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Haziran

2017
Allahu Teâlâ insanları bir takım vesilelerle temizlemek ve günahlarından 

arındırmak ister. İşte içinde bulunduğumuz üç aylar da bu vesilelerin en 
bereketlilerindendir. Hele ki onların üçüncüsü Allah’ın ayı olan Ramazan, 
Rahman’ın “akıllı” kulları için temizlenme ve arınma fırsatının zirvesidir…

Rahman’ın, kullarına bahşettiği ibadetlerin hikmetlerini -O bildirmediği 
müddetçe- bilemeyeceğimiz aşikârdır. İbadetler, kulluk bilinciyle kuşanmış 
Müslümanın Rabbiyle olan rabıtasını kuvvetlendireceği unsurların başında 
gelir. Müslüman, Allah’ın emir ve nehiyleriyle hayatını şekillendirerek Rabbine 
yürüdüğü yolda bu ibadetler vesilesiyle kendisini hem güçlü, hem donanımlı 
kılar. Bu ibadetlerdeki ihlası oranında hak davada ayaklarını sabitler. Zorluklara, 
sıkıntılara bu vesileler aracılığıyla daha rahat göğüs gerer ve sebatını arttırır.

Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem ve güzide Ashabı, bu aydan ve 
vesilelerden doyasıya faydalanarak; bu günleri savaşlarda zafere, barışta 
ise davet çalışmalarında zirveye çıktıkları basamak yapmışlardır. Onlara 
samimiyetle tâbi olanlar da bu yolda yürümüşler; azimlerini bu minval üzere 
bilemişler, -yapabildikleri kadar- takvaya dair ne varsa böylesi günlerde 
kuşanma azminde olmuşlardır. 

Günler geçmiş, asırlar birbirini kovalamış ve bugünlere gelinmiştir. Bizleri 
günümüzün hayır vesileleriyle baş başa bırakan Rabbimiz, belki daha önce 
hiçbir ümmete bahşetmediği bir sorumluluğu da bugünün Müslümanlarının 
omuzlarına yüklemiştir ki o, Din-i İslâm’ı koruma ve savunma sorumluluğudur. 
Düne kadar bu yükü omuzlayan bir devletin olması, bu sorumluluğu bizlerden 
alıyordu, peki bugün öyle mi? Peygamberimizin miras olarak bıraktığı Kur’an 
ve Sünnet, kâfirlerin, zalimlerin ve dahi fasıkların elinde kendi menfur 
amaçlarına hizmet ettirecekleri bir araç olarak kullanılmaya çalışılmakta iken 
biz Müslümanlar da nispeten daha küçük sorunlarımızla meşgul ediliyoruz. 
Hâlbuki bugünler bizler için handikaplardan, bunalımlardan, sıkıntılardan, 
tahakküm altına alınmaktan, zulme maruz kalmaktan kurtuluşun altın anahtarı 
mesabesindeki Kur’an ve Sünnet’i müdafaaya zemin olmalı ve İslâm’ı hayata 
hâkim kılma noktasında amellerimize onları kaynak yapmalıydı!

O hâlde biz Müslümanlara düşen şey, içinde bulunduğumuz mübarek 
günleri, İslâm davası yolunda dayanak edineceğimiz bu iki kaynaktan doyasıya 
faydalanmak için değerlendirmektir. 

Köklü Değişim Dergisi olarak; Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem ve 
Sahabesinin anladığı gibi anlama adına, mübarek Ramazan ayına denk gelen 
sayımızda Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i Rasulullah’ı anlamayı ve anlatmayı 
gündem ettik. Umulur ki eksiğiyle birlikte Rabbimiz bu amelimizi katında 
değerli kılar ve bereketlendirir; insanımız bundan bir nebze de olsa faydalanır 
ve bu mübarek Ramazan ayında Kur’an’ı ve Sünnet’i anlama adına az da olsa 
Müslümanlara bir katkı sağlar…

Rabbimizden, İslâm ümmetini içinde bulunduğu güvensiz ortamdan güvene 
çıkaracak, İslâm’ı bir hidayet ve nur olarak âleme taşıyacak râşid bir halife ve 
râşidî bir Hilâfet ikram etmesi temennisi ile şimdi sizleri Kur’an ve Sünnet 
başlıklı dopdolu bu özel sayımızla baş başa bırakıyoruz…
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6 Köklü Değişim

Kur’an ve Sünnet

أََفلَ يََتَدبَُّروَن الُْقرْآَن َولَْو كَاَن ِمْن ِعنِد َغْيِ اللِّه لََوَجُدواْ ِفيِه 

اْخِتلًَفا كَِثيًا

“Onlar hâlâ Kur’ân’ı tedebbür 
etmezler mi? Eğer o Allah’tan 
başkasının katından olsaydı, onun 
içinde mutlaka pek çok ihtilâf bu-
lurlardı.”1

أََفَل يََتَدبَُّروَن الُْقرْآَن أَْم َعَل ُقلُوٍب أَْقَفالَُها 

“Onlar hâlâ Kur’an’ı tedebbür 
etmezler mi? Yoksa kalpleri üze-
rinde kilitler mi var?”2

الَِّذيَن يَْذكُُروَن اللَّه ِقَياًما َوُقُعوًدا َوَعَلَ ُجُنوِبِهْم َويََتَفكَُّروَن 

ُسْبَحانََك  بَاِطلً  َهذا  َخلَْقَت  َما  َربََّنا  َوالَْرِض  َمَواِت  السَّ َخلِْق  ِف 

َفِقَنا َعَذاَب النَّاِر

“Onlar ayaktayken, otururken 
ve yanları üzerine yatarken Allah’ı 

anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı 
üzerinde tefekkür ederler. ‘Rabbi-
miz! Bunu boş yere yaratmadın, 
seni eksikliklerden uzak tutarız. 
Bizi ateş azabından koru.’ derler.”3 

Allah Subhanehû ve Teâlâ yuka-
rıdaki ve daha birçok ayet-i 
kerimede Kur’an-ı Kerim üze-

rinde tedebbür etmeyi, onun hakkında 
ve manaları üzerinde düşünmeyi emret-
mekte, bundan uzak olup yüz çevirmeyi 
de kerih görmektedir.

Bir rivayete göre Ali Kerram Allahu Ve-
chehu ve RadiyAllahu Anh şöyle demiştir: 
“Gerçek anlamda fakih, insan lara Allah’ın 
rahmetinden ümit kestirtmeyen, Allah’a 
isyan etmeleri için on lara ruhsatlar bulma-

yan, Allah’ın azabından emin olmalarına 
sebep teşkil et meyen, başkasına duyduğu 
arzu sebebiyle Kur’ân’dan yüz çevirmeyen 
kim sedir. Çünkü ilimsiz ibadette hayır ol-
madığı gibi, fıkhı bulunmayan ilimde hayır 
yoktur, tedebbürü (iyiden iyiye düşünmeyi) 
olmadan da kıraat (Kur’an okumak) ol-
maz.”

Tefekkür ve tedebbür Kur’an’ı Kerim’i 
derinlemesine ve etraflıca düşünmeyi ifa-
de eden iki kelimedir. Tedebbür kelimesi 
sözlükte neticelere, bir şeyin evveline ve 
sonuna bakmak demektir. Bu kelime بُر   الدُّ
dübür kelimesinden türetilmiştir ve arka 
kısım, son manalarına gelmektedir. Bura-
dan hareketle tedebbür kelimesi sonunu 
görünceye kadar bir şeyin bir bütün ola-

HİDAYET REHBERİNİ 
TEDEBBÜR VE TEFEKKÜR ETMEK

Kurtuluş SEVİNÇ
kurtulussevinc@gmail.com
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rak başlangıcına ve sonuna bakmak anla-
mında kullanılır. Dikkat edildiğinde Allah 
Subhanehû ve Teâlâ Kur’an ayetleri üzeri-
ne düşünmeyi ifade ederken “tedebbür” 
lafzını kullanmakta, varlıklar ve kâinat gibi 
kevnî ayetleri düşünmeyi ifade ederken 
de “tefekkür” lafzını kullanmaktadır.

Şüphesiz Kur’an kıraati yalnız başı-
na sevap olmakla birlikte onu 
tefekkür ve tedebbür ederek 
okumaktan kasıt, ondan ders-
ler çıkarmak, onu hayatına reh-
ber edinmek için okumaktır. Bir 
gâvur din adamı, edebiyatçı ve 
şair ülkelerin ve milletlerin yö-
netimine dair şöyle söylemiştir:

“Dünyayı yöneten, kalem, 
mürekkep ve kâğıttır.”4 

Bu söz hakikaten dikkate 
alınması gereken bir sözdür. 
Bugün hayatımızı şekillendi-
ren tüm fikirler, binerce yıllık 
kütüphanelerden fışkırmakta, 
insanların ilişkilerinde hayat 
bulmaktadır. İşte bu sebeple 
Kur’an’ı anlayarak ve üzerinde 
uzun uzun düşünerek okumak 
hayatımıza şekil vermesi açısın-
dan çok önemlidir. 

Şu bir gerçektir ki günümüz-
de teknolojiye ve sosyal med-
yaya olan bağımlılığımız, kitap 
okuma alışkanlığımızı olumsuz 
etkileyen en önemli faktörlerden biri 
olarak öne çıkıyor. Yine “kitap okumak 
lüks oldu, vakit mi var” da diyebiliriz. Evet, 
bunu söyleyebiliriz ancak söz konusu ki-
tap öyle böyle bir kitap değil. Bahse konu 
kitap insanlığı içinde bulunduğu karanlık 
dehlizlerden kurtaracak, hayatı kuşatan 
ve insandan insanlığını alan günümüz 
dünyasının tüm sorunlarına çözüm ola-
cak İslam’ın temel kaynağı olan bir kitap-
tır! Ve ne yazık ki biz onu okumuyoruz. 
Hem de onu kabul edip ona ihtiram gös-
termekten kendimizi alıkoyamadığımız 
hâlde okumuyoruz. 

Hâlbuki bu dinin ilk emri neydi?

اْقَرأْ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق َخلََق اْلِنَساَن ِمْن َعلٍَق اْقَرأْ َوَربَُّك 

اْلَكْرَُم لَِّذي َعلََّم ِبالَْقلَِم َعلََّم اْلِنَساَن َما لَْم يَْعلَْم كَلَّ إِنَّ اْلِنَساَن 

لََيطَْغى أَن رَّآُه اْسَتْغَنى إِنَّ إَِل َربَِّك الرُّْجَعى

“Yaratan Rabbinin adıyla oku! 
O, insanı bir alekadan (embriyo-
dan) yarattı. Oku! Rabbin sonsuz 
kerem sahibidir. O (Rab) ki kalem-
le yazmayı öğretti. İnsana bilmedi-
ği şeyleri öğretti.”5 

Bu ayetteki ْاْقَرأ “oku” emrini nasslar 
çerçevesinde incelediğimizde onun bir-
kaç manada ifade edildiğini görürüz. 

Bunlardan ilki onun mücerret mana-
sıyla okumayı ifade eden nasslardır. Bu 
şekilde ayetin tefsir edilmesini destekle-
yen hadisler şöyledir:

َخْيُكُْم َمْن تََعلََّم الُْقرْآَن َوَعلََّمُه

“Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğ-
renen ve öğreteninizdir.”6 Bu hadis 
şüphesiz onu mücerret okumaya delalet 
etmektedir. Nitekim metindeki “öğrete-
ninizdir” ifadesi bu manayı kuvvetlen-
dirmektedir. 

َزيُِّنوا الُْقرْآَن ِبأَْصَواتُِكْم 

“Kur’an’ı seslerinizle bezeyiniz.”7

ْوُت الَْحَسُن ٍء ِحلْيٌَة، َوِحلْيَُة الُْقرْآِن الصَّ لُِكلِّ َشْ

“Her şeyin bir süsü vardır. 
Kur’an’ın süsü de güzel sestir.”8

ِبَعْشِ  ِبِه َحَسَنٌة َوالَْحَسَنُة  اللَِّه فَلَُه  َحرْفًا ِمْن كِتَاِب  َمْن قََرأَ 

أَْمثَالَِها الَ أَقُوُل امل َحرٌْف َولَِكْن أَلٌِف َحرٌْف َوالٌَم َحرٌْف َوِميٌم َحرٌْف 

“Allah’ın kitabından tek harf oku-
yana bile bir hasene var-
dır. Her hasene on misli ile 
çarpılır. Elif-Lâm-Mîm tek 
harftir, demiyorum. Velakin 
elif bir harftir, lâm bir harf-
tir ve mîm bir harftir.”9

Kur’an-ı Kerim’i her Müslü-
man ister âlim ister cahil olsun 
bu mücerret manasıyla mutla-
ka okumalıdır. Onun için günün 
belirli bir vaktini ayırmalıdır. 
Müslüman kişinin Rabbi ile olan 
bağı bu şekilde kuvvetlenecek-
tir, inşaAllah.

Dilimizde yüzünden oku-
ma olarak ifade edilen mücer-
ret olarak okumanın yanında 
Kur’an’ı anlamak, onun Allah 
Subhanehû ve Teâlâ’nın kulları 
için gönderdiği mesaj olduğu 
bilinciyle okumak da Müslüman 
için olmazsa olmazlardandır. 
Bunu doğrudan yapabilmek için 
bazı ilimleri tedris etmek gere-
kir. En azından Arap diline vu-

kufiyet kaçınılmazdır. Arap dilinin bu ko-
nudaki önemi herkesçe malumdur. Nite-
kim Arap dilini bilmemek Müslüman için 
farz-ı ayn mesabesinde olmasa da onun 
bilinmemesi iki handikabı beraberinde 
getirmektedir. Birincisi; İslâmî kaynakla-
rın tamamı Kur’an-ı Kerim gibi Arapça-
dır ve Arapçayı bilmemek Müslümanın 
İslâm’ı anlamasını zorlaştırır; ikincisi ise; 
birisi onun anlamıyla oynayıp bozmaya 
yönelik çalışmalar içerisine girerse bu 
konuda da Arapçanın bilinmemesi bu 
oyunun fark edilmesini engeller. Yine de 
yukarıda da değindiğim gibi Arapça aynî 
bir farz değildir ve zaten Kur’an’ın anla-
şılması için tek başına yeterli de değildir. 
Bununla birlikte Kur’an mutlak olarak 

Bahse konu kitap 
insanlığı içinde 

bulunduğu karanlık 
dehlizlerden kurtaracak, 

hayatı kuşatan ve 
insandan insanlığını alan 

günümüz dünyasının 
tüm sorunlarına çözüm 

olacak İslam’ın temel 
kaynağı olan bir kitaptır!

“

“

Hidayet Rehberini Tedebbür Ve Tefekkür Etmek
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Kur’an ve Sünnet

anlaşılmalıdır. Bu sebeple Arapça ve di-
ğer ilimlerden yoksun olunsa bile gerek 
tefsirlerden gerekse diğer kaynaklardan 
istifade edilerek Kur’an’ın anlaşılması bir 
Müslüman için zorunluluktur. Hatta onu 
anlamak için gayret etmek, Allah katın-
da büyük bir mükâfatla karşılanır. Nite-
kim bir hadisi şerifte Rasulullah SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

يَا أَبَا َذرٍّ ألَْن تَْغُدَو فَتََعلََّم آيًَة ِمْن كِتَاِب اللَِّه َخْيٌ لََك ِمْن أَْن 

َ ِمائََة َركَْعٍة َوألَْن تَْغُدَو فَتََعلََّم بَابًا ِمَن الِْعلِْم ُعِمَل ِبِه أَْو لَْم  تَُصلِّ

َ أَلَْف َركَْعٍة يُْعَمْل َخْيٌ لََك ِمْن أَْن تَُصلِّ

“Ey Ebu Zerr! Senin evden çıkıp 
Allah’ın kitabından bir ayet öğren-
men, senin için yüz rek’at namaz kıl-
mandan daha hayırlıdır. Keza gidip 
ilimden bir bab (mevzu) öğrenmen 
-ki bu işle amel edilsin veya edilme-
sin- senin için bin rekât namaz kıl-
mandan daha hayırlıdır.”10 

Kur’an-ı Kerim kulların cahilliğini yer-
miştir ve birçok ayette buna değinmiştir. 
Şöyle ki:

 َفلَ تَكُونَنَّ ِمَن الَْجاِهلِنَي

“Sakın cahillerden olma!”11

َوأَْعرِْض َعِن الَْجاِهلِنَي

“Cahillerden yüz çevir.”12

İnsanoğlu birçok konuda bilgisiz ola-
bilir, ancak yukarıdaki ayetler de göster-
mektedir ki bilgisizlik sürekli olmamalıdır. 
Her geçen gün bilgi dağarcığımıza yeni 
şeyler eklemeliyiz. İslâm’ın temel kayna-

ğı olan Kur’an-ı Kerim söz konusu oldu-
ğunda da yüzünden okumakla kalmayıp 
onun ne dediğine dair bir araştırma ve 
gayret içerisinde olmamız gerekir. Bu ko-
nuda şöyle denmiştir:

َمِن اْستََوى يَْوَماُه فَُهَو َمْغبُوٌن

“İki günü eşit olan ziyandadır.”13

Yine ْاْقَرأ “oku” emrinden şu manayı 
da çıkarmalıyız: ilk iki adımdan sonra yani 
okumak ve anlamaktan sonra onunla ilgili 
amelî adımlar takip edilmelidir. Bu amelî 
adımları da iki kısımda incelemek müm-
kündür:

Birincisi: Onu hayatımıza geçirmek ve 
bizde Kur’an’daki mananın tecessüm et-
mesini sağlamaktır. 

Müminlerin annesi Aişe RadiyAllahu 
Anhâ, kendisine sorulduğunda Rasulullah 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’i şöyle tarif  et-
mektedir:

القرآن مييش

“O yürüyen Kur’an’dı!”

Sa’d İbni Hişâm’dan rivâyet edildiğine 
göre şöyle dedi:

َسأَلُْت َعائَِشَة فَُقلُْت أَْخِبِيِني َعْن ُخلُِق رَُسوِل اللَِّه َصلَّ اللَُّه 

َعلَيِْه َوَسلََّم فََقالَْت : كَاَن ُخلُُقُه الُْقرْآَن

“Ben Aişe (RadiyAllahu Anhâ)’ya 
bana Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem’in ahlakını (yaşayışını) anlatır 
mısın? dedim. Dedi ki: O’nun ahlakı 
(yaşayışı), Kur’an’dan ibaretti.”14

Görüldüğü üzere okumanın yanında 
onunla amel etmek de bizzat müminle-
rin annesi tarafından Rasulullah SallAlla-
hu Aleyhi ve Sellem betimlenerek açıkça 
ortaya konulmuştur. Bu iki hadis ve daha 
birçok hadis Kur’an’ın anlaşılmasının ar-
dından, hemen amele dökülmesini ön-
görmektedir. Kısacası anladığımızın yan-
sıması amellerimizde görülmelidir.

Bu bağlamda yaşantıya geçmeyen 
bir Kur’an biz Müslümanlara yakışmaz. 
Biliyoruz ki Ashab-ı Kiram inen ayetleri 
önce ezberler ondan sonra o ayetleri 
hayatlarında uygulamadıkça yeni ayetler 
istemezlerdi. 

Abdullah İbni Mesud’dan rivayetle 
Taberi’de şöyle geçiyor: 

كَاَن الرَُّجُل ِمنَّا إَِذا تََعلََّم َعْشَ آيَاٍت لَْم يَُجاِوزُْهنَّ َحتَّى يَْعرَِف 

َمَعانِيَُهنَّ َوالَْعَمَل ِبِهنَّ

“Bizden birisi on ayet öğrendiğin-
de onu hayatımıza tatbik etmeden 
ve manalarını idrak etmeden bir di-
ğerine geçmezdik.”

Yine Abdullah İbni Mesud şöyle de-
mektedir:

فَتََعلَّْمَنا الِْعلَْم َوالَْعَمَل َجِميًعا

“Biz ilim ve amel ile birlikte öğ-
rendik.”

Yine amelsiz bilgiyle alakalı şu ayeti 
kerime de üzerinde düşünülmesi gere-
ken bir mesaj içermektedir:

الِْحَمِر  كََمَثِل  يَْحِملُوَها  لَْم  ثُمَّ  التَّْوَراَة  لُوا  ُحمِّ الَِّذيَن  َمَثُل 

يَْحِمُل أَْسَفاًرا ِبْئَس

“Tevrat’la yükümlü tutulup da 
onunla amel etmeyenlerin duru-
mu, ciltlerce kitap taşıyan merke-
bin durumu gibidir.”15

Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
şöyle buyurmuştur:

َمْن قََرأ الُقرآَن فاْستَظَْهرُه فَأََحلَّ َحَللَُه َوَحرََّم َحرَاَمُه أْدَخلُه 

قَْد  كُلُُّهْم  بَيِْتِه  أْهِل  ِمْن  َعَشٍَة  يف  َعُه  َوَشفَّ الَْجنََّة،  ِبِه  تعاىل  اللُّه 

َوَجبَْت لَُه النَّار

 “Kim Kur’an’ı okur, ezberler, 
helâl kıldığı şeyi helâl kabul eder, ha-
ram kıldığı şeyi de haram kabul eder-
se Allah o kimseyi cennete koyar. 
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Ayrıca hepsine cehennem şart olmuş 
bulunan ailesinden on kişiye şefaatçi 
kılınır.”16 

Yine Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sel-
lem bir hadisinde Kur’an okuyup onunla 
amel edenleri şöyle tasvir etmiştir:

ال َحَسَد إالُّ يف اثَنتَْي : رُجٌل آتَاُه اللَّه الُقرآَن ، فهَو يقوُم ِبِه 

آناَء اللَّيِل وآنَاَء النََّهاِر…

“Sadece şu iki kimseye 
gıpta edilir: Biri Allah’ın 
kendisine Kur’an verdiği 
ve gece gündüz onunla 
meşgul olan (amel eden) 
kimse…”

Kur’an’ın hayata geçiril-
mesi ile alakalı amelî yönün 
ikinci kısmında ise onun di-
ğer insanlara taşınması söz 
konusudur. Nitekim Allahu 
Teâlâ şöyle buyurmuştur:

الَْخْيِ  إَِل  يَْدُعوَن  ٌة  أُمَّ نكُْم  مِّ َولَْتكُن 

الُْمنكَِر  َعِن  َويَْنَهْوَن  ِبالَْمْعُروِف  َويَأُْمُروَن 

َوأُْولَِئَك ُهُم الُْمْفلُِحوَن

“Sizden; hayra ça-
ğıran, iyiliği (marufu) 
emreden ve kötülükten 
(münkerden) sakındı-
ran bir topluluk bulun-
sun. Kurtuluşa erenler 
işte bunlardır.”17

Bunu böbürlenmeden, 
geçmişimizde nasıl bir du-
rumda olduğumuzu da göz 
önünde bulundurarak hikmetle yapmak 
gerekir.

Tebliğde en etkileyici olan özellik, sa-
mimiyettir. Bir kişi anlattığı konulara ne 
kadar iman ediyorsa, karşısındaki kişiye 
de -Allah’ın dilemesiyle- o kadar etki 
eder. Bu konuda iman hakikatleri ve 
Kur’an ayetlerinin çok iyi bilinmesi, bir 
konu anlatılırken ilgili ayetin söylenmesi, 
tebliği etkili kılan özelliklerdendir.

Kavimlerine uyarıcı olarak gönderilen 
Peygamberlerin hayatlarına baktığımızda 
her zaman şunu görürüz. Peygamberler 
kavimlerinde güvenilir insanlar olmuşlar 
ve kavimlerini yüceltmekten ve içinde 

bulundukları kötü durumdan kurtarmak-
tan başka bir niyetleri de olmamıştır.  Bir 
ayette bu konu şöyle geçmiştir:

إِنِّ لَكُْم َرُسوٌل أَِمنٌي

“Gerçek şu ki, ben size gönde-
rilmiş güvenilir bir elçiyim.”18

يَا َقْوِم ال أَْسأَلُكُْم َعلَْيِه أَْجًرا إِْن أَْجِرَي إِالَّ َعَل الَِّذي َفطََرِن 

أََفلَ تَْعِقلُوَن

“Ey kavmim, ben bunun karşı-
lığında sizden hiç bir ücret istemi-
yorum. Benim ücretim, beni yara-
tandan başkasına ait değildir. Akıl 
erdirmeyecek misiniz?”19

Başta da ifade ettiğim gibi; tefekkür 
ve tedebbür, Kur’an’ı Kerim’i derinleme-
sine ve etraflıca düşünmeyi ifade eden 
iki kelimedir. Bunlarla ilgili ayrıntılara gir-
mek konunun özünü kaybedeceğinden 
konuyu şöyle bağlamak uygun olacaktır: 
Şüphesiz Kur’an-ı Kerim hayatı düzenle-
yen bir kitaptır. Onun üzerinde tefekkür 
ve tedebbür etmek yukarıda izah edilen 

Biliyoruz ki tüm İslâm 
âlemi Kur’an-ı Kerim’e 

saygı duymakta, onu baş 
tacı olarak görmekte, ona 
karşı yapılan hakaretlere 

karşı da ciddi tepkiler 
vermektedir. Ancak 

unutmayalım ki herhangi 
bir kitaba yapılabilecek 
en büyük saygısızlık onu 

okumamaktır.

“

“

konularda olmalıdır. Müslümanlar onu 
okumak, üzerinde tefekkür ve tedebbür 
edip onu anlamak, onu kendi hayatların-
da tatbik edip tüm çevrelerindeki insan-
lara götürmekle mükelleftirler. Biliyoruz 
ki tüm İslâm âlemi Kur’an-ı Kerim’e saygı 
duymakta, onu baş tacı olarak görmek-
te, ona karşı yapılan hakaretlere karşı 

da ciddi tepkiler vermekte-
dir. Ancak unutmayalım ki 
herhangi bir kitaba yapıla-
bilecek en büyük saygısızlık 
onu okumamaktır. Kur’an-ı 
Kerim artık süslü kılıflardan 
çıkmalı, anlaşılır ve uygula-
nır hâle gelmelidir. Bunun 
tek yolu onu okumak, anla-
mak, yaşamak ve yaşatmak 
için çalışmaktan geçer. 

Kur’an-ı Kerim’i bir kol-
tuk altı kitabı gibi görmek, 
her sıkıştığımızda onu refe-
rans göstermek Müslüman-
ların asli durumlarıdır. 

Şunu da eklemek isterim 
ki bunlar, Kur’an-ı Kerim’i te-
debbür ve tefekkür özelinde 
yazılan bir konuya dair söy-
lemlerdir. Nitekim Kur’an-ı 
Kerim İslâmî kaynakların asli 
unsurudur lakin tek unsuru 
değildir. Kur’an-ı Kerim’in 
yanında Sünnet ve bu iki asli 
kaynağın gösterdiği Sahabe 

icmaı ve şer’î kıyas da şer’î hükümlerin 
kaynağıdır, ve’s selam. 
1  Nisa Suresi 82
2  Muhammed Suresi 24
3	 	Ali	İmran	Suresi	191
4	 	Jonathan	Swift
5  Alak Suresi 1-8
6	 	Buhari	Fedaili’l	Kur’an
7	 	Süneni	Ebu	Davud
8	 	Buhari,	Ahmed	bin	Hanbel
9	 	Tirmizî
10	 	İbni	Mace,	Mukaddime
11	 	Enam	Suresi	35
12	 	Araf	Suresi	199
13  Beyhaki
14	 	Ahmed	b.	Hanbel,	Müsned
15  Cuma Suresi 5
16	 	Tirmizi
17	 	Ali	İmran	Suresi	(3/104
18	 	Şuara	Suresi	107
19	 	Hud	Suresi	51

Hidayet Rehberini Tedebbür Ve Tefekkür Etmek
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Bu Konu Neden Önemli?

Bir asırdır dağılmışlığın/parçalan-
mışlığın dehlizlerine terk edilmiş 
Müslümanların Vahdet/birlik 

şemsiyesi altında toplanamıyor olmala-
rı acı bir hakikattir. Müslümanlar olarak 
vahdet şiarlarından bayramları dahi farklı 
günlerde ifa ediyor olmamız hilâl konusu-
nun ne denli önemli olduğunu anlatmaya 
yeterli değil midir aslında? Tarih boyun-
ca ihtilaflı meselelere yaklaşımımız ve 
mevzulardaki ihtilaflarımız asla ayrılığa/
parçalanmışlığa zemin olmamıştı. Parça-
lanmışlığa sevk edecek ihtilafları ortadan 
kaldıracak hâkim/yönetici/emir sahibi 
olmayınca bugünkü vaziyetimiz de kaçı-

nılmaz oluyor bittabi.  Dolayısıyla maa-
lesef  günümüzde ihtilafı caiz olmayan 
meselelerde dahi ayrılık baş göstermiştir. 
İşte hilâl konusu da bunlardan bir tane-
sidir. Hilâl konusundaki ihtilaf  namazda 
ellerin bağlanması konusundaki ihtilafta 
olduğu gibi tolere edilmez.  Belki de bu 
konunun ne denli önemli olduğunu şu 
olay daha da iyi anlatacaktır: Hollanda’da 
kaldığım süre zarfında bayramlar bizim 
en mutlu günlerimizken yer yer acıya dö-
nüşürdü. İslâmi bir belde olmaması ha-
sebiyle Avrupa ülkelerinde çalışan Müs-
lüman işçiler haftalar hatta bazı yerlerde 
aylar öncesinden bayram izni için müra-
caat etmek durumundalar. Aynı yerde 

çalışan Müslümanların bayram için farklı 
günlerde izin alması kaçınılmaz soruyu 
da beraberinde getiriyordu. Siz hepiniz 
Müslümansanız niçin bayramlarınız aynı 
günde değil? En mutlu gününüzde niçin 
bir olamıyorsunuz? Bu soruyu soran ise 
Müslümanlarla aynı inancı paylaşmayan 
bir kâfir... Belki de gördüklerim ve duy-
duklarımın arasında en çok içerlediğim 
sorulardan bir tanesi de budur... 

Ne kadar acı değil mi? Müslümanız 
aynı bayramı farklı günlerde kutluyoruz. 
Günümüzde ayrışmanın nedenini ise İs-
lâm beldelerindeki yöneticiler ya da on-
ların görevlendirdiği kurumların hilâlin 
tespiti konusunda benimsedikleri yön-

HİLÂLİ GÖRÜNCE
ORUCA BAŞLAYIN
VE HİLÂLİ GÖRÜNCE
İFTAR EDİN
Abdullah İMAMOĞLU
abdullahimamoglu06@gmail.com
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tem değişikliği ve farklı beldelerde tespit 
edilen hilâlin diğer bölgeleri bağlayıp bağ-
lamadığı tartışmaları teşkil etmektedir. 
Meselenin hakikatine ulaşabilmek için 
“Ru’yeti Hilâl”, “Hilâlin Hesapla Tespiti” 
ve “İhtilâf-ı Metâli” başlıklarını incelemek 
yerinde olacaktır. 

Ru’yeti Hilâl/Hilâlin Görülmesi 
Ramazan Orucunun Sebebidir 

Allahu Teâlâ, Ramazan ayına ulaşan 
kullarından bu ayda oruç ibadetini ifa 
etmeleri talebinde bulunmuş ve bunu şu 
kavliyle beyan etmiştir:

ْهَر َفلَْيُصْمُه َفَمن َشِهَد ِمنكُُم الشَّ

“İçinizden kim bu aya yetişirse 
onu oruçla geçirsin.”1

Oruç ibadetinin yapılış keyfiyetini sınır-
landıran ve beyan eden Allah Subhanehû 
ve Teâlâ, hilâlin görülmesini Ramazan oru-
cunun başlangıcı ve bayram gününün ilanı 
için şer’î sebep olarak vaz etmiştir/belir-
lemiştir. Söylediğim bu fıkhî ibarenin açılı-
mı şudur aslında; “Ramazan orucuna 
başlayabilmenin ve bayram günü-
nü belirleyebilmenin yolu/keyfiyeti 
hilâlin görülmesidir.” Bunun delili ko-
nuyla alâkalı olarak Rasul SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem’den rivayet olunun hadislerin 
varlığıdır. Birden fazla varyantla gelen ha-
dislerden bir tanesinde Rasul SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmaktadırlar:

فَأَكِْملُوا  َعلَيُْكْم  ُغِبَي  فَاِْن  لُِرْؤيَِتِه،  َوأَفِْطُروا  ِلُرْؤيَِتِه   ُصوُموا 

َة َشْعبَاٍن ثثَلَثَِي يَْوما ِعدَّ

 “(Ramazan) hilâlini gördüğü-
nüzde orucu tutun ve (Şevval) hilâ-
lini gördüğünüzde de iftar (bayram) 
edin! Eğer (hava) size kapalı (bulut-
lu) olursa, Şaban’ın sayısını otuza 
tamamlayın.” 2 Bir başka rivayette ise 
şöyle buyrulur: 

 ال تَُصوُموا َحتَّى تََرُوا الِْهلَل ، َوال تُْفِطُروا َحتَّى تََرْوُه ، فَِإْن 

َة ثَلثَِي  ُغمَّ َعلَيُْكْم فَأَكِْملُوا الِْعدَّ

“Hilâli görmedikçe orucu tutma-
yın. Hilâli görmedikçe orucu bozma-
yın. Hilâli gördüğünüzde orucu açın. 
Şayet hava kapalı olursa otuz gün 
sayın.”3 

قَاَل  َوقَْد  ْهَر،  الشَّ ُم  يَتََقدَّ ْن  ِممَّ َعِجبُْت  قَاَل:  َعبَّاٍس،  ابِْن  َعْن 

رَُسوُل اللَِّه َصلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم: إَِذا َرأَيْتُُم الِْهَلَل فَُصوُموا، َوإَِذا 

َة ثثََلثَِي َرأَيْتُُموُه فَأَفِْطُروا، فَِإْن ُغمَّ َعلَيُْكْم فَأَكِْملُوا الِْعدَّ

Yine Abdullah İbn Abbas bir diğer 
rivayette: “Ramazan ayından önce 
oruca başlayanlara şaşarım. Hâlbu-
ki Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem şöyle buyurdu: Orucu hilâli 
gördüğünüzde tutun ve hilâli gördü-
ğünüz zaman açın. Şayet hava kapalı 
olursa sayıyı otuza tamamlayın.”4 

İşte bu ve benzer birçok hadis-i şerif-
ler delil getirilerek, Ramazan ayının baş-
langıcı ve bayramların ilan edilmesinde 
-mezhepler arasında kayda değer ihtilaf 

olmaksızın- doğrudan hilâlin gözetlen-
mesinin esas alınması ve görüldüğünde 
Ramazan ve bayramların ilan edilmesi, 
görülmemesi hâlinde de ayın otuza ta-
mamlanması esas alınmıştır. 

Feteva-ı Hindiyye’de “Hilâl meselesin-
de, müneccimlerin haberlerine (astronomik 
hesaplara) müracaat edilemeyeceği gibi, 
sahih olan kavle göre onların sözleri de ka-
bul edilemez.” denmiştir.

Yine Hanefi mezhebi fakihleri bunun 
vacip olduğunu ve ilmin ilerlemiş olması-
nın herhangi bir vacibi ortadan kaldırma-
yacağını ifade etmişlerdir.

Astronomik Hesaba İtibar Edil-
mesi

Hilâlin gözetlenmesini günümüzde 
geçerli görmeyenlerin delili Rasulullah 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in şu hadisidir:

ْهُر َهَكَذا َوَهَكَذا يٌَّة اَل نَْكتُُب َواَل نَْحُسُب؛ الشَّ ٌة أُمِّ إِنَّا أُمَّ

“Biz yazma ve hesap yapmayan 
ümmî bir kavimiz. Hilâl böyle, böyle 
ve böyledir.”5

Rasul SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in zikredi-
len hadisinin mefhumundan yola çıkılarak Ra-
sulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem döneminde 
İslâm ümmetinin ümmî olduğu ve bundan 
dolayı da okuma yazma ve hesap yapmanın 
bilinmediği, bu yüzden de ayın hesaplamasını 
yapamadıkları beyan edilmektedir. 

Hilâli Görünce Oruca Başlayın Ve Hilâli Görünce İftar Edin



12 Köklü Değişim

Kur’an ve Sünnet

Bu hadisin mefhum olarak şöyle bir 
manayı barındırdığı doğrudur: “Bizler 
bugün ümmî bir ümmet olmaktan çıktık 
yani okuma yazma bilen dolayısıyla hesap 
yapabilen bir ümmet olabildiysek ayın han-
gi ay olduğunun belirlenmesinde hesaba 
itibar edebiliriz.” Mefhumun 
muhalefeti olarak bu mana 
anlaşılabilir. Yani hesap yapabi-
liyorsak o zaman ayı astrono-
mik hesaplamalarla tayin ede-
biliriz… Mefhumun muhalefeti 
olarak bu söz doğrudur. Lakin 
hadisin mefhumu muhalefeti 
ile amel edilebilir mi? Hadisin 
mefhumu muhalefetinden ha-
reketle oruç ve bayramların 
tayini için hilâlin gözetlenmesi 
yerine astronomik hesaplama-
ya itibar edilebilir mi?

Fıkıh usulünde şöyle bir ka-
ide vardır: 

“Bir nassın mefhumu muha-
lefetiyle amel etmeyi ihmal eden 
başka bir nass mevcutsa onunla 
amel edilemez.” Misal olarak 
Allah Subhanehû ve Teâlâ şöyle 
buyurmaktadır:

َوالَ تَْقُتلُواْ أَْوالَدكُْم َخْشَيَة إِْملٍق

“Fakirlik korkusuyla 
çocuklarınızı öldürme-
yin.”6

Ayetin mefhumu muhalefetinden ha-
reketle “Haram olan fakirlik korkusuyla 
öldürmektir, şayet çocuklar zenginlikten 
dolayı öldürülürse helal olur.” denilemez! 
Bilakis öldürme, ister fakirlikten isterse 
zenginlikten dolayı olsun her iki durumda 
da haramdır. Çünkü bu ayetin mefhumu 
muhalefetiyle amel etmeyi başka bir nass 
ihmal etmiştir. Şu ayette olduğu gibi:

ًدا َفَجزَاُؤُه َجَهنَُّم   َوَمْن يَْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمَتَعمِّ

“Kim bir mü’mini kasten öl-
dürürse onun cezası, Cehen-
nem’dir.”7 Bu yüzden bu mefhumun 
muhalefeti ihmal edilir. Dolayısıyla “Ha-
ram olan fakirlik korkusuyla öldürmektir, 
şayet zenginlikten dolayı öldürürse helal 
olur.” denilemez! Bilakis öldürme, ister 

fakirlikten isterse zenginlikten dolayı ol-
sun her iki durumda da haramdır.

Nasıl ki Nisa Suresi’ndeki ayeti keri-
me İsra Suresi’ndeki ayetin mefhumuyla 
amel etmeyi ihmal ettiyse,

فإن ُغمَّ عليكم فأكملوا العّدة ثلثي 

“Eğer size hava kapalı olursa sa-
yıyı otuza tamamlayınız.”8 hadisi de 
hesap yapmanın olabilirliğine hamledilen 
hadisin mefhumun muhalefeti ile amel 
etmeyi ihmal etmiştir. Zaten hadis hiçbir 
kayıt koşmadan şer’î hükmü beyan et-
miştir. O da havanın kapalı olması hâlin-
de otuza tamamlanmasıdır.

Buradan açıkça anlaşılmaktadır ki 
gerek Ramazan orucunun başlangıcında 
ve bitiminde, gerekse bayramların tes-
pitinde ayın gözetlenmesi esastır. Hesap 
bilmeme ile ilgili geçen hadis bu konuda 
delil kabul edilemez. 

Havanın kapalı veya yağmurlu ol-
masından veya hilâli görmeyi engelle-

yen herhangi bir nedenden dolayı şayet 
hilâlin görülmesi mümkün olmazsa, şer’î 
hüküm ayın otuza tamamlanacağını be-
lirtmiştir. Hatta hilâl çıktığı hâlde bulutlar 
onu örtse bile. Binaenaleyh hadisin man-
tukuyla amel edilir ve onun mefhumu ise 

ihmal edilir. 

İhtilâf-ı Metâli

İhtilâf-ı metâli ayın doğ-
duğu ve görüldüğü yer ve 
vakitlerinin farklılığına de-
nilir. Dünyanın yuvarlak ol-
ması sebebiyle hilâl bir yer-
de görülürken başka yerde 
görülemeyebilir. Bir yerde 
bir vakit bir başka yerde de 
başka bir vakit görülebilir. 
Bu ülkeler arasındaki saat 
farklarından kaynaklanmak-
tadır ve güneşin doğma ve 
batma vakitlerinde yaşanan 
saat farklarına benzemek-
tedir. Cumhura göre ihtilâf-ı 
metâliye yani farklılığa itibar 
edilmez. Bir beldede hilâl 
görüldüğünde diğer belde-
lerin ona uyması vaciptir. 
Rasulullah SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem şöyle buyurmuş-
tur:

 ُصوُموا لُِرْؤيَِتِه ، َوأَفِْطُروا لُِرْؤيَِتِه

“Ayı görmekle oruç 
tutun ve yine onu görmekle iftar 
edin.”9  

Hanefî mezhebine göre ayın görül-
mesinde ihtilâf-ı metâli (ayın görüldüğü 
yerler arasındaki farklılığa) itibar edil-
mez. Dolayısıyla dünyanın herhangi bir 
yerinde hilâl görüldüğü takdirde, bundan 
haberdar olan bütün Müslümanların oru-
ca başlaması gerekir. 

Bazılarına göre ihtilâf-ı metâliye yani 
farklılığa itibar etmek gerekir. Daha önce 
görene uymaları vacip değildir. İmam Şa-
fii bu konuda Kureyb RadiyAllahu Anh’ın 
şu rivayetini delil olarak göstermiştir.

اِم، قَاَل:  أَنَّ أُمَّ الَْفْضِل ِبْنَت الَْحارِِث، بََعثَتُْه إِىَل ُمَعاِويََة ِبالشَّ

اِم،  اَم، فََقَضيُْت َحاَجتََها، َواْستُِهلَّ َعَلَّ رََمَضاُن َوأَنَا ِبالشَّ فََقِدْمُت الشَّ

ْهِر،  الشَّ آِخِر  يِف  الَْمِديَنَة  قَِدْمُت  ثُمَّ  الُْجُمَعِة،  لَيْلََة  الِْهَلَل  فََرأَيُْت 

Müslümanlar Hilâfet 
Devleti’nin ilgasına kadar 
hiçbir zaman farklı günde 

ne oruca başlamışlardır ne 
de bayram yapmışlardır. 

Ayrıca Müslümanlar 
nezdinde ru’yetu’l hilâl 

konusu hiçbir vakit 
polemik ve tartışma 
konusu olmamıştır.

“

“
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فََسأَلَِني َعبُْد اللِه بُْن َعبَّاٍس رَِضَ اللُه َعْنُهَم، ثُمَّ ذَكََر الِْهَلَل فََقاَل: 

َمتَى َرأَيْتُُم الِْهَلَل؟ فَُقلُْت: َرأَيَْناُه لَيْلََة الُْجُمَعِة، فََقاَل: أَنَْت َرأَيْتَُه؟ 

لَِكنَّا   « فََقاَل:  ُمَعاِويَُة،  َوَصاَم  َوَصاُموا  النَّاُس،  َورَآُه  نََعْم،  فَُقلُْت: 

نَرَاُه،  أَْو  ثثََلثَِي،  نُْكِمَل  َحتَّى  نَُصوُم  نَزَاُل  فََل  بِْت،  السَّ لَيْلََة  َرأَيَْناُه 

فَُقلُْت: أََو اَل تَْكتَِفي ِبُرْؤيَِة ُمَعاِويََة َوِصيَاِمِه؟ فََقاَل: اَل، َهَكَذا أََمرَنَا 

رَُسوُل اللِه َصلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم 

“Ümmü  Fadl, (Kureyb’i) Şam’da 
bulunan Muaviye’ye göndermiş-
tir. (Kureyb) dedi ki: Şam’a geldim 
ve Ümmü el-Fadl’ın ihtiyaçlarını gi-
derdim. Ben Şam’da iken Ramazan 
hilâli girmişti. Cuma gecesi hilâli gör-
düm. Sonra ayın sonunda Medine’ye 
geldim. Abdullah İbnu Abbas bana 
soru sordu. Sonra hilâlden bahseder-
ken şöyle dedi: Hilâli ne zaman gör-
dünüz? Ben de dedim ki: Onu Cuma 
gecesi gördük. (İbnu Abbas) dedi ki: 
Sen hilâli gördün mü? Ben de dedim 
ki: Evet, insanlar da hilâli görerek 
oruç tuttular ve Muaviye’de oruç 
tuttu. (İbnu Abbas): Fakat biz hilâli 
Cumartesi gecesi gördük, (Rama-
zan’ı) otuza tamamlayıncaya veya 
onu (hilâli) görünceye kadar (oru-
cu) tutmalıyız, dedi. Ben de dedim ki: 
Muaviye’nin görmesi ve oruca başla-
masıyla yetinmeyecek miyiz? (İbnu 
Abbas) dedi ki: Hayır, Rasulullah 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem bize böy-
le emretti.”10

İbnu Abbas bu vakıada Muaviye’nin 
hilâli görmesini kabul etmemiş ve onun 
orucuyla da oruç tutmamıştır. Dolayısıy-
la bu şer’î bir delil değildir. Sadece İbnu 
Abbas’ın SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in şu 
kavli hakkındaki içtihadıdır:

ُصوُموا لُِرْؤيَِتِه ، َوأَفِْطُروا لُِرْؤيَِتِه

”(Ramazan ayının) hilâlini gör-
düğünüz zaman oruç tutun. (Şevval 
ayının) hilâlini gördüğünüz zaman 
da bayram edin.”11

 Bu içtihat, Ensar’dan bir grup tarafın-
dan rivayet edilen sarih hadise aykırıdır ki 
o hadis de şudur:

ِمْن  َركٌْب  فََجاَء   ، ِصيَاًما  فَأَْصبَْحَنا   ، اٍل  َشوَّ ِهَلُل  َعلَيَْنا  ُغمَّ 

أَنَُّهْم  َوَسلََّم  َعلَيِْه  اللَُّه  َصلَّ  اللَِّه  رَُسوِل  ِعْنَد  فََشِهُدوا  النََّهاِر  آِخِر 

َوَسلََّم  َعلَيِْه  اللَُّه  َصلَّ  اللَِّه  رَُسوُل  فَأََمَر   «  ، ِباأْلَْمِس  الِْهَلَل  َرأَْوا 

أَْن يُْفِطُروا ِمْن يَْوِمِهْم َوأَْن يَْخرُُجوا لِِعيِدِهْم ِمَن الَْغِد

“Dediler ki: Şevval hilâlini (hava 
koşulları nedeni ile) göremedik. Böy-
lelikle sabaha oruçlu olarak başla-
dık. Günün sonunda bir kafile geldi. 
Nebi SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in 
yanında dün hilâli gördüklerine dair 
şahitlik ettiler. Bunun üzerine Rasu-
lullah onlara oruçlarını bozmalarını, 
daha sonra da ertesi gün bayramları 
için çıkmalarını emretti.”12

Rasul SallAllahu Aleyhi ve Sellem onla-
ra, Medine-i Münevvere dışında Şevval 
hilâlinin başkaları tarafından görülmesi 
nedeniyle Ramazan’dan sandıkları günde 
oruçlarını bozmalarını emretmiştir. Zira 
kafile hilâli, Medine’ye varmadan bir gün 
önce görmüşlerdi. Ulemanın ekseriyeti 
“Beldelerden birinde daha önceden hilâlin 
görülüp oruca başlandığına dair haber gel-
diği takdirde, oraya uyulur, önceden yenen 
oruç da kaza edilir.” hükmüne varmıştır. 
Ebu Hanife ve ashabı, İmam Malik, Ah-
med İbnu Hanbel bu görüştedirler.

Sonuç/Çözüm

Tüm İslâm âlemi bu ihtilaftan rahatsız-
lık duymaktadır. Bu rahatsızlık yönetim-
lerin de ciddi anlamda hissettiği ve önlem 
almaya çalıştığı bir hâl almış durumdadır. 

Öyle ki ilki 1973 ve daha sonra 1978 
yılında yapılan ve o günden beri birçok 
ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen top-
lantı ve konferanslarda kararlar alın-
maya çalışılmakta, bu ihtilaf  giderilmek 
istenmektedir. Ancak unutulmamalıdır 
ki bu durum şer’î bir durumdur ve şer’î 
hükümlerin kaynağı konferans kararları 
değil, şer’î delil kaynaklarıdır. Bakılması 
gereken sadece muteber şer’î delil kay-
naklarındaki şer’î nassların delâletidir.

Geçen yıl da yine 50’den fazla ülkenin 
katılımıyla yeni kararlar alınmış ve ihtilaf 
giderilmeye çalışılmıştır. Fakat yöntem 
konusunda şer’î yöntemlerden uzakla-
şılmakta, sırf  birlik beraberlik olsun diye 
şer’î naslar göz ardı edilebilmektedir. 
Muhakkak ki Allah Subhanehû ve Teâlâ 
bizden, O’nun istediği şekilde ibadet 
etmemizi talep etmiştir. Bundan dolayı 
eğer O’na başka bir şekilde ibadet eder-
sek, velev ki birlik ve beraberlik gibi süslü 

lafızlarla güzel bir şeyler yapıyor gibi gö-
rünse bile günahkâr oluruz. Müslümanlar 
Hilâfet Devleti’nin ilgasına kadar hiçbir 
zaman farklı günde ne oruca başlamış-
lardır ne de bayram yapmışlardır. Ayrı-
ca Müslümanlar nezdinde ru’yetu’l hilâl 
konusu hiçbir vakit polemik ve tartışma 
konusu olmamıştır. Mevcut ihtilafın kay-
nağı olan astronomik hesaplamalara Ra-
mazan orucunun ve bayramların ilanı için 
önceleri hiç ama hiç itibar edilmemiştir.

Bu sorunun çözümü için tüm Müslü-
manları bağlayıcı bir liderlik gerekir.

Zira bu, sıradan fıkhî bir tartışma 
konusu değil, aksine ümmetin birlik ve 
bütünlüğü ile, Allah’ın farzlarının çiğ-
nenip çiğnenmemesi ile alakalı ciddi bir 
meseledir. Şu hâlde ümmeti birleştire-
rek, bütünleştirerek, aralarındaki sınırları 
kaldırarak, üzerlerindeki küfür nizamları-
nı yıkarak ve sömürgecilerin tamahlarını 
püskürterek İslâm ümmetini insanlar 
için çıkarılmış en hayırlı ümmet hâline 
getirecek tek güç Nübüvvet minhacı 
üzere kurulacak olan ikinci Râşi-
dî Hilâfet Devleti olacaktır. İzzette, 
Kuvvette, İbadet ve Bayramlarda 
İslâm ümmetini Hilâfet’ten başka-
sı birleştiremez.

1  Bakara Suresi 185
2		Muttefekun	Aleyh
3		Ahmed	b.	Hanbel
4		Nesâî,	Dârimî,	Ahmed	b.	Hanbel,	İmam	Malik
5  Muslim
6		İsra	Suresi	31
7		Nisa	Suresi	93
8  Buhari
9		Buhari,	Müslim
10		Tirmizi
11  Buhari, Müslim
12		Ebu	Davud,	İbnu	Mace,	Nesai

Hilâli Görünce Oruca Başlayın Ve Hilâli Görünce İftar Edin
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Kur’an ve Sünnet

Müslüman fatihlerin İspanya’ya 
gerçekleştirdiği akınlar ile çok 
erken dönemde (M. 711) İs-

lâmi meydan okumayla tanışan Avrupa, 
Osmanlıların Doğu Roma İmparator-
luğunun (Bizans) başkenti Konstantin’i 
fethetmeleri ve Batı Roma İmparator-
luğunun (Viyana) kapılarına dayanmala-
rıyla büsbütün yok olma tehdidi altında 
olduğunu hissetti. Bu tehdit tarihte “Şark 
Meselesi” diye bir meselenin; Doğu top-
lumlarının ve kültürlerinin Batı merkezli 
incelenmesi anlamına gelen bir araştırma 
alanının (şarkiyatçılık/oryantalizm) doğ-
masına neden oldu. 

Önüne çıkan bütün engelleri aşarak 
gelen, eski dünyanın bayındır toprakları-
nı içine katarak gelişen, kadim medeniyet 

ve kültürlerin halklarını potasında erite-
rek genişleyen bu büyük meydan okuma 
karşısında Batılılar iki tip tavır geliştirdi-
ler:  İlk olarak skolastik döneme özgü 
geleneksel bilgi kaynaklarını, dini metin-
leri ve buna bağlı olarak kilisenin üretti-
ği bilgi kuramlarını sorguladılar. Bu sor-
gulamalar sonucunda birçok Hıristiyan 
ve Yahudi için kutsal metinler artık ilahi 
değil Hz. İsa hakkında biyografik anlatılar 
içeren metinlerden öte bir anlam ifade 
etmiyordu. Kendilerini ortaçağın karanlık 
dehlizlerinde sürükleyen geleneksel bilgi 
kaynaklarının şekillendirdiği skolastik dü-
şünceyi seküler karakteristiğe sahip mo-
dern bilgi yöntemiyle rasyonalize eden 
Batı, nispeten maddi bir ilerleme gerçek-
leştirdi. İkinci olarak kendi deneyimini, 
meydan okumanın geldiği İslâm’a uygula-

yarak onun yayılmacılığının önünü almak; 
kıtasını güvence altına alırken Müslüman 
dünyayı da kontrol altına almak ve ar-
dından dönüştürmek istedi. Bu gayeye 
matuf  olarak Müslümanları İslâm’ın bilgi 
kaynaklarından koparmaya yöneldi. Zira 
Batılılar İslâm’ın gücünün sırrının sadece 
“yenilmeyen ordulara” sahip olmasında 
değil, ondan öte her nerede ulaşılırsa 
ulaşılsın insan türünün aklını ikna eden, 
fıtratına uygun ve vicdanını tatmin eden 
yegâne doğru akide ve bu akideye dayalı 
özgün bir bilgi/düşünce sistematiğine sa-
hip olmasında saklı olduğunu keşfetmiş-
lerdi. 

İslâm’ı dönüştürerek onun devletini 
çökertmenin yanında bir de özel hedef-
leri vardı. O da sanayileşme sonrasında 

“KUR’AN İSLÂMI” 
PROJESİNİN TEHLİKESİ 

VE ARKA PLANI 

Abdurrahim Şen
abdurrahimsen@hotmail.com
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ihtiyaç duydukları hammaddeye çökme. 
Evet bu, kelimenin tam anlamıyla bir çö-
kertme bir de çökme harekâtıdır. 
Bu vb. sayısız özel hedefler bu makale-
nin konusu değildir. Ancak okuyucunun 
zihninde somutlaşması adına bir örnek-
lemede fayda var. Su, mera ve ateşi veya 
tükenmeyen madenleri kamunun ortak 
mülkiyetine veren; fellik fellik hammad-
de arayışına koyulmuş Batılıları bırakın, 
o madenleri yerli tebaasının bile mülki-
yetine vermeyen iktisat siyasetine ilişkin 
birçok detay hükümler Nebevî hadis ve 
Sünnet’e dayanıyordu. Şimdi bu dini me-
tinler seküler bilgi kaynakları ile modern 
bir okumaya tabi tutulup “ras-
yonalize” edilmeden, bilgi (ha-
dis) kaynaklarına “hurafe” ola-
rak bakılmadan sömürgecilik 
mümkün müydü? Bu sebeple 
ümmetimizin maddi-manevi 
kaynaklarının koruyucu şem-
siyesi niteliğinde olan dini me-
tinleri, pratik uygulama içer-
diği için hassaten Sünnet’in 
güvenilirliğini sarsıcı hamlelere 
koyuldular. Bunların içerisinde 
işi John Wansbrough (1928-
2002/ABD) gibi Kur’an’ı 
Kerim’in güvenirliğini sorgu-
lamaya vardıranlar olmakla 
beraber Goldziher ve Scahcht 
gibi hamlelerini Sünnet üzeri-
ne yoğunlaştıranlar çoğunluk-
ta olmuştur. Onlara göre bir 
“Muhammed efsanesi” vardı 
ve bu efsane çökmeliydi!

Örneğin Birleşik Krallığın 
İşçi Partili ilk Başbakanı Mac 
Donald (1866-1937) “Mu-
hammed Efsanesi” olarak nitelediği şey 
çökertildiğinde bütün inanç sisteminin 
çökeceğini bunun için “Muhammedizm’e 
cepheden saldırmak” değil modern dü-
şüncenin, İslâm inancının temelini aşın-
dırmasını beklemek gerektiğini ifade 
ediyor. Oxford Üniversitesinde Arapça 
Profesörü aynı zamanda bir Papaz olan 
David Samuel Margoliouth (1858-1940), 
Allah Rasulü SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in 
Kur’an’ın dışında geriye hiçbir Sünnet ya 
da hadis bırakmadığını; tümüyle İslâm 

öncesi Arap örfünden ibaret olan uygu-
lamalara kaynak değeri katmak amacıy-
la sonraki nesillerin “Sünnet” kavramını 
geliştirip hadis mekanizmasını uydurduk-
larını söylemektedir. Alman asıllı Yahudi 
oryantalist J. Schacht (1902-1969)’a göre 
ise Sünnet, fıkhi görüşlerini temellendir-
mek için âlimlerin mezheplerin teşekkül 
sürecinde (H. II. asır) uydurdukları bir 
şeydir. Bu süreçte, hukuki bir kural koy-
ma amacı gütmemesine rağmen hadisle-
re hukuki bir anlam yüklenmiş ve bunun 
için isnad zinciri uydurulmuştur.

Rusya, İngiltere, Fransa gibi Batılı dev-
letler karşısında askerî olarak yenilgiye 
uğrayan ve toprakları işgal edilen İslâm 
dünyasında bir kısım çevrelerde ken-
di değerlerine olan güven sarsılmış ve 
Batı karşısında varlığını devam ettirmek 
için onların deneyimlerini bi aynın yaşa-
ma ve İslâmi düşüncenin kaynaklarının 
rasyonalize edilmesi/aklileştirilmesinin 
kaçınılmaz olduğu düşüncesi gelişmiş-
tir. İlk olarak İngiliz ve Fransızların işgali 
altında olan Hint alt kıtası, Pakistan ve 
Mısır’da teşekkül eden İslâm moderniz-
mi düşüncesi, bu beldelerdeki Müslüman 

düşünürler üzerinde güçlü bir 
etki oluşturmuş ve onların 
çalışmalarıyla da kısa sürede 
entellektüel çevrelerde ya-
yılmıştır. Lojistik desteğini ta-
mamen oryantalist/şarkiyat-
çılardan alan bu kişiler, üm-
metimizin İslâm’a olan güve-
ninin sarsıldığı fikrî bir zafiyet 
ortamından da yararlanarak 
zehirli fikirlerini ümmetimizin 
bünyesine zerk etmişlerdir. İs-
lâm’a modernist bakış açısıyla 
yaklaşan bu kesimlerin başlıca 
argümanları şöyledir:

1- İslâm’ın tek kaynağının 
Kur’an olduğu, dolayısıyla 
Kur’an dışında hiç bir kayna-
ğın delil olma vasfını taşımadı-
ğını vurgulamak,

2- Bilhassa Sünnet’in, din-
de asli bir kaynak olmadığını, 
var olan hadislerin tarihsel 
süreçte uydurulduğunu vur-
gulamak,

3- Mevcut İslâm kültürünün Kur’anî 
değil, o dönemdeki “Arap aklının” bir 
ürünü olduğunu vurgulamak,

4- Fıkıh, tefsir ve hadis külliyatının Ya-
hudi ve Hıristiyanların etkisiyle oluştuğu-
nu vurgulamak,

5- Kur’an’ın lafızlarının ve hükümlerinin 
tarihsel olduğunu, dolayısıyla Kur’an’daki 
hükümlerin birebir tatbiki değil, kastı anla-
yıp, o kastı gerçekleştirecek farklı bir hük-
mün uygulanabileceğini vurgulamak.

Şimdi bu dini metinler 
seküler bilgi kaynakları 

ile modern bir okumaya 
tabi tutulup “rasyonalize” 
edilmeden, bilgi (hadis) 
kaynaklarına “hurafe” 

olarak bakılmadan 
sömürgecilik mümkün 

müydü?

“
“

Hıristiyan-Yahudi din veya bilim 
adamlarına ait olan bu görüşler İslâmi 
bilginin modern formda/Batı’nın arzu-
ladığı biçimde uyumlulaştırılması ve ye-
niden yapılandırılması amacına yönelik 
misyonerlerin görüşleridir. Batılı misyon 
şeflerinin bu görüşleri İslâm dünyasına 
(Kur’an İslâmcılarının kulağına) çalındı-
ğında maya tuttu ve bu akımların beslen-
diği lojistiğe dönüştü.   

18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 

“Kur’an İslâmı” Projesinin Tehlikesi Ve Arka Planı
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Kur’an ve Sünnet

Bu kişiler, Kur’an’ın hükümlerinin uy-
gulanmasında da modernist ve tarihçi 
bir yaklaşım içerisindedirler. Örneğin, 
Kur’an’da bir takım günah ve suçlara 
verilen cezalarla ilgili olarak, bu cezala-
rın Kur’an’ın indiği dönemde bu şekilde 
uygulanarak adaletin sağ-
lanmış olmasının, bugün de 
aynı uygulama ile olmasını 
gerektirmediğini, günümüz 
şartlarında “Kur’an’ın felse-
fesine” uygun çağdaş ceza-
ların uygulanması gerektiği-
ni açıkça ifade etmektedir-
ler. Yine Kur’an’ın ayetlerini 
yorumlarken, hiç bir usul 
gözetmeksizin, sadece mo-
dern değerleri esas alarak 
yorumlarlar. Buradan ha-
reketle, demokrasi, laiklik, 
milliyetçilik, kadın-erkek 
eşitliği, şahsi hürriyetler 
vb. fikirleri Kur’an’a ters 
düşmediğini, hatta bunla-
rı teşvik ettiğini bile iddia 
edebilmişlerdir. Örneğin 
Kur’an İslâmcısı ilahiyatçı 
profesörlerden biri laikliğin 
Kur’an’la birlikte gelmiş bir 
değer olduğundan söz et-
mişti ve bunu “Lâikrâhe 
fi’d-Dîn” ayetine dayandır-
mıştı. Hâlbuki Arapçanın al-
fabesini bilen sıradan insan-
lar bile bu ayetteki “Lâ / ال” 
nın “ikrâhe” kelimesinden 
ayrı bir edat yani bunların 
bir birinden ayrı kelimeler olduğunu bilir. 
Dinde zorlamanın olmadığını ifade ettiği 
için İslâm’la laikliği bağdaştırmak üzere 
sürekli istismar edilen bu ayetin, mü-
minleri inanmayanları bu dine girmeleri 
konusunda zorlayamayacaklarına dair 
“bir zorlama/yasak” olduğunu idrak et-
mekten aciz Kur’an İslâmcılarının sadece 
sömürge kültürü ve sistemlerini meşru-
laştırıcı bir misyonu idrak ettikleri açıktır. 
Yoksa ayetin fonetiğinden “Lâikrâhe…” 
anlamca zıt bir manayı çıkartma çabası 
başka neyle açıklanabilir!?

Sonuç olarak Batı’da ortaya çıkan ve 
yayılan modernizm, İslâm dünyasında 

yer bulmak için Kitap ve Sünnet’e dayalı 
İslâm algısını kendisine bir engel olarak 
görmüş, bu engeli ortadan kaldırmak için 
de Kitap ve Sünnet’ten kaynaklı İslâm 
kültürüne saldırmayı bir yöntem olarak 
benimsemiştir.

Oryantalistlerin Sünnet/hadis karşı-
tı olarak yapmış oldukları çalışmalardan 
etkilenerek, İslâm dünyasında hadislere 
ilk ciddi saldırıların başladığı yer Hint alt 
kıtası olmuştur. Hadislerin ciddiye alın-
maması ve sadece Kur’an’ın kaynak ola-
rak kabul edilmesi gerektiği ile ilgili fikir-
leri ilk olarak ortaya atan Seyyid Ahmed 
Han’dır. Hindistan’ın İngilizlerin hâkimi-
yetine girmesinin ve kendisinin de İngiliz 
Doğu Hint şirketinde çalışmaya başla-
masının ardından fikirlerinde büyük bir 
değişim meydana gelen Seyyid Ahmed 
Han, birçok yeni fikir ortaya atmıştır. 
Müslümanların maslahat ve menfaatinin, 

İngilizlerin yönetimine sadakatle bağlı ol-
maktan geçtiğini düşünen Ahmed Han, 
aynı şirkette yöneticilik yapan oryantalist 
Muir ve Delhi kolejinde kendisinin hoca-
sı olan meşhur oryantalist Sprenger’in 
fikirlerinin yerli taşıyıcılığını yapmıştır. 

Hadislerin Rasulullah Sal-
lAllahu Aleyhi ve Sellem’den 
iki yüzyıl sonra yazılmaya 
başlanması, sözlü ve anlam 
merkezli olarak nakledil-
mesi, rivayetlerde ravi ta-
sarruflarının çok olması gibi 
sebeplerle hadislerden cid-
di olarak kuşku duyulması 
gerektiğini söyleyen Seyyid 
Ahmed Han, Kur’an’da ge-
çen gaybi varlıkların da as-
lında birer semboller oldu-
ğunu ilk olarak ortaya atan 
kişidir. Ardından aynı yolu 
izleyen Abdullah Çekralavi 
ve Gulam Ahmed Perviz 
tarafından sistemleştirilen 
Ehli Kur’an Okulu/ Kura-
niyyun Hareketi, kısa süre 
içerisinde Hindistan, Pa-
kistan ve Mısır’da etkilerini 
göstermeye başlamıştır.    

Siyasetin dinden ayrıl-
ması Ahmed Han’ın önem-
le üzerinde durduğu ko-
nulardan biridir. Ona göre 
Müslümanlar hiçbir devirde 
vahye dayanarak siyaset 
yapmamışlardır. Bizzat Hz. 
Peygamber çeşitli konular-

da Ashabı ile istişarede bulunmuş ve ona 
göre hareket etmiştir. Daha sonra da hiç 
kimse siyasi meselelerle ilgili hadislerin 
ilahi vahyin bir kısmı olduğunu düşünme-
miştir. Gerek Kur’an gerekse Peygamber, 
yönetim konusunda idarecilere ülkele-
rindeki âlimlerle istişare esasına dayalı 
olarak geniş bir hareket serbestliği tanı-
mıştır.

Fıkıh, hadis ve tefsir ilimleriyle bun-
ların dayandığı prensiplerin modernize 
edilmesi gerektiği tezini ısrarla işleyen 
Ahmed Han, Hindistan’ın bir Luther’e 
ihtiyacı olduğunu iddia etmiştir. Onun 

Oryantalistlerin Sünnet/
hadis karşıtı olarak yapmış 

oldukları çalışmalardan 
etkilenerek, İslâm 

dünyasında hadislere ilk 
ciddi saldırıların başladığı 

yer Hint alt kıtası olmuştur. 
Hadislerin ciddiye 

alınmaması ve sadece 
Kur’an’ın kaynak olarak 

kabul edilmesi gerektiği ile 
ilgili fikirleri ilk olarak ortaya 
atan Seyyid Ahmed Han’dır. 

“

“
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bu tür cüretkâr fikirlerinden, Protestan-
lık reformuna benzer bir hareketin İslâm 
dünyasında da meydana getirilmesini 
arzu ettiği anlaşılmaktadır.

“Herkes üzerindeki yönetimlere tabi 
olsun!” diyen Pavlos’un izinden giden 
Lutherci Portestanlığın: “Kelam bir um-
mandır. Herkes nasibince alır.” Dolayısıyla 
herkesin Kelam’ı kendince değerlendir-
me, yorumlama hakkına sahip olduğu, 
hiç kimse ya da hiçbir kurumun belirli bir 
yorum biçimini dayatamayacağı şeklinde-
ki söylevleri göz önünde bulunduruldu-
ğunda “Kur’an İslâmcıları”nın söylevlerini 
nereden kopyaladıkları anlaşılacaktır. En 
az Luther kadar Hıristiyanlık üzerinde 
gerçekleştirdiği reformlarla bilinen Cal-
vin’e göre Tanrı ile insan arasına girmiş 
olan kilisenin (din adamlarının) meşru-
luğu esasında İncil’den kaynaklıydı. Her 
insan kutsal metin aracılığıyla (başka her-
hangi bir kimse olmaksızın) doğrudan 
Allah’la ilişki kurabileceğine dair Calvinist 
fikirlerin İslâm dünyasında Sünnet başta 
olmak üzere fıkıh, hadis, tefsir vb. kay-
nakları bir çırpıda değersizleştiren argü-
manlara nasıl dönüştüğü görülecektir. 

İslâm’ın anlaşılması ve yorumlanma-

sında yalnızca Kur’an’ın kaynak olarak 
alınması ve başta hadis/Sünnet olmak 
üzere tüm İslâm kültürünün Kur’anî bir 
bakışla topyekûn hesaba çekilmesini ön-
gören “Kur’an İslâmı” projesi esas itiba-
riyle Batı’nın modern değerleriyle, İslâm’ı 
ve Müslümanları uzlaştırma gayretidir. 
Basitçe bir kaynak tartışmasından çok 
daha ötesinde modern dünyanın şartları-
na ve kabullerine elverişli olmadığından, 
başta hadis olmak üzere tüm İslâm kül-
türünü tasfiye etmeyi amaçlamaktadır. 
Kur’an’ı tek kaynak olarak kabul etme 
iddiasının arkasına sığınan bu akım tek 
vahiy olarak gördükleri Kur’an’ın hü-
kümlerini tatbik etmeyi değil, usulsüz/
serbest bir okumayla, tarihselci ve prag-
matist yorumlarla İslâm’a, sömürgeci 
devletlerin politikalarına uygun bir form 
kazandırmayı amaçlamaktadır.

“Kur’an İslâmı” İslâmi doğuyu, kolo-
nileştirme ve müstemleke ülkesi olma-
ya hazır hâle getirmek için sömürgeci 
kâfir devletlerin koordine ettiği bir tür 
“beşinci kol” faaliyetidir. “Kur’ancıların” 
siyasi meselelerde Jean-Jacques Rous-
seau’nun “Sözleşmeci” fikirlerini, iktisadi 
meselelerde Adam Smith’in “Liberalist” 

düşüncelerini nasıl da bayraklaştırdıkla-
rına, onlardan gelen “rivayetleri” (senet 
ve metin tenkidine tabi tutmadan) nasıl 
da yücelttiklerine bakarak “Kur’an bize 
yeter!” soslu sloganların aslında, sosyal, 
siyasi ve ekonomik alanlarda söz, fiil ve 
takrirleriyle ümmetine pratik bir model 
(Sünnet) bırakmış Rasulü, tasfiye ope-
rasyonu olduğu açığa çıkmaktadır. Mef-
tunu oldukları Batılı “elçilerin” demokra-
tik, liberal, özgürlükçü fikirlerini “bize ye-
ter!” dedikleri “Kur’an’ı” getiren Elçi’nin 
hadislerinden, Sünnetlerinden daha 
işlevsel görmelerine bakarak “Kur’an İs-
lâmı” projesinin nasıl bir müstemleke ka-
fası yetiştirmeyi amaçladığı anlaşılacaktır. 
Tam da böyleleri hakkında Allah Rasulü 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in şu hadisi 
şerifleri mucize niteliğindedir:

َعَل  ُمتَِّكٌئ  َوُهَو  َعنِّي  الَْحِديُث  يَبْلُُغُه  رَُجٌل  َعَس  َهْل  أاََل 

َحَلاًل  ِفيِه  َوَجْدنَا  فََم  اللَِّه  كِتَاُب  َوبَيَْنُكْم  بَيَْنَنا  فَيَُقوُل  أَِريَكِتِه 

اْستَْحلَلَْناُه َوَما َوَجْدنَا ِفيِه َحرَاًما َحرَّْمَناُه َوإِنَّ َما َحرََّم رَُسوُل اللَِّه 

كََم َحرََّم اللَُّه  

“Haberiniz olsun, rahat koltuğun-
da otururken kendisine benim bir ha-
disim ulaştığı zaman kişinin ‘Bizimle 
sizin aranızda Allah’ın Kitabı vardır. 
Onda nelere helâl denmişse onları 
helal biliriz. Nelere de haram den-
mişse onları haram addederiz.’ diye-
ceği zaman yakındır. Bilin ki, Rasu-
lullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in 
haram kıldıkları da tıpkı Allah’ın 
haram ettikleri gibidir.” [Ebu Davud, Sünne, 6, 

(4604); Tirmizi, İlm 60, (2666)]

“Kur’an İslâmı” Projesinin Tehlikesi Ve Arka Planı
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Kur’an ve Sünnet

Allah Subhanehû ve Teâlâ insa-
noğlunu, başka bir şey için 
değil, ancak kendisine kulluk 

etmek üzere yarattığını1 bildirmiştir. Aynı 
şekilde bu kulluğun ne şekilde gerçekle-
şeceğini insanlara öğretmek/göstermek 
için Rasuller2 aracılığı ile vahiy indirdi. 
Âlemlerin Rabbi3 yaratıcımız, Rasulleri 
aracılığı ile biz insanlara gönderdiği me-
sajda, hem kendisini hem de bizi bize ta-
nıttı. Kendisine nasıl ibadet edeceğimizi, 
nasıl duada bulunacağımızı,4 nasıl bir ah-
laka sahip olmamız gerektiğini5 bildirdiği 
gibi diğer insanlar ile ilişkilerimizde uy-
mamız gereken kuralları da bildirdi.6 

Allah Subhanehû ve Teâlâ, son olarak 
Rasulullah Muhammed SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem aracılığı ile insanlığa Kur’an’ı 
indirdi. Rasulünü de Kur’an’ı beyan et-
mekle7 görevlendirip, inananları kendisi-
ne uymakla mükellef  kıldı.8 Bu bağlamda 
Allah Subhanehû ve Teâlâ’nın tamamladığı 
dini olan İslâm,9 iki kaynaktan ibaret olur 
ki biri Kur’an, diğeri Kur’an’ı açıklayan ve 
pratik eden Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem’in fiilî ve kavlî Sünneti’dir. Bununla 
birlikte İslâm, insanların inanıp tasdik et-
meleri gereken bir takım esaslara sahip-
tir ki bunlar dinin aslını oluşturur. Diğer 
taraftan bu asıl/akide/temel fikir üzerine 
bina edilen, insanların gerek birey, gerek 
toplum ve gerekse devlet olarak hayatla-

rında uymaları gereken şer’î hükümlere 
sahiptir. Bu hükümler, bireysel ve sosyal 
hayatın tamamını kuşatan, devlet yöneti-
mi ile sağlıktan eğitime, iktisattan yargıya 
kadar hayatın her alana dair hükümler 
olup, yaratıcımız tarafından inananların 
uymasının kulluğun gereği olarak ifade 
ettiği hususlardır.10  

Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sel-
lem’in mükemmel pratiğinden sonra 
Müslümanlar, vahyi kavrayışları oranın-
da İslâm’a göre hayatlarını düzenlediler. 
İslâm’ın evrenselliğini ve dinamikliğini 
sürdüren içtihat ile Müslümanlar, karşı-
laştıkları her problemi çözebildiler. Sade-
ce sorunları çözmekle kalmayıp, insanlık 
için fikrî bir servet ürettiler. Ancak İslâm 
ümmeti, zaman içinde vahyi anlamada ve 
ona icabet etmede zafiyet gösterdi. Hicri 
13, Miladi 19. asra geldiğinde, kendisini 
var eden kaynaklardan gereğince istifa-
de edemez duruma geldi. Sorunlarına 
içtihat ile çözüm bulmaktan uzaklaştı ve 
hayat sahnesinde, maddi olarak yükselişe 
geçen Batı dünyasının gerisinde kaldı.

Bu asırda, İslâm dünyasında kalkın-
ma adına bir takım hareketler meydana 
geldiği gibi alışılagelinen akımlardan farklı 
akımlar da türedi. Bu akımlardan biri de 
İslâm’ın kaynakları olan Kur’an ve Sün-
net’e tarihsel olarak yaklaşım düşüncesi 

KUR’AN VE SÜNNETİ
TARİHE HAPSETME YAKLAŞIMI:

TARİHSELCİLİK
Aydın USALP
ausalp@gmail.com
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idi. İslâm’ın kaynaklarına tarihsel yaklaşım 
içinde bulunan kişi ve ortaya koydukları 
iddialar çoktur. Bu yazıda mümkün oldu-
ğunca, bu akımın bir özeti ve yanılgıları 
üzerinde durmaya çalışacağım.

Tarihsellik Kavramı ve Ortaya 
Çıkışı

Tarihsellik veya tarihselcilik kavramı, 
Batı dünyasında önceleri tarih alanında-
ki araştırmalarda, daha sonra da felse-
fe ve din bilimleri alanında kullanılmaya 
başlanan kavramlardan biridir. Buna 
göre tarihsellik; olay ve hükümlerin her 
zaman tarihsel seyri içerisinde görülüp, 
evrensel bir seviyede değerlendirilme-
mesidir. Hukuki bir hükmün belirli bir 
tarihi, coğrafi ve sosyal ortamda var ol-
ması, onun varlık ve devamının bu şart-
ların varlık ve devamına bağlı olmasıdır. 
Yani, tarihin bir diliminde meydana gelen 
bir olay o zaman dilimindeki sosyal, si-
yasal, ekonomik, coğrafi vb. şartlar ta-
rafından oluşturulduğundan, söz konusu 
olayı anlayabilmek için adı geçen şartları 
özümsemek şarttır. O dönemi, kendi ya-
şadığımız ortamda hâkim ve geçerli olan 
kıstaslarla kıyaslayamayız, her dönem 
kendi içerisinde doğrudur.11 Bu kavram 
ilk defa 1649 yılında Henry More tara-
fından; daha sonra da E. Bayer ve Hegel 
tarafından kullanılmıştır. 

Tarihselcilere göre, tarihte ortaya ko-
nulan şeyler ve fenomenler tarihsel-top-
lumsal şartlar tarafından belirlendiğinden 
göreceli olup evrensellik atfedilemezler. 
Dolayısıyla onların anlaşılmaları ancak o 

tarihsel-sosyal bağlam içerisinde tahak-
kuk edebilir12. 

Tarihsellik kavramının, Batı dünyasın-
da yaşanan ve adına aydınlanma dönemi 
denilen süreçte, düşünür ve filozofların 
öncülüğünde kilise ve kralların ortak yö-
netimine karşı yürüttükleri mücadele so-
nucunda ortaya çıktığı görülür. Yani her 
şeyi bilim-yorum çerçevesinde değerlen-
diren bu düşünürler, tarihsellik kavramını 
ilk olarak Hıristiyanlığa uyguladılar. Zira 
Hıristiyanlık, bu tenkitçi yaklaşımı hak 
eden bir duruma gelmişti. Çünkü İncil 
tahrif  edilmiş, onlarca İncil ortaya çık-
mış ve İsa Aleyhi’s Selam ilah konumuna 
oturtulmuş böylece O, insanüstü ve tarih 
üstü bir kimliğe büründürülmüştür. Bu-
nunla birlikte, Hıristiyanlığı tekeline almış 
olan kilise zorba yöneticilerin zorbalık-
larını meşrulaştırma kurumu konumuna 
gelmişti. Özellikle bu durum, düşünürle-
ri bütün dinlere karşı ön yargılı ve hatta 
inkârcı bir pozisyona sürüklemişti. 

Batı, kilisenin dogmalarını hayatından 
uzaklaştırıp, bilimi ve akılcılığı din yerine 
kutsallaştırdı. Böylece Batı dünyası, 17 ve 
18. yüzyıllarda akılcı ve tarihselci-tenkit-
çi metotların geliştirilmesi sürecine şahit 
olmuştur. Salome Semler tarafından ge-
liştirilen tarihselci-tenkitçi hermenötik 
(yorum-bilim) programı kutsal metinlere 
ve dogmaya karşı yeni bir bakışı ortaya 
koyuyordu.  

Semler, bunun için iki hermenötik 
kural geliştirmiştir: Bunlardan birincisi, 
tefsircinin kendisi ile Kitab-ı Mukaddes 

arasındaki tarihsel mesafenin farkında ol-
ması gereğidir. İkincisi ise Kitab-ı Mukad-
des tefsirinin, metin tefsirinin evrensel 
ilkelerine uyularak yapılmasıdır. Semler’e 
göre kutsal metinler Allah kelâmı değil-
dir. Sonuç olarak Semler’in çabası, akılcı 
ve tenkitçi bir tefsir metodu ve bilimsel 
bir teoloji ortaya koymak olmuştur.13

Kur’an ve Tarihsellik

Seküler dünya görüşü ile kiliseyi ha-
yatlarından ayıran Batı, tarihten gelen 
mücadele sonucu İslâm’a karşı daha faz-
la düşmanlık içindeydi. Dolayısı ile Batı, 
ilk önce müsteşrikler aracılığı ile sekü-
ler-tarihselci yaklaşımı Kur’an’a uyguladı. 
Aslında müsteşrikler, modernist-hüma-
nist tarihsel bakış açısıyla ilk İslâm çalış-
malarına başladıklarında, gerek Kur’an 
hakkında gerekse Muhammed SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem hakkındaki tarihsel mal-
zemeyi hazır bulmuşlardı.14 Dolayısıyla 
müsteşrikler bu metodu önce hadisle-
re ve ardından da Kur’an-ı Kerim’e uy-
gulama gayretleri içerisine girmişlerdir. 
Bu çabaların tipik örneklerini, dilimize 
de çevrilen Montgomery Watt’ın “Mu-
hammed’in Mekkesi” ve Rudi Paret’in 
“Kur’an Üzerine Makaleler” isimli eser-
lerinde görmekteyiz.

Batı dünyasının kültürel olarak Müs-
lümanlar üzerinde etkisinin yükselişe 
geçtiği 19. yüzyılda, İslâm dünyasında da 
İslâm’a tarihsel yaklaşan kişiler ortaya 
çıktı. Bu konuda ilk akla gelen isim, Hint 
alt kıtasındaki Kur’an ve tefsir çalışmala-
rı ile Seyyid Ahmed Han’dır (öl. 1898). 
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Yaşadığı çevredeki Müslümanların beka 
ve salahını İngilizlere sadakatte görmüş 
ve bu siyasi tercihine karşın çabalarından 
ötürü İngiliz hükümetince “Sir” unvanıyla 
taltif  edilmiştir. 

Kur’an’a tarihselci yaklaşım içinde bu-
lunanların birbirinden farklı fikir ve me-
totları olsa da hepsinin ilk ilham kaynağı 
Seyyid Ahmed Han’dır. Ahmet Han’ın 
ortaya koyduğu fikirlere bakıldığında, Ba-
tı’da meydana gelen akılcı-poziti-
vist düşüncenin etkisi ile hareket 
ettiği görülmektedir. Aslında bü-
tün tarihselcilerin ortak özelliği, 
Batı hayranlığı içinde olmalarıdır. 
Batı’nın hayata dair ortaya koy-
duğu değer yargıları karşısında 
eziklik psikolojisi ile hareket edip, 
İslâm’ı Batı değerleri çerçevesin-
de eğip bükme yolunu tercih et-
mişlerdir. 

Bu bağlamda Ahmed Han; 
İbni Sina ve İbni Rüşd gibi orta-
çağ İslâm felsefecilerinin mucize 
hakkındaki aykırı fikirlerini de 
canlandırarak, ilk iş olarak Rasu-
lullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in 
Sünnet’ini inkâr edip müsteşrik-
lerin metodu ile onu Kur’an’dan 
ayırmıştır. Ardından Kur’an’ın 
tabiat kanunlarına aykırı, dola-
yısı ile bilime ters düşen hiçbir 
şey içermediğini iddia ederek 
Kur’an’da bahsedilen bütün mucizeleri 
reddetmiştir. Aynı şekilde bilim ile ispatı 
mümkün olmayan cin, melek, şeytan vb. 
bütün kavramları sembolleştirme yoluna 
gitmiştir. Bu çerçevede Kur’an’da geçen 
ve kendisine göre bilim ile açıklanama-
yan bütün kavramları kimi zaman Arap 
dilinin imkân ve sınırlarını zorlama paha-
sına rasyonelleştirmeyi denmiştir. Ör-
neğin Yunus Aleyhi’s Selam’ın büyük bir 
balık tarafından yutulmasından söz eden 
ayetle15 ilgili olarak, Kur’an’da bu manayı 
doğrulayacak sarih bir ifadenin mevcut 
olmadığını, ayrıca ilgili ayette “yutma” 
anlamına gelen ibtele’a fiilinin değil, “ağ-
zıyla yakalamak” manasındaki iltekame 
fiilinin kullanıldığını söyler. Böylece ayet-
te anlatılan hadiseyi makul bir çerçeveye 

oturttuğunu düşünür. Keza Musa Aleyhi’s 
Selam’ın asa darbesiyle denizin ikiye ya-
rılmasından söz eden ayeti16 met-cezir 
olayıyla açıklar.

Burada şunu hatırlatmak gerekir ki 
bütün modernist-tarihselciler Kur’an’a 
istedikleri anlamı vermek için Arap lüga-
tinin zenginliğinden faydalanarak kelime-
ye en olmadık anlamı bulmaya çalışmış-
lardır.

Seyyid Ahmed Han’ın başlattığı bu 
modernist ve aynı zamanda tarihselci 
düşünce, zaman içinde başkalaşım ge-
çirerek İslâm dünyasında ortaya çıkan 
birçok “çağdaş” düşünür tarafından ekol 
hâline getirilmiştir. Cemaleddin Afgani, 
Muhammed Abduh, Abdullah Çekralevi, 
Çırak Ali, Seyyid Emir Ali, Ali Abdurra-
zık, Taha Hüseyin, Emin el-Hilti, Muham-
med Ahmed Halefullah ve Nasr Hamid 
Ebu Zeyd gibi şahsiyetler bunlardan sa-
dece bir kaçıdır. Bu ekol, klasik usulle-
rin Kur’an’ın doğru anlaşılmasına engel 
teşkil ettiği düşüncesinden yola çıkarak 
bütünüyle yok sayma yoluna gitmiştir. 
Çağdaş Kur’an İslâmcılığı söyleminin en 
güçlü teorisyenlerinden oluşan ekolün 

hareket noktası, isminden de anlaşılacağı 
gibi, Kur’an’ın her bakımdan yeterli bir 
kitap olduğu iddiasıdır. Ancak bu yeterli-
lik iddiası, Kur’an’ın hayatın bütün alanına 
bir hüküm getirdiği noktasında değil, tam 
aksine barındırdığı bir takım ilke ve ahla-
ka dair prensipleridir. Onlara göre insan-
lık için de bunlar yeterlidir.

Yukarıdaki şahsiyetlerin kayda değer 
çalışmalarına binaen, Müslümanlar ara-

sında tarihselci bakış açısının 
en belirgin örneğini Fazlu’r 
Rahman oluşturmaktadır. Faz-
lu’r Rahman, “İslâm ve Çağ-
daşlık” adlı eserinde önerdiği 
Kur’anî Hermenötik projesin-
de bu tarihselci yaklaşımı ser-
gilemekte, Kur’an’ı anlayabil-
menin ilk şartının onun indiği 
dönemi incelemek olduğunu 
söylemektedir.17

Tarihsellik fikrini sistemati-
ze etmeye çalışan Fazlu’r Rah-
man’a18 göre, değişme ilkesine 
gelişigüzel bir sınır çizilmeye-
ceğine göre, bu ilke Kur’an’ın 
özel hükümlerine göre geniş-
letilebilir. Maksat, manevi ve 
ahlaki hayatımızın temelini, 
Kur’an ilkelerine göre oluştur-
mak ise özel bir sosyal hadise 
ile özel bir çözümün şekli ezelî 
ve ebedî olamaz.19 Ona göre, 

Kur’an-ı Kerim, yeryüzünde adil ve ahlaki 
temellere dayalı yaşanabilir bir toplumsal 
düzen kurmayı hedefler.

Hükümlerin tarihselliğini vurgulama-
nın en açık yolu, Kur’an-ı Kerim’in hukuk 
kuralları ile ahlak kuralları arasında fark 
olduğunu belirtmekten geçmektedir. 
Nitekim Fazlu’r Rahman da Müslüman 
hukuk geleneğinin en büyük hatasının, 
Kur’an’ın temelde bir hukuk kitabı ola-
rak görülmesinde yattığını düşünmekte-
dir. Ona göre Kur’an’ın hukuka kaynaklık 
etmesindeki asıl, adaletin teminidir.20

Bu ayırım esas alınınca, modern dün-
yanın bilimsel ve teknolojik meydan oku-
malarına karşı geri kalmamızın nedeni 
olarak faizin haramlığı, kadının şahitliği, 

Tarihsellik fikrini 
sistematize etmeye 

çalışan Fazlu’r Rahman’a 
göre, değişme ilkesine 

gelişigüzel bir sınır 
çizilmeyeceğine göre, 
bu ilke Kur’an’ın özel 
hükümlerine göre 

genişletilebilir.

“

“
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mirasın paylaşımı gibi hukuki normlar-
da, hâkim durumda olan Batı hukuk il-
kelerine göre düzenlemeler yapılabilir, 
sonucuna ulaşılır. Hükümler tarihsel ola-
rak görüldüğü için, Rasulullah SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem Dönemi’nde, toplumun 
selameti için faizin yasaklanması gerek-
mektedir; zira faizli alışverişler toplumsal 
yatırımların maliyetini kat kat artırmakta-
dır. Bu ise toplumsal dengeyi bozar, do-
layısıyla faiz haramdır.21 Fazlu’r Rahman’a 

göre Ortaçağ fakihleri bu ilkeden “faizin 
her türlüsü haramdır” diye bir sonuç çı-
karmışlardır. Bugün modern banka siste-
minin görev yaptığı ekonomik dünyada 
bu görüşün hâlâ geçerli olmasını garip 
karşılayan Fazlu’r Rahman’ın, çok evlilik 
ve şahitlik hususlarında da benzer yön-
temle çıkarılmış hükümleri vardır.22

Fazlu’r Rahman’a göre Kur’an, Al-
lah’ın tarih içerisinde cereyan eden du-
rumlara Rasul’ün zihni vasıtasıyla verdiği 

cevaplardır.23 Kur’an, Peygamberin za-
manındaki ahlaki ve toplumsal durumla-
ra ve özellikle O’nun zamanında ticaretle 
uğraşan Mekke toplumunun sorunlarına 
gönderilen ilahi bir cevaptır. Genel ola-
rak Kur’an’ı tarihsel kabul eden Fazlu’r 
Rahman’a göre, ahlaki denilebilecek bü-
tün değerler, tarih-üstü, yani aşkın bir 
varlığa sahiptirler. Bunların tarih içinde 
belli bir zamanda yer almaları onların 
uygulanma alanlarını ve hatta anlamlarını 

ortadan kaldırmaz. Fakat saf  iktisadi de-
ğerler gibi değerler, uygulama alanlarını 
ve anlamlarını tüketen değerlerdir. Belli 
bir toplumda ve belli bir geçmiş zaman 
içerisinde uygulanan herhangi bir iktisadi 
değerin tüm ömrü, o sosyo-ekonomik 
ortama hastır ve kendi ortamını pek faz-
la aşamaz ama ahlaki değerler için durum 
böyle değildir.24 

Raulullah SallAllahu Aleyhi ve Sel-
lem’in öncelikle insanlık için gönderilmiş 

ahlaki bir ıslahatçı olduğunu söyleyen 
Fazlu’r Rahman, O’nun genel bir yasa-
maya nadiren başvurduğunu belirtmek-
te, Kur’an’da ise genel yasamanın İslâm 
öğretisinin son derece küçük bir bölü-
münü oluşturduğunu kaydetmekledir. 
Ona göre Kur’an’ın doğrudan ya da do-
laylı olarak hukukla ilgili kısmı bile indi-
ği çevrenin özelliklerini yansıtır. Mesela, 
Kur’an’ın savaş ve barışla ilgili hükümleri 
tamamen yöreseldir. Bu tür hükümler 

nazil olduğu çevrenin şartları ile o denli 
ilgilidir ki, onları gerçek anlamda doğru-
dan hukuki metni kabul etmekten çok, 
dolaylı hukuk malzemesi olarak görmek 
daha uygun olur.25  

Kur’an’ın tarihselliğini savunanların ne 
demek istediklerini ve bununla ne kastet-
tiklerini şöyle özetleyebiliriz: Kur’an’da 
gerek birey gerek sosyal hayata dair var 
olan siyasi, hukuki ve iktisadi hüküm-
lerin tamamı o günkü insanlar içindi ve 

Kur’an Ve Sünneti Tarihe Hapsetme Yaklaşımı: Tarihselcilik
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sadece onları bağlar. Başka zaman ve 
coğrafyalarda yaşayanları kapsamaz. An-
cak ahlaka dair hükümler öyle değildir. 
Ahlaka dair hükümler ise tarih üstüdür. 
Dolayısıyla bununla İslâm’ın bir yaşam 
tarzı değil sadece bazı ahlaki ilkeleri olan 
bir din olduğunu kastederler. Böylece 
İslâm’ın yönetim, iktisat, ukubat ve içti-
mai hükümlerinin tamamı sadece indiği 
asırda geçerli olup, bizim Kur’an’daki bu 
hükümlere uymak zorunda olmadığımız 
gibi uymamızın da doğru olmayacağını 
söylerler. Örneğin cihat etmeyeceğimiz 
gibi hırsızlık eden birinin de elini kese-
meyiz. Böyle bir tarihsel 
hükmü içeren ayetin lafzının 
bize kadar korunmuş ola-
rak geldiğine iman esastır. 
Ancak onun manasının yal-
nızca ilgili olduğu dönemin 
sorularına uygun çözüm 
içerdiği ve bu anlamın uygu-
lanmasının gerekli olmadığı, 
böyle bir uygulamanın diğer 
şartlar içerisinde yaşayan 
insanların içtihatlarına bağlı 
olduğu kabul edilir.26

Şu bir gerçektir ki 
Kur’an-ı Kerim, belirli bir 
zaman dilimi ve coğrafi 
düzlem içinde ve birtakım 
sosyal ve kültürel şartlar 
altında yaşayan bir toplu-
ma nazil olmuştur. Ancak 
bir hakikat daha vardır ki 
Kur’an eşyaya, dağa taşa 
veya herhangi bir coğrafya-
ya değil, insana inmiştir. Sa-
hip olduğu içgüdü ve fiziksel 
ihtiyaçları açısından ve bun-
ları doyuma ulaştırma isteği 
açısından insanoğlu, Âdem 
Aleyhi’s Selam’dan günümü-
ze kadar hiç değişmemiştir. 
Dolayısı ile Kur’an ve Sünnet insani ihti-
yaçları olması hasebi ile değişim geçiren 
eşyaya değil insana inmiştir. Dolayısı ile 
Kur’an’ın içinde bütün insanlığa hitap 
eden ve bütün zamanları kapsayan ebe-
di ve evrensel hükümler bulunmaktadır. 
Ancak, nazil olduğu dönemin coğrafyası, 
örf  ve âdetleri anlayış ve uygulamalarıyla 

ilgili sorunlar ve bu sorunların mümkün 
ve muhtemel çözümlerine dair hüküm-
lerde bulunurken o dönemin araç ve 
gereçleri ile örneklemesi de söz konusu-
dur. Örneğin:

بَاِط الَْخْيِل ٍة َوِمن رِّ ن ُقوَّ ا اْسَتطَْعُتم مِّ واْ لَُهم مَّ َوأَِعدُّ

“Onlara karşı kuvvetiniz ne 
kadar yeterse, bağlanan (savaş 
için beslenen) atlardan (hazırla-
yın)!..”27 ayetinde geçtiği gibi o dönem 
savaş için önemli bir yer tutan atlardan 
bahsetmiştir. Ancak bunun illetini ayetin 
devamında:

Bu ekolü tanıyan ve bilenler, “mesele 
üzüm yemek değil bağcıyı dövmektir” kavli 
gereğince, asıl derdin Kur’an’ın anlaşıl-
ması değil, bizzat Kur’an’ı tahrif  etmek 
olduğunun farkındadırlar. Çünkü bu eko-
lün özellikle karşı çıktığı hususlar İslâm’ın 
hayata dair ahkâm boyutudur. Yani, Ba-
tı’nın bütün dünya için dizayn ettiği dün-
ya görüşü ile ters düşen İslâm’ın bütün 
hükümlerini iptal etmek isterler. Ancak 
ibadet ve ahlak boyutuna karışmazlar. 
Çünkü bunlar seküler dünya görüşü ile 
çelişmezler. Tarihselciler açısından asıl 
problem, Kur’an’ın Batı’nın ürettiği bi-

limsel verilerle çatışır görül-
mesinden daha çok onun 
sosyal, siyasi, hukuki ve 
ekonomik değerleriyle ça-
tışır olmasında yatmaktadır.  

Bu yaklaşıma göre, Al-
lah adeta zamanın zorlayıcı 
ve sınırlayıcı şartları içinde 
sıkışmış, ötesini göremeyen 
bir beşer durumundadır. 
Hâlbuki zaman, Allah’ın 
hâkimi değil, O’nun mah-
lûku ve mahkûmudur. Yüce 
Allah, olmuş, olmakta olan 
ve olacak her şeyi bilen28 
olarak ezeli kelâmını indir-
miştir.

Kur’an’a tarihsel yak-
laşıldığında İslâm’da hiçbir 
sabitenin kalmayacağı mu-
hakkaktır. Kaldı ki belli sınır 
ve sabit bir metodu olma-
yan bu yaklaşım tarzı, kişi-
nin heva ve hevesine göre 
Kur’an üzerinde operasyon 
yapma hakkını vermektedir. 
Örneğin, siz namazı tarih-
selliğin kapsamı içine sok-
mayabilirsiniz, ancak birisi 

kalkıp namazın esasta insanı 
kötülükten uzak tutmak amacına matuf 
olduğunu, günümüz yoğun çalışma or-
tamında bu amaca başka formlarla da 
ulaşılabileceğini pekâlâ söyleyebilir. Keza 
birileri aynı metodu işleterek zina, mi-
ras, hırsızlık, kadının şahitliği, iddet vb. 
konularda da farklı şeyler söyleyebilir ki, 

Müslüman olduğunu 
söyleyen insanların, Batı 

değerlerini taban almaları 
ve düşüncelerini onun 

üzerine temellendirmeleri 
oldukça tutarsızdır. 

Çünkü Kur’an modern 
paradigmaya karşın 

kendisi tamamen farklı bir 
tasavvur ve dünya görüşü 

önermektedir. 

“

“

تُرِْهُبوَن ِبِه َعْدوَّ اللِّه َوَعُدوَّكُْم َوآَخِريَن ِمن ُدونِِهْم

“… Allah’ın düşmanlarını ve sizin 
düşmanlarınızı ve onlardan başka 
diğerlerini korkutmak için…” diye-
rek belirtmiştir. Dolayısı ile savaş için mut-
lak manada “at” beslenmez. Burada man-
tuk değil mefhum devreye girmektedir.
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bugün bu hususlarda da bazı şeyler söy-
lenmeye başlanmıştır. 

Batı yaşam tarzı ve kültürünün teme-
linde, dini hayattan ayırma ilkesi olan la-
iklik bulunmaktadır. Kendi fikir ve değer 
yargılarını esasi ve doğru kabul etmekte 
ve dünyadaki diğer fikir ve yaşam tarzla-
rını kendini baz alarak değerlendirmek-
tedir. Bilim ile alakası olmadığı hâlde ha-
daratını ve kültürünü bilim olarak dayat-
makta, nizamını pozitivizm, rasyonalizm 
ve evrimcilik ile açıklamaktadır. Dolayısı 
ile Müslümanlar tarihselcilerin yaptığı 
gibi İslâm’a, onların penceresinden de-
ğil,   akideleri çerçevesinde yaklaşmaları 
gerekir. 

Tarihsellik, zanna dayanarak kesin 
olan şeyleri ortadan kaldırır. Kur’an 
ise zannı kaldırarak hakikati ortaya ko-
yar.29 Kesin olan ise Kur’an’daki somut 
çözümlerdir. Bunların sübutu ve delâ-
letleri Sünnet’in de beyanı ile birlikte 
katidir. 

Tarihselcilerin anlayışına göre Allah, 
tarihi dilimlere ayırmış, bunların bazısına 
ve en son olarak on dört asır öncesine 
bazı somut örneklerle müdahalede bu-
lunmuştur. Sonradan gelenlere ise “baş-
larının çaresine baksınlar” demiş oluyor 
ki bu da Rabbimizin:

ُقْل يَا أَيَُّها النَّاُس إِنِّ َرُسوُل اللِّه إِلَْيكُْم َجِميًعا الَِّذي لَُه ُملُْك 

َمَواِت َوالَْرِض  السَّ

“De ki: Ey insanlar, ben sizin 
hepinize, göklerin ve yerin sahibi 
Allah’ın elçisiyim.” 30 ile 

َوَما أَْرَسلَْناَك إِالَّ كَافًَّة لِّلنَّاِس بَِشيًا َونَِذيًرا َولَِكنَّ أَكَْثَ النَّاِس 

اَل يَْعلَُموَن

“Biz seni ancak bütün insanlara 
müjdeleyici ve uyarıcı olarak gön-
derdik.”31 ayetlerini inkâr etmek anla-
mına gelir.

Müslüman olduğunu söyleyen in-
sanların, Batı değerlerini taban almaları 
ve düşüncelerini onun üzerine temel-
lendirmeleri oldukça tutarsızdır. Çün-
kü Kur’an modern paradigmaya karşın 
kendisi tamamen farklı bir tasavvur ve 
dünya görüşü önermektedir. Bu nedenle 
iki ayrı dünyayı aynı merkezde toplayan 

sentezleme yaklaşımı İslâmi olmaktan 
çok uzaktır. Aslında bu eklektik tutumun 
nedeni ifade edildiği gibi, Batı değerlerini 
yüceltmekten kaynaklanmaktadır. Batıyı, 
demokrasisi ile öven, medeni veya ikti-
sadi nizamını göklere çıkartan bu ezik ya 
da hain kalemler, ne hikmetse Batı’nın 
emperyalizmine, vahşi zulümlerine, İs-
lâm beldelerindeki sömürüsüne ses çı-
kartmazlar.  

Allah’ın haram kıldığı muameleyi helal 
kıldığı bir muameleye benzeterek, hara-
mı helal sayanların maruz kaldıkları azap 
dehşet verici bir şekilde açıklanmaktadır. 
Söz konusu ayet,32 bize şunu göstermek-
tedir: İnsan, Allah’ın hükümlerine alter-
natif  hükümler koyamaz.

Allah Subhanehû ve Teâlâ, hük-
mün sadece kendisine ait olduğunu,33 
kendi hükmünün en güzel hüküm 
olduğunu,34 bu hükümler ile hayatı-
mızı düzenlememiz gerektiğini,35 bu 
hükümlerin bize tavsiye niteliğinde 
değil, bilakis uymamızın imanımızın 
gereği olduğunu,36 Allah’ın hükümleri 
ile hükmetmeyenlerin kâfir, zalim ve 
fasıklar37 olduğunu açık bir şekilde ifa-
de etmiştir. Bu açık ayetlere rağmen 
tarihsellik düşüncesine sahip olanlar, 
ya cahildir -ki öncüleri hiç cahil gözük-
müyor- ya Batı hayranı ve dolayısı ile 
İslâm hukukundan utanan eziklik duy-
gusuna kapılmışlardır ya da bizzat Batı 
tarafından İslâm ile mücadelede satın 
alınan belamlardır. 

Kur’an, kendisini hakla batılı ayırt 
eden (furkan)38, insanlar arasında hü-
küm konusunda ölçü olan ve yol göste-
rici bir kitap olarak nitelendirmektedir. 
Kur’an’ı anlamanın izafi olduğunu savun-
mak, daha baştan yukarıdaki vasıflarla 
çeliştiği gibi, onun apaçık (mübin)39 ve 
mufassal olma vasfıyla da bir zıtlık oluş-
turmaktadır. 

Sonuç olarak, tamamlanmış40 ve Al-
lah katında tek geçerli din olan İslâm,41 
son dindir.42 Rabbimiz, kıyamete kadar 
bütün insanları bu son dininin muhatabı 
kılmış ve yeniden dirilişten sonra hesaba 
çekecektir.43 
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Kur’an ve Sünnet

Hadisçiler Sünnet ve Ha-
dis kelimelerini birbiri yerine 
kullanırlar ama genel kabul 

şudur: Hadis Hz. Peygamber’in sözleri, 
Sünnet ise onun sözleri de dâhil olmak 
üzere bütün eylemleridir. Buna göre ha-
dis, sözlü Sünnet’tir.

Sünnet’in kelime anlamı; uygulama, 
tarz, yol yordam demektir. Bu anlamda 
Kur’an-ı Kerim’de Sünnetullah/Allah’ın 
Sünneti ifadesi geçer. Bu O’nun kendine 
özel tarzı, kanunu anlamındadır. Mesela 
تَْبِديًل اللَِّه  لُِسنَِّة  تَِجَد  -Allah’ın sünnetin“ َولَن 
de değişme olmaz.”1 buyrulur.

Farklı açılardan bakıldığında ise usûlü 
fıkıh, Sünnet’i bilgi kaynağı olması bakı-
mından ele alır, Kitap ve Sünnet der.

Fıkıhçı Sünnet deyince farz ya da va-
cip olmayan talepleri kasteder. Mesela 
abdestte yüzü yıkamak farzdır, üç defa 

yıkamak Sünnet’tir der. Kelamcı Sünnet 
kavramını bidatin karşılığı olarak anlar.

Ama dediğimiz gibi Sünnet kelime 
manasıyla, uygulama biçimi, tarzı 
anlamındadır. Mesela Hz. Peygamber 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem “Siz benim 
Sünnetime ve benden sonra gelecek 
Raşit/istikameti düzgün halifelerimin 
sünnetine sıkıca tutunun.”2 buyurur. 
Yani uygulamalarınız onlarınki gibi olsun, 
demektir.

Sünneti anlayabilmek için şu temel 
kuralları bilmek gerekir:

Bir: İslâmi bilginin tek kaynağı Al-
lah’tır. اللَِّه الِْعلُْم ِعنَد  َا   İlim ancak Allah“ إِنَّ
katındandır.”3 Dinin birazını Allah, bi-
razını peygamber ya da müçtehitler ta-
mamlamış değildir. Son geldiği kabul edi-
len ayeti kerimede, الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم “bu-
gün sizin dininizi ikmal ettim…”4 

buyrulur. Demek ki dinde o günden beri 
eksik bir şey kalmamış ve o gün tamam-
lanan şey Kur’an-ı Kerim olduğuna göre 
din de ondan ibarettir. Ama tamamlanan 
bu dinin anlaşılması Resulüllah’ın uygula-
ma biçimine, hatta âlimlerin içtihatlarına 
muhtaçtır.

İki: Kur’an-ı Kerim’in hatasız bir şekil-
de anlaşılması ve uygulaması olan Sün-
net, bazı İslâm âlimlerine göre, başlı ba-
şına bir kaynak değildir, sadece Kur’an-ı 
Kerim’de bir şekilde var olan, ama bizim 
anlamadığımız bilgilerin peygam berce 
anlaşılmasından ve uygulanmasından 
ibarettir. Diğer bazı âlimler de Sünnet’in 
bağımsız bir kaynak olduğunu ama Sün-
net’te var olan bilgilerin yine de ancak 
peygamberlik vasfıyla söylenebileceği 
kanaatindedirler. Sonuç aynı kapıya çıkar.

Üç: Günümüzde Sünnet karşıtı tavrın 

SÜNNETSİZ
MÜSLÜMANLIK 

OLABİLİR Mİ?
Prof. Dr. Faruk Beşer

faruk.beser@yenisafak.com.tr
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iki temel sebebi vardır. Biri kötü niyetle 
ve arzuladığı fetvalara ulaşmak için yapı-
lan dışlamalar. Bunların üzerinde durma-
ya değmez. Diğeri, ifratlara karşı göste-
rilen tefritlerdir. Eğer her söze Sünnet 
deme gibi bir ifrat olmasaydı, Sünnet’i 
bütünüyle reddeden tefrit de olmazdı.

Sünnet, Mezhep ve Selefîlik

Şunu da bilmemiz gerekir; eğer mü-
minler İslâm’ı doğru yaşayabilmek için 
Sünnet’e, yani Peygamber’in örnek uy-
gulamasına ihtiyaç duymasalardı pey-
gamber gönderilmesine 
de gerek kalmazdı.

Bu ilk Müslümanlar 
için böyleydi ama bizim 
artık buna ihtiyacımız 
yok demenin bir mantı-
ğı olamaz. Böyle diyen 
birisi aslında şunu demiş 
olur. O günkü insanlara 
Kur’an-ı Kerim’i Peygam-
ber açıklıyordu, bugün 
O’nun yaptığı işi biz ya-
pabiliriz, dolayısıyla O’na 
gerek kalmaz. Açıktır ki, 
böyle bir kanaatin sahibi 
kendisini, Peygamber’in 
görevini üstlenmiş biri 
olarak görmektedir.

Sünnete ihtiyaç 
var ama Sünnet bize 
güvenilir yollarla gel-
memiştir diye düşün-
mek de bundan farklı 
değildir. Bu da şu anlama 
gelir: Mademki Kur’an-ı 
Kerim’in sahih açıklaması 
olan Sünnet’i bugün biz 
güvenilir şekilde bilemiyoruz, o hâlde 
onun yaptığını yapan başka bir şey bul-
mak zorundayız ki, o da bizim açıklama-
larımızdan başkası olamaz. 

Aslında mezhepler ve ehlinden sadır 
olmuş içtihatlar da böyledir. Mezhep diye 
bir şey yok, İslâm’ın kaynağı önümüzde, 
ona bakar hayatımıza yön veririz demek 
de, böyle diyenin kendisini mezhep ima-
mı müçtehitlerin yerine koyması anlamı-
na gelir.

Sünnet İslâm’ı olmayacağı gibi, 
Kur’an İslâm’ı da olmaz. Allah’ın din 
olarak kabul ettiği her şey İslâm’ın bir 
parçasıdır. Tıpkı, eğer mecazi anlamda 
söylemiyorsanız, ‘ruh insanı’ ya da ‘be-
den insanı’ demenizin anlamsız olacağı 
gibi.

Sünnet Vahiy midir?

Bilindiği gibi vahiy, Allah’ın kendine 
has yollarla peygamberlerine bilgi ulaştır-
masıdır.

Bu ya vermek istediği bilgiyi elçisinin 
kalbine bizzat koymasıyla olur ya elçisiy-
le doğrudan konuşur. Hz. Musa ile böyle 
konuşmuştur. Ya bilgiyi ona bir melekle 
gönderir ya da sadık rüyalarla bildirir. 
Mutlak anlamda, yani kayıtlamak-
sızın vahiy dendiğinde anlaşılan budur. 
Böyle bir vahyin sözü de manası da Al-
lah’tandır. Sadece peygamberlere gelir ve 
Hz. Peygamber’e bu anlamda gelen vahiy 
Kur’an-ı Kerim’den ibarettir. Böyle bir 
vahiy artık bitmiştir. Hz. Peygamber’den 
sonra vahiy aldığını iddia eden kimse 

peygamberlik iddia etmiş 
olacağından küfre düşer.

Ama bizzat Allah’ın 
kendisi bazı kullarına 
verdiği ilham anlamın-
daki bilgilere de belki 
mecazen vahiy demiş-
tir. Mesela Hz. Musa’nın 
annesine, Hz. Meryem’e 
hatta arıya ve yeryüzü-
ne verdiği bilgiyi ya da 
kabiliyeti de O vahiy ke-
limesiyle anlatır. Hatta 
vahiyde gizlice fısıldama 
anlamı bulunduğu için 
şeytanın vesvesesi ve 
kötü insanların kötülüğü 
çağrıştırmaları da yine 
mecazen vahiy kelime-
siyle ifade edilir.

Yani artık insanın 
kalbine doğan bilgiler 
Allah’tan bir ilham olabi-
leceği gibi şeytanın fısıl-
daması da olabilir. Kul bu 
fısıldamaların kaynağını 
kesin olarak bilemez. Bu 

sebeple İslâm âlimleri ittifakla kula gelen 
ilhamın başkaları için bir bilgi ifade etme-
yeceğini hatta kulun kendisini bile bağla-
mayacağını söylemişlerdir. Salih rüyalar 
da böyledir.

Ancak peygamberlere gelen ilham 
kula gelen gibi değildir. O onun Allah’tan 
olduğunu bilir. Allah’tan olduğunu bildiği 
böyle yoğun bir manayı “Allah buyuru-
yor ki” diyerek, kendi kelimeleriyle ifade 
ederse bilindiği gibi buna Hadis-i Kutsî 

O günkü insanlara Kur’an-ı 
Kerim’i Peygamber 

açıklıyordu, bugün O’nun 
yaptığı işi biz yapabiliriz, 
dolayısıyla O’na gerek 

kalmaz. Açıktır ki, böyle bir 
kanaatin sahibi kendisini, 
Peygamber’in görevini 
üstlenmiş biri olarak 

görmektedir.

“
“

Sünnetsiz Müslümanlık Olabilir Mi?
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Kur’an ve Sünnet

denir. Mana Allah’tandır ama sözler va-
hiy değildir. Onun gibi icaz taşımaz, na-
mazlarda okunmaz.

Peygambere bunun bir alt düzeyinde 
ilhamlar da gelir, o “Allah şunu sevi-
yor, şunu sevmiyor, Allah bana bu-
yurdu ki, Cebrail kalbime fısıldadı 
ki” diye bize bilgi verir. Böyle haberler 
sayılamayacak kadar çoktur. Bunla-
ra Kur’an-ı Kerim de işaret eder. “Biz 
sana bildirdik ki” denen pek çok şey 
Kur’an-ı Kerim’de yer almaz. O halde 
bunlar bir başka yolla bildirilmişlerdir.

Peygamber için vahyin bir dör-
düncü derecesi daha vardır. Onun 
sözlerinin ve fiilleri-
nin pek çoğunun bir 
beşer olarak kendi 
iradesi ve dilemesiy-
le gerçekleşmiş ol-
duğu açıktır. Ancak 
burada iki önemli 
husus vardır: Birin-
cisi, O sıradan bir 
beşer değildir, yapıp 
ettiklerinin Allah’ın 
ölçülerine uyma-
yanları, sıradan kul-
larınkine göre çok 
daha azdır. Hatta 
bu konuda dikkatli 
bir Müslüman bile 
böyle olmayan gibi 
değildir. İkincisi, 
Allah O’nun be-
ğenmediği fiillerini 
anında düzeltmiştir. O hâlde bundan, Al-
lah’ın müdahale etmediği diğer bütün söz 
ve fiillerinin Allah tarafından onaylandığı 
sonucu çıkar. Çünkü O’nun söz ve fiilleri 
din olduğuna göre yanlış olsalardı öylece 
bırakılmaları makul olamazdı.

İşte nasıl ki, Hz. Peygamber’in Asha-
bı’nda görüp de onayladığı ya da ses çıkar-
madığı söz ve fiiller takrirî sünnet kabul 
ediliyorsa, onun kendi söz ve fillerinin Al-
lah tarafından müdahale edilmeyenleri de 
Allah’ın onayı anlamında takrirî vahiy 
olmuş olur. Bu sebeple bütün İslâm âlim-
lerinin Sünnet’e vahyi gayri metlüv 
demeleri çok anlamlıdır. Zayıf  ve uydur-

ma sözlere Sünnet demediğimizi de her 
zaman tekrarlamak zorunda değiliz.

Şimdi Kur’an-ı Kerim dışında-
ki vahye Kur’an’dan birkaç örnek 
vermek istiyorum:

Bilindiği gibi İslâm’ın Mekke Döne-
mi’nde ve Medine Dönemi’nin ilk on altı 
ayında Müslümanların kıblesi Mes-
cid-i Aksa idi. Medine Dönemi’nde 
gelen ayetlerle artık kıble olarak Kâbe’ye 
dönülmesi istendi5. Önceden Hz. Pey-
gamber’in Mescid-i Aksa’ya dönerek 
namaz kılmış olması kendi düşüncesinin 
sonucu olamaz. Çünkü o Mekke’de ya-
şıyordu ve Kâbe’nin kutsallığını biliyor-

du. Kendi düşüncesiyle hareket 
etseydi Kâbe’ye dönerdi. O hâlde 
O’na Mescid-i Aksa’ya dönerek namaz 
kılmasını söyleyen ya da en azından onun 
bu fiilini onaylayan bir vahiy bulunmuş 
olmalıdır. Oysa böyle bir vahiy Kur’an-ı 
Kerim’de yer almaz. Demek ki O’na 
Kur’an-ı Kerim’dekilerden başka bilgiler 
veren vahiy de gelmiştir.

Orucun farz kılındığı ilk günlerde Ra-
mazan gecelerinde bile karı koca 
arasındaki cinsel ilişki yasaktı. Son-
ra Allah nefislerine hâkim olamamaları 
sebebiyle bunun artık helal kılındığını 
bildirdi6. Oysa Kur’an-ı Kerim’de öncele-

ri bu ilişkinin yasaklandığına dair bir bil-
gi yoktur. Demek ki, bu yasak Kur’an-ı 
Kerim’de yer almayan başka bir vahiy ile 
sabit olmuştur.

Hz. Peygamber’in Kur’an-ı Ke-
rim dışında bize verdiği bilgiler ve 
O’nun bütün uygulamaları Sünnet 
olduğuna göre böylece bunların en 
azından bazılarının vahiy ile ilişkisi bulun-
duğunu bizzat Kur’an-ı Kerim söylemiş 
olur.

Bütün bunlardan dolayıdır ki, İslâm 
tarihi boyunca hiçbir mezhepten 
hiçbir âlim Sünnet’in dini bir bilgi 

kaynağı olmadığı-
nı söylememiştir. 
Kendi görüşlerine 
destek olsun diye 
hadis uyduranlar, 
bazı hadisleri kendi 
görüşüne aykırı ol-
duğu için reddeden-
ler, nasslara sakat 
yorumlar yapanlar 
çıkmış ama Sünnet’i 
devreden çıkarmak 
kimsenin aklına gel-
memiştir.

Sünnet’in dev-
reden çıkarılmasıyla 
İslâm’ın sadece 
hukuki yönü de-
ğil, ahlaki ve ima-
ni yönü de anla-
şılamaz olur ve 

Kur’an-ı Kerim’deki genel hükümler her-
kesin farklı anlayacağı göreceli talimatlar 
hâline gelir. Din oyuncak hamuru gibi 
herkesin elinde farklı bir şekil alır, kısaca 
Protestanlığa dönüşür. Gayba ve ahirete 
imanın teferruatı olan şefaatin mahi-
yeti, kabir azabı, hesapla, mizanla, 
Sıratla ilgili detaylar bizim nev-zu-
hur ulemamızda olduğu gibi alay 
konusu yapılır. Burada da bir Yahudi-
leşme ortaya çıkar.

Sünnet’i devreden çıkardığınızda İs-
lâm’ın ahlak zemini de neredeyse 
bütünüyle ortadan kalkar. Yeme 
içme, yatıp kalkma, giyim kuşam, 
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selamlaşma tebessüm, saygı sevgi, 
cami ve cemaat adabı, kurbanlar 
ve bayramlar, kısaca sizin medeniyeti-
nizin altyapısını oluşturan kültür zemini-
niz tamamıyla kayar, farklılığınız ortadan 
kalkar. Kendinize has bir dünya ve 
varlık görüşünüz kalmaz.

Peki, bütün bunlara rağ-
men neden Sünnet kar-
şıtı bir retorik gelişiyor? 
Sanırım bu konuda şunlar 
söylenebilir:

Her duyduğu sözü Sün-
net sanan ve Sünnet’i bize 
nakleden hadisleri de sanki 
birer bağımsız bilgi ve 
norm gibi gören ifratçı 
Sünnet anlayışını yine 
en başa koymamız ge-
rekir. Modern zamanlar 
için Sünnet değil ama Sün-
net’in hatta fıkhın böyle 
anlaşılması İslâm’ı gerçek-
ten de yaşanmaz hâle ge-
tirmiş durumdadır. Buna, 
atomcu Sünnet anla-
yışı ya da Sünnet’teki 
şahsi, tarihsel ve örfi 
unsurları görüp ayıkla-
yamama zaafı da diye-
bilirsiniz. Oysa mesela 
Ebu Hanîfe’nin bazı sa-
hih hadisleri bile kıya-
sa yani Kur’an ve Sünnet bütün-
lüğünden oluşan genel kuralla-
ra uymadıkları için reddettiği 
meşhurdur. Bunu yapan sadece o 
da değildir.

Sünnet karşıtlığının diğer se-
bepleri, “Modern Batı Bilimi”nin oluş-
turduğu farklı bir dünya görüşüyle yeti-
şen Müslüman entelektüelin alışageldik-
leri hayat tarzıyla Sünnet’in detaylarını 
bağdaştırmada yaşadıkları zorluk.

Bilenler biliyor ki, Sünnet’i devreden 
çıkarma ya da bu konuda insanların kafa-
larına şüphe tohumları ekme işi Hindis-
tan’da modernizmin etkisiyle başla-
mış, Batı’daki müsteşriklerin inanılmaz ça-
balarıyla gelişmiş ve meyvelerini vermiştir.

Unutulmasın ki, pek çok pey-
gambere zaten kitap verilme-
miştir, O’nun uygulaması, yani 
Sünnet’i din olarak sunulmuştur. 
Demek ki, vahyi anlamada Peygamberin 
uygulaması/Sünnet’i esastır.

Zayıf hadislerle amel meselesi

Belki en başta söylememiz gereken 
bir husus da budur. “Fedâilde yani 
insanın yapmak zorunda olmadığı 
ama yaparsa sevap alacağı gönül-
lü işlerde zayıf hadisle de amel et-
mek caizdir.” diye bir kural zikredilir. 
Ancak bu her zayıf  hadisle amel edilir an-
lamına gelmez. Önce zayıf  hadisle hiçbir 
durumda amel etmek caiz değildir, o yok 
hükmündedir diyenlerin bulunduğunu 
da söyleyelim. Sevap konularında amel 
edilir diyenler de bunun için bazı şartlar 
zikrederler. Bu şartların, üzerinde ittifak 
edilenleri şunlardır:

Hadis çok zayıf olmayacak. Me-

Unutulmasın ki, pek çok 
peygambere zaten kitap 

verilmemiştir, O’nun 
uygulaması, yani Sünnet’i 
din olarak sunulmuştur. 

Demek ki, vahyi 
anlamada Peygamberin 

uygulaması/Sünnet’i 
esastır.

“

“

sela rivayet zincirinde yalancı ya da çok 
yanılan birisi bulunursa hadis çok zayıf  ol-
muş olur.

Kur’an’a ya da sahih ve sabit bir ha-
dise muhalif olmayacak.

İslâm’da var olan bir konuda ola-
cak, hiç bilinmeyen bir iba-
detten söz ediyor olmayacak.

Amel edilse bile sabitmiş 
ve dinin bir gereğiymiş 
gibi görülmeyecek. Yani 
İslâm budur denmeyecek.

Kısaca Sünnet Kur’an de-
ğildir ama Sünnet olmadan 
Kur’an-ı Kerim anlaşılamaz.

1	 	Ahzab	Suresi	62

2	 	Tirmizî,	Sahih-liğayrihi

3  Mülk Suresi 26

4  Maide Suresi 3

5  Bakara Suresi 143-150

6  Bakara Suresi 187

Sünnetsiz Müslümanlık Olabilir Mi?
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Kur’an ve Sünnet

Bu başlık altında yazılacak bir 
konunun hacimce çok daha 
fazla yer kaplaması gerektiği 

muhteviyat açısından elzemdir. Ciddi 
araştırmalar yaparak, derin bir tetkikten 
geçirmek bu konunun anlaşılması açısın-
dan zaruridir. Aksi takdirde eksik, hatalı, 
yanlış ithamlara maruz bırakan bir maka-
le olmaktan öteye geçmez. O hâlde bize 
ayrılan küçük bir hacimde bu konuyu çok 
fazla teferruata dalmadan ama özünü ve 
aslını da bozmadan vermeye çalışacağız. 

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, 
‘inkâr’ mefhumu Müslümanlara özellik-
le de Batı’dan miras kalan kronik ve bula-
şıcı bir hastalıktır. Herhangi bir şeyi inkâr 
etme alışkanlığı özellikle de yaşanılan 
toplumda farklı olmayı, hür düşünmeyi 

ve akılcılığı gündeme getirerek ‘elit’ veya 
‘entelektüel’ olma çabalarının bir so-
nucudur. Hiç şüphe yok ki; bu çabaların 
kendisinden fışkırdığı fikir rasyonalizmdir 
ki o da sekülerizm (laiklik) temel fikrin-
den çıkmıştır. İnkâr problemi İslâm’ın ilk 
yıllarında akideye (temel düşünceye) ay-
kırı değildi. Bazı meselelerde ehliyetli ve 
yetkin kişiler o meseleler ile alakalı delil 
ve görüşleri reddetme veya kabul etme 
arasında bir karar veriyorlardı. Fakat 
bu görüşler toplumsal yapıyı bozmuyor 
aksine çok seslilik ve fikir zenginliği do-
ğuruyordu. Zaman ilerleyip Batı, İslâm’a 
ve Müslümanlara karşı yürüttüğü kültür 
saldırılarını hızlandırdıkça ve üstelik bu 
saldırıları Müslümanların güvenip, sevdi-
ği şahsiyetler üzerinden gerçekleştirin-

ce işin seyri değişti. O noktadan sonra 
görüşlerdeki çeşitlilik, fikirlerde ciddi 
hasarlar meydana getirmeye başladı. 
Çünkü tartışılan veya inkâr edilen me-
seleler arasına akide ile ilgili meseleler 
de girdi, akıllar adeta kendi ilahlıklarını 
yarıştırır seviyeye ulaştı. Böylesi bir akıl 
oyununda taraflar deliller üretme, karşı 
tarafın tezini çürütme gibi bir takım ham-
leler ile taraftar toplamaya çalıştı. Artık 
geçerli akçe akıl ve aklın kabul ettiği ölçü 
hâline geldi. Aklı daha fazla ikna edenin 
kazandığı bu süreç hiç şüphesiz ki felsefe 
ve kelam gibi bir takım tartışma konula-
rını da beraberinde getirdi. Sünnet ko-
nusu da kapsamına aldığı hadis meselesi 
ile birlikte bu tartışma ve eleştirilerden 
nasibini aldı. Sünnet-hadis kavramlarına 

SÜNNET-HADİS İNKÂRCILIĞININ

TARİHSEL ARKA PLANI

Emrah Akay
emrahakay34@gmail.com
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yapılan saldırıların siyasal ve toplumsal 
neden ve sonuçlarına girmeden önce bu 
saldırıların tarihsel neden ve sonuçlarını 
ele alalım.

‘Sünnet’in ıstılahi manası şöyledir: 
Hz. Peygamber’den sadır olan söz-
ler, fiiller ve sükûtlardır. Bunlar 
emir, yasak veya mendup olan şey-
lere işaret ediyorsa ister üzerinde 
nas olsun isterse olmasın Sünnet 
olarak isimlendirilir. Herhangi bir 
hükme bina edilmeyen ve mendup özel-
liği de taşımayan söz ve davranışları ise 
Sünnet olarak isimlendirilmez. Zira onlar 
uyumak, yürümek, oturmak, yemek, iç-
mek gibi mubah olan daireye girer. Bu ta-
nımlamadan sonra Sünnet üzerinde kafa 
karışıklığının çıktığı ilk dönem olarak hicri 
ikinci asır gösterilebilir. Bu dönemde Mu-
tezile ekolünün ve Şia’nın etkisini görmek 
mümkündür. Mutezile hadislerin ayıklan-
ması gereğinden hareketle “haber-ul va-
hid” denilen tek kaynaktan rivayet edilen 
hadislerin alınmaması gerektiği üzerinde 
durmuştur. Ayıklama, eleme, güvenirlilik 
ölçüleri oluşturarak kabul edilebilecek 

hadislerin sayısında sınırlamaya gitmiş-
tir. Şia ise hadis rivayeti konusunda Ehli 
Beyt’in ölçü olabileceğini Peygamber Sal-
lAllahu Aleyhi ve Sellem’e onlardan daha 
yakın ve tarafsız kimsenin olamayaca-
ğına dair görüşler dile getirmiştir. Bu iki 
görüş, ardından hadis rivayeti ile alakalı 
birçok sorunun da cevaplanması gereği-
ni doğurmuştur. Bunlar; hadisleri rivayet 
edenlerin sayısı, rivayet edildiği dönem, 
rivayet edenin udül(adil) olması, fâsık ol-
maması, nakil yollarının güvenilir olması 
vs. Bu tartışmalar önceleri ilmi olarak 
inceleniyor ve herhangi bir bilgi karmaşa-
sına yol açmıyordu. Hatta hadisleri top-
layan âlimler kitaplarına koydukları bütün 
nakilleri yukarıda bahsi geçen ölçüler ışı-
ğında analiz edip sınıflandırıyorlar, ihtilaf-
ları büyük ölçüde çözüyorlardı. 19. yüz-
yıla kadar Sünnet ve hadislere dair konu-
lar İslâm Devleti’nin çatısı altında yetişen 
âlimlerin büyük emekleriyle ihtilaf  ve 
problem olmaktan çıkmıştı. Klasik dö-
nemde İmam Şafii, Ahmed bin Hanbel, 
İmam Buhari, İmam Nevevi, İmam Ma-
lik, Tirmizi, Nesai gibi kalitesini ispatlamış 
âlimlerce hadis ilmi kontrol ediliyordu. 
İslâm Devleti’nin son dönemlerine doğ-
ru çağdaş diyebileceğimiz bazı âlimlerin 
yine aynı düşünce ile hizmet ettiklerini 
yazdıkları eserlerden görebilmekteyiz. 
Müttefikun Aleyh, Mütevatir Hadisler, Kü-
tüb-i Sitte Şerhi ve Hadis Muhatasarı gibi 
eserler bunlardan bazılarıdır. Fakat Batı 
özellikle Sünnet ve hadis mevzusuna bu 
denli önem veren İslâm’ın devleti henüz 
ortadan kalkmadan 19. yüzyılın sonları-
na doğru bu konuyu ümmetin yumuşak 
karnı hâline getirmeyi başardı. İşte bu 
dönemde Sünnet ve hadis mefhumları, 
üzerine oryantalistlerin saldırdığı konular 
hâline geldi. Zira bu konulara ne kadar 
mugalata ve yalan karışırsa İslâm’ın anla-
şılması ve tatbik edilmesi önüne o kadar 
yüksek setler konulmuş olacaktı. 

Bu konuda en ciddi çalışmayı 1890’da 
İslâmi Araştırmalar adı altında Macar asıl-
lı Yahudi müsteşrik Ignac Goldziher 
yapmıştır. Onun çalışması bulunduğu 
bölge ve zaman diliminde “kutsal İncil” 
gibi kabul görmüştür. Daha sonra Prof. 
Schacht on yılı aşkın bir süreyle fıkhî 

hadislerin kaynağıyla ilgili uzun uzadı-
ya araştırmalar yaptı. Araştırmalarının 
sonuçla rını ünlü The Origins Of  Muham-
medan Jurisprudence adlı ese rinde ya-
yımladı. Schacht’ın vardığı sonuç özetle 
şuydu: Hadis ler arasında özellikle de fıkhî 
hadisler arasında tek bir sahih ha dis yok-
tur. Bu tezinden sonra Schacht’ın kitabı 
oryantalist dün yada ikinci İncil mesabesi-
ne çıktı ve selefi olan Goldziher’i ge ride 
bıraktı. Çünkü Schacht, Goldziher’in 
sıhhatle ilgili şüpheci tu tumunu hadisle-
rin kesinlikle sahih olmadığı şeklindeki 
bakışıyla değiştirmişti. Amaç hadislerin 
inkârı olunca şüpheye yer vermemek ve 
net olmak gerekiyordu. Bu yüzden Batılı 
bütün araştırmacılar, Schacht’ın kitabını 
sevinçle karşılamış ve gereğinden fazla 
önemsemişlerdir. Batı’da durum böyle 
iken Doğu’da ise bu oryantalistlerin dü-
menine su taşıyan kimseler çıkmış ve sa-
yıları zamanla artmıştır. Mısırlı Ebu Reyye 
şöyle der: “Üstad Muhammed Abduh der 
ki: Çağımızda Müslümanların Kur’an’dan 
başka bir rehberi yoktur. Gerçek İslâm, fit-
ne olaylarının zuhurundan önce ilk kuşak 
Müslümanlarının takip ettiği İslâm’dır.” 

Ve şöyle devam eder: “Ümmet, ilk 
asırdaki ruh la yani Kur’an’la ancak ayağa 
kalkabilir. Bunun dışındaki her şey ümmetle 
ilim ve amel arasına gerilmiş bir perdedir.”1 

Daha sonra Tevfik Sıdkî aynı yolu ta-
kip ederek el-Menâr Dergisi’nde “İslâm, 
Sadece Kur’an’dan ibarettir” başlığıyla iki 
makale yazdı. Bu makalede Sünnet’e ihti-
yaç olmadığı iddiasını ispat için bazı ayet-
lerle istidlal etmeye çalıştı. Reşîd Rıza, Dr. 
Tevfik Sıdkî’nin makalesi üzerine yazdığı 
yo rumda şöyle diyordu: “Geriye tartış-
maya açık başka bir konu daha kalıyor. O 
da şudur: Acaba Sünnetler denen hadisler 
-ilk dönemlerde herkesin ameline ve ittibaı-
na mazhar olma makla birlikte- din, şeriat 
ve genel din olarak kabul edilebilir mi? Bu 
soruya evet dediğimizde Peygamber (Sal-
lAllahu Aleyhi ve Sellem)’in Kur’an dı şında 
kendisinden duyulan şeylerin yazılmasını 
yasakladığı, Sa habe’nin hadis yazmadığı, 
Sahabe’den âlim simaların ve halifeler gibi 
önde gelen kimselerin hadise önem verme-
diği hatta bu iş ten yüz çevirdiklerine dair 

Sünnet-Hadis İnkârcılığının Tarihsel Arka Planı
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rivayetler büyük bir şüphe olarak önümüze 
çıkar. Nitekim bunları henüz konuyla ilgili 
bir şey yaz madığı bir dönemde Tevfik Sı-
dkîyle yaptığım bir müzakerede kendisine 
söylemiştim.”2

Reşîd Rıza hadis yazımını yasaklayan 
rivayetleri verdikten sonra şöyle diyor: 
“İbni Abdilber ve benzerlerinin aktardı-
ğı Hz. Ebubekir’in yazdıklarını yakması, 
Sahabe sahifelerinden tabiuna bir şeyin 
ulaşmaması, tabiunun yöneticilerin direkti-
fi haricinde hadisi neşretmek üzere tedvin 
etmemesi gibi hususlar göster mektedir ki, 
Sahabe sadece bir şeyi ezberlemek için ya-
zar, sonra da onu silerdi. Sa-
habeden büyük zatların hadis 
rivayetine rağ bet etmedikleri-
ni hatta bu işten yüz çevirip 
bunu nehyettiklerini de göz 
önüne aldığımızda, onların 
bütün hadisleri Kuran gibi ‘ge-
nel din’ yapmak istemedikleri 
ihtimali güçlenmektedir.”3

Daha sonra H. 1353’te 
İsmail Ethem Sünnet’in tari-
hiyle il gili bir risale yayımlar 
ve şunları ifade eder: “Sahi-
heyn’in hadis leri de dâhil ol-
mak üzere hiçbir hadisin aslı 
ve esası sabit değildir. Aksine 
bunların nispeti şüphelidir. 
Geneli uydurma nitelikli dir.”4

Hadis ve sünnetlerin 
inkârı meselesi İngiliz sömürüsünü da-
marlarına kadar çeken Hind kıtasında 
da gündem hâline gelir. Özellikle de 
İngilizler bunu, kendilerine karşı cihad 
edenlere, bölgenin en bilindik âlimleri 
yoluyla içinde cihadın geçtiği hadislerin 
doğru olmadığı tezini savundurarak yap-
tılar. Çerâğ Ali ve peygamberlik taslayan 
Gulâm Ahmed Kâdiyânî bu akımın öncü 
isimleri arasında yer aldı. Öte yandan 
çöküş ve mağlubiyet psikolojisi Seyyid 
Ahmed Hân, Abdullah el-Çekrâlevî ve 
Ahmeduddîn el-Amritsâri gibi isimlerin 
çıkmasına neden oldu. Son olarak Gulâm 
Ahmed Pervîz çıkıp Ehl-i Kur’an adında 
bir cemiyet kurdu. Bunun yanı sıra aylık 
bir dergi çıkardı ve bu doğrultuda bazı 
kitaplar yayımladı.5 Kuraniyyun adıyla da 

anılacak bu cemiyetin savunduğu fikirler 
oldukça tehlikeliydi. Gulâm Ahmed Per-
vîz, Tevfik Sıdkî’yi taklid edip, hadislerin 
teşri de ğerini tamamen inkâr ediyor-
du. Sadece âhâd hadisleri reddet mekle 
kalmıyor; beş vakit namazı, namazların 
rekât ve şekilleri gibi tevatürle bize intikal 
eden Sünnetleri de reddediyor ve şöyle 
diyordu: “Kur’an bize sadece namaz kıl-
mayı emretmektedir. Namazın eda şekli-
ne gelince bu devlet başkanına bırakılmış 
bir husustur. Devlet başkanı, zamana ve 
mekâna göre istişarede bulunarak bunu 
belirler.”

Meal yazmak-okumak ile Mealci ol-
mak arasındaki farkı idrak edemeyen 
Türkiye’deki bazı kişiler de yine Kuraniy-
yun Cemiyeti’nden etkilenmiş bir şekilde 
Sünnet ve hadis inkârcılığının pençesine 
takıldılar. Fakat bu çalışmaları toplumun 
genel kamuoyu etkisi ile aleni bir şekilde 
yapmaktan kaçınıp daha üstü kapalı üs-
luplarla yürüttüler. Türkiye’de Yaşar Nuri 
Öztürk bu akımın fikir babalarından sayı-
labilir. Ona göre günümüze doğru olarak 
ulaşan hadis sayısı elliyi geçmemekte ve 
onların da bağlayıcılığı bulunmamaktadır. 
Aşağıda bazılarını yazacağımız iddiaları, 
onun ve takipçilerinin niyetlerini ifşa et-
meye yeterli olacaktır:

-Sahabe ve âlimlerin birçoğu Kur’an’a 

sahip çıkmadıkları için suçludurlar

-Hadis diye yazılanlar Resulullah’in söz-
leri diye ona isnat edilmiştir

-Kur’an’dan başka kaynak kabul etmek 
şirktir. Çünkü Kur’an dışında hiçbir kayna-
ğın korunma garantisi yoktur. 

-Size iki emanet bırakıyorum hadisinde 
Sünni çevreler, Allah’ın Kitabı yanına Sün-
net kelimesini eklemişlerdir

-Hadisler bağlayıcı değildir. Hüküm kay-
nağı da olamaz çünkü çelişkilerle doludur

Yaşar Nuri Öztürk’ten sonra aynı 
duygu ve düşünceler ile 
hareket eden bazı ilahiyat-
çılar veya popüler diyebile-
ceğimiz âlimler, kıyısından 
köşesinden kırparak bu 
tezlerin savunulması için 
uğraşmışlardır. Edip Yük-
sel, Hayri Kırbaşoğlu ve 
benzeri isimler şu ortak 
kanaatte birleşmişlerdir:

Kur’an bize yeter!

Bu kanaatlerini ise şu 
ayetlerle desteklerler:

ٍء ا َفرَّطَْنا ِف الِكَتاِب ِمن َشْ مَّ

“Biz Kitapta hiçbir 
şeyi eksik bırakma-
dık.”6

ٍء َونَزَّلَْنا َعلَْيَك الِْكَتاَب تِْبَيانًا لِّكُلِّ َشْ

“Biz Kitabı her şeyin açıklayıcısı 
olarak sana indirdik.”7 

Sonuç olarak bu konuyu ilk gündeme 
getirenler olması hasebiyle oryantalist-
lerin (şarkiyatçıların) taşıdıkları misyonu 
anlamak elzemdir. Zira tek dertleri Doğu 
toplumlarının -özellikle Müslümanların- 
fikirlerinde değişim ve dönüşümü ger-
çekleştirmektir. Batı bu konuda birçok 
İslâmi mefhuma saldırdı fakat en çok te-
sir bırakanlardan bir tanesi de bu oldu. 
Zira İslâm’ın bir devlet yönetimi olduğu 
meselesi, cihadın nasıl ve ne zaman ya-
pılması gerektiği, yöneticileri muhasebe 
etme yöntemleri ve sınırları, Kur’an’daki 
hüküm ayetlerinin nasıl tatbik edilece-
ği gibi hayati konular Sünnet olmadan 
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bilinemez ve anlaşılamaz. İşte bu kritik 
konuların Müslümanların zihninde yer al-
maması ya da eksik/hatalı yer alması Ba-
tı’nın değirmenine su taşımak oluyor. O 
yüzden Batı için namazın nasıl kılınacağı, 
haccın farzları, vakitlerin tayini gibi ferdî 
bir takım konular saydığımız bu toplum-
sal ve siyasal konuların yanında önem arz 
etmiyor. Kur’an’ın her ne kadar lafzı zi-
hinlerde var olmasına ve değiştirilemeye-
cek olduğunu bilmelerine rağmen onlar 
Kur’an’ın anlaşılması güçleşip, tevil ve yo-
rumlar ile deforme edilerek içini boşalt-
mayı, sadece ismen kalmasını istemekte-
dirler. Bu ise Kur’an’ı Müslümanların asla 
taklit edemeyecekleri, hükümleriyle ha-
yat bulamayacakları bir kıvama sokmak 
içindir. Bu tuzağa karşı Müslümanların 
uyanık ve basiret üzere yol almaları, sal-
dırılara karşı İslâmi savunma mekanizma-
larını devreye sokmaları gerekmektedir.

“Kur’an bize yeter” diyenler ayetleri 
açıklamak için nüzul zamanına ve sebebi-
ne bakmadan da edemiyorlar. Hatta tef-
sirini yaparken bile Rasul SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem’in takındığı tavır, söylediği söz 
onlar için hüccet oluyor. 

Kur’an’dan başka ölçü tanımayanlar, 
Sünnet savunucularının vahye gereği gibi 
önem vermediği iftirasını atmaktan da 
geri durmazlar.

Bu kimseler maalesef  ki İslâm akidesi-
ne ve kültürümüze saldırma alışkanlığına 
sahip olan oryantalistlerin bıraktığı mirası 
sahiplenmektedir. Fakat daha da üzücü 
olanı; bizim topraklarımızda, candan, 
kandan kardeşlerimiz olan bu ümmetin 
evlatları; profesörler, bilim adamları, ila-
hiyatçılar, TV hocaları felsefe, kelam ve 
mantık üçgeninde sıkışmış bir şekilde bu 
mirası sahiplenme yarışına girmiş olma-
larıdır. 

َوالنَّْجِم إَِذا َهَوى َما َضلَّ َصاِحُبكُْم َوَما َغَوى َوَما يَنِطُق َعِن 

الَْهَوى إِْن ُهَو إِالَّ َوْحٌي يُوَحى َعلََّمُه َشِديُد الُْقَوى

“İnmekte olan yıldıza and olsun 
ki arkadaşınız (Muhammed) hiç 
sapmadı ve azmadı, o hevesinden 
konuşmaz. O ancak vahiydir ve 
kendisine vahyedilir, onu müthiş 
kuvvetli olan biri öğretti.”8

َا أُنِذُركُم ِبالَْوْحِي ُقْل إِنَّ

“De ki; sizi ancak vahiy ile uya-
rırım.”9

َوَما آتَاكُُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نََهاكُْم َعْنُه َفانَتُهوا

“Rasul size ne getirdiyse onu 
alın, size ne nehyettiyse onu bıra-
kın.”10 

ْن يُِطعِ الرَُّسوَل َفَقْد أَطَاَع اللَّه مَّ

“Kim Rasul’e itaat ederse Al-
lah’a itaat etmiş olur.”11 

ُقْل إِن كُنُتْم تُِحبُّوَن اللَّه َفاتَِّبُعوِن يُْحِبْبكُُم اللُّه َويَْغِفْر لَكُْم 

ُذنُوبَكُْم

“De ki; Allah’ı seviyorsanız, 
bana uyun ki Allah sizi sevsin ve 
günahlarınızı affetsin.”12 

لَِيْحكَُم  َوَرُسولِِه  اللَِّه  إَِل  ُدُعوا  إَِذا  الُْمْؤِمِننَي  َقْوَل  كَاَن  َا  إِنَّ

بَْيَنُهْم أَن يَُقولُوا َسِمْعَنا َوأَطَْعَنا َوأُْولَِئَك ُهُم الُْمْفلُِحوَن

“Mü’minler aralarında hükmet-
mesi için Allah’a ve Rasulü’ne ça-
ğırıldıkları zaman ancak; İşittik ve 
itaat ettik, derler. İşte felaha kavu-
şanlar bunlardır.”13 

أَْو  ِفْتَنٌة  تُِصيَبُهْم  أَن  أَْمرِِه  َعْن  يَُخالُِفوَن  الَِّذيَن  َفلَْيْحَذِر 

يُِصيَبُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم

“Rasul’ün emrine muhalefet 
edenler sakınsınlar ki başlarına bir 
belâ gelebilir veya elemli bir azaba 
uğrayabilirler.”14 

َقاتِلُواْ الَِّذيَن الَ يُْؤِمُنوَن ِباللِّه َوالَ ِبالَْيْوِم اآلِخِر َوالَ يَُحرُِّموَن َما 

َحرََّم اللُّه َوَرُسولُُه َوالَ يَِديُنوَن ِديَن الَْحقِّ ِمَن الَِّذيَن أُوتُواْ الِْكَتاَب 

َحتَّى يُْعطُواْ الِْجْزيََة َعن يٍَد َوُهْم َصاِغُروَن

“Kendilerine Kitap verilenler-
den Allah’a ve ahiret gününe inan-
mayan, Allah ve Resulü’nün haram 
kıldığını haram saymayan ve hak 
dini kendine din edinmeyen kim-
selerle, küçülerek elleriyle cizye 
verinceye kadar savaşın.”15 

Şimdilik bu kadarını vermekle ye-
tindiğimiz ayetler Rasul’ün nefsinden 
konuşmadığını, O’nun Sünneti’nin de 
tıpkı Kur’an-ı Kerim gibi teşri için kay-
nak olduğunu ispatlar niteliktedir. Sün-
net Kur’an’ın mücmelinin açıklayıcısı, 
hükümlerin infazı için başvuru kaynağı, 
ıstılahların çıkarıldığı memba ve İslâm’ın 

yaşayan temsilidir. Dolayısıyla sahih Sün-
net ve hadislere yapılan saldırı İslâm’a 
yapılan saldırı demektir. Bu bir toplumun 
hayatını kendisiyle inşa ettiği akidenin 
temeline dinamit koymak, o toplumu 
ne yapacağını bilmeyen, sağa sola savru-
lan insanlar hâline getirmektir. Bu, İslâm 
akidesinin canlılığını ortadan kaldıran bir 
katilin saldırısı, bir neslin zihinlerine vu-
rulan zincir, akılları donduran bir fitne 
ateşidir. Yüzyıllarca İslâm’ı tatbik eden 
devletler Rasulü’nün Medine’deki yöne-
ticilik vasfını örnek almışlardır. Mesela 
devlet başkanının seçilmesi, ümmet tara-
fından biat verilmesi, azledilmesini gerek-
tirecek durumlar, devletlerarası ilişkilerin 
düzenlenmesi, kurumsal bir yapı olarak 
devletin hiyerarşik düzeni, ne ile ve nasıl 
hükmedeceği konusu vs. Bu sistematik 
yapının kural ve kaidelerini Kur’an-ı Ke-
rim’den nasıl çıkartabilirsiniz? Eğer Allah 
Resulü’nün ölçülerini, sahih Sünnetini çı-
karırsanız geriye ne kalır? 

Emperyalist saldırılarıyla ümmetin 
hak ettiklerini çalan, malına ve canına göz 
diken, topraklarını sömüren Batı, Sün-
net’e yaptığı saldırıyla akidesini ortadan 
kaldırmayı, etkisiz ve tesirsiz bırakmayı 
hedeflemiştir. Allah’a hamdolsun ki bu 
saldırı ümmetin içinden çok fazla taraftar 
ve destekçi bulamamış, gerçek niyetler, 
perde arkasındaki hedefler ifşa edilmiştir. 

1		Ebu	Reyye,	Advâun	ale’s-Sünne,	405-406
2		Mecelletu’l-Menâr,	9:	929-930
3		Mecelletu’l-Menâr,	10:511
4		Sibâî,	es-	Sünne	ve	Mekânetuha,	213
5		Mevdûdî,	Sünnet	Ki	Aînî	Haysiyet,	16
6		En’am	38
7		Nahl	89
8		Necm	1-5
9		Enbiya	45
10		Haşr	7
11  Nisa 80
12		Ali	imran	31
13  Nur 51
14  Nur 63
15		Tevbe	29

Sünnet-Hadis İnkârcılığının Tarihsel Arka Planı
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Kur’an ve Sünnet

SÜNNET KUR’AN GİBİ 
VAHİYDİR VE TEŞRÎDE 

KAYNAKTIR
Esad Mansur
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Niçin Amerika ve İngiltere Bu 
Kaynağa karşı Savaş Açtılar?

Kâfirler ve münafıklar 
Kur’an’ı değiştiremediler, Müslümanla-
rın ona inançlarını sarsamadılar. Ancak 
onu açıklayan Sünnet’e dokunmaya baş-
ladılar; “Bu vahiy değildir! Muhammed’in 
şahsi görüşüdür! Müslümanlar arasında 
ihtilafa yol açar! Aşırılığa sebep olur!” gibi 
iftiralar atmaya başladı-
lar. Manayı saptırmak 
için Arapçaya ve Sün-
net’e aykırı bir şekilde 
tefsir etmeye başladılar. 
Zaten Sünnet’i inkâr 
edince heva ve heves-
lerine göre Kur’an’ı 
tefsir etmek ve açıkla-
mak için inkâr ediyor-
lar. Arap dünyasında 
kendilerine Kuraniyyun 
(Kur’ancılar) adı ver-
meye başladılar. Oysa 
onlar Kur’ancı değiller, 
Kur’an’ı yalanlıyorlar. 
Çünkü Kur’an Rasul’ün 
vahiy olduğunu söylü-
yor ve Rasul’e itaat et-
meyi farz kılıyor.

َضلَّ  َهَوى َما  إَِذا  َوالنَّْجِم 

َعِن  يَنِطُق  َغَوى َوَما  َوَما  َصاِحُبكُْم 

الَْهَوى إِْن ُهَو إِالَّ َوْحٌي يُوَحى

“Battığı zaman 
yıldıza andolsun ki 
arkadaşınız (Mu-
hammed) sapmadı 
ve batıla inanmadı. 
O arzusuna göre 
konuşmaz, konuş-
tuğu şey ancak ken-
disine vahyedilen 
bir vahiydir.”1 

ْن يُِطعِ الرَُّسوَل َفَقْد أَطَاَع اللَّه  مَّ

“Kim Rasul’e itaat ederse Al-
lah’a itaat emiş olur.”2

Bu sebeple kâfirler kendi müsteş-
rikleri ve ajanları vasıtasıyla sinsi yollar 
izleyerek İslâm’la savaşıyorlar. Böylece 
Sünnet’i yani hadis-i şerifi inkâr eden sa-

pık grupları üretmeye başladılar. Nitekim 
onlar İslâm’a ve Müslümanlara karşı her 
taraftan saldırıyorlar. Askerî, fikrî, siyasi 
ve ekonomik savaş açtılar. Memleketle-
rimizi işgal ediyorlar, tahrip ediyorlar ve 
bölüyorlar, İslâm’la ve İslâm’ı hâkim kıl-
maya davet edenlere karşı savaşan küfür 
olan laik rejimleri kurdular. İşte Sünnet’e 
saldırı İslâm’a saldırıdan ve kâfirlerin şu 

anda İslâm’a ve Müslümanlara karşı yü-
rüttükleri amansız hamleden bir parça-
dır. Zira dinin bir esasına saldırıyorlar, 
onu sarsmaya çalışıyorlar. Sünnet’i yani 
Rasul’ü bir kenara atıp inkâr ederler ve 
yalnız Kur’an bize yeter derler. Allah 
bunları uyardı:

إِنَّ الَِّذيَن يَكُْفُروَن ِباللِّه َوُرُسلِِه َويُِريُدوَن أَن يَُفرُِّقواْ بَنْيَ اللِّه 

َوُرُسلِِه َويُقولُوَن نُْؤِمُن ِبَبْعٍض َونَكُْفُر ِبَبْعٍض َويُِريُدوَن أَن يَتَِّخُذواْ 

ا َوأَْعَتْدنَا لِلْكَاِفِريَن َعَذابًا  بَنْيَ َذلَِك َسِبيلً أُْولَِئَك ُهُم الْكَاِفُروَن َحقًّ

ِهيًنا مُّ

“Allah’ın ve Rasullerinin haki-
katlerini örtenler, Allah ile Rasul-
leri arasını ayırmak isteyenler, bir 
kısmına inanırız bir kısmını inkâr 
ederiz diyenler, bunların arasın-

da bir yol edinmek 
isteyenler, işte onlar 
gerçek kâfirdirler. Kâ-
firlere alçaltıcı azabı 
hazırladık.”3    

Rasul SallAllahu Aley-
hi ve Sellem 1400 sene 
önce Allah’tan haber ala-
rak Sünnet’i inkâr edecek 
kimselerin ortaya çıkacağı 
haberini vererek onlardan 
bizi sakındırdı. Şöyle ki:  

عل  متكئا  الرجل  يقعد  أن  يوشك 

أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول 

فيه  وجدنا  فم  الله  كتاب  وبينكم  بيننا 

حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام 

ما  مثل  الله  رسول  حرم  ما  أال   حرمناه، 

حرم الله

“Neredeyse öyle bir 
hâl olacak ki; bir adam 
bir yere yaslanarak ha-
dislerimden söz ederek 
şöyle der: Bizim ile sizin 
aramızda Allah’ın Kita-
bı vardır; onda ne helal 
bulursak onu helal kıla-
rız ve ne haram bulur-
sak onu haram kılarız! 
Oysa Allah nasıl haram 
kıldıysa Allah’ın Rasulü 
de haramlar kıldı.”4

İşte kâfir ve münafık-
lar Allah’ın hak dinini te-
melinden bombalamak 

için hamlelerini hızlandırarak Sünnet’e 
saldırmaya yönelik çalışmalarını yoğun-
laştırıyorlar. Her memlekette Kur’ancı 
bir grup çıkartıp onlara her türlü destek 
sunmaya başladılar. Bunların maksatları 
Kur’an’ı kaldırmak ve İslâm’ı yok etmeye 
çalışmak oldu.

Sünnet Kur’an Gibi Vahiydir Ve Teşrîde Kaynaktır

Kâfir ve münafıklar Allah’ın 
hak dinini temelinden 

bombalamak için 
hamlelerini hızlandırarak 

Sünnet’e saldırmaya 
yönelik çalışmalarını 

yoğunlaştırıyorlar. Her 
memlekette Kur’ancı bir 

grup çıkartıp onlara her türlü 
destek sunmaya başladılar. 
Bunların maksatları Kur’an’ı 

kaldırmak ve İslâm’ı yok 
etmeye çalışmak oldu.

“
“
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Kur’an ve Sünnet

Mesela Mısır’daki Kuraniyyun 
(Kur’ancılar) sözcüsü Osman Muham-
med Ali şöyle açıkladı: “Sünneti kaldır-
makla eskiden günah sayılan, sabit şey ola-
rak itibar edilen ve tam teslimiyetle kabul 
edilen hususlar, zaten hepsi birer iddiadır. 
Artık bunlar tartışılır, tekrar araştırılır hâle 
getirilir; kötülükleri ortaya çıkartılır, ifşa 
edilir, bunların adamları (âlimleri) de teş-
hir edilir. Böylece bunların hatasından ders 
alırız, İslâm ile Müslümanlar arasında ay-
rım yaparız, Kur’an’daki ile Müslümanların 
uyguladıklarını birbirinden ayırırız. Böylece 
hak yanında nasıl du-
racağımız öğreniriz, 
velev ki Sahabeler, 
Tabiin ve Fakihler gibi 
görünüşte iyi kimse-
ler olarak saydığımız 
adamlar hesabı aley-
hine olsa bile bu çalış-
ma yapılmalıdır.”5  

Bu grubun baş-
kanı Ahmed Subhi 
Mansur 2010 yılın-
da ilk konferans-
larını Amerikan’ın 
desteğiyle Geogia 
eyaleti Atlanta şeh-
rinde düzenlediler. 
Onunla beraber bir 
takım liberaller de 
“Kâfir Müslümanlar” 
ve “Kur’an’ı tenkit 
etmek” adlı konfe-
ranslar düzenlediler. 
Bunun manası Sün-
net’i inkâr ettikten 
sonra Kur’an’ı tenkit 
etmeye başlamak-
tı. Zira Kaddafi’nin 
yaptığı gibi Sünnet’i 
inkâr ettikten sonra 
Kur’an’la oynanmaya başlandı. İşte Sün-
net’i inkâr edenler nihayet Kur’an’a do-
kunmaya başlarlar.

Eskiden beri yani İngiltere en büyük 
devlet olduğu zamanlardan beri Sün-
net’le savaşıyordu. Sünnet olmadan 
Kur’an anlaşılmaz ve uygulanamaz. Sün-
net olmazsa Kur’an ayetlerine türlü türlü 

yorumlar yapılır ve onun gerçek manası 
üzerine kolayca oynanır. İşte İngiltere bu 
düşünce ile Sünnet’le savaşmaya başladı. 
Bunun için Hindistan’ı sömürürken Kadi-
yani gibi gruplar çıkarttı, kendisine bağlı 
olan Kaddafi gibi adamları çıkarttı. Yine 
Anglikan Kilisesini ve Montgamry Watt 
gibi müsteşrikleri bu konuda çalıştırdı. 
Bugün Amerika bu savaşın liderliğini eli-
ne almış ve onu sürdürüyor.  Bu nedenle 
Kongre tarafından beslenen Rand araş-
tırma merkezi 2004 yılında Hadis’le Savaş 
adı altında bir dosya hazırladı ve İslâm’la 

savaşmak için değişik tavsiyelerde bu-
lundu. Güya İslâm’ı düzeltmek istiyorlar! 
Bunun için hadisle uğraşmanın gerekli 
olduğunu vurguladılar. Zira Kur’an değil 
pek tehlikeli kaynak Sünnet’le savaşmak 
gerektiğini söylediler. Buhari hakkında 
şüpheler getirip, çelişkili hadisleri Müslü-
manlar arasına yaymayı gerekli gördüler. 

Böylece Müslümanların hadislere güveni 
sarsılır dediler. Hatta hadisin İslâm’a ne 
kadar tehdit içerdiğini söyledikleri gibi 
hadisi İslâmi bir kaynak olmaktan hemen 
kaldırmak gerekir ve yalnız Kur’an’ı bir 
kaynak ve merci göstertmek gerekir, de-
diler. 

Görüldüğü üzere Kur’an’a inanma-
yanlar kurdukları tuzaklarla İslâm’la sa-
vaşmak için İslâm’da reform yapmak adı 
altında bin bir şekilde tavsiyelerde bulu-
nuyorlar!

Buna göre kim 
hadis-i şerifi veya 
Sünnet’i inkâr edip 
yalnız Kur’an’la 
yetinelim derse bu 
kâfirlerle ya direkt 
ya da endirekt 
ajanı ve İslâm düş-
manlarıyla işbirliği 
anlamına gelir.

Allah Subha-
nehû ve Teâlâ dinini 
insanlara tebliğ et-
mek ve uygulamak 
için insanlardan 
Rasuller seçti. İs-
lâm’ı tebliğ etmek 
için ve nasıl uygu-
lanacağı konusun-
da daMuhammed 
SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem’i seçti. 
O’na dini vahyetti 
ve Kur’an’ı uygula-
mada O’nu örnek 
edinmemizi em-
retti.6 

Allah Subha-
nehû ve Teâlâ dini-
ni Rasul’ün kalbine 

indirdi. Rasul SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
bu vahyin bir kısmına Kur’an diyordu; 
hem söz hem mana Allah’tan olduğunu 
gösteriyordu. Diğer bir kısmı Sünnet’tir 
diyordu ve mana Allah’tan, söz veya fi-
ilin kendisinden olduğunu söylüyordu. 
Bu Kur’an’dır, bu Sünnet’tir diye kendi-
si söylüyordu. Din kendisine vahyedildi. 
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Eğer vahyin bir kısmı inkâr edilirse diğer 
kısmı da kolayca inkâr edilir. O’na güven-
diğimiz için biz Kur’an’a inandık. Kendisi 
iki çeşit söz söylüyordu, nasıl Muham-
med’in Rasul olduğuna inanan bir insan 
O’nun bir dediğini kabul edip diğer dedi-
ğini ret ederim diyebilir? Rasul olmasaydı 
bu Kur’an benim sözlerimdir derdi, zira 
insanda içgüdüden bir görünüşte kendini 
üstün göstermek vardır ve bundan dolayı 
kim güzel bir şey söylerse veya yazarsa 
veyahut yaparsa kendisinin yaptığını gös-
terir ve savunur.

İnsanlar arasında bilinen Rasul’ün bir 
elçi olduğudur. Herhangi bir elçi kendi-
sini gönderen hakkında yalan uydurmaz, 
yoksa onu gönderen azleder. Elçi, bir ta-
rafa gönderince kendisini gönderen kim-
senin sözlerini açıklar. Bu sebeple Allah 
Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem’i 
risaleti (mesajı) olan Kur’an’la gönde-
rince insanlara açıklamaya emretti. Zira 
Kur’an genel hatlar ve ifadelerle geçti, 
detayları fazla izah etmedi. O nedenle 
kâfirler Kur’an’la yetinelim diyorlar, çün-
kü onun detayları, açıklamaları ve uygu-
lama keyfiyetini Sünnet’te geçmektedir.

 Eğer Muhammed SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem’e denilirse; sana inandık, tamam 
bu Kur’an Allah’tan ama bu Sünnet Al-
lah’tan değil, sana inanmıyoruz! Aklen 
böyle bir şey olur mu?! Bir kişiye hem 
inanıp hem yalanlarsın?!  İşte Sünnet’e 
inanmayan hem Muhammed’i yalanlar-
ken aynı zamanda hem de Allah’ı yalan-
lamış ve dolayısıyla bu kimse apaçık kâfir 
olur.  

Allah Celle Celâlehû Sünnet’in ken-
disinden bir vahiy ve kendi kitabı için bir 
açıklama olduğunu bildirdi. Bu hususla ilgili 
bir hayli ayet indirdi. Birçok ayette Rasu-
lü’nden söz ediyor! Hem kendisine hem 
Rasulüne tabi olmamızı ve itaat etmemiz 
kesin ifade ve mana ile de emrediyor.

كُنُتْم  إِن  َوالرَُّسوِل  اللِّه  إَِل  وُه  َفرُدُّ ٍء  َشْ ِف  تََناَزْعُتْم  َفإِن 

تُْؤِمُنوَن ِباللِّه َوالَْيْوِم اآلِخِر 

“Eğer Allah’a ve ahirete inanı-
yorsanız bir hususta çekiştiğiniz 
zaman onu Allah’a (Kur’an) ve Ra-
sulüne (Sünnet’e) götürün.”7

Sünnet Kur’an Gibi Vahiydir Ve Teşrîde Kaynaktır

Fakat münafıklar bunu kabul etmez-
ler, Allah onları ifşa ederek şöyle buyur-
du:

َرأَيَْت  الرَُّسوِل  َوإَِل  اللُّه  أَنَزَل  َما  إَِل  تََعالَْواْ  لَُهْم  ِقيَل  َوإَِذا 

وَن َعنَك ُصُدوًدا الُْمَناِفِقنَي يَُصدُّ

“(Muhakeme olunmak için) 
eğer kendilerine Allah’ın indirdiği-
ne ve Rasul’e gelin denilirse, Mü-
nafıkların senden (Rasul’den) yüz 
çevirdiklerini görürsün.”8

Bu nedenle Allah Celle Celâlehû kita-
bını açıklayacak ve uygulayacak Rasul’e 
uymanın çok elzem ve dinden bir parça 
olduğunu pekiştirerek birçok ayet indir-
di. Bunlardan biri:

َوَما آتَاكُُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نََهاكُْم َعْنُه َفانَتُهوا

“Rasul size neyi getirirse alın 
ve neyden nehy ederse onu terk 
edin.”9 Sünnet’in Kur’an’ı açıklayan bir 
kaynak olduğunu da gösterdi:

َولََعلَُّهْم  إِلَْيِهْم  نُزَِّل  َما  لِلنَّاِس   َ لُِتَبنيِّ كَْر  الذِّ إِلَْيَك  َوأَنَزلَْنا 

يََتَفكَُّروَن

“Sana bu zikri (Kur’an’ı) indir-
dik ki insanlara indirileni açıklaya-
sın.  Umulur ki düşünürler.”10

Böylece Kur’an’ın ayetleri genellikle 
mücmel, mutlak ve umumi ifadelerle na-
zil oldu, Rasul SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
bunların detayları, kayıtları ve tahsislerini 
gösterdi. Fer’i hususları da Kur’an’daki 
aslına ilhak etti. Kur’an’da hiç geçmeyen 
konuları da gösterdi. Bazı ayetleri de tef-
sir etti. Gaybi konuları da gösterdi11. Yine 
gaybi konulardan kıyamet gününe kadar 
ümmetin hâllerini bildirdi. Bunlardan 
Nübüvvet metodu üzerine Râşidî Hilâfet 
Devleti’ni samimi Müslümanların tekrar 
kuracaklarını Allah’tan haber alarak müj-
deledi.

Sünnet ile ilgili daha detaylı bilgile-
ri Sünnet Kur’an gibi Tefekkür, Siyaset ve 
Teşrî için Kaynaktır isimli kitapçıkta bula-
bilirsiniz.

1	 	Necm	Suresi	1-4

2  Nisa Suresi 80

3  Nisa Suresi 150-151

4	 	El	Fetih-il	Kebir	ve	Tirmizi

5	 	Kuraniyyun	sitesi

6	 	Ahzab	Suresi	21

7	 	Nisa	Suresi	59

8  Nisa Suresi 61

9	 	Haşr	Suresi	7

10  Nahl Suresi 44

11	 	Cin	Suresi	26-27
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Kapitalizm de sosyalizm gibi yok olmaya mahkûm olan fasit bir 
ideolojidir. Zira hem hayatın tabiatına, hem de insanın fıtratına aykırıdır. 
İktisada ilişkin ortaya koyduğu düşünceler ve analitik kuramlar ise 
bırakın sağlıklı bir kalkınmayı, güçlü bir ekonomik gelişmeyi dahi 
sağlayamamaktadır. 
Günümüzde gelişmiş sayılan ülkelerin toplumsal açıdan düştüğü 
iğrenç durum ortadadır. Göz boyayan iktisadi zenginlikleri ise sadece 
sömürgeciliklerinden kaynaklanmaktadır.
Genelde insanları, özelde Müslümanları kapitalizmin kıskacından 
kurtaracak olan tek unsur ise İslâm’ın İktisadi Nizamı’dır. İslâm’ın 
iktisat nizamı, muhtaçların gözetildiği, verginin sadece zenginlerden 
alındığı, petrol ve maden gibi kıymetlerin kamuya ait olduğu, 
aralarında uçurumlar bulunan sosyal sınıfl arın bulunmadığı, 
fakirlerin zekât mekanizmasıyla hatırlandığı, gelirin adil bir şekilde 
dağıtıldığı, karaborsacılığın yasaklandığı, tebaanın ve diğer hakların 
sömürülmediği tek nizamdır.
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Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd 
olsun. Salat ve selam onun 
Rasûlüne, âline ashabına ve 

ihsan ile onlara tabi olanların üzerine ol-
sun.

Hak din ile bizleri şereflendiren Rab-
bimiz Arap lisanı ile indirmiş olduğu yüce 
kitabında şöyle buyurmaktadır:

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللَّـَه َحقَّ تَُقاتِِه َواَل َتُوتُنَّ إِالَّ َوأَنُتم 

ْسلُِموَن  مُّ

“Ey iman edenler! Allah’tan, 
O’na yaraşır şekilde korkun ve 
ancak Müslümanlar olarak can ve-
rin.”1 

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللَّـَه َوُقولُوا َقْواًل َسِديًدا يُْصلِْح لَكُْم 

أَْعَملَكُْم َويَْغِفْر لَكُْم ُذنُوبَكُْم ۗ َوَمن يُِطعِ اللَّـَه َوَرُسولَُه َفَقْد َفاَز 

َفْوًزا َعِظيًم 

“Ey iman edenler! Allah’tan 
korkun ve doğru söz söyleyin. 
(Böyle davranırsanız) Allah işleri-
nizi düzeltir ve günahlarınızı ba-
ğışlar. Kim Allah ve Resulüne itaat 
ederse büyük bir kurtuluşa ermiş 
olur.”2

Cabir b. Abdullah’ın rivayetine göre 
Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem hut-
be okurken Allah’a hamdu sena ettikten 
sonra şöyle diyordu: 

إِنَّ  لَُه  َهاِدَي  فََل  يُْضلِلُْه  َوَمْن  لَُه  ُمِضلَّ  فََل  اللَُّه  يَْهِدِه  َمْن 

َوَشُّ  ٍد  ُمَحمَّ َهْدُي  الَْهْدِي  َوأَْحَسَن  اللَِّه  كِتَاُب  الَْحِديِث  أَْصَدَق 

اأْلُُموِر ُمْحَدثَاتَُها وَكُلُّ ُمْحَدثٍَة بْدَعٌة وَكُلُّ ِبْدَعٍة َضَللٌَة وَكُلُّ َضَللٍَة 

يِف النَّاِر  

“Allah’ın hidayete erdirdiğini kim-
se saptıramaz. Allah’ın saptırdığını 
da kimse hidayete erdiremez. Söz-

lerin en doğrusu Allah’ın kitabıdır. 
Hidayetin en güzeli Muhammed’in 
(SallAllahu Aleyhi ve Sellem) hidaye-
tidir. İşlerin en kötüsü ise sonradan 
ortaya çıkartılanlardır. Sonradan 
dine sokulan her şey bidattir. Her bi-
dat ise dalalettir. Her bir dalalet ise 
cehennemdedir.”3

İslâm ümmetini en hayırlı ve şahit üm-
met kılan Allah Azze ve Celle İslâm üm-
metini dinin en mükemmeli olan İslâm ile 
her türlü eksiklik ve noksanlıktan arındı-
rılmış tek din ile göndermiş ve şöyle bu-
yurmuştur:

يَن ِعنَد اللَّـِه اْلِْسَلُم   إِنَّ الدِّ

“Şüphesiz ki Allah katında tek 
din İslâm’dır…”4 

KUR’AN VE SÜNNET’İN ANLAŞILMASINDA

ARAPÇA’NIN ÖNEMİ

Muhammet Hanefi YAĞMUR
muhay06@yahoo.com.tr
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َوتَْنَهْوَن  ِبالَْمْعُروِف  تَأُْمُروَن  لِلنَّاِس  أُْخرَِجْت  ٍة  أُمَّ َخْيَ  كُنُتْم 

َعِن الُْمنكَِر َوتُْؤِمُنوَن ِباللَّـِه 

“Siz, insanlar için ortaya çıkarıl-
mış en hayırlı ümmetsiniz; iyiliği 
emreder, kötülükten meneder ve 
Allah’a inanırsınız…”5 

النَّاِس  َعَل  ُشَهَداَء  لَِّتكُونُوا  َوَسطًا  ًة  أُمَّ َجَعلَْناكُْم  لَِك  َوكََذٰ

َويَكُوَن الرَُّسوُل َعلَْيكُْم َشِهيًدا 

“Ey Müslümanlar, böylece sizi 
seçkin ve şerefli bir ümmet kıldık 
ki, bütün insanlar 
üzerine adalet ör-
neği ve hak şahitleri 
olasınız. Peygamber 
de sizin üzerinize şa-
hit olsun…”6

İslâm ümmetini di-
ğer ümmetlerden daha 
üstün bir ümmet kılan 
Allah Subhanehû ve Teâlâ 
her hususta onları diğer 
dinlerden ve ümmetler-
den üstün kılacak nitelik-
lerle donatmıştır. İndiği 
günden kıyamet gününe 
kadar mucizevi özelli-
ğini koruyacak olan ve 
Arap dili üzere indirdiği 
Kur’ân’la İslâm ümme-
tini şereflendirdiği gibi 
peygamberlerin efendisi 
ve sonuncusu olan Mu-
hammed SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem ile de şereflen-
dirdi. 

Görüneni ve görün-
meyeni bilen, âlemlerin 
Rabbi olan Allah Azze 
ve Celle indirdiği kitabını 
Arap dili ile indirdi. Dar 
bir coğrafyada ve Arapçanın en mükem-
mel şekilde kullanıldığı bir zaman dilimin-
de indirilen Kur’ân, fesahatı, belâğatı ve 
diğer mucizevi özellikleriyle tüm insanları 
ve cinleri, benzerini getirmekten aciz bı-
rakacak güçte indirmiştir. 

Allah Azze ve Celle Kur’ân’ı Arap dili 
ile indirdiğini birçok ayette şu şekilde be-
lirtilmektedir:

إِنَّا أَنَزلَْناُه ُقرْآنًا َعَرِبيًّا  

“Elbette ki biz onu Arapça bir 
Kur’ân olarak indirdik”7

ِبنٌي  َوَهـَٰذا لَِساٌن َعَرِبٌّ مُّ

“Hâlbuki bu (Kur’ân) apaçık 
Arapçadır.”8 

إِنَّا َجَعلَْناُه ُقرْآنًا َعَرِبيًّا لََّعلَّكُْم تَْعِقلُوَن 

“Biz, anlayıp düşünmeniz için 
onu Arapça bir Kur’an kıldık.”9 

َقلِْبَك  َعَلٰ  اْلَِمنُي  وُح  الرُّ ِبِه  نََزَل  الَْعالَِمنَي  لََتنِزيُل َربِّ  َوإِنَُّه 

ِبنٍي  لَِتكُوَن ِمَن الُْمنِذِريَن ِبلَِساٍن َعَرِبٍّ مُّ

“Muhakkak ki o (Kur’an) âlem-
lerin Rabbinin indirmesidir. (Resu-
lüm!) Onu Ruhu’l emîn (Cebrail) 
indirdi. Senin kalbine; uyarıcılar-
dan olman için. Apaçık Arapça 
bir dille.”10 “Ayette yer alan “Apaçık 
Arapça bir dille” ifadesi dillerin en fa-

ziletlisi, kendilerine gönderilen kimsenin 
kullandığı, onları davet ettiği dil demek-
tir.”11

Yukarıdaki ayetler ve bunların dışın-
da daha birçok ayette Kur’ân’ın Arapça 
olduğu belirtildiği gibi birçok ayette de 
Arapçayı en iyi bilen, Mekke’de şiir ya-
rışmaları düzenleyen Arapların tümüne, 
Kur’an’ın hatta bir suresinin, bir ayetinin 
benzerini getirmeleri hususunda meydan 
okuyan ayetler yer almaktadır.

Allah Subhanehû ve 
Teâlâ Kur’ân’ı Arapça 
indirdiği gibi bu kitabı 
insanlara tebliğ etmesi 
için gönderdiği efendi-
miz Muhammed SallAl-
lahu Aleyhi ve Sellem’i 
de Arapça konuşan ve 
Araplardan birisi olarak 
göndermiş ve bu husus-
ları bazı ayetlerde şu şe-
kilde ifade etmiştir. 

ِبِه   َ لُِتَبشِّ ِبلَِسانَِك  ْنَاُه  يَسَّ َا  َفإِنَّ

ا  الُْمتَِّقنَي َوتُنِذَر ِبِه َقْوًما لُّدًّ

“(Rasûlüm!) Biz 
Kur’an’ı, sadece, 
onunla Allah’tan sa-
kınanları müjdeleye-
sin ve şiddetle karşı 
çıkan bir topluluğu 
uyarasın diye senin 
dilinle (indirip okuta-
rak) kolaylaştırdık.”12 

َا  إِنَّ يَُقولُوَن  أَنَُّهْم  نَْعلَُم  َولََقْد 

إِلَْيِه  يُلِْحُدوَن  الَِّذي  لَِّساُن  بََشٌ  يَُعلُِّمُه 

ِبنٌي  أَْعَجِميٌّ َوَهـَٰذا لَِساٌن َعَرِبٌّ مُّ

“(Şüphesiz biz on-
ların: Kur’an’ı O’na 
ancak bir insan öğ-

retiyor, dediklerini biliyoruz. Ken-
disine nispet ettikleri şahsın dili 
yabancıdır. Hâlbuki bu (Kur’an) 
apaçık bir Arapçadır.”13 

لَْت آيَاتُُه ۖ أَأَْعَجِميٌّ  َولَْو َجَعلَْناُه ُقرْآنًا أَْعَجِميًّا لََّقالُوا لَْواَل ُفصِّ

َوَعَرِبٌّ 

“Eğer biz onu, yabancı dilden 
bir Kur’an kılsaydık, diyeceklerdi 
ki: Ayetleri tafsilatlı şekilde açık-

Kur’an Ve Sünnetin Anlaşılmasında Arapçanın Önemi

Görüneni ve görünmeyeni 
bilen, âlemlerin Rabbi olan 

Allah Azze ve Celle indirdiği 
kitabını Arap dili ile indirdi. 

Dar bir coğrafyada ve 
Arapçanın en mükemmel 

şekilde kullanıldığı bir zaman 
diliminde indirilen Kur’ân, 
fesahatı, belâğatı ve diğer 
mucizevi özellikleriyle tüm 

insanları ve cinleri, benzerini 
getirmekten aciz bırakacak 

güçte indirmiştir.

“
“
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lanmalı değil miydi? Arab’a yaban-
cı dilden (kitap) olur mu?”14 

Allah Azze ve Celle bu kitabı Arap di-
liyle indirdiğine ve aynı zamanda bu dini 
tebliğ etmesi, uygulaması ve insanlara 
öğretmesi için seçtiği efendimiz Mu-
hammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem’i de 
Arapça konuşan, sadece Arap dilini bilen 
Araplardan birisine indirdiğine göre Al-
lah’ın tek dini olan İslâm dininin, bu dinin 
kitabı olan Kur’ân-ı Kerim’in ve Rasûlü 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in Sünneti’nin 
anlaşılması, bunlardan da hükümler is-
tinbat edilmesi için Arapçanın bilinmesi 
kaçınılmaz bir şarttır. 
Allah’ın indirmiş oldu-
ğu kitabın ve gönderdiği 
Rasûl’ün dili olan Arap 
dilini gereği gibi bir şe-
kilde dosdoğru öğrenip 
buna ait ilimler hakkıy-
la talim edilmedikçe ne 
Kur’ân’ın ne de Sün-
net’in anlaşılması müm-
kün değildir. Dolayısıyla 
Arapça; hem Kur’ân’ın 
hem hadislerin anlaşıl-
ması hem de içtihad için 
olmazsa olmaz şartlar-
dandır. 

İslâm âlimleri ge-
rek Kur’ân’ın ve gerek-
se Rasûlullah SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem’in söz-
lerinin anlaşılması husu-
sunda Arap diline çok 
büyük önem vermiş-
lerdir. Kur’ân ininceye 
kadar Arap dili ile ilgili 
kurallar metodolojik bir 
şekilde kitaplaştırılma-
mış ve üzerinde bu yön-
de herhangi bir çalışma 
yapılmamıştır. Ancak 
Kur’ân’ın Arapça olarak 
indirilmesi ve Rasûl SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem’in de Arapça konuşan bir pey-
gamber olarak gönderilmesi nedeniyle 
Allah’ın kitabı Kur’ân’ın ve Rasûlü’nün 
Sünneti’nin doğru bir şekilde anlaşıla-
bilmesi için Arapça daha ayrı bir önem 

kazanmış ve Müslüman âlimler Arapça 
ile ilgili eserler telif  etmeye başlamışlar-
dır. Sibeveyh gibi edebiyatçılar Arapça-
nın kuralları hakkında eserler telif  ettiler. 
Lisanu’l Arap, Kâmûsu’l Muhit gibi geniş 
kapsamlı Arapça sözlükler yazıldı. İslâm 
âlimleri bunların tümünü Kur’ân’ın ve 
Sünnet’in anlaşılması, bunlardan hüküm-
ler istinbat edilebilmesi için yaptılar. Zira 
Arapça gereği gibi bilinip öğrenilmeden 
ne Kur’ân’ın ne de Rasûlullah SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem’in hadislerinin anlaşılması 
ve bunlardan hükümler istinbat edilmesi 
mümkün olmaz. 

Arapçanın önemi hakkında İslâm 
âlimlerinden bazılarının sözleri şunlardır:

İmam Şafiî, Adburrahman b. Meh-
di’ye göndermiş olduğu “er-Risale” is-
miyle maruf  olan eserinde Arap dilinin 
önemi hakkında şu ifadeleri kullanmak-

tadır: “Her bir Müslümanın bütün gücüyle 
Arap dilini öğrenmesi gerekir ki böylelikle 
Allah’tan başka ilah olmadığına ve Mu-
hammed’in de O’nun kulu ve Rasûlü ol-
duğuna şahitlik etmiş olsun. Buna göre 
Allah’ın kitabını tilavet etsin ve üzerine farz 
olduğu şekilde lafızları zikredip tekbir getir-
sin. Kendisine emredilen şekilde, tesbih, te-
şehhüd ve diğer hususları yerinde yapsın.” 
Çünkü zikredilen bu hususlar Şafiî’ye 
göre her bir fert üzerinde dine ait farz-
lardandır. Arap dili olmadan da bunların 
eda edilmesi mümkün değildir. Zira bir 
farzın yerine getirilebilmesi için gerekli 
olan her husus da farz hükmündedir.”15 

İmam Şafiî yukarıdaki ifa-
delerin ardından şunları 
söylüyor. “Nübüvvetin 
sonunu ve son kitabını 
indirmiş olduğu lisana ait 
ilmi iyice bilmek Müslü-
man kimse için hayırdır. 
Müslüman bir kimsenin 
namazı ve onun zikirlerini 
öğrenmesi, haccı ve bu-
nunla ilgili emirleri yerine 
getirmesi ve bu hususlar-
da istenilenleri yapması 
gerektiği gibi Arap lisanı-
nı da öğrenmesi gerekir. 
Böylelikle üzerine farz 
olan hususları bilen ve bu 
konularda başkasına tabi 
olmayan değil tabi olan 
kimse olur.  Açıklamaları-
ma Kur’ân’ın Arapça dı-
şında bir başka dille değil, 
Arapların diliyle indirildiği-
ni söylemekle başladım. 
Arap lisanının genişliğini, 
ifade tarzlarının çokluğu-
nu, manalarının birleştiği 
ve ayrıldığı noktaları bil-
meyen kimse kitabın cüm-
lelerini izah edemez. Bun-
ları bilen kimse ise Arap 

dilini bilmeyen kimselerin içine düştükleri 
şüphelerden kurtulur… Ancak Arap dilini 
bilmeyen kimseler için hem Kur’ân’ın Arap-
ça inmiş olması hem de Sünnet’in Arapça 
olması nedeniyle bu dili öğrenmesi bir so-
rumluluktur. “16

Allah’ın indirmiş olduğu 
kitabın ve gönderdiği 

Rasûl’ün dili olan Arap 
dilini gereği gibi bir şekilde 
dosdoğru öğrenip buna 
ait ilimler hakkıyla talim 
edilmedikçe ne Kur’ân’ın 

ne de Sünnet’in anlaşılması 
mümkün değildir. Dolayısıyla 
Arapça; hem Kur’ân’ın hem 

hadislerin anlaşılması hem de 
içtihad için olmazsa olmaz 

şartlardandır.

“

“
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Sıratı Müstakime Uymak ve Cehennem-
liklere Muhalefet isimli kitabında Şeyhu’l 
İslâm İbni Teymiye el-Hurâni el-Hanbelî, 
fethedilen ve Arapçanın konuşulmadı-
ğı topraklarda yaşayan Müslümanların 
Arap dilini kullanmayı hafife almalarını 
eleştirmekte ardından da şu ifadeleri 
kullanmaktadır: “Yine Arap dilinin bizzat 
kendisi dindendir ve onu öğrenmek vacip-
tir. Zira Kur’ân ve Sünnet’in anlaşılması 
farzdır. Arap lügati olmadan ise Kur’ân 
ve Sünnet anlaşılamaz. Çünkü bir vacibin 
kendisiyle tamamlandığı şey de vaciptir… 
Sonra Arap dilini öğrenmek kimi zaman 
farz-ı ayn kimi zaman da farz-ı kifâye olur. 
Bu İbni Ebî Şeybe’nin rivayet ettiği manada 
yer almaktadır. Dedi ki: Ömer, Ebû Mûsa 
el-Eşârî’ye yazdığı mektupta şöyle dedi: Se-
lamdan sonra. Sünneti fıkhediniz. Arapçayı 
da fıkhediniz ve Kur’ân’ı Arapça kurallarına 
göre anlayınız. Çünkü Kur’an Arapçadır… 
Ömer’den gelen bir başka rivayete göre 
şöyle demiştir: Arapçayı öğreniniz. Çünkü 

Arapça dininizdendir. Farzları öğreniniz 
çünkü farzlar da dininizdendir.”17

“Bizim fasih Arapçaya önem verme-
miz gerekir. Çünkü dindeki hataların ge-
neli Kitap ve Sünnet’in lafızlarının yanlış 
anlaşılmasından kaynaklanmaktadır. Zira 
din, Allah-u Teâlâ’nın muradı hususunda 
Kitab’a, Rasûl SallAllahu Aleyhi ve Sel-
lem’in muradı hakkında da Sünnet’e teslim 
olmak demektir. Ancak Kitap ve Sünnet’i 
kendi isteğine ve anladığının gereğine göre 
ortaya koymak isteyen kimseler gelecektir. 
Görünürde Kitab’a ve Sünnet’e göre hare-
ket edilmiş, nassa bağlı kalınmış olsa da 
gerçekte Kitap’tan ve Sünnet’ten uzaklaşıl-
makta ve daha fazla batmaktadır.”18

Yine Şeyhu’l İslâm İbni Teymiye şöyle 
diyor: “Kur’ân ve hadisin tefsirinde lafızlar-
da yer alan Allah ve Rasûlü’nün muradının 
bilinmesi ve kelamının nasıl anlaşılması ge-
rektiğinin bilinmesi kaçınılmazdır. Kendisiy-
le hitap olunduğumuz Arapçanın bilinmesi, 

Allah ve Rasûlü’nün kelamındaki muradı 
anlamamıza yardımcı olur. Aynı şekilde la-
fızların manalara delaletleri anlaşılır. Bidat 
ehlinin genelinin sapması da bu sebeptendi. 
Çünkü onlar Allah ve Rasûlü’nün kelamına 
bir anlam yüklüyorlar ardından da bu kela-
mın buna delalet ettiğini iddia ediyorlardı. 
Oysa gerçek böyle değildir.”19

Yine imam Şafiî şöyle diyor: “Allah 
Azze ve Celle’nin seçmiş olduğu lisan Arap 
lisanıdır. Arap dili ile aziz Kitabı indirdi ve 
onu peygamberlerin sonuncusu Muham-
med SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in lisanı 
kıldı. Bu nedenledir ki biz, Arapça öğren-
meye gücü yeten kimselerin Arapçayı öğ-
renmeleri gerekir, dedik. Çünkü bir kimse-
ye Arapça dışında yabancı dili konuşması 
haram olmamakla birlikte Arapça önceliği 
olan lisandır.”20

İmam Mâverdî şöyle diyor: “Mücte-
hid olan veya olmayan her bir Müslümanın 
Arap lisanını öğrenmesi farzdır.”21

Şâtıbî, Muvâfakât’ta şöyle diyor: “Bu 
mübarek şeriat Arapçadır ve yabancı dille-
rin (Arapça dışında kalan dillerin) bu şeriat-
ta yeri yoktur.”22  

Yahya b. Ya’mur Ubeyy b. Ka’b’dan 
rivayet ediyor. Dedi ki: “Kur’an ezberle-
meyi öğrendiğiniz gibi Arapçayı da öğreni-
niz.”23 

Darimi Sünen’inde senediyle Ömer 
RadiyAllahu Anh’dan rivayet ediyor: 
“Kur’an’ı öğrendiğiniz gibi ferâizi, dilin (ka-
idelerini) ve Sünnetleri (yani dinin nakli hü-
kümlerini) de öğrenin.”24

Et-Teysîr Fî Usûli’t Tefsîr isimli eserin-
de Atâ b. Halil Ebu’r Raşte şöyle diyor: 
“Kur’ân Arapçadır, ayetleri ve kelimele-
ri de Arap diline göre anlaşılır. Kur’ân’da 
yer alan kelimelerden bir tanesi; şer’î veya 
lügavi veya örfi veya mecaz veya iştikak 
ve Arapçalaştırma dışında tefsir edilecek 
olursa bu türden bir tefsir ve anlayış Arap-
ça anlayış sayılmaz. Buna bağlı olarak da 
Allah’ın Kitabı’nda ve Rasûlullah SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem’in Sünneti’nde var olanlara 
muhalif  olur ve bundan da –Allah korusun- 
ancak sapıklık ve küfür meydana gelir.”25 

Son derece değerli olan İslâm âlimle-

Kur’an Ve Sünnetin Anlaşılmasında Arapçanın Önemi
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rinden yalnızca bir kısmının sözleri, Arap-
çanın önemini ortaya koyma hususunda 
gayet açık ve nettir. Çünkü Arapça Rab-
bimizin seçip beğendiği bir dildir. Çünkü 
Arapça Allah’ın kelamı olan Kur’ân’ın 
dilidir. Çünkü Arapça peygamberle-
rin efendisi olan Muhammed SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem’in dilidir. Çünkü Arapça 
peygamberlerin atası olan İbrahim Aley-
hi’s Selam’ın dilidir. Çünkü Arapça kelime 
zenginliği, hissedilen ve 
edilemeyen hususları 
ifade gücü bakımından 
son derece yeterliliği 
bulunan bir dildir.

Kur’an’ın ve Sün-
net’in gereği gibi öğ-
renilip anlaşılması, 
şer’î delillerden hüküm 
istinbatı, dinin gerek-
lerinin hakkıyla yerine 
getirilmesi, öğrenilip 
öğretilmesi hususun-
da Arapçanın öğrenil-
mesine dair âlimlerin 
sözlerinden yalnızca 
bir kısmıdır bunlar. 
Âlimlerin ifadelerinden 
de anlaşılacağı üzere 
İslâm’ın ve kaynakları-
nın doğru bir şekilde 
anlaşılması hususunda 
Arapça son derece 
önemli bir yere sahip-
tir. Arapça bilinmeden 
Kur’ân’ın ve Sünnet’in 
anlaşılması mümkün 
olmadığı gibi şer’î hükümlerden istinbat-
ta bulunmak da imkânsızdır. 

Kur’ân’ın ve Sünnet’in lafızları Arap-
çanın bilinmesiyle ancak anlaşılabilir. İs-
lâm’ın temel kaynakları olan Kur’ân’ın ve 
Sünnet’in anlaşılabilmesi ve bunlardan 
da hüküm istinbat edilebilmesi için sa-
dece kelimelerin anlamlarının bilinmesi 
veya sözlük kullanılması da yeterli olmaz. 
Kur’ân’da ve Sünnet’te yer alan lafızların 
lügat anlamlarının bilinmesinin yanında 
Arap dilinin özelliklerinden olan; fesa-
hat, belâğat, hakikat, mecaz, iştikak gibi 
özelliklerin kısacası sarfa ve nahive ait 

inceliklerin de bilinmesi gerekir. Yoksa 
günümüzde bazı aklı evvellerin yaptıkla-
rı gibi değil Kur’ân’dan, mealinden oku-
mak suretiyle hüküm çıkarmak kesinlikle 
mümkün değildir. Bunu yapan veya bu-
nun doğru olduğunu iddia eden kimseler 
cehaletlerinin dahi farkında olmayacak 
derecede mürekkeb cahildirler. Çünkü 
mealler Kur’ân değildir. Çünkü “Kur’an, 
mushafın iki kapağı arasında mütevatir na-
kille bize nakledilendir.”26

siyle Arap diline yeni kavramlar ve an-
lamlar girdi. Güçlü bir dil olan Arapça 
İslâm ile daha da güçlendi. Dünyanın her 
bir yanında okunup öğrenilen bir dil hâli-
ne geldi. İslâm Arapçaya yeni kavramlar 
kattı. Arapça kelimelerin bazılarına ait 
hakiki manaları şer’î manalara nakletti. 
Buna göre İslâm; Namaz, oruç ve hacc 
gibi kelimelerin lüğavi anlamlarını şer’î 
anlamlara nakletti. Mü’min, Müslim, kâ-

fir, fasık ve münafık gibi 
kelimelere yeni anlam-
lar yükledi. Yine İslâm 
Arap diline; hilâfet, 
velayet, vezir, kadâ, 
hicâbe ve hisbe keli-
melerinde olduğu gibi 
idari ve siyasi anlamları 
olan kelimeleri kattı. 
Kur’ân ve Sünnet’in 
sahih bir şekilde anla-
şılması için çalışmalar 
yapan İslâm âlimleri 
nahiv alanındaki çalış-
malarıyla Arap diline; 
fail, meful, âmil, ilga, 
ta’lik, mudaf, mudafu 
ileyh, merfu, mensub 
ve mecrur gibi yeni 
kavramları kazandırdı. 
Hadis ilmi nedeniyle 
Arapçaya; sened, me-
tin, illet, merfu, mür-
sel, munkatı, me’sûr 
ve mütevâtir gibi keli-
meler dâhil oldu. Fıkıh 
ve fıkıh usûlü alanların-

da; vacip, müstehab, haram, mekruh ve 
mubah gibi kelimeleri kattı. Belâğatta ise; 
bedî’, beyan, meânî, cinas, teşbih, istiâre, 
kinâye, müsned, müsnedü ileyh gibi kav-
ramları kazandırdı. 

Netice itibariyle İslâm ile Arapça 
adeta birbirinden ayrılması mümkün 
olmayan et ve tırnak gibi oldu. Arapça 
olmadan İslâm’ın anlaşılması mümkün ol-
madığı gibi İslâm’dan bağımsız ve uzak bir 
Arapçanın da herhangi bir anlamı yoktur. 
Çünkü Arapçaya değer katan şey bizzat 
İslâm’ın kendisi olmuştur. Çünkü Arapça 
İslâm’ın dilidir.

 Bu nedenledir ki geçmiş tarihlerde 
Müslümanlar fetih için hareket ettikle-
ri zaman tefsir, hadis, fıkıh ve Arap dili 
konusunda yeterliliği bulunan kimseleri 
de beraberlerinde götürmüşler ve zafe-
rin elde edilmesi hâlinde orada yaşayan 
insanlara dinlerini öğretmeleri için ordu 
ile birlikte hareket eden âlimleri fethedi-
len topraklara yerleştirmişlerdir. Öyle ki 
çoğu kere fethedilen toprakların halkları 
Müslüman olmalarının ardından Arap-
çayı son derece iyi kavramışlar, tefsirde, 
hadiste, fıkıhta, Arapça ilimlerinde eser-
ler vermişlerdir. 

İslâm ile Arapçanın bir araya gelme-
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İslâm’ın sahih bir şekilde anlaşılma-
sında Arap dilinin önemini hakkıyla kav-
rayan Sahabe ve onların ardından gelen 
Müslümanlar bu hususta gerekeni yerine 
getirdiler. İslâm’ın insanların kalplerine 
yerleşmesiyle Müslüman olan kimselere 
Allah Azze ve Celle’nin İslâm ve Müslü-
manlar için seçip beğendiği bu dile büyük 
bir değer verdiler ve bunun inceliklerini 
kavramak için gerekli gayret ve çabayı 
ortaya koydular.

 Ancak zaman içerisinde İslâm’ın geniş 
coğrafyalara yayılmasına, farklı ırklardan 
ve dinlerden insanların İslâm’a girmeleri-
ne, her geçen gün İslâm’ın hâkim olduğu 
toprakların genişlemesine, Müslüman 
olan insanların sayısının günden güne art-
masına bağlı olarak İslâm’a düşman olan 
topluluklar ve devletler İslâm ve Müslü-
manlar aleyhinde çabalar ortaya koydu-
lar. Müslümanları kendi dinlerini doğru 
bir şekilde anlamaktan uzaklaştırmaya 
çalıştılar. Bu hususa vurgu yapan Ata b. 
Ebu’r Raşte Bakara Suresi tefsirinde şöy-
le diyor: 

“Ancak onların ardından gelenlerde 
Arap diliyle ilgili meleke zayıfladı ve işler 
onlara zor geldi. Kur’ân ayetlerini Allah’ın 
indirdiği lügatin dışında yorumlamaya gi-
riştiler. Taşımadığı manaları ona yüklediler. 
Çokça tevil yapmak, nassı zahir ve batın 
diye ayırmakla fırkalar ve heva ehli ortaya 
çıktı ve görüşler dal budak saldı. Furuatta 
yani içtihadın sınırında kalmayıp bunu usu-
le hatta akaide ve akaidin dallarına kadar 
uzattılar…

Daha sonra bunların ardından bir başka 
topluluk daha geldi ve bunlar haktan daha 
da uzaklaştılar, saptılar ve dosdoğru yolla-
rını şaşırdılar.

Önceki toplulukta aklın alanı dışındaki 
hususlara özen gösterme hastalığı isabet 
etmiş ardından da kendilerindeki Arap di-
line olan hâkimiyet melekelerindeki zafiyet 
musibeti de ilave oldu.

Fakat bu kimselerde birinci musibet ol-
duğu gibi kaldı. Aklın alanı dışında kalan 
hususları önemsemenin yanı sıra Arap dili-
nin ihmal edilmesi ve ona hiçbir surette de-
ğer verilmemesi musibetiyle dertlerine dert 

kattılar. Ah keşke bu kimseler cahil oldukla-
rını bilselerdi de bu halleriyle ilim öğrenmek 
isteyip öğrenseydiler. Ancak bunlar tam 
tersine bunlar bildiklerini sandılar ve buna 
bağlı olarak da Allah’ın dinine karşı cüret 
ettiler. Allah’ın indirdiği ve Rasûl’ün de ko-
nuştuğu dili iyiden iyiye düşünmeden, bun-
lara ait ilimleri veya esaslarını kavramadan 
Kur’ân ayetlerini veya Rasûlullah SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem’in hadislerini anlamadan 
okudular, fetva aldılar, fetva verdiler.

Onlara: Kur’ân ve Sünnet’in dilini an-
layıp kavramadan Kitap ve Sünnet’ten 
nasıl hükümler çıkartıyorsunuz? Veya ehli 
olmadığınız hâlde hüküm istinbat ederken 
Allah’tan korkmuyor musunuz? Hüküm-
ler çıkartmak suretiyle hem sapıp hem de 
saptırmadan önce dile gereken önemi gös-
termeniz gerekmez mi? Şeklinde sorular 
sorduğunuz zaman size, Allah Azze ve Cel-
le’nin Kitabı’nın ve Rasûl SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem’in Sünneti’nin anlaşılması husu-
sunda Arap dilinin önemini küçümseyen bir 
şekilde cevap verirler.”27

Osmanlı Hilâfeti’nin sonlarına doğru 
Batı kültürünün İslâm dünyasında etki-
li olmaya başlaması, ardından da İslâm 
Hilâfet Devleti’nin yıkılmasıyla sömür-
geci kâfirler Arapça konuşan ülke halk-
larına fasih Arapça yerine bozuk Arapça 
konuşmalarını tavsiye ettiler. Bu amaçla 
kendileriyle birlikte çalışan, akılları Batı 
kültürüyle efsunlanmış olan kimselere 
kitaplar yazdırdılar. Hatta bazı Arap ül-
kelerinde bozuk Arapçaya dayalı kitaplar 
yazdılar. Böylelikle Arapça konuşan ülke 
halklarının İslâm’ın temel kaynaklarını an-
lamalarını engellemeye çalıştılar. Türkiye 
gibi ana dilin Arapça olmayan ülkelerdeki 
durum ise daha vahim bir hâl aldı. Bura-
larda Arapçadan tümüyle kopuk meal-
cilik gibi çalışmaları, Sünnet’i inkâr eden 
düşünceleri teşvik ettiler.

Netice itibariyle Arapçayı hafife al-
mak ancak ve ancak İslâm’ın sahih bir 
şekilde anlaşılmasını engellemek, sömür-
gecilerin İslâm toprakları üzerindeki he-
gemonyasını pekiştirmek ve sürdürmek 
içindir. Kur’ân’ın ve Sünnet’in anlaşılma-
sında Arapçanın önemi hiçbir şekilde 
tartışılamaz. Nitekim muteber ve değerli 

İslâm âlimleri Arapçanın önemini sürekli 
olarak vurgulamışlar, bu hususta eserler 
telif  etmişlerdir. Çünkü Kur’ân ve Sünnet 
ancak fasih Arapça ile anlaşılabilir. Başka 
türlü anlaşılması mümkün değildir.

1	Âl-i	İmran	Sûseri:	102
2	Ahzâb	Sûresi:	70-71
3	Sünen-i	Neseî,	Kitabu	Salâtu’l	Îydeyn,	H.	No:		1578
4	Âl-i	İmran	Sûseri:	19
5	Âl-i	İmran	Sûseri:	110
6	Bakara	Sûresi:	143
7	Yusuf	Sûresi:	2
8	Nahl	Sûresi:	103
9	Zuhruf	Sûresi:	3
10	Şuara	Sûresi:	192-195
11	Fadlu’l	Arabiyye,	Muhammed	Saîd	Raslan,	S.	11
12	Meryem	Sûresi:	98
13	Nahl	Sûresi:	103
14	Fussilet	Sûresi:	44
15	Kur’ân’ın	ve	Sünnetin	Anlaşılmasında	Arap	Dili-
nin	Önemi.		Dr.	Mahmûd	Ahmed	ez-Zeyn.	Dairatü’ş	
Şuûni’l	İslâmiyye	Ve’l	Ameli’l	Hayri	Bi	duba	İdâratü’l	
Buhûs.	Birinci	Baskı	H.	1430-M.	2009.	S:
16	Er-Risale,	S.	49-50
17	İktidâu’s	Sırâtı’l	Müstekîm	Li	Muhâlefeti	Ashâbu’l	
Cehîm,	Muhammed	İbni	Teymiyye	el-Hurânî	el-Han-
belî	ed-Dimeşkî,	Ölümü	H.	728.	Muhakkık	Nâsır	
Abdülkerîm	el-Akl.	Yayıncı	Dâru	İlmü’l	Kütüb,	Beyrut.	
Yedinci	baskı.	H.	1419-M.	1999
18	Fadlu’l	Arabiyye,	Muhammed	Saîd	Raslan,	S.	43
19	El-Îman,	Şeyhu’l	İslam	İbni	Teymiye,	S.	111.
20	İktidâu’s	Sırâtı’l	Müstekîm	Li	Muhâlefeti	Ashâbu’l	
Cehîm,	1/464.	Muhammed	İbni	Teymiyye	el-Hurânî	
el-Hanbelî	ed-Dimeşkî,	Ölümü	H.	728.	Muhakkık	Nâsır	
Abdülkerîm	el-Akl.	Yayıncı	Dâru	İlmü’l	Kütüb,	Beyrut.	
Yedinci	baskı.	H.	1419-M.	1999
21	İrşâdu’l	Fuhûl,	Şekânî,	(2/719)
22	Şatıbı,	el-Muvâfakat,	1/8
23	El-Musannef,	İbni	Ebî	Şeybe,	(10/7/30517)
24	Sünen-i	Dârimî	(2/231/2850)		Sahih	ve	mevkuf	
hadis.
25	Ata	b.	Halil	Ebu’r	Raşte,	Et-Teysîr	Fî	Usûli’t	Tefsîr,	
Bakara	Sûresi,	S.	20
26	İslâm	Şahsiyeti,	3.	Cilt,	Takiyyüddin	en-Nebhânî,	
Köklü	değişim	yayınları
27	Ata	b.	Halil	Ebu’r	Raşte,	Et-Teysîr	Fî	Usûli’t	Tefsîr,	
Bakara	Sûresi,	S.	14-15



44 Köklü Değişim

Kur’an ve Sünnet

İslâm kültürü, araştırılmasında İslâm 
akidesinin sebep olduğu bilgilerdir. 
Bu kültürün esası Kur’an ve Sün-

net’e dayanır. Bu iki kaynağın doğru bir 
şekilde anlaşılması hem Müslüman bir 
şahsiyetin oluşması açısından hem de 
İslâm toplumunun doğru esaslar üze-
rine inşa edilmesi açısından son derece 
önemlidir. Aksi taktirde günümüzde ya-
şanan bireysel ve toplumsal buhranlar-
dan kurtulmak ve İslâm adına konuşan 
saptırıcıların tuzaklarından emin olmak 
mümkün değildir. Zira İslâm ümmetine 
sağdan yaklaşanlar Kitap ve Sünnet’i, 
kendi hevalarına göre, Batılı hayat tarzı-
nın normlarına göre ve mevcut sistem-

lerin arzularına göre yorumlayarak, gayri 
İslâmi fikirlerini, “İslâmi görüş” olarak 
Müslümanlara dikte etmeye çalışmak-
tadırlar. Bu necis faaliyetlerin en bariz 
özelliği, usulsüzlüktür. Ne Kitap ve Sün-
net’in indirildiği dil olan Arapçanın ve ne 
de Kitap ve Sünnet ile istidlal keyfiyetinin 
esas ve usullerine riayet etmeksizin, sa-
dece, İslâm’ı mevcut şartlara uydurmak 
gayesiyle hareket etmektedirler. Bunun 
sonucu olarak da batıl fikir ve amellerin, 
İslâmi görüşler olarak savunulması gibi 
bir garabet ortaya çıkmaktadır. İşte bu 
sebeple Müslümanların, hassaten İslâm’ı 
davet olarak yüklenen kimselerin, Kur’an 
ve Sünnet’i anlamak için gerekli olan ilim-

lere yeteri kadar sahip olması elzem bir 
husustur.

Eski ulemanın Kur’an ilimleri (Ulûm’ul 
Kur’an) ismini verdiği bu ilimler, hem 
Kur’an ve Sünnet’i doğru bir şekilde an-
lamak, hem de tefsir usulü ve fıkıh usulü 
gibi Kitap ve Sünnet ile istidlal için gerekli 
olan malumatlardır. Bu ilimlerin bir kısmı 
Arapça ilmine ilişkin hususlar, bir kısmı da 
Kitap ve Sünnet’e ilişkin hususlardır. Bu 
yazımızda inşaAllah, bu ilimlerden bazıla-
rının genel hatlarını açıklamaya çalışaca-
ğım. Yerimiz sınırlı olduğundan çok detay 
ve teferruata giremeyeceğimizden, arzu 
edenlerin ilgili kitaplara müracaat etmesi-
nin önemli olduğunu düşünüyorum.         

Kur’an İlimleri
(Ulûmu’l Kur’an)
Serdar YILMAZ
serdaryilmaz1924@gmail.com

Müslümanların, 
hassaten İslâm’ı 

davet olarak 
yüklenen 

kimselerin,   
Kur’an ve Sünnet’i 

anlamak için 
gerekli olan 

ilimlere yeteri 
kadar sahip 

olması elzem     
bir husustur.
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Hakikat ve Mecaz

Dilde konulduğu manada kullanılıp kul-
lanılmaması bakımından lafızlar, hakikat ve 
mecaz olarak ikiye ayrılır. Hakikat, dilde 
konulduğu manada kullanılan lafızdır. االسد 

Aslan lafzının vahşi bir hayvan hakkında 
kullanılması gibi. Kullanılması bakımından 
lafızlardaki hakikat ise üçe ayrılır.

1-Lügavi Hakikat (Lügat Mana): 
Dilde hangi mana için konulmuşsa, o ma-
nada kullanılan lafızdır. القمر Kamer lafzının 
ay için, الشمس şems lafzının güneş için kul-
lanılması gibi. Zira bu lafızlar, bu manalar 
için konulmuştur. 

2- Şer’î Hakikat (Şer’î Mana): 
Şâri’nin belirli bir takım manaları kastet-
mek için koyduğu lafızlardır. Arapların lü-
gat manasında koydukları lafızların, şeriat 
tarafından başka özel bir manaya nak-
ledilmiş lafızlardır. Mesela Araplar الصلة 

salat lafzını dua için koydular. Ardından 
şeriat aynı الصلة salat lafzını hususi olarak 
yapılan fiiller ve sözler anlamında namaz 
manasında kullandı. Yine Araplar الزكاة 

zekât lafzını fazlalık ve ziyade manasında 
koydular. Şeriat geldi ve الزكاة zekât lafzını 
belirli bir miktardaki maldan, yine belirli 
bir miktarını vermek anlamında kullandı.  
İşte bunlar şer’î manalardır.

3- Örfi Hakikat (Örfi mana): 
Örf  yoluyla kendisi için konulan manada 
kullanılan lafızdır. الدابة Dabbe lafzı lügat 
manasında yeryüzünde debelenen tüm 
canlılara yani hem insanlara hem de hay-
vanlara has olarak konuldu. Ardından bu 
lafız sadece hayvanlara tahsis edildi ve 
öylece meşhur olup örfleşti. Yine غاءط 

gait lafzı çukur ve alçak mekân manasında 
konulmuş olsa da, bu lafız insandan çıkan 
dışkı anlamında örfleşti. Hatta ilk anlamı 
tamamen unutuldu. İşte bunlar genel örfi 
hakikatlerdir. Bir de özel örfi hakikatler 
vardır ki, her bir ilim dalının uzmanları 
tarafından kullanılan lafızlardaki ıstılahi 
manalardır. Örneğin, hukukçuların kul-
landığı التقادم zaman aşımı ve dil âlimlerinin 
kullandığı النحو nahiv lafızları gibi.  

İşte bunlar dilde konulduğu manada 
kullanılan lafızlar olup, hakikat olarak 
isimlendirilmiştir.

Mecaza gelince: Bir lafzın ara-
larındaki bir alakadan dolayı, hakikat 
manasının dışında kullanılmasına mecaz 
denir. Örneğin “aslan” lafzının cesur bir 
adam hakkında kullanılması gibi. Meca-
zın kullanımında hakiki mana ile mecazi 
mana arasında bir alakanın varlığı şart 
koşulur. Bu alaka ise lafzı duyan kişinin 
zihninde, hakikat manası ile kullanıldığı 
mana arasında kurulan bağlantı demek-
tir. Alakanın birçok çeşidi vardır. Mesela  
 .el lafzı, lügatte vücudun bir organıdır يد
Ancak elin, bir şeye güç yetirmek yani 
kudretle, sebeb-müsebbib alakası var-
dır. Bundan dolayı kudrete karşılık elin 
kullanılması mecazi bir kullanımdır. Me-
cazi kullanımın Kur’an-ı Kerim’de birçok 
örneği vardır.

 يَْجَعلُوَن أَْصاِبَعُهْم ِف آَذانِِهم 

“Parmaklarını kulaklarına tıkı-
yorlardı.”1 Bu ayette aralarındaki kül-
liyet alakasından dolayı parmak ucuna 
karşılık parmak lafzı kullanıldı.

 َفَتْحِريُر َرَقَبٍة 

“Bir boyun kurtarmak.”2 Yani 
köle azat etmek. Aralarındaki cüziyyet 
alakasından dolayı köle yerine boyun laf-
zını kullandı. 

İşte lafızlardaki hakikat ve mecaza iliş-
kin hususların özeti budur. Bir lafız, hakiki 
manaya göre anlama imkânı bulunduğu 
sürece mecaza hamlolunmaz. Zira ke-
lamda asıl olan hakikattir. Mecaz ise aslın 
hilafıdır. 

Muhkem ve Müteşabih

Kur’an ilimlerinden birisi de muhkem 
ve müteşabih meselesidir. Kur’an Allahu 
Teâlâ’nın buyruğuna göre muhkem ve 
müteşabih ayetler içerir.

ْحكََمٌت ُهنَّ أُمُّ   ُهَو الَِّذَي أَنَزَل َعلَْيَك الِْكَتاَب ِمْنُه آيَاٌت مُّ

الِْكَتاِب َوأَُخُر ُمَتَشاِبَهاٌت 

“Sana indirilen kitabın bir kıs-
mı muhkem ayetler içerir. Bunlar 
kitabın esasıdır. Diğerleri de mü-
teşabihtir.”3 Muhkem, manası zahir ve 
açık olandır. Zahirinden anlaşılan mana-
dan başka bir manaya çekilebilme ihti-
mali yoktur.

بَا َوأََحلَّ اللُّه الَْبْيَع َوَحرََّم الرِّ

“Allah alışverişi helal, faizi ha-
ram kıldı.”4 

 َولَكُْم ِف الِْقَصاِص َحَياٌة يَاْ أُوِلْ الَلَْباِب 

“Ey akıl sahipleri, kısasta sizin 
için hayat vardır.”5 Ayetlerinde oldu-
ğu gibi manası zahir ve açık olan birçok 
ayet vardır ki, işte bunlar muhkem ayet-
lerdir. 

Müteşabih ise ayetlerin birden fazla 
manaya muhtemel olmasıdır. Gerek lü-
gat manasına göre gerekte şer’î mana-
sına göre birkaç manaya gelme ihtimali 
vardır. İşte bundan dolayı okuyan ya da 
işiten kişiye manası benzeştiğinden dola-
yı müteşabih denmiştir. Örneğin,

أَْو الََمْسُتُم النَِّساء

“Veya kadınlara dokunduğu-
nuzda.6”

 
ayetinde geçen “dokunmak” 

hem el ile dokunmaya hem de cimaya 
delalet eder. Bundan dolayı bu müte-
şabihtir. Yine Allahu Teâlâ’ya nispetle 
zikredilen el, göz ve yüz gibi lafızlar da 
müteşabihtir.

يَُد اللَِّه َفْوَق أَيِْديِهْم 

“Allah’ın eli onların ellerinin 
üzerindedir.”7  

َواْصَنعِ الُْفلَْك ِبأَْعُيِنَنا 

“Bizim gözlerimizin önünde 
gemiyi yap...”8 

َويَْبَقى َوْجُه َربَِّك ُذو الَْجَلِل َواْلِكَْراِم

“Yalnızca celal ve ikram sahibi 
olan Rabbinin vechi (yüzü) baki 
kalacaktır.”9

Müteşabih, manası anlaşılmayan 
değil, manası birden fazla anlama ge-
len demektir. Bazı âlimlerin müteşabihi 
manası anlaşılmayan şeklinde yorumla-
maları bir hatadır. Zira Kur’an’da ma-
nası anlaşılmayan bir şey yoktur. Çünkü 
Kur’an’ın anlaşılmayan manalar içermesi 
onu insanlar için bir açıklama olmaktan 
çıkarır ki bu da Kur’an için söz konusu 
değildir. Yine Allah, insanlara anlaşılması 
imkânsız olan bir şeyle hitap etmekten 
münezzehtir.

Kur’an İlimleri (Ulûmu’l Kur’an)
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Mutlak ve Mukayyet

Kitap ve Sünnet’in kısımlarından 
birisi de mutlak ve mukayyet bahsidir. 
Mutlak, lafzın cins olarak yaygın olan 
ve belirli olmayan bir manaya delalet 
etmesidir. Adam, köle, para, günler 
vb. gibi lafızlar cinsinde yaygın olan ve 
muayyen bir ferdi göstermeyen mutlak 
lafızlardır. Mukayyet ise muayyen bir 
manaya ya da ferde delalet eden veya 
belirli bir sıfatla kayıtlanan lafızlardır. 
Örneğin, Hasan ve Ali gibi özel isimler 
belirli bir ferde delalet ettiğinden dolayı 
mukayyet lafızlardır. Yine, Türk Lirası, 
Irak Dinarı gibi lafızlar veya mümin bir 
köle gibi belirli bir vasıf  ve sıfatla ka-
yıtlanan lafızlar da mukayyet lafızlardır. 
İşte Kitap ve Sünnet bu şekilde mut-
lak ve mukayyet lafızları içerir şekilde 
gelmiştir. Kur’an’daki mutlak lafızlar, 
Kur’an, Sünnet, icma ve kıyas ile takyid 
edilir. Yine Sünnet’te, Kur’an, Sünnet, 
icma ve kıyas ile takyid edilir. Ancak bu 
takyit için yani mutlak lafzı, mukayyet 
üzerine hamletmek için hükümlerin ve 
sebeplerin aynı olması, farklı olmaması 
gerekir. Örneğin:

َقالُوا  لَِم  يَُعوُدوَن  ثُمَّ  نَِّسائِِهْم  ِمن  يُظَاِهُروَن     َوالَِّذيَن 

َفَتْحِريُر َرَقَبٍة

“Kadınlarına zıhar yapanlar ve 
sonra söylediklerinden geri dö-
nenler, bir köle azat etmelidir.”10

 

Bu ayet-i kerimede köle lafzı mutlak ola-
rak gelmiştir. Ancak şu ayet-i kerimede 
ise köle lafzı mukayyet olarak gelmiştir.

ْؤِمَنٍة َوَمن َقَتَل ُمْؤِمًنا َخطًَئا َفَتْحِريُر َرَقَبٍة مُّ

“Hataen bir mümini öldüren 
kimse, mümin bir köle azat et-
melidir.”11 Bu iki ayet-i kerimede, hü-
kümdeki sebepler birbirinden farklıdır. 
Birinci ayet-i kerimede kadınlara zıhar 
yapanlardan, ikinci ayette ise hataen bir 
mümin öldürenlerden köle azat etme-
si istenmektedir. Sebepler birbirinden 
farklı olduğundan dolayı burada mutlak 
mukayyete hamledilmez. Birinde köle, 
diğerinde ise mümin bir köle azat edilir. 
Yine Rabbimiz yeminlerdeki kefaretle il-
gili olarak şöyle buyurmuştur:
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َفَمن لَّْم يَِجْد َفِصَياُم ثثَلَثَِة أَيَّاٍم

“Kim bunları bulamazsa üç gün 
oruç tutmalıdır.”12

 
Burada üç gün 

oruç mutlak olarak varit oldu. Peş peşe 
mi yoksa ayrı ayrı mı tutulacağı zikre-
dilmedi. Zıhar kefaretinde ise oruç peş 
peşe kaydıyla varit oldu.

َفَمن لَّْم يَِجْد َفِصَياُم َشْهَريِْن ُمَتَتاِبَعنْيِ 

“Kim bunu bulamazsa peşpeşe 
iki ay oruç tutmalıdır.”13 Bu iki ayet-
te de sebepler farklı olduğundan, mutlak 
mukayyede hamledilmez. Yemin kefareti 
peş peşe olmaksızın, zıhar ise peş peşe 
tutulur. Bunlar gibi hükümler ve sebepler 
farklı olduğunda mutlak, mutlak olarak 
kalır. Mukayyet ise mukayyet olarak kalır. 
Ancak sebepler aynı olduğunda, mutlak 
mukayyede hamledilir.

Mücmel ve Mübeyyen

Kur’an ilimlerinden olup Kitap ve Sün-
net’in anlaşılmasına ilişkin hususlardan 
birisi de mücmel-mübeyyen konusudur. 
Lafızlardan açık bir delalet ile belirli bir şe-
yin anlaşılmadığı, aksine birden fazla şeyin 
anlaşıldığı ve bu anlaşılanlar arasında bir-
birlerine karşı herhangi bir üstünlüğün ol-
madığı şeye mücmel denir. Diğer bir ifade 
ile söz sahibinin ayrı bir açıklaması ile an-
laşılan şeydir. İşte beyan ise mücmel olan 
hususa getirilen açıklamadır. Örneğin:

لََة َوأَِقيُمواْ الصَّ

“Namazı kılınız.”14 ayeti mücmel-
dir. Zira namazın nasıl kılınacağının beya-
nına muhtaçtır. Rasulullah SallAllahu Aley-
hi ve Sellem’in şu sözü ise mücmel için bir 
beyandır.

َصلُّوا كََم َرأَيْتُُموِن أَُصلِّ

“Beni namaz kılarken gördüğünüz 
gibi namaz kılın.”15 Keza namazın nasıl 
kılınacağının açıklamasını içeren naslar, 
“Namaz Kılınız.” emri için bir beyandır. 

Yine:

َولِلِّه َعَل النَّاِس ِحجُّ الَْبْيِت َمِن اْسَتطَاَع إِلَْيِه َسِبيلً 

“Yoluna imkân bulanların Beyti 
haccetmesi, Allah’ın insanlar üze-
rindeki bir hakkıdır.”16 Ayetindeki 
“Beyti Haccetmek” mücmel bir husustur. 

Kur’an İlimleri (Ulûmu’l Kur’an)
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ُخُذوا َعنِّي َمَناِسَكُكْم

“Hacc Menasikini (yapılış erkâ-
nını) benden alınız.”17 hadisi ise hacc 
için bir beyandır. 

Kur’an’ın mücmel ayetleri, hem Kitap 
ile hem de Sünnet ile beyan edilir. Bir 
kısım insanların Kur’an’da mücmelin ol-
madığını ya da Sünnet’in mücmeli beyan 
etme yetkisinin olmadığını söylemeleri 
delilden uzak bir hezeyandır. Zira Rabbi-
miz şöyle buyurmaktadır.

َ لَُهُم الَِّذي اْخَتلَُفواْ ِفيِه   َوَما أَنَزلَْنا َعلَْيَك الِْكَتاَب إاِلَّ لُِتَبنيِّ

“Sana kitabı, ancak ayrılığa düş-
tükleri şeyleri onlara açıklaman 
için indirdik.”18 Yine Sünnet’te yukarı-
da örneklerini verdiğimiz gibi, Kur’an’ın 
beyanını içeren birçok örnekler vardır.

َدقََة إاِل يِف َعَشَِة أَْشيَاَء اإِلِبِل َوالْبََقِر  لَْم يَْفرِْض رَُسوُل اللَِّه الصَّ

ِبيِب  َوالزَّ َوالتَّْمِر  ِعيِ  َوالشَّ َوالِْحْنطَِة  ِة  َوالِْفضَّ َهِب  َوالذَّ َوالَْغَنِم 

السلت

 “Rasulullah zekâtı ancak şu on 
şeyde farz kıldı; deve, inek, koyun, 
altın, gümüş, buğday, arpa, hurma, 
kuru üzüm ve tuz.”  İşte bu hadis zekât 
için bir beyandır. 

Mantuk ve Mefhum

Lafızlar ancak bir ma-
naya delalet etmesi için 
konulmuştur. Kitap ve 
Sünnet’in lafızları da bir 
manaya ya da hükme de-
lalet ederler. İşte Kitap 
ve Sünnet’in lafızlarının, 
hangi manalara ve hü-
kümlere delalet ettiğinin 
anlaşılması, onların man-
tuk ve mefhum yoluyla 
olması açısından hüküm-
lere delalet keyfiyetinin 
bilinmesine bağlıdır. Bir 
hitabın hükme delaleti, 
lafzın kendisinden kati bir 
şekilde anlaşılıyorsa buna 
mantuk delaleti denilir. 
Örneğin:

َفَل تَُقل لَُّهَم أُفٍّ 

“O ikisine (anne ve babaya) öf 
deme.”19 ayeti ebeveyne öf  demenin 
nehyine, lafzıyla açık olarak delalet eder.  
Yine:

َا يَأْكُلُوَن ِف بُطُونِِهْم  إِنَّ الَِّذيَن يَأْكُلُوَن أَْمَواَل الَْيَتاَمى ظُلًْم إِنَّ

نَاًرا

“Yetimlerin mallarını haksız 
yere yiyenler, ancak ve ancak ka-
rınlarını doldurasıya ateş yemiş 
olurlar.”20 ayeti yetimlerin mallarını 
yemenin haramlığına kesin olarak lafzen 
delalet ederler. İşte bunlar mantuk dela-
leti ile yani lafzın kati bir şekilde delaletiy-
le bir hükme delalet etmişlerdir. 

Eğer hitabın bir hükme delaleti, lafzın 
kendisinden kati bir şekilde anlaşılmıyor 
ancak manasının delaletiyle anlaşılıyorsa 
buna da mefhum denilir. Mesela yuka-
rıdaki ayette ebeveyne öf  demenin ya-
saklanması, ancak onlara eziyet etmenin 
yasaklanmasıdır. Zira “öf  deme” lafzının 
manası, onlara eziyet etme manasına 
delalet eder. Dolayısıyla onlara eziyet 
etmenin mefhumuna giren azarlama ve 
dövme de haram kılınmıştır. İşte bu mef-
humun delaletidir. Yani lafız bu hükme, 

dolaylı bir şekilde delalet etmiştir. Böyle-
ce lafızların delaleti, mantuk ve mefhumla 
sınırlıdır. Lafzın delaleti mantuktan değil-
se mefhumdandır. Buna göre iktiza dela-
leti, tenbih ve ima delaleti, işaret delaleti 
mefhumdandır. Aynı şekilde mefhum’ul 
muvafakat ve mefhum’ul muhalefet de 
mefhumdandır. Şimdi mefhumun delaleti 
olan bu kısımları kısaca açıklayalım. 

İktiza Delaleti

Bazen lafzın manalarının bir hükme 
delaleti, aklın ve şeriatın iktiza ettiklerin-
den olur. Mesela SallAllahu Aleyhi ve Sel-
lem’in şu sözü gibi:

ِتي الَْخطَأُ َوالنِّْسيَاُن رُِفَع َعْن أُمَّ

“Ümmetimden hata ve unutma 
kaldırıldı.” Burada lafızlar hatanın ve 
unutmanın bu ümmetten kaldırıldığına 
delalet ediyor. Oysaki hata ve unutma 
bu ümmette sıklıkla görülen bir vakıadır. 
Bundan dolayı hata ve unutmanın tahak-
kukunun kaldırılmış olması mümkün de-
ğildir. Öyle ise kaldırılan hata ve unutma-
dan kaynaklanan sorumluluğun hükmü-
dür. Aklen ve şer’an iktiza eden budur. 
Yine bunun benzeri de Allahu Teâlâ’nın 
şu ayetidir.
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َولَن يَْجَعَل اللُّه لِلْكَاِفِريَن َعَل الُْمْؤِمِننَي َسِبيلً

“Allah, müminler üzerinde kâ-
firler için asla bir yol kılmaz.”21

 
Oy-

saki kâfirlerin, müminler üzerindeki yolu 
tahakkuk etmiştir. Daha Rasul zamanında 
Mekke’de Müslümanlar, kâfirlerin hükmü 
altındaydılar. Ondan sonra da bu vakıa 
tahakkuk etmiştir. Zira Endülüs beldele-
rinde Müslümanlar, kâfirlerin hükmü altın-
daydılar. Dolayısıyla ayetteki bu lafızların 
manalarının iktiza ettiği, müminler üzerin-
de, kâfirlere yol verilmesinin haram oldu-
ğudur. İşte iktiza delaleti budur.

Tenbih ve İma Delaleti

Bu delalet, lafızların anlaşılır ve müna-
sip bir vasıf  olması ve yine hükme bitişik 
olmasından dolayı illetliğe delalet etme-
sidir. Yani tenbih ve ima delaleti, sadece 
illetin anlaşılmasında söz konusudur. Ör-
neğin:

الَ يَْقِض الَْقاِض َوُهَو َغْضبَاُن

“Kadı, kızgınken hüküm verme-
sin.”22 hadisinde geçen kızgınlık, açık ve 
münasip bir vasıftır. Hükümle birlikte zik-
redildiği için, hâkimin hüküm vermesinin, 
kızgınlık illetinden dolayı yasaklandığına 
tenbih ve ima yolu ile delalet eder.

İşaret Delaleti

Bazen sözler bir hükmün beyanı için 
kullanılır ve bu kelam bir hükme delalet 
eder. Ancak o kelamdan, kastedilen hü-
küm dışında başka bir hüküm de anlaşılır. 
İşte buna işaret delaleti denilir. Mesela:

َوَحْملُُه َوِفَصالُُه ثثََلثُوَن َشْهًرا

“Onun hamile olarak taşınması 
ve sütten kesilmesi otuz aydır.”23 
ayeti hamilelik süresi ve sütten kesilme 
süresinin toplamda 30 ay olduğuna de-
lalet eder. 

َوِفَصالُُه ِف َعاَمنْيِ

“Sütten kesilmesi ise iki sene-
dir.”24 ayeti ise sütten kesilme süresinin 
iki sene yani 24 ay olduğuna delalet eder. 
Bu iki ayetten işari olarak anlaşılan başka 
bir hüküm vardır ki, o da hamilelik süre-
sinin en asgari olarak altı ay olduğudur. 
İşte bu işaret delaletidir. Yine:

بُواْ  َواْشَ َوكُلُواْ  لَكُْم  اللُّه  كََتَب  َما  َوابَْتُغواْ  وُهنَّ  بَاِشُ َفاآلَن 

َ لَكُُم الَْخْيُط الَبَْيُض ِمَن الَْخْيِط الَْسَوِد ِمَن الَْفْجِر  َحتَّى يََتَبنيَّ

“Artık eşlerinize yaklaşın ve Al-
lah’ın sizin için yazıp takdir etmiş 
olduğu şeyi arayın. Şafağın aydınlığı 
gecenin karanlığından ayırt edilin-
ceye (tan yeri ağarıncaya) kadar yi-
yin, için.”25 ayeti fecrin doğuşuna kadar 
yiyip, içmenin ve kadınlara yaklaşmanın 
mubah olduğuna delalet eder. Bununla be-
raber bu ayette, Ramazan gecelerinde eşi 
ile beraber olup, gusül almadan sabahla-
yan kimsenin orucunun fasit olmayacağına 
da delalet vardır. Zira fecir vaktine kadar 
cimanın mubah kılınması, guslün fecirden 
sonraya kalması sonucunu doğurur. Her 
ne kadar bu ayetten kasıt bu olmasa da, 
bu hükme de işaret delaleti vardır. 

Mefhum’ul Muvafakat

Bizzat lafızdan anlaşılan manaların, 
lafzın medlulünden anlaşılan manalara 
muvafık olmasına mefhum’ul muvafakat 
denilir. Buna aynı zamanda fahval hitap 
da denir. Mesela:

إِنَّ الَِّذيَن يَأْكُلُوَن أَْمَواَل الَْيَتاَمى ظُلًْم

“Yetimlerin mallarını haksız-
lıkla yiyenler.”26 ayeti, bu malların yok 
edilip, itlaf  edilmelerinin haramlığına da 
delalet eder. Zira yetim mallarının yenil-
mesinin haram kılınması, o malların yok 
edilmesinden dolayıdır. Öyle ise ister ye-
mek sureti ile olsun, isterse de başka bir 
suretle olsun, yetim mallarının yok edil-
mesi haramdır. Yine:

َوإَِذا أََخَذ أََحُدكُْم َعَصا أَِخيِه فَلَْيُْدْدَها َعلَيِْه

“Sizden birisi kardeşinin asasını 
aldığı zaman, onu ona geri versin.”27 
hadisinde her ne kadar asa lafzı kullanıl-
sa da, asadan küçük ya da büyük her ne 
aldıysa, onu kardeşine geri vermesinin 
emredildiğine de delalet eder. 

Mefhum’ul Muhalefet

Bu ise, bizzat lafızdan anlaşılan ma-
naların, lafzın medlulünden anlaşılan 
manalara muhalif  olmasıdır. Mefhum’ul 
muhalefet ile amel edilmesi ancak sıfat, 
şart, gaye ve adet mefhumlarında caizdir. 
Bunların dışında caiz değildir. Mesela:

َويِف َصَدقَِة الَْغَنِم يِف َساِئَِتَها

“Otlayan koyunlarda zekât var-
dır.” hadisinden mefhum’ul muhalefeti 
ile otlamayan, yani beslenen koyunlarda 
zekâtın vacip olmadığı hükmüne delalet 
eder. Zira beslenmek ya da otlamak, 
koyunların iki sıfatıdır. Zekât vacibiyeti, 
otlanmak sıfatına bağlandığı için, besle-
nende vacip olmadığı hükmü çıkar. Yine:

َقاتِلُواْ الَِّذيَن... َحتَّى يُْعطُواْ الِْجْزيََة َعن يٍَد

“Kendi elleri ile cizye verinceye 
kadar onlarla savaşın.”28 ayeti, mef-
hum’ul muhalefeti ile cizye verdiklerinde 
onlarla savaşmanın caiz olmadığına dela-
let eder. 

ْنُهَم ِمَئَة َجلَْدٍة  الزَّانَِيُة َوالزَّاِن َفاْجلُِدوا كُلَّ َواِحٍد مِّ

“Zina eden bayan ve erkekten 
her birine yüz değnek vurun.”29 
ayeti ise hükmü belirli bir sayıya bağladığı 
için mefhum’ul muhalefeti ile yüz değnek 
üzerinin haramlığına delalet eder. 

İşte bunlar da mefhum delaletinin kı-
sımlarıdır.

1	 	Bakara	Suresi	19
2	 	Nisa	Suresi	92
3	 	Ali	İmran	Suresi	7
4  Bakara Suresi 275
5	 	Bakara	Suresi	179
6  Maide Suresi 6
7	 	Fetih	Suresi	10
8	 	Hud	Suresi	37
9	 	Rahman	Suresi	27
10	 	Mücadele	Suresi	3
11	 	Nisa	Suresi	92
12	 	Maide	Suresi	89
13	 	Mücadele	Suresi	4
14  Bakara Suresi 43
15  Beyhaki
16	 	Ali	İmran	Suresi	97
17  Ahmed, Müslim, Nesei
18  Nahl Suresi 64
19	 	İsra	Suresi	23
20  Nisa Suresi 10
21  Nisa Suresi 141
22	 	İbnu	Mace
23  Ahkaf Suresi 15
24	 	Lokman	Suresi	14
25  Bakara Suresi 187
26  Nisa Suresi 10
27  Ahmed
28	 	Tevbe	Suresi	29
29	 	Nur	Suresi	2

Kur’an İlimleri (Ulûmu’l Kur’an)



50 Köklü Değişim

Kur’an ve Sünnet

إِْقَرأْ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق

“Yaratan rabbinin adıyla oku.”1 

اَللُّٰه نَزََّل اَْحَسَن الَْحديِث ِكَتاباً ُمَتَشاِبهاً َمَثاِنَ   

“Allah sözün en güzelini; ayetle-
ri, (güzellikte) birbirine benzeyen 
ve (hükümleri, öğütleri, kıssaları) 
tekrarlanan bir kitap olarak indir-
miştir.”2

Kur’an Allah Subhanehû ve Teâlâ 
tarafından Cebrail Aleyhi’s Se-
lam vasıtası ile Rasulullah SallAl-

lahu Aleyhi ve Sellem’e gönderilen muci-
zevi bir kitaptır. Rabbimizin sözü olan bu 
kitap hem hayat nizamı hem de ibadet 
aracı olarak yeryüzüne indirilmiştir. Rasu-
lullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in Kur’an 
ile ümmetini şereflendirdiği zamandan 
kıyamete kadar da bu özelliği devam 
edecektir. Dolayısıyla mucize bir kitap 
olan bu değerli kitabın tilaveti ve ezber-
lenmesi gibi hususlar son derece önem-
lidir. Kur’an’ın indiği ilk günden itibaren 
Müslümanlar ve İslâm âlimleri Kur’an’a 
ve Kur’an ilimlerine son derece önem 
vermişler, Kur’an’ın tüm Müslümanlar ta-

KUR’AN-I KERİM’İN
İCAZI, TİLAVETİ

VE HIFZEDİLMESİ
Esma Gül KAR

rafından anlaşılabilmesi için tefsir kitapla-
rı telif  ettikleri gibi, Kur’an’ın namazın rü-
künlerinden birisi olarak namazda ve na-
maz dışında düzgün bir şekilde okunması 
için de eserler telif  etmişlerdir. İslâm tari-
hi boyunca Müslümanlar her yönüyle bu 
yüce Kitab’a önem vermişler, okumuşlar, 
ezberlemişlerdir. Bu makalede Kur’an’ın 
icazı, tilaveti ve hıfzedilmesiyle alakalı 
bazı hususları aktarmaya çalışacağım.

KUR’AN’IN İCAZI

İcaz, lügatte âciz bırakmak anlamına 
gelir. Mu’cize kelimesi de aynı kökten 
gelmektedir. Mucize,   bilinen sebeplerin 
çizgisinin dışında olağanüstü vakıadır.

Kur’an, manalarına delâlet ederek 
efendimiz Muhammed SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem’e indirilen lafızdır. Kur’an hem laf-
zı hem de manası ile Kur’an’dır. Yalnızca 
mana Kur’an olarak isimlendirilemeyece-
ği gibi mana olmaksızın yalnızca lafız da 
Kur’an sayılmaz. Çünkü lafızda asıl du-
rum, belirli manaya delâlet etmesidir. Bu 
nedenle Kur’an, lafzının vasfı ile nitelendi-
rilmiştir. Allahu Teâlâ Kur’an’ın Arapça ol-
duğunu ifade etmiş ve şöyle buyurmuştur:

 إِنَّا أَنَزلَْناُه ُقرْآنًا َعَرِبيًّا 

“Hakikat biz onu Arapça bir 
Kur’an olarak indirdik.”3 Ve şöyle 
buyurmuştur:

 ُقرْآنًا َعَرِبيًّا َغْيَ ِذي ِعَوجٍ 

“(Onu her türlü) çelişki ve ihtilâf-
tan uzak, dosdoğru, Arapça bir 
Kur’an olarak indirdik.”4

Kur’an’ın icazı denildiği zaman kaste-
dilen mana, Kur’an’ın muhataplarını ben-
zerini getirmekten aciz bırakan mucizevi 
bir hitap oluşu ve meydan okuyuşudur. 
Kur’an’ın icazı ile ilgili hususları maddeler 
hâlinde özetle şu şekilde sıralayabiliriz. 

a- Birçok ayette Kur’an benzerini ge-
tirmeleri için insanlara ve cinlere meydan 
okumuştur:

َهَذا  ِبِْثِل  يَأْتُوا  أَْن  َعَل  َوالِْجنُّ  النُس  اْجَتَمَعْت  لَِئْ  ُقْل 

الُْقرْآِن ال يَأْتُوَن ِبِْثلِِه 

“De ki: İnsanlar ve cinler, bu 
Kur’an’ın bir benzerini ortaya koy-
mak için bir araya gelseler yine de 
benzerini getiremezler.”5
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 ُقْل َفأْتُوا ِبُسوَرٍة ِمْثلِِه َواْدُعوا َمْن اْسَتطَْعُتْم ِمْن ُدوِن اللَِّه 

إِْن كُْنُتْم َصاِدِقنَي 

“De ki onun surelerine benzer 
bir sure meydana getirin. İddianız-
da samimi iseniz Allah’tan başka 
çağırabileceklerinizi de çağırın.”6 

Kur’an’ın inzal ol-
duğu dönemde Hicaz 
bölgesinde söz sanatla-
rı, çok ileri seviyedeydi. 
Arap dil ve edebiyatı 
âdeta altın çağını yaşı-
yordu. Arapların hem 
kendi zamanlarındaki 
insanlara hem de geçmiş 
milletlere nazaran belâ-
ğat ve fesâhatta bir üs-
tünlükleri vardı. Bu alan-
daki üstünlükleri sadece 
kendilerine mahsustu. 
Akıl sahiplerini hayrete 
düşüren ve onların ge-
tiremeyeceği sözlerle; 
düşünmeksizin fasih bir 
lisanla ifadelerini anlat-
maları onların hususiyet-
lerindendi. Kur’an böyle 
bir kavme üç aşamalı 
olarak meydan okumuş 
onlar da bunda acze 
düşmüşlerdir.

b- Zira Kur’an’ın 
mucizeliği onun kendin-
den gelmektedir. Çünkü 
Kur’an’ı dinleyenler ve 
kıyamete kadar dinleye-
cek olanlar, tek bir cüm-
lesini dahi işitir işitmez onun güçlü etkisi 
ve belâğatı karşısında dehşete ve hayrete 
düşecekler. Şu ayetlerde olduğu gibi:

 َوالْرُض َجِميًعا َقْبَضُتُه يَْوَم الِْقَياَمِة 

“Hâlbuki kıyamet günü bütün 
yeryüzü O’nun avucundadır.”7

 لَِمِن الُْملُْك الَْيْوَم 

“Kimindir bugün mülk?”8 İşte 
böylece Kur’an’ın lafızları, üslûbu, anlat-
mak istedikleri, insanın bütün benliğini 
sarar ve insanı çepeçevre kuşatır.

c- Kur’an’ın mucize oluşu, fesahat 

ve belâğatindeki yüksekliğin dehşet ve-
rici dereceye çıkmasıyla açık ve net bir 
şekilde ortadadır. Kur’an’ın üslûbundaki 
açıklık, kuvvet ve güzellik beşeri kendisi-
nin seviyesine ulaşmaktan aciz bırakmak-
tadır. Şu ayetlerde olduğu gibi:

 َوَقاَل الَِّذيَن كََفُروا ال تَْسَمُعوا لَِهَذا الُْقرْآِن َوالَْغْوا ِفيِه لََعلَّكُْم 

تَْغلُِبوَن 

“Küfredenler dediler ki: Bu 
Kur’an’ı dinlemeyin, onun hakkın-
da yaygaralar yapın, belki galip ge-
lirsiniz.”9 Üslûbun kuvveti, anlatılmak 
istenen manayla uyumlu kelimelerin seçi-
lerek mananın ifade edilmesi ile gerçek-
leşir. İnce anlam, ince bir lafızla ve kalın 
anlamlar kalın lafızla ifade edilir. Hoşla-
nılmayan anlamlar hoş olmayan lafızlar-
la ifade edilir… Bunlara örnek verecek 
olursak:

ى  ِفيَها تَُسمَّ َعْيًنا  ِمزَاُجَها زَنَجِبيلً  كَاَن  كَأًْسا  ِفيَها   َويُْسَقْوَن 

َسلَْسِبيلً 

“Orada karışımı zencefil olan 
bir kadehten de içirilirler. Orada 
bir pınar vardır ki selsebil adı ve-
rilir.”10

كََفُروا  الَِّذيَن  يََودُّ    ُرَبَا 

يَأْكُلُوا  َذْرُهْم  ُمْسلِِمنَي  كَانُوا  لَْو 

الَمُل  َويُلِْهِهْم  َويََتَمتَُّعوا 

َفَسْوَف يَْعلَُموَن 

“Kâfirler bir 
zaman gelir ki 
Müslüman ol-
mayı isteyecek-
lerdir. Bırak 
onları yesinler, 
eğlensinler ve 
kendilerini oya-
layadursunlar. 
Sonra öğrene-
ceklerdir.”11

d- Kur’an’ın 
kendisine ait özel 
bir ifade tarzı vardır. 
Kur’an’ın nazmı ne 
kafiyeli/vezinli şiir 
metoduna göredir 
ne de normal düz 
yazı stiline göredir. 
Kur’an’ın nazmı şiir 
ile nesir karışımı 
veya aynı şekli kul-
lanan bir düz yazı 
üslûbu ile de değil-
dir. Kur’an’ın ifade 
üslûbu, daha önce 

Araplar tarafından bilinmeyen, Araplara 
ait olmayan bizzat Kur’an’ın kendisine ait 
bir üslûptur. Araplar Kur’an’dan etkilen-
melerinin şiddeti ile Kur’an’ın bu eşsiz 
oluşa nereden ve nasıl ulaştığını bir türlü 
anlayamamışlardır. Dolayısıyla şöyle de-
diler:

 إِْن َهَذا إاِل ِسْحٌر ُمِبنٌي 

“Bu apaçık bir sihirdir.”12 

İşte böylece Kur’an ayetlerinin tama-
mı dikkatlice incelendiğinde her çeşidiyle 
ne Arap şiiri ve nesrinde kullanılan üslû-
ba ne Arapların kullandığı sözlerden her-

 Kur’an’ın indiği ilk günden 
itibaren Müslümanlar ve 
İslâm âlimleri Kur’an’a 

ve Kur’an ilimlerine son 
derece önem vermişler, 

Kur’an’ın tüm Müslümanlar 
tarafından anlaşılabilmesi için 
tefsir kitapları telif ettikleri 

gibi, Kur’an’ın namazın 
rükünlerinden birisi olarak 
namazda ve namaz dışında 

düzgün bir şekilde okunması 
için de eserler telif etmişlerdir.

“

“

Kur’an-ı Kerim’in İcazı, Tilaveti Ve Hıfzedilmesi
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hangi bir söze ne de herhangi bir beşerin 
sözüne hiçbir şekilde benzemediği ve 
onlarla uzaktan yakından ilgisi olmadığı 
görülür. 13

Yukarıda belirttiğimiz kaynak eserde 
bu konu daha fazla örnekle ve detaylı bir 
şekilde anlatılmaktadır. Kısacası Kur’an’ın 
mucize olması, icazı: Bu Kitab’ın hak bir 
Kitab olduğunun, onu getiren Rasul’ün 
sadık ve doğru olduğunun ortaya çıka-
rılmasıdır. Çünkü Peygamberliğini ilan 
eden bir kimsenin doğru sözlü olup ol-
madığının anlaşılabilmesi için benzerini 
insanların yapamayacağı mucize denilen 
olağanüstülükler ortaya koyması gerekir. 
Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in 
en büyük mucizesi ise Kur’an-ı Kerîm’dir. 
Allah’ın kelamı olan bu mucizevi kitabın 
icaz yönü; üslûp ve nazmındaki güzellik, 
akıcılık, kelime ve cümleler arasındaki 
uyumluluk, açıklamalarındaki incelik ve 
sadelik, lafzında fesâhat, manasındaki 
belağat, yeryüzünde bulunan ilimlere ait 
doğru ve tam tespitler, dinleyen ve oku-
yanın kalbinde meydana getirdiği yüksek 
tesir; geçmişte karanlık kalmış, hiç kim-
senin tam olarak bilemediği hadiselerin 
doğru açıklaması, gayba ait vermiş oldu-
ğu haberler, her asırda geçerliliğini koru-
ması, anlaşılması güç konuların, temsil-
lerle anlayışa yakınlaştırılması, müjde ve 
tehditlerdeki uygunluk ve daha bunlar 
gibi birçok hususta kendisini göstermek-
tedir.

KUR’AN’IN TİLAVETİ

Rabbimiz tarafından Rasulü SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem vasıtasıyla tüm insanlığa 
özelde ise İslâm ümmetine hitap eden bu 
değerli kitabın Müslümanlar açısından iki 
temel yönü bulunmaktadır. Bunlardan bi-
rincisi, bu kitabın bir hayat nizamı olma-
sıdır. İnsanların hem dünya hem de ahi-
ret hayatını ihya eden, dünya hayatında 
huzurlu bir hayat yaşamalarını sağlayan, 
ahiret hayatında ise cehennem azabın-
dan korunup cennet nimetlerine kavuş-
malarının yolunu gösteren bir kitaptır.

İkincisi ise hem lafzı hem de mana-
sı ile mucize olması. Rabbimizin kelamı 
olan Kur’an’ın bizzat kendisinin ayrı bir 
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niteliği, özelliği vardır. Bu yüce kitabın 
kendisi, namazın rükünlerinden birisi ol-
ması yönüyle namaz ibadetinin bir parça-
sı olduğu gibi aynı zamanda bizzat Kur’an 
tilaveti de başlı başına ibadettir. İslâm şe-
riatında amellerin dereceleri, birbirlerine 
üstünlükleri, farz, vacip ve mendub gibi 
nitelikleri de yine şer’î nasslar tarafından 
belirlenmektedir. Müslümanın amelleri-
nin Allah Azze ve Celle katında makbul 
ve değerli olması için ise İslâm şeriatının 
belirlediği hususlar sınırında durmak da 
mutlaka gereklidir. Allah ve Rasulü’nün 
güzel görüp övdüğünü alıp hayatımızda 
uygulamamız, kötü görüp yasakladıkları-
nı ise hayatımızdan uzaklaştırmamız ge-
rekir. 

Kur’an tilaveti ve İslâm şeriatı-
nın Kur’an tilavetine verdiği önem

Kur’an tilavetinin önemi ve fazileti 
hakkında çok sayıda sahih hadis bulun-
maktadır. Biz ise burada katreden bir 
damla kabilinden konumuza ışık tutması 
açısından bunların az bir kısmını burada 
sizlerle paylaşmak istiyoruz. 

Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
şöyle buyurmaktadır:

 إِنَّ لِلَِّه أَْهلَِي ِمنَّا قَالُوا : يَا رَُسوَل اللَِّه ، َمْن ُهْم ؟ قَاَل : ُهْم 

تُُه  أَْهُل الُْقرْآِن أَْهُل اللَِّه َوَخاصَّ

“Şüphesiz Allah’ın bizden (insan-
lardan) seçkin yakınları vardır. As-
hab-ı Kiram: Ey Allah’ın Rasulü on-
lar kimlerdir? diye sorunca şu cevabı 
vermiştir: Onlar Kur’an ehlidir. İşte 
onlar Allah’ın yakınları ve seçkinle-
ridir”14

إِنَّ َهَذا الُْقرْآَن َمأُْدبَُة اللَِّه فَتََعلَُّموا ِمْن َمأُْدبَِتِه َما اْستَطَْعتُْم 

َفاُء النَّاِفُع ِعْصَمُة  إِنَّ َهَذا الُْقرْآَن َحبُْل اللَِّه َوُهَو النُّوُر الُْمِبُي َوالشِّ

ُم َواَل يَِزيُغ فَيَْستَْعتَُب  َك ِبِه َونََجاُة َمِن اتَّبََعُه اَل يَْعَوجُّ فَيَُقوَّ َمْن َتَسَّ

َواَل تَْنَقِض َعَجائِبُُه َواَل يَْخلَُق َعْن كَْثَِة الرَّدِّ فَاتْلُوُه فَِإنَّ اللََّه يَأُْجرُكُْم 

َعَل تَِلَوتِِه ِبُكلِّ َحرٍْف َعْشَ َحَسَناٍت أََما إِنِّ اَل أَقُوُل امل َحرٌْف َواَل 

أُلِْفَيَّ أََحَدكُْم َواِضًعا إِْحَدى رِْجلَيِْه يََدُع أَْن يَْقَرأَ ُسورََة الْبََقرَِة فَِإنَّ 

أَْصَفَر  َوإِنَّ  الْبََقرَِة  ِفيِه ُسورَُة  تُْقَرأُ  الَِّذي  الْبَيِْت  ِمَن  يَِفرُّ  يْطَاَن  الشَّ

ِفُر ِمْن كِتَاِب اللَِّه  الْبُيُوِت ِمَن الَْخْيِ الْبَيُْت الصَّ

“Şüphesiz bu Kur’an-ı Kerim, Al-
lah’ın bir ziyafetidir. O’nun bu zi-
yafetinden gücünüz yettiği kadarını 
öğrenin. Muhakkak bu Kur’an-ı Ke-
rim, Allah’ın ipidir. Apaçık nur odur, 

faydalı şifa kaynağıdır, ona sımsıkı 
sarılanın koruyucu sığınağıdır. Ona 
uyanların kurtuluşudur. O, eğilip bü-
külmez ki doğrultulsun. Sapıp eğril-
mez ki hoşlanılacak hâle getirilsin. 
Onun hayret verici özellikleri bitip 
tükenmez. Çokça müracaattan dola-
yı eskiyip yıpranmaz. Onu okuyunuz. 
Çünkü Allah, onu okumanız sebebiy-
le her bir harf karşılığında size on ha-
sene verir. Ben sizlere elîf, lâm, mîm 
tek harftir demiyorum. [Fakat elif bir 
harf, lam bir harf mim bir harftir]. 
Sakın ha, sizden herhangi bir kimse-
nin bacak bacak üstüne koyarak Ba-
kara Suresi’ni okumayı terk ettiğini 
görmeyeyim. Çünkü şeytan Bakara 
Suresi’nin okunduğu evden kaçar. 
Hayırdan eser bulunmayan ev Al-
lah’ın Kitabı’ndan eser bulunmayan 
evdir.”15

طَيٌِّب  ِريُحَها  ِة  اأْلُتْرُجَّ َمثَُل  الُْقرْآَن  يَْقَرأُ  الَِّذي  الُْمْؤِمِن  َمثَُل 

التَّْمرَِة  َمثَُل  الُْقرْآَن  يَْقَرأُ  اَل  الَِّذي  الُْمْؤِمِن  َوَمثَُل  طَيٌِّب  َوطَْعُمَها 

َمثَُل  الُْقرْآَن  يَْقَرأُ  الَِّذي  الُْمَناِفِق  َوَمثَُل  ُحلٌْو  َوطَْعُمَها  لََها  ِريَح  اَل 

يَْقَرأُ  اَل  الَِّذي  الُْمَناِفِق  َوَمثَُل  ُمرٌّ  َوطَْعُمَها  ِطيٌِّب  ِريُحَها  يَْحانَِة  الرَّ

الُْقرْآَن كََمثَِل الَْحْنظَلَِة اَل ِريَح لََها َوطَْعُمَها ُمرٌّ 

Kur’an-ı Kerim’in İcazı, Tilaveti Ve Hıfzedilmesi
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“Kur’an okuyan mü’minin misali, 
utrucc (ağaç kavunu) gibidir. Koku-
su da hoştur, tadı da hoştur. Kur’an 
okumayan mü’minin misali ise hur-
maya benzer. Tatlı olmakla birlikte 
kokusu yoktur. Kur’an okuyan mü-
nafığın misali ise ko kusu hoş, tadı acı 
olan reyhana benzer. Kur’an’ı oku-
mayan münafığın misa li ise Ebu cehil 
karpuzuna benzer. Kokusu yoktur, 
tadı acıdır.”16

الُْقرْآَن  َفرَِة الِْكرَاِم الَْبَرَِة َوالَِّذي يَْقَرأُ  الَْمِهُر ِبالُْقرْآِن َمَع السَّ

َويَتَتَْعتَُع ِفيِه َوُهَو َعلَيِْه َشاقٌّ لَُه أَْجرَاِن 

“Kur’an-ı Kerim’i maharetle oku-
yan kimse, vahiy getiren şerefli ve ita-
atkâr meleklerle beraberdir. Kur’an-ı 
Kerim’i zorlana zorlana okuyan ve 
okurken sı kıntı çeken bir kimse için 
de iki ecir vardır.”17

ِبِائَِة  قَاَم  َوَمْن  الَْغاِفلَِي  ِمَن  يُْكتَْب  لَْم  آيَاٍت  ِبَعْشِ  قَاَم  َمْن 

آيٍَة كُِتَب ِمَن الَْقانِِتَي َوَمْن قَاَم ِبأَلِْف آيٍَة كُِتَب ِمَن الُْمَقْنِطِريَن

“Her kim on ayet-i kerime oku-
yarak namaz kılarsa (veya onları 
uygular sa) gafillerden yazılmaz. Her 
kim yüz ayet-i kerime okuyarak na-
maz kılar sa (veya onları uygularsa) 
kânitlerden (itaatkâr, dindar) yazılır. 
Her kim bin ayet okuyarak na maz 
kılarsa (veya onları uygularsa) kan-
tarlarla mükâfat alanlardan diye ya-
zılır.”18 

َخْيُكُْم َمْن تََعلََّم الُْقرْآَن َوَعلََّمُه 

“Sizin en hayırlınız Kur’an-ı öğre-
nen ve öğreteninizdir.”19

اللَِّه  كِتَاَب  يَتْلُوَن  اللَِّه  بُيُوِت  ِمْن  بَيٍْت  يِف  قَْوٌم  اْجتََمَع  َوَما 

الرَّْحَمُة  َوَغِشيَتُْهُم  ِكيَنُة  السَّ َعلَيِْهُم  نَزَلَْت  إاِلَّ  بَيَْنُهْم  َويَتََدارَُسونَُه 

َعَملُُه  ِبِه  أَبْطَأَ  َوَمْن  ِعْنَدُه  ِفيَمْن  اللَُّه  َوذَكَرَُهُم  الَْمَلئَِكُة  تُْهُم  َوَحفَّ

ْع ِبِه نََسبُُه  لَْم يُْسِ

“Bir topluluk Allah’ın evlerinden 
birisinde Allah’ın Kitabı’nı kendi ara-
larında okuyup onu öğrenecek olur-
larsa muhakkak üzerlerine sekinet 
(huzur, sükûn ve vakar) iner, rahmet 
onları kuşatır, melekler etraflarında 
toplanır, Allah, onları kendi nezdin-
dekiler arasında anar. Amelinin ge-
ciktirdiği kimseyi ise nesebi öne gö-
türemez.”20

كَالُْمِسِّ  ِبالُْقرْآِن  َوالُْمِسُّ  َدقَِة  ِبالصَّ كَالَْجاِهِر  ِبالُْقرْآِن  الَْجاِهُر 

َدقَِة  ِبالصَّ

“Kur’an’ı yüksek sesle okuyan 
bir kimse açıkça sadaka veren kim-
se gibidir. Kur’an’ı kısık sesle okuyan 
kimse gizlice sadaka veren kimse gi-
bidir.”21

Kur’an tilavetinin fazileti hakkında ri-
vayet edilen hadislerden bir kısmı bunlar-
dır. Bu hadisler ve buraya aktarmadığımız 
diğer hadislerin tümü Kur’an tilavetini 
teşvik etmekte, faziletini belirtmektedir. 
Dolayısıyla tüm Müslümanların da Kur’an 
tilavetine gereken önemi göstermeleri 
kaçınılmazdır.

Kur’an tilavetinin düzgün bir 
şekilde yapılması, namaz ibadeti 
başta olmak üzere Kur’an’ın ha-
tasız ve tecvid kaidelerine uygun 
olarak okunması

Hadislerde belirtilen bu tilavetin mak-
sadını gerçekleştirebilmesi için ise elbet-
te ki Kur’an tilavetinin Allah’ın kelamının 
şanına yakışır bir şekilde okunmasını ge-
rekli kılmaktadır. Zira bu hususlarda yer 
alan daha başka rivayetlere ve ayetlere 
baktığımız zaman Kur’an tilavetinin bir 
takım esasları ve unsurları taşıması ge-
rektiğini görüyoruz. Allah Azze ve Celle 
şöyle buyurmaktadır:

َوُقرْآنًا َفرَْقَناُه لَِتْقَرأَُه َعَل النَّاِس َعَل ُمكٍْث َونَزَّلَْناُه تَْنِزيًل 

“Biz Kur’an’ı, insanlara dura 
dura okuyasın diye ayet ayet ayır-
dık ve onu peyderpey indirdik.”22

 َوَرتِِّل الُْقرْآَن تَرْتِيًل 

“Kur’an’ı tertîl ile (tane tane,  
ağır ağır) oku.”23

Buhari’nin rivayetine göre Katâde 
şöyle demiş: 

“Ben Enes’e Rasulullah SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem’in Kur’an okuyuşu-
nun nasıl olduğunu sorduğumda bana 
şöyle dedi: O bismillahirrahmanirra-
himi okuduğunda bismillâhı er-rah-
mânı ve er-ra-hîmi iyice uzatırdı.”24

أَْحَسُن النَّاِس َصْوتًا َمْن إَِذا قََرأَ َرأَيْتَُه يَْخَش اللََّه تََعاىَل 

“İnsanlar arasında en güzel sesli 

kişi, Kur’an’ı okuduğu zaman yüce 
Allah’tan korktuğunu gördüğün kim-
sedir.”25

Kur’an tilaveti ile ilgili olarak yukarıya 
aktardığımız ayette yer alan “tertîl” ke-
limesini müfessirler, tane tane açık açık 
okumak, okunan ayette ne anlatıldığını 
düşünmek, uzatılması gereken yerleri 
uzatmak, uzatılmaması gereken yerle-
ri uzatmamak, idğamlara dikkat etmek 
şeklinde tefsir etmektedirler. 

Kur’an’ın ve Kur’an okumanın fazileti 
hakkında var olan nassların gereği olarak 
Rabbimizin rızasını kazanabilmek için 
elbette ki Kur’an tilavetinin de gerekti-
ği gibi olması hususunda şüphe yoktur. 
Zira Kur’an-ı Kerim Müslümanların her 
gün beş vakit olarak kılmakta oldukları 
namaz ibadetinin olmazsa olmaz esas-
larındandır. Kur’an olmadan namaz ol-
mayacağı gibi Kur’an’ın namazda yanlış 
okunması hâlinde de namaz olmaz, na-
maz bâtıl olur. Kılınan namazların Allah 
katında makbul olmasının şartlarından 
birisi de Kur’an tilavetinin gereklerini bil-
mek ve buna riayet etmektir.

Kur’an tilaveti konusunda eğitim al-
mamış olan veya Türkçe yazılı kitaplar-
dan Kur’an öğrenen ve bu şekilde de 
namaz kılan kimselerin okuyuşlarını mut-
laka gözden geçirmeleri, okuyuşlarını dü-
zeltmeleri farzdır. “Bir vacibin yerine 
getirilmesi için gerekenler de farz-
dır” fıkıh kaidesine göre “Kıraat” namaz 
için farz olduğuna ve bu kıraatin de na-
mazı bozmayacak niteliklerde bulunması 
gerektiğine göre Kur’an tilavetini doğru 
bir şekilde gerçekleştirmek de farzdır. Bu 
hususta okuma bozukluğu bulunan kim-
selerin hiçbir şekilde vakit kaybetmeden 
Kur’an tilavetini doğru bir şekilde öğren-
miş kimselerden ders almaları, onların 
dizinin dibine oturarak Kur’an okuyuşla-
rını düzeltmeleri mutlaka gerekli olan bir 
husustur.

Bu nedenledir ki İslâm şeriatında 
Kur’an’ın düzgün okunması için “Tecvîd 
İlmi” dediğimiz bir bölüm ihdas edilmiş, 
bu konuda çok sayıda kitap kaleme alın-
mış ve Kur’an’ın indiği ilk günden itibaren 
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de bu işin erbabı olan kimseler tarafın-
dan “Talim” dersleri dediğimiz dersler 
verilmiştir, hâlen de verilmeye devam 
edilmektedir. Tecvîd, Kur’an’ın gereğince 
okunabilmesi için; harflerin çıkış yerleri-
nin düzgün bir şekilde söylenmesinden 
başlayıp, uzatılacak yerlerin uzatılması, 
uzatılmayacak yerlerin uzatılmaması, id-
ğam ve ğunne gibi tecvitte yer alan ku-
rallara göre Kur’an okumayı öğreten 
bir ilimdir. Örneğin Kur’an okumada 
“Hurûfu Mahrec” olarak zikredilen 
harflerin çıkış yerlerinin ne kadar önemli 
olduğunu vurgulamak üzere şu örnekleri 
verebiliriz: 

َمَواِت َواْلَْرَض -  Allah gökleri“ َخلََق اللَُّه السَّ
ve yeri yarattı.” ayetinde yer alan َخلََق 
kelimesinin حلََق şeklinde telaffuz edilmesi 
hâlinde mana şöyle olur: “Allah yerleri ve 
gökleri tıraş etti.”

- Namaza başlangıçta sürekli olarak 
أكرب lafzının başındaki elif الله   harfini uza-
tarak okunması halinde mana “Allah mı 
büyüktür.” şeklinde olur. 

-şeklin قل هو الله احت ayetini قل هو الله احد -
de okumak namazı bozar.

Netice itibariyle okuyuş esnasında 
mananın bozulmasına neden olabilecek 
kıraat bozukluklarını, namaz dışında ise 
ibadet olarak Rabbimizden gelen bu 
yüce Kitab’ı doğru ve düzgün bir şekilde 
okumak her bir Müslüman ferdin üze-
rinde bulunan bir farziyettir. Zira Kur’an 
Rabbimizin kelamıdır ve O’na layık bir 
şekilde okunmalı ve anlaşılmalıdır.

KUR’AN’IN HIFZEDİLMESİ

Allah’ın kelamı olan bu yüce Kitap’ta 
yer alan hususların insanoğlunun haya-
tına şekil veren bir nizam olarak tatbik 
edilmesinin ve okunmasının yanında ez-
berlenmesi de son derece önemli bir hu-
sustur. Kur’an’ın indiği ilk günden itibaren 
Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem ve 
Sahabe RadiyAllahu Anhum buna özen 
göstermişler, Kur’an’ı ezberlemişler ve 
İslâm tarihi boyunca da milyonlarca Müs-
lüman Kur’an’ın tamamını veya bir kısmı-
nı ezberlemişlerdir.

Efendimiz SallAllahu Aleyhi ve Sellem 

kendisine nazil olan her ayeti hemen 
ezberine almaya özel bir önem verirdi. 
Hatta bunun için Cebrail Aleyhi’s Selam 
ayetleri okurken O da hemen arkasından 
tekrar ederdi. Bunun üzerine:

 اَل تَُحرِّْك ِبِه لَِسانََك لَِتْعَجَل ِبِه إِنَّ َعلَْيَنا َجْمَعُه َوُقرْآنَُه َفإَِذا 

َقَرأْنَاُه َفاتَِّبْع ُقرْآنَُه ثُمَّ إِنَّ َعلَْيَنا بََيانَُه  

“Onu (vahyi) çarçabuk almak 
için dilini kımıldatma. Şüphesiz 
onu (senin kalbinde) toplamak ve 
okutmak bize aittir. O halde biz 
onu okuduğumuz zaman sen onun 
okunuşunu takip et. Sonra şüphe 
yok ki onun açıklaması da bize ait-
tir.”26 ayetleri nazil oldu.

Efendimiz SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
her sene Ramazan ayında o ana kadar 
nazil olmuş ayetleri Cebrail Aleyhi’s Selam 
ile karşılıklı mukabele ederdi. Önce biri 
okur diğeri dinler, sonra diğeri okur beri-
ki dinlerdi. Son Ramazan’da bu mukabe-
le ikişer kere okumak suretiyle cereyan 
etmişti. Ülkemizde bir Ramazan geleneği 
olarak “mukabele okunması” vakıasının 
kökeni de buraya dayanmaktadır.

 Kur’an’ın hıfzedilmesinin önemini 
net olarak ortaya konması bakımından 
Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’den 
rivayet edilen bazı hadisleri buraya akta-
rıyorum:

اَل  أَنَُّه  َغْيَ  كَِتَفيِْه  بَْيَ  ُة  النُّبُوَّ أُْدرَِجِت  فََقْد  الُْقرْآَن  َحِفَظ  َمْن 

يُوَحى إِلَيِْه 

“Her kim Kur’an’ı ezberlerse ken-
disine vahiy gelmediği halde pey-
gamberlik onun iki küreği arasında 
dürülmüş toplanmış olur.”27

الِْكرَاِم  َفرَِة  السَّ َمَع  لَُه  َحاِفٌظ  َوُهَو  الُْقرْآَن  يَْقَرأُ  الَِّذي  َمثَُل 

الَْبَرَِة َوَمثَُل الَِّذي يَْقَرأُ َوُهَو يَتََعاَهُدُه َوُهَو َعلَيِْه َشِديٌد فَلَُه أَْجرَاِن 

“Hafız olarak Kur’an okuyan 
kimse iyilik timsali değerli elçilerle 
beraberdir. Zorlana zorlana hecele-
yerek Kur’an okuyan kimse için ise 
iki ecir vardır”28

يِف  َعُه  َوَشفَّ الَْجنََّة  اللَُّه  أَْدَخلَُه  َوَحِفظَُه  َوتََلُه  الُْقرْآَن  قََرأَ  َمْن 

َعَشٍَة ِمْن أَْهِل بَيِْتِه كُلٌّ قَْد َوَجبَْت لَُه النَّاُر 

“Her kim Kur’an’ı okur, tilavet 
eder ve hıfz ederse, Allah onu cen-
nete koyar ve hepsi için ce hennemin 

vacip olduğu ev halkından on kişiye 
şefaat etme hakkını verir.”29  

Unutulmamalıdır ki Kur’an Müslüma-
nın yol gösterici kitabıdır ve ahirette de 
Müslüman bu kitaptan hesaba çekilecek-
tir. Mümin Kur’an’ın tam olarak uygulan-
masına önem vermekle beraber okun-
masına, ezberlenmesine ve anlaşılmasına 
da önem vermelidir. Onu okumadan 
tek bir gün bile geçirmemelidir. Başucu 
kitabı olmalıdır. Ömrünün sonuna kadar 
da Kur’an’dan yeni ezberler yapmalı ve 
buna azmetmelidir.

1  Alak Suresi 1
2		Zümer	Suresi	23
3  Yusuf Suresi 2
4		Zümer	Suresi	28
5		İsra	Suresi	88
6		Yunus	Suresi	38
7		Zümer	Suresi	67
8		Mü’min	Suresi	16
9		Fussilet	Suresi	26
10		İnsan	Suresi	17-18
11		Hicr	Suresi	2-3
12  Maide Suresi 110

13		Takiyyuddin	en-Nebhâni	İslâm	Şahsiyeti

14		Bu	hadisi	İbn	Mace	Sünen’inde,	Ebu	Bekr	el-Bez-
zar	da	Müsned’inde	rivayet	etmiştir

15		Hâkim,	Müstedrek,	I,	555;	Dâriınî,	Fedâilu’l-Kur’ân	
1,	hd.	no:	3318	-	kısmen

16		Müslim,	Salâtu’l-Müsafirîn	243

17		Müslim,	Salâtu’l-Müsâfirîn	244;	Ebû	Dâvud,	Vitr	
14;	Tirmizî,	Fedâilu’l-Kur’ân	13

18		Ebû	Dâvûd,	Ramadân.

19		Buharı,	Fedâilu’l-Kur’ân	21;	Ebû	Dâvûd,	Vitr	14;	
Tirmizî,	Fedâilu’l-Kur’ân	15

20		Müslim,	Zikir	ve	Dua	38.

21		Ebû	Dâvûd,	Tetavvu’	25;	Tirmizi,	Fedâilu’l-Kur’ân	
20;	Nesât,	Zekât	68.

22		İsra	Sûresi:	106

23		Müzzemmil	Sûresi:	4

24		Buhârî,	Fedâilu’l-Kur’ân	29

25		el-Azîzî,	es-Sirâcu’l-Munir	Şerfıu’l-Câmii’s-Sağîr

26		Kıyâme	Suresi	16-19

27		İbni	Kesir,	Bakara	Sûseri	267.	Ayet	tefsiri

28		Fethu’l	Bârî,	Kur’ân	Tefsiri,	Abese	Sûresi,	H.	No:	
4937

29		Sünen-i	İbni	Mâce,	Mukaddime.	H.	No:	216

Kur’an-ı Kerim’in İcazı, Tilaveti Ve Hıfzedilmesi
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Allah Subhanehû’nun tevfîki ve 
yardımıyla Rasulullah SallAlla-
hu Aleyhi ve Sellem ve Sahabe-

si’nin (Allah onlardan razı olsun) asrında anlaşıldığı 
gibi anlaşılır şekilde Kur’an tefsirini ele 
aldım ve bu hususta bütün gücümü orta-
ya koydum. Bunu yaparken de aşağıdaki 
metodu izledim:

Birincisi: Lügat Açısından

Allah Azze ve Celle muhkem kitabın-
da bu Kur’an’ın Arapça olduğunu beyan 
etmektedir:

إِنَّا أَنَزلَْناُه ُقرْآنًا َعَرِبيًّا 

“Elbette ki biz onu Arapça bir 
Kur’an olarak indirdik”1

ِبنٌي  َوَهـَٰذا لَِساٌن َعَرِبٌّ مُّ

“Halbuki bu (Kur’an) apa-
çık Arapçadır.”2 Bu ayetlere göre 
Kur’an’da Arapça olmayan tek kelime 
dahi yoktur.

Tefsir kitabımın mukaddimesinde 
Arapça bir kelamın: Ya şer’î veya lügavi 
veya örfi hakikat olarak konulduğu asıl 
manaya delalet edeceğini, ya bir karine ve 
alakaya bağlı olarak asıl konulduğu manayı 
aşacağını. Yani mecaz ve kinaye olacağı-
nı veya Arap tarafından kullanılan iştikak 
esasına göre olacağını ya da kelimenin, 
yabancıların topraklarında var olan bir 
nesneye ait bir isim olup, kelime olup 
Arapların kullandığı harfler ve fiil kalıpla-
rına uygun hâle getirilip Arapçaya sokulan 
bir kelime olacağını ve bu esasa göre de 
bu yabancı kelimenin aynen Arapça bir 
kelime gibi kabul edileceğini belirtmiştim.

İlk harfinden son harfine kadar 
Kur’an’ın Arap lügatine göre indiğini 
açıklamıştık. Bunun delili şu ayettir: 

إِنَّا أَنَزلَْناُه ُقرْآنًا َعَرِبيًّا 

Elbette ki biz onu Arapça bir 
Kur’an olarak indirdik”3

Buna göre Kur’an’ın indirildiği Arap 
lügatinin dışında anlaşılmaya çalışılması 
doğru olmadığı gibi mümkün de değildir. 
Bu nedenle tefsirde lügat açısında şu hu-
susları dikkate aldım:

a- Şer’î Hakikat: Ayeti veya ayette 
yer alan bir kelimeyi beyan etmek üzere 
Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’den 
sahih bir şey gelmişse tefsirde buna dayan-
dım. Çünkü, şer’î nassta diğer hakikat tür-
lerine göre şer’î hakikat daha önceliklidir.

Herhangi bir kelime hakkında Rasu-
lullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’den sahih 
bir şey gelmedikçe ve özel olarak da onun 
manasını sınırlamadıkça şer’î hakikat sayıl-
maz. Sınırlı ve kelimeye has bir beyan yok 
ise şer’î hakikatin var olduğu söylenemez.

Şu ayetler Şer’î hakikate örnektir:

لٰوَة َواَقيُموا الصَّ

“… namazı kılınız…”4

TEFSİR METODUM 

ATA İBNU HALİL EBU RAŞTA
Hizb-ut Tahrir Emîri
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ْعلُوَماٌت الَْحجُّ أَْشُهٌر مَّ

 “Hac, bilinen aylardadır…”5 
ayetlerinde yer alan َلٰوة الصَّ  ve ُّالَْحج lafızla-
rının tefsiridir. Rasul SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem sözleri, fiilleri, keyfiyeti ve delalet-
leriyle detaylandırmak suretiyle bu keli-
meleri beyan etmiş ve böylece tefsirde 
kendisine dayanılacak, güvenilecek şer’î 
hakikat olmuştur. Yoksa لٰوَة -kelimesin الصَّ
den kasıt lügat manalarında olduğu gibi 
dua değildir.

b- Ortada şer’î bir hakikat bulun-
madığında ise Kur’an’ın, dilleriyle inmiş 
olduğu Araplar nezdindeki lügavi ve örfi 
hakikatini dikkate aldım.

َوابِّ َواْلَنَْعاِم َوِمَن النَّاِس َوالدَّ

“İnsanlardan, hayvanlardan ve 
davarlardan da…”6 ayetinde geçen 
اْلَنَْعاِم،  insanlar” ve” الناس  “hayvanlar” 
kelimelerinde olduğu gibi ayette yer alan 
 lafzı, lügavi hakikat olarak âdem النَّاِس
ve zürriyetine delalet etmektedir. Yine 
ayette yer alan اْلَنَْعاِم lafzı ise deve, inek 
ve koyun gibi hayvanlara delalet etmek 
üzere (lügavi hakikat) olarak kullanılır.
َوابِّ   lafzı, asıl konuluşunda yeryüzünde َوالدَّ
yürümekte olan tüm canlılara delalet et-
mesine karşılık tefsirde dört ayağı üzere 
yürüyen hayvanlara delalet etmek üzere 
(örfi hakikat) olarak değerlendirilmiştir. 
Bu nedenledir ki Araplar tarafından kul-
lanılan örfi hakikat lügavi hakikatten önce 
gelir.

c- Hakikatin kullanılmasında engel ol-
duğunda ise mecaza ve kinayeye başvur-
dum. Çünkü bunlar Arapların sözlerinde 
kullandıklarındandır. Şu ayette olduğu 
gibi:

يَْجَعلُوَن اََصاِبَعُهْم ىف اَٰذانِِهْم

“…parmaklarını kulaklarına tı-
kayan…”7 Buradaki karine asli manadan 
istenilenin anlaşılmasına engel olmakta-
dır. Çünkü parmakların tümünün kulağa 
girmesi imkânsızdır. Dolayısıyla bundan 
kasıt parmak uçlarıdır. Bu durumda ise 
parmaklar lafzı, mecazi olarak parmak 
uçları anlamında tefsir edilir.

Aynı şekilde:

وُهنَّ َفاآْلَن بَاِشُ

“… Artık (ramazan gecelerin-
de) onlara yaklaşın…”8 ayetinde yer 
alan َّوُهن  lafzı lügavi anlamıyla erkeğin بَاِشُ
karısına dokunmasını kastetmiyor. Bilakis 
buradaki mana cinsel ilişkidir. Çünkü ra-
mazan gecelerinde cinsel ilişki yasak idi, 
sonra Allah Azze ve Celle bu yasağı kal-
dırdı. Buradaki karine, asli mananın irade 
edilmesini engellemediği gibi lügavi ola-
rak dokunmaya da engel değildir. Buna 
göre ayetteki َّوُهن  kelimesi ramazan بَاِشُ
ayında cimada bulunmaya kinayedir.

d- Ayrıca Araplar, bir kökten türe-
yen lafzı kullandığı gibi türemiş birçok 
kelimeyi de kullanmışlardır. Ancak aynı 
kökten gelmekle birlikte kullanmadıkları 
kelimeler de vardır. İşte türemiş olan bu 
yeni kelime, Arap lügatindeki fiil kalıpla-
rına göre türediği asılla bitişik bir manaya 
sahip olur.

Örneğin: Arap َرِحَم يَرَْحُم kökünden ge-
len والرِحيم  .kelimelerini kullanıyordu الرَّْحَمٌة 
Ancak onlar ِن  lafzını Allah Azze ve لرَّْحَمـٰ
Celle’nin vasfı anlamında kullanmıyor-
lardı. Oysa لرَّْحَمـِٰن kelimesi َرِحَم kökünden 
türemiş olup فعلن vezninde mübalağa 
kalıbıdır. Yani rahmeti bol olan kimse 
demektir. Bu nedenledir ki Kur’an’da 
yer alan ve rahmeti bol olan kimse an-
lamına gelen ِن  kelimesi Allah’ın güzel لرَّْحَمـٰ
isimlerindendir. Bu anlamıyla Araplar ta-
rafından kullanılmamış olsa da Arapların 
kullanmış olduğu َرِحَم kökünden türemiş 
olması nedeniyle Arapça bir kelimedir.

Bu nedenledir ki Allahu Teâlâ, Arap-
ların inatlarına, tartışmalarına karşı çık-
mış ve hüccetlerini geçersiz hâle getire-
rek şöyle buyurmuştur:

َوإَِذا ِقيَل لَُهُم اْسُجُدوا لِلرَّْحَمـِٰن َقالُوا َوَما الرَّْحَمـُٰن أَنَْسُجُد 

لَِم تَأُْمرُنَا َوَزاَدُهْم نُُفوًرا

“Onlara: Rahman’a secde edin! 
denildiği zaman ‘Rahman da ney-
miş! Bize emrettiğin şeye secde 
eder miyiz hiç!’ derler ve bu emir 
onların nefretini arttırır.”9 Onlar 
Rahman’ın ne anlama geldiğini biliyorlar 
ve burada da Allah Azze ve Celle’ye de-
lalet ettiğini anlıyorlardı. Çünkü onlar َرِحَم 

kelimesinin türevlerini kullanıyorlar ve 
manasını idrak ediyorlardı. Ancak buna 
rağmen kibirleniyorlar ve inat ediyorlar-
dı.

Bir başka ayette ise Allah Azze ve Cel-
le şöyle buyuruyor: 

ا تَْدُعوا َفلَُه اْلَْسَمُء  ُقِل اْدُعوا اللَّـَه أَِو اْدُعوا الرَّْحَمـَٰن أَيًّا مَّ

الُْحْسَنٰى

“De ki: İster Allah deyin, ister 
Rahman deyin. Hangisini deseniz 
olur. Çünkü en güzel isimler O’na 
hastır.”10

Arapça bir kökten türeyen herhangi 
bir kelime Araplar tarafından da kulla-
nılmasıyla ve Arapça fiil kalıplarına göre 
olması hâlinde türediği kökten alınan ma-
nada olduğu gibi Arapça kelime sayılır.

e- Yabancılar nezdinde herhangi bir 
şeye ait olan ismi, harflerini ve vezinlerini 
değiştirdikten sonra Araplar lügatlerine 
kattıkları, kendi lügatlerinin fiil kalıplarına 
uygun hâle getirdikleri zaman bu isim aslı 
itibariyle kendileri tarafından konulan la-
fızda olduğu gibi Arapça sayılır.

Arapçalaştırılmış olan bu lafız, fasih 
Arapça sayılır ve Arapların kullandığı bu 
isim, nakletmiş olduğu aynı nesneye ait 
isim gibi bir isim hâline gelir.

Nitekim Kur’an’da yabancılardan 
nakledilmiş ancak Arapça kalıplarına uy-
gun hâlde olan, Arapça sayılan ve nak-
ledildiği anlamdaki isimle tefsir edilen 
isimler vardır. Allah Azze ve Celle’nin şu 
ayetinde olduğu gibi:

َعالَِيُهْم ثَِياُب ُسنُدٍس ُخْضٌ َوإِْسَترْبٌَق

“Üzerlerinde yeşil ipekten ince 
ve kalın elbiseler vardır…”11 Bu 
ayette yer alan ُسنُدٍس ve َوإِْسَترْبٌَق kelimeleri 
arapçalaştırılmış kelimelerdir. Arapların 
kullanımıyla Arapça kelime özelliğini ka-
zanmış ve Kur’an da bunu kullanmıştır. 
Çünkü Kur’an Arapların lügatine göre in-
miştir. Bu durumda bu kelimelerin tefsiri 
Arapların yabancılardan nakletmiş oldu-
ğu manaya göre yapılır. Ayette yer alan 
 kelimesi de  َوإِْسَترْبٌَق kelimesi ince ipek ُسنُدٍس
kalın ipek anlamına gelmektedir.

Bu kelimeler diğer Arapça kelimeler 

Tefsir Metodum
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gibi aralarında herhangi bir fark olmaksı-
zın Arapça kelimelerdir. Kur’an’ın Arap 
dili ile indiğini beyan eden:

ِبنٌي َوَهـَٰذا لَِساٌن َعَرِبٌّ مُّ

“Hâlbuki bu (Kur’an) apaçık 
Arapçadır.”12 Kur’an lafzı da bunu teyid 
etmektedir.

Özetle lügat açısından ben Kur’an’da 
yer alan herhangi bir kelimeyi, Arapların 
kullanmış olduğu Arap lügatinin gerektir-
diği hususlar dışında tefsir etmedim. Buna 
göre herhangi bir manayı: Konuluş ve 
nakline göre ya şer’î, örfî ve hakiki mana 
olarak, ya Arapların kullanımlarına ve 
Arap lügatine göre mecaz ve kinaye ola-
rak, ya Arap lügatinin fiil kalıplarına göre 
türediği asıl manaya göre ya da Arapların 
lügatlerindeki fiil kalıplarına göre onla-
rın yabancılardan naklettiği arapça-
laştırılmış isimler olarak aldım.

Kur’an-ı Kerim’de yer alan 
herhangi bir ayete gücüm 
yettiği kadarıyla Arapların lü-
gatlerinde kullanmış olduğu 
manaların dışında bir anlam 
yüklemedim, kullanmadım.

İkincisi: Akıl Yönün-
den 

Eşyayı akletmek veya idrak 
etmek veya fikir üretmek, hisse-
dilebilir bir vakıanın duyular aracı-
lığıyla beyne iletilmesi ve ön bilgilerle 
de bu vakıanın yorumlanmasıdır. İşlerin 
birbiriyle irtibatlandırılmasında Allah Azze 
ve Celle insana dört özellik vermiştir. Bun-
lar: Bu vakıayı yorumlayacak olan öncül 
bilgiler, sağlıklı beyin, duyular ve vakıa. 
Bundan sonra buradan bir fikir çıkar, in-
san onu akleder veya onu idrak eder. Ba-
kara Suresi’ndeki:

َوَعلََّم آَدَم اْلَْسَمَء كُلََّها

“Allah Âdem’e bütün isimleri, 
öğretti…”13 ayetinin tefsirinde bu hu-
susa yeterince yer verilmişti oradan ba-
kılabilir.

Doğrudan kendisini veya eserini his-
sedebileceği bir vakıası olmayan şey hak-
kında insan aklının bir sonuç çıkarması 

mümkün değildir. Bu nedenle biz yaratı-
lanlar hakkında düşünürüz. Çünkü bun-
lar, Allah Subhanehû’nun yaratıcı olduğu 
hususundaki düşüncede delil olarak kul-
lanabilmemiz için var olan hissedilebilir 
vakıalardır. Ancak biz, muğayyebattan 
olan hususlar hakkında akli araştırma ya-
pamayız. Çünkü biz bunların ne kendisini 
ne de eserini hissedemeyiz. Bu hususlar-
da sadece nasslarda bulunanlar ve bize 
nakledilenlerle yetiniriz. Muğayyebat 
kapsamında yer alan tüm hususların ak-
lın kurallarına boyun eğmesi ve hakkında 
akli araştırma yapılması mümkün değil-
dir. Çünkü bunlar hissedilebilir şeyler ol-
madığı g i b i 

bunların izleri de 
hissedilemez. Bu türden hususlarda aklın 
rolü lügatin gereklerine göre nasslar ta-
rafından nakledilenler ölçüsündedir.

Bu nedenledir ki Kur’an-ı Kerim’de 
var olan muğayyebatla ilgili tefsirde bu 
şekilde hareket ettim. Muğayyebatı aklın 
araştırma kapsamı içerisine dahil edeme-
yiz. Bilakis Allah Azze ve Celle’nin kitabın-
da ve Rasulü SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in 
Sünneti’nde var olanları naklederiz.

Örneğin: Allahu Teâlâ şöyle buyur-
maktadır:

يَْسَمَع كََلَم  َحتَّٰى  َفأَِجرُْه  اْسَتَجارََك  الُْمْشِِكنَي  َن  أََحٌد مِّ َوإِْن 

اللَّـِه ثُمَّ أَبْلِْغُه َمأَْمَنُه 

“Ve eğer müşriklerden biri sen-
den aman dilerse, Allah’ın kela-
mını işitip dinleyinceye kadar ona 
aman ver,”41 Bu ayette Allah, Kur’an-ı 
Kerim’in Allah’ın kelamı olduğunu söy-
lemektedir. Biz buna herhangi bir ilave 
yapamayacağımız gibi Allah’ın kelamının 
keyfiyeti hakkında araştırma da yapama-
yız. Allah’ın kelamı hissedilebilir olanlar-
dan olmadığından akıl da bunun keyfi-
yetine dalamaz. Bilakis bunların anlaşıl-
masında dayanılacak, güvenilecek şey, 
eksiltmeden veya artırmadan lügatin ge-
reklerine göre anlamak suretiyle Allah’ın 
Kitab’ından ve Rasulü SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem’in Sünnetinden nakledilenlerdir.

Allah Azze ve Celle’nin sıfatları 
hakkındaki konuda lügatin gerek-

tirdiklerini aşmadığım gibi bu 
sıfatların keyfiyeti hakkında akli 
bir araştırmaya da girmedim. 
Çünkü Allah’ın zatı ve sıfatı 
bizim için gaybîdir. Bu husus-
ların anlaşılmasında eksiltme-
den veya artırmadan lügatin 
gereklerine göre anlamak 
suretiyle Allah’ın Kitabı’ndan 

ve Rasulü SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem’in Sünneti’nden nakledi-

lenlere dayandım.

Allah Azze ve Celle her şeyi işiten 
ve görendir. Her şeyi bilen ve hikmet 

sahibidir. Allah Subhanehû ve Teâlâ ken-
disini vasfettiği gibi sıfatlarının keyfiyeti 
hakkında akli bir araştırmaya girmeden 
sınırda dururuz. Çünkü Allah’ın sıfatları 
bize göre gaybidir ve Allah Azze ve Cel-
le’nin yarattığı gibi beşer aklının bunda 
herhangi bir rolü yoktur. Daha önce de 
açıkladığımız gibi akıl sadece hissedilebi-
len hususlarda yetkilidir.

Bu nedenle Allah’ın sıfatlarının anla-
şılmasında Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem ve Sahabe’yi (Allah onlardan razı olsun) ol-
duğu gibi anlamaya özen gösterdim. Al-
lah’ın Kitabı’ndan, Rasul SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem’in Sünneti’nden ve Sahabe’nin 
icmasından sahih olarak gelenlerin sını-
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rında durmak, buna herhangi bir şeyi ila-
ve etmemek veya eksiltmemek gerekir. 
Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem ve 
Sahabe asrından (Allah onlardan razı olsun) sonraki 
asırlarda fırkaların yaptığı gibi gereksiz bir 
şekilde akli araştırmalara girmeden dur-
mak gerekir.

Üçüncüsü: Muhkem ve Mü-
teşâbih Bakımından

Tek bir meselede iki nass bulunduğu 
veya tek bir ayetle ilgili olarak iki müteva-
tir kıraat bulunduğu zaman muhkem olan 
müteşâbihe tercih edilir. Bunlardan biri-
sinin veya ikisinin medlulü belirli ise yani 
muhkem ise bir diğerinin veya diğerleri-
nin medlulü müteşâbih ise muhkem olan 
müteşâbih olana ağır basar ve tefsirde 
müteşâbihe değil muhkeme itimat edilir.

Örneği Allah Azze ve Celle’nin:

َلِة َفاْغِسلُوا ُوُجوَهكُْم  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إَِذا ُقْمُتْم إَِل الصَّ

َوأَيِْديَكُْم إَِل الَْمَراِفِق َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسكُْم َوأَْرُجلَكُْم إَِل الْكَْعَبنْيِ ۚ 

ُروا  َوإِن كُنُتْم ُجُنًبا َفاطَّهَّ

“Ey mü’minler! Namaza kal-
kacağınız zaman yüzünüzü ve el-
lerinizi (dirseklerinizle beraber) 
yıkayın, başlarınızı mesh edin ve 
ayaklarınızı da (topuklarınızla be-
raber) yıkayın. Eğer cünüp iseniz 
boy abdesti alın”15 ayeti ile ilgili mü-
tevâtir kıraatler vardır. Bu mütevâtir kıra-
atlerden birisinde  َوأَْرُجلَكُْم “ayaklarınızı” 
lafzındaki lam harfi nasb ile okunmuştur 
ve bu muhkemdir. Yani burada yüzlerin 
yıkanmasına ve ellerin dirseklere kadar 
yıkanmasına atıf  vardır. Buna göre de 
hüküm yani abdest alırken ayakların yı-
kanması istenmektedir. Ancak bir başka 
mütevâtir kıraatte ise lam harfinin esresi 
ile َوأَْرُجلِكُْم şeklinde okunmaktadır. Bu kıra-
atte ise müteşâbih vardır. Çünkü bunda 
iki mana vardır:

Burada car ile mecrurdur ve mahal-
len mensubtur. Dolayısıyla mahallen el-
lerin ve yüzün yıkanmasına atıf  vardır ve 
buna göre hüküm ayakların yıkanmasını 
gerektirir.

Başlarınız kelimesi üzerine atfen mec-
rurdur. Buna göre ise atıf  başa yapıldığı 
için hüküm ayakların yıkanmasını gerek-

tirir. Çünkü kıraatlerin her ikisi de müte-
vatirdir ve birisinde mana tektir.

Çünkü birinci ayet ayakların yıkanma-
sında muhkemdir. İkinci ayet ise ayakların 
yıkanmasında ve mesh edilmesinde mü-
teşâbihtir.

Buna göre muhkem olan müteşâbih 
üzerinde egemendir ve ayakların bilekle-
re kadar yıkanması gerekir.

Bu örnekte görüldüğü gibi tek bir me-
selede biri muhkem diğeri ise müteşâbih 
iki nass bulunduğu zaman muhkem olan 
müteşâbihe hamledilir. Çünkü muhkem 
kitabın anasıdır, yani asıldır, başvurulan-
dır. Muhkem, müteşâbih üzerinde ege-
mendir.

Bu nedenle tek ayette yer alan iki 
mütevâtir kıraatin veya aynı konudaki iki 
ayette muhkem ve mütevâtirin yer al-
ması bakımından bu anlayışa güvendim, 
dayandım.

Dördüncüsü: Aynı Surede Son-
ra Gelen Ayetin Önceki Ayetle 
Olan Alakası

Allah Azze ve Celle ayetler topluluğu-
nu sure olarak isimlendirdi:

ُسوَرٌة أَنَزلَْناَها

 “Bu, bir suredir ki, onu indir-
dik…”16 

َفأْتُوا ِبُسوَرٍة

 “… haydi siz de (fesahat ve belâ-
ğatta ona eş) bir sure getirin…”17

Her bir suredeki ayetlerin tertibi 
Allah’tan Rasulü SallAllahu Aleyhi ve Sel-
lem’e vahiydir. Ayet iniyor ve Allah Ra-
sulü kâtiplere ve Müslümanlara şöyle 
diyordu:

 َضُعوا َهِذِه اْليَاِت يِف َمْوِضعِ كََذا وَكََذا 

“Bu ayeti falan yerde falan yere 
koyun.”18 Dolayısıyla suredeki ayetlerin 
tertibi tevkifidir.

Bunlar bir suredeki önceki ayet ile 
sonraki ayet arasında bir alaka olduğunu 
göstermektedir.

Buna göre önceki ayetle sonraki ayet 

arasındaki alakayı ortaya koymak için 
tüm güç ortaya konulmalıdır. 

Beşincisi: Rivayetlerin ve Dela-
letlerin Çokluğu Bakımından:

Bir ayetin veya ayetlerin tefsirinde 
rivayeti veya delaleti tercih etmeye ve 
tercihin sebebe dayanmasına özen gös-
terilmelidir. 

Et-Teysîr Fî Usûli’t Tefsîr “Tefir 
Usûlünde Kolaylık” adını verdiğim tefsir 
kitabımda da işte bu metoda dayandım, 
güvendim. İsminden de görüleceği gibi 
bu kitap, tefsirde kolaylık değil tefsir usu-
lünde kolaylıktır. Esas olan Rasulullah Sal-
lAllahu Aleyhi ve Sellem’in ve Ashabı’nın 
(Allah onlardan razı olsun) asrında olduğu gibi tef-
sirin üzerine bina edilmesi gereken kai-
delerdir. 

Aliyyü’l Kadîr olan Allah’tan bundan 
hayırla faydalanılmasını ve iyiden iyiye 
düşünen kimselerin bu vesileyle hayır-
larını artırmalarını isterim. Yine hiçbir 
mal ve evladın fayda vermediği bir gün-
de hakkımda yardımcı olması için Allah 
Azze ve Celle’ye yalvarıyorum.

Şüphesiz ki O hiçbir şeye muhtaç de-
ğildir, O’na güvenilir ve dosdoğru yola 
ileten de O’dur.

1	 	Yusuf	Suresi:	2
2	 	Nahl	Suresi:	103
3	 	Yusuf	Suresi:	2
4	 	Bakara	Suresi:	43
5	 	Bakara	Suresi:	197
6	 	Fatır	Suresi:	28
7	 	Bakara	Suresi:	19
8	 	Bakara	Suresi:	187
9	 	Furkân	Suresi:	60
10	 	İsra	Suresi:	110
11	 	İnsan	Suresi:	21
12	 	Nahl	Suresi:	103
13	 	Bakara	Suresi:	31
14	 	Tevbe	Suresi:	7
15	 	Mâide	Suresi:	6
16	 	Nûr	Suresi:	1
17	 	Bakara	Suresi:	23
18	 	Tirmizî:	3011.	Bu	hadisin	hasen	ve	sahih	
olduğunu	söyledi.	Ahmed;	376-468

Tefsir Metodum
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Süphesiz ilk dönem Müslümanları 
yaratılış gayelerini kavramış ve 
bunun İslâm’ı tatbik ve âleme ta-

şımak olduğunu bilmişlerdi. Bunun olabil-
mesi için de İslâm’ı iyi anlamak gerektiğini 
idrak ediyorlardı. Nitekim İslâm ümme-
tinin çöküşü, İslâm’ı tatbik etmekte gös-
terdiği gevşeklikten, bu da İslâm’ı anlama 
noktasındaki zafiyetten kaynaklanıyor-
du. Bunun için ilk dönem Müslümanları 
İslâm’ı yaşayabilmek için onu anlamaya 
müthiş hırs gösteriyorlardı. Böylece Sa-
habeler RadiyAllahu Anhum Rasul SallAlla-
hu Aleyhi ve Sellem Dönemi’nde Kur’an-ı 
Kerim’i ve Sünnet-i Seniyye’yi anlamak 
için bizzat Allah Rasul’ü SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem’e soruyorlar ve O’nu dikkatlice 
anlamaya çalışıyorlardı. Daha sonra ise 
gerek Sahabe Dönemi’nde gerek Tabi-
in Dönemi’nde Kur’an’la ilgili rivayetleri 
ediniyor ve Sünnet’i öğrenmeye, ezber-
lemeye ve başkalarına taşımaya önem 
veriyorlardı.

Böylece İslâm kültürünün temelleri 
atılmış, gerekli metodolojisi oluşturul-

muş ve geri kalmış halkları aydınlatma 
yolunda meyvelerini vermiş oluyordu. 
Evet, hiç şüphesiz İslâm kültürü kula kul-
lukta zirve yapıp dünyayı zulüm ve karan-
lığa gark eden beşeri medeniyetler üzeri-
ne bir güneş gibi doğmuştur. Müslüman-
lar İslâm kültürüyle dünya halklarını 13 
asır boyunca aydınlatmış olmakla birlikte 
bunu ne cemiyetçilik esasına göre, ne gö-
nüllü dernekleriyle ne de misyonerlerinki 
gibi vaaz ve irşat yöntemiyle yapıyorlardı. 
Bilakis kavrayıp üstlendikleri fikrî liderlik 
çerçevesinde İslâm Hilâfet Devleti eliyle 
ve öncülüğünde yapıyorlardı. Ne zaman 
ki devletlerini kaybettiler işte o zaman 
hayrın meşalesi olmayı kaybettikleri gibi 
sahip oldukları İslâm kültürü de raflarda 
tozlanmaya ve içine yabancı kültürlerin 
sızmasından ötürü bulanıklaşmaya baş-
lamış ve bu sebeple dünya halkları irti-
cai bir şekilde kula kul olmaya mahkûm 
olmuştur. Yaklaşık iki asırdır dünya kapi-
talizmin karanlığında boğulmuş ve aydın-
lanmak için hayrın meşalesi İslâm kültü-
rünü elinde tutan, taşıdığı fikrî liderliği ile 

İslâm Hilâfet Devleti’ne muhtaçtır.

İslâm kültürü asli ve asli olana hiz-
met edenler olmak üzere iki kısımdır. 
Asli olan, tefsir, hadis, siret, tevhid ve fı-
kıh gibi Müslümanların İslâm’ı anlama ve 
yaşamada öncelikli olanlardır. Diğeri ise 
asli olana ve onu anlamaya yardımcı olan 
Arapça, Arapça dil bilimi gibi ilimlerdir. 
İşte İslâm kültürü dediğimizde kast olu-
nan ve önümüze çok geniş bir yelpazede 
çıkan şey budur.

Şüphesiz İslâm kültürünün en önem-
lisi ve İslâm’ı anlamada en yardımcı olanı 
tefsir ilmidir. Nitekim İslâm düşmanları 
da kirli ve batıl kültürlerini İslâm’a en çok 
tefsir üzerinden sokmaktadır. Onun için 
tefsir ilmiyle alakalı bazı bilgileri, tefsir ve 
müfessirin önemini ve dünden bugüne 
tefsir çeşitlerini bu makalemizde irdele-
meye çalışacağız. İbadet ve taatlerimizi 
artırdığımız,  Kur’an’ı daha çok okuyup 
anlamaya çalıştığımız bu mübarek aylar-
da İslâm’ı anlama noktasında az da olsa 
bir katkısının olmasını Allah Azze ve Cel-
le’den niyaz ediyorum.

DÜNDEN BUGÜNE

TEFSİR VE 
MÜFESSİRLER

Murat SAVAŞ
muratsavas_68@hotmail.com
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Tefsir kelimesi (فس)“fesera” kökün-
den türemiş “tef ’il” vezninde bir mastar-
dır. Fesera, örtülü bir şeyi açmak, açıkla-
mak ve ortaya çıkarmak anlamına gelir. 
Tefsir lafızlarla kast olunanı açıklamaktır. 
Manaya ilişkin kast olanı açıklamaya ise 
“te’vil” denir. Ancak tefsir kelimesi ıstıla-
hi bir anlam kazanarak Kur’an ayetlerinin 
açıklanması ile özdeşleşmiş ve hem tefsir 
hem de te’vili kapsayacak şekilde genel-
leşmiştir. Böylece ulema arasında yaygın 
tanım olarak, “Kur’an-ı Kerim’in mana-
larını keşfetmek, ondaki müşkül ve garîb 
lafızlardan kastedilen şeyi açıklamak.” 
şeklinde sırf  Kur’an’a has bir kavram ol-
muştur.

Kur’an Arapça bir kitap olmakla bir-
likte tüm Arapça bilenler onu anlayamaz. 
Çünkü Kur’an güçlü bir belağatla gelmiş 

ve anlayabilmek için Arap dilinin incelik-
lerini, nüzul sebebini ve nasih-mensuh 
gibi bazı bilgileri bilmeyi gerektirecek 
şekilde inzal olmuştur. Nitekim diğer 
dillerde de yazılmış bazı kitapları o dili 
bilen herkes anlayamaz. Kitabı anlayabil-
mek için sadece kitabın yazıldığı dili bil-
mek yeterli değildir, bununla birlikte onu 
anlayabilecek akli seviyenin ve kavrama 
gücünün bulunması da gerekir. Buna rağ-
men herkes aynı şekilde ve aynı derece-
de anlayamaz. İşte bu anlayış ve kavrayış 
farklılığından dolayı tefsir ilmi doğmuş ve 
pek çok çeşitlilik kazanarak günümüze 
kadar gelmiştir.

Tefsir dönemleri

Tefsir ilmi ilk dönemden günümüze 
kadar çeşitli merhalelerden geçerek gel-

miştir. İlk dönem Tefsir’in oluşma aşama-
sında olduğu Sahabe, Tabiin ve Tabi-it-Ta-
biin dönemidir. Tefsir ilminin temellerinin 
atıldığı bu ilk dönem tefsirle uğraşanların 
genelde üzerinde durduğu iki önemli 
husus vardır. Bunlardan birincisi rivayet 
tefsiri olarak isimlendirilen ayetin başka 
ayetle, Sünnet ve Sahabe’den gelen riva-
yetlerle tefsir edilmesidir. Bu alanda Ha-
san Basri ve Süddi el Kebir meşhur olan-
lardır. Diğer ikinci kısım ise lügavi açık-
lamalar olarak isimlendirilen ayetlerdeki 
müşkül ve garîb kelimeleri lügavi olarak 
açıklamak ve buna eski Arap şiirlerinden 
delil getirmektir. Bu alanda ise en çok 
öne çıkanlar ibn-i Kuteybe ve el Ferra’dır. 
Bu dönemin başlarında tefsirler genelde 
müşkül ve garîb kelime ve ayetlerle sı-
nırlı kalırken daha sonraları tüm Kur’an’ı 

Kur’an Arapça bir kitap olmakla birlikte tüm Arapça bilenler onu 
anlayamaz. Çünkü Kur’an güçlü bir belağatla gelmiş ve anlayabilmek 
için Arap dilinin inceliklerini, nüzul sebebini ve nasih-mensuh gibi 
bazı bilgileri bilmeyi gerektirecek şekilde inzal olmuştur.
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kapsayacak şekilde ayet ayet olmuştur. 
Bu dönemin en meşhurları arasında Sa-
habe’den ibn-i Mesud ve İbn-i Abbas Ra-
diyAllahu Anhumâ bulunurken Tabiin’den 
Hasan Basri, Mücahit ve İkrime gibi seç-
kin şahsiyetler bulunmaktadır.

Tefsir’de ikinci dönem hicri üçüncü 
asırda imam Taberi tarafından başlamış-
tır. İmam Taberi önceki yapılan rivayet 
ve dil üzerinden açıklamalara ilaveten 
tefsirde içtihat etmeyi de başlatarak 
önemli bir çığır açmıştır. Önceki dönem-
de rivayet tefsirini alanlar lügavi olana, 
lügavi hareket edenler de rivayete önem 
vermezken imam Taberi hem her ikisine 
de önem vermiş hem de gerektiği yerde 
tefsirde içtihadı başlatmıştır. Tefsir ilmi-
nin müstakil bir ilim dalı hâline geldiği bu 
dönemde İmam Taberi “İmamu’l Müfes-
sirin” olarak anılmıştır.

Tefsirde üçüncü 
dönemi İmam Tabe-
ri’nin ölmesiyle hicri 
dördüncü asırda baş-
layıp miladi on doku-
zuncu asra kadar olan 
dönem oluşturmak-
tadır. İslâm’ın yeryü-
zünün dört bir yanı-
na yayılmasıyla tefsir 
ilminin genişlediği ve 
yine aynı sebepten 
tefsir ilminin içerisine 
özellikle Hint, Fars 
ve Yunan kültürünün 
en çok girdiği dönem bu dönem olmuş-
tur. Bu dönemde önceki rivayet, lügavi 
ve içtihadi tefsirin yanına olumlu olarak 
giren bazı yeni şeylerle birlikte ne kadar 
farklılık olursa olsun tüm müfessirlerin 
ayrışmadan takip etmesi gereken tefsir 
metodunda da yeni ve başka metotlar 
çıkarılmıştır. Çünkü tefsir usulleri farklı 
olmasının bir sakıncası yokken metodun 
ayrı olması büyük bir hata ve İslâm üm-
metinin çöküşüne zemin hazırlayan un-
surlardan biridir. Zira metot değişmeyen 
sabit keyfiyettir.

Tefsirde dördüncü dönem, üçün-
cü dönemin hazırladığı taklit ve çöküş 
döneminden sonra Batı’nın hızlı ve göz 

kamaştırıcı yükselişinden sonra güya 
taklidi ve geri kalmışlığı bitirmek adına 
temellerini Muhammed Abduh’un attığı 
ve metotta iyice farklılaşmanın meydana 
geldiği reformist metot dönemi olmuş-
tur. Çağdaş tefsir dönemi diye anılan bu 
dönem önemli ve olumlu birçok eserin 
kazanılmasıyla birlikte, Batı kültürüyle 
İslâm kültürünün harmonize edildiği gü-
nümüze kadar süren dönemdir. Nitekim 
Abduh’tan etkilenen Reşit Rıza, Mustafa 
Meragi, Cemaleddin Kasımî gibi birçok 
kişinin tefsiri çöküntüyü pekiştirmekte ve 
İslâm ümmetini Batı’ya köle yapmaktadır. 
Metottaki çokluğa bir zenginlik olarak 
bakan bu akım, usul ile metodu bir biri-
ne karıştırmakta olup, tefsir metodunda 
kendilerini sınırsız bir özgürlüğe sahip 
görmektedir. Hâlbuki hem tefsir meto-
dunda hem de tefsir kaynaklarında hiçbir 
müfessir serbest değildir. Zira müfessire 

tanınan serbestlik tefsir usulünde, hita-
betinde ve dille alakalı benimsemeler gibi 
esasa ilişkin olmayan alandadır. Örneğin 
Kur’an’ı ayet ayet tefsir etmek, tamamını 
ya da bir kısmını tefsir etmek ya da nü-
zul sırasına veya Mushaf ’taki sıralamaya 
göre tefsir etmek müfessirlerin üslubuyla 
alakalı olup tercih kendilerine aittir. Fa-
kat mesela Sünnet’in tefsire kaynak olup 
olmaması, Tevrat ve İncil gibi kitapların 
anlatımlarına itibar edip etmemek özgür-
lüğü hiçbir müfessire ait değildir.

Kısaca anlatmaya çalıştığımız yönüyle 
tefsir bu dört dönemden geçip gelmiş ve 
her dönem tefsir ilmi biraz daha genişle-
diği, geliştiği ve İslâm kültüründe en öne 

çıktığı gibi, yüzlerce müfessir de yetişip 
eser telif  etmiştir. Yine bu dönemler bo-
yunca yüzlerce müfessir bulunmasından 
ötürü meşru olarak tefsir usulleri farklı 
olduğu gibi kimilerinin farklılığı usulle sı-
nırlı kalmayıp metoda da ulaşmıştır. İşte 
hem bu ilim dalında yüzlerce müfessir 
bulunmasından, hem Kur’an’ın çeşit-
li etkenlerden dolayı farklı anlaşılması 
mümkün olduğundan, hem de tefsirde 
yeni kaynak ve yeni metot üretenlerden 
dolayı değişik tefsir çeşitleri oluşmuştur.

Tefsir çeşitleri

Tefsir ilmiyle ilgilenenler genelde tef-
sir çeşitlerini yöntem açısından rivayet 
tefsiri ve dirayet tefsiri olmak üzere iki 
ana başlıkta toplamışlardır. Bunlardan 
birincisi rivayet tefsiri ayeti, ayetle, Sün-
net’le ve gerek nüzul sebebi gibi, gerek 
bazı kelimelerin sahada kullanımı gibi ol-

sun Sahabe’den gelen 
rivayetlere dayanarak 
yapılan tefsirdir. Bu 
şekilde yapılan tefsire 
rivayet tefsiri denildi-
ği gibi, nakli tefsir ve 
me’sûr tefsir de deni-
lir. Rivayet tefsiri bize 
ayetin nüzul sebebini, 
ayet hakkında varsa 
bir Sünnet’i, nasih 
veya mensuh oluşunu, 
muhkem veya müte-
şabih oluşunu ve ayet 
hakkında Sahabe’den 

olan müfessirin görüşünü bildirir. Rivayet 
tefsiri yöntemi Sahabe’den gelen riva-
yetlere dayandığı için her ne kadar farklı 
farklı olsa da fazla çeşitliliği yoktur. Çün-
kü tefsirde rivayete dayanılıp onun dışına 
çıkılmadığı için çeşitlilik oluşmamıştır. An-
cak yöntem olarak olmasa da usul ola-
rak çeşitliliği vardır. Bu tür tefsirde İbn-i 
Abbas gibi Sahabe’den kimseler olsa da 
Sahabelerin oluşturduğu tedvin edilmiş 
bir tefsir yoktur. Bu alanda tedvin edilip 
kitaplaştırılmış ilk eser tefsir döneminin 
ikincisini oluşturan imam Taberi ve eseri, 
“Câmiu’l- Beyân an Te’vîli Âyi’l- Kur’an” 
adlı eserdir.

Yöntem olarak ikinci ana başlığa ise 
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dirayet tefsiri denilmektedir. Dirayet 
tefsiri, rivayet tefsirinde olduğu gibi ayet 
hakkında var olan rivayetlerle yetinme-
yip Arap dili ilimleri ve edebiyatı, fennî, 
felsefi ve çeşitli müspet ilimlere dayanan 
bir tefsir yöntemidir. Bu yöntemle yapı-
lan tefsire dirayet tefsiri denildiği gibi rey 
tefsiri veya ma’kûl tefsir de denilir.

Bu yöntem açısından iki ana merkez-
li anlayış çerçevesinde çeşitli tefsirler ve 
müfessirler vardır. Yöntemden başka 
usul olarak da tefsir çeşitleri iki ana nok-
tada toplanmaktadır. Bunlardan birincisi 
mevdûi tefsir ve ikincisi mevziî/tecziî tef-
sirlerdir.

Mevdûi Tefsir

Türkçe’de “konulu tefsir” veya “kav-
ram tefsiri” olarak bilinmekte olup 
Kur’an’ı ayet ayet değil de birbiriyle ala-
kalı farklı ayetleri bir araya getirip bir 
konu oluşturarak onları açıklamakta ve 
hüküm çıkartmaktadır. Bu çeşit tefsirde 
konuyla ilgili ayetler bir araya getirilir, nü-
zul sırasına göre incelenir ve konu hak-
kındaki Allah’ın hükmü anlaşılmaya çalı-
şılır. Konulu tefsir ya Kur’an bütünlüğünü 
esas alır ya da sure bütünlüğünü. Ayrıca 
konulu tefsir yapanlar yöntem olarak 
rivayet tefsirini esas alabileceği gibi dira-
yet tefsirini de esas alabilir. Konulu tef-
sir yöntemi, şartları, keyfiyeti ve dikkat 
edileceklerle alakalı çok sayıda kitap olsa 
da henüz yeni oluşan bir yöntem oldu-
ğundan bu yönteme tam uyan bir tefsir 
yoktur. Ancak tam manasıyla uymasa da 
Muhammed Ebu Zehra’ya ait el-Akîde mi-
ne’l- Kur’ani’l- Kerim gibi bazı eserler ko-
nulu tefsire benzer olarak gösterilir.

Meviî/Teczîi Tefsir, Ayet Ayet 
Tefsir

Kur’an-ı Kerim’i Mushaf  tertibine 
göre ayet ayet tefsir edilmesine mevziî 
ya da tecziî tefsir denilir. Bu çeşit tefsirde 
müfessir Fatiha Suresi’nin ilk ayetinden 
Nas Suresi’nin son ayetine kadar tüm 
ayetleri teker teker tefsir eder. Bu şekilde 
yapılan tefsirlerin tahlili, icmali ve mukâre 
olmak üzere üç çeşidi bulunmaktadır.

a- İcmali Tefsir: Kur’an ayetlerinin 

icmali olarak (kısaca) tefsir edilmesidir. 
Müfessir garîb kelimelerin manası vere-
rek okuyucunun anlayacağı şekilde ayetin 
manası ve hedefini anlatılır. Müfessir tef-
sir yaparken ayetleri de zikreder ki ayet-
ler arasındaki tenasübü göstersin. Bu tür 
tefsire Celaleyn Tesir’i, Ferit Vecdi’nin 
“Tefsiru’l-Kur’ani’l-Kerim” ve Mucem-
meu’l- Buhûsi’l- İslâmiyye’nin ha zırladığı 
“Tefsiru’l- Vasit” misal olarak zikredile-
bilir.

b- Mukâren Tefsir: Türkçe olarak 
karşılaştırmalı tefsir denilen bu tefsir çe-
şidinde müfessir bir çok tefsir’i incele-
yerek karşılaştırma yapmasından dolayı 
bu adı almıştır. Müfessir incelediği tefsir 
çeşitleri arasında ayrım yapmadan her 
çeşidini inceler ve itimat ettiği görüşleri 
karşılaştırmalı olarak aktadır. Ayrıca iti-
mat etmediği görüşleri de tefsirine alarak 
reddiye sadedinde açıklamalar yapabilir. 
Bu tür tefsire, Âlûsi’nin “Rûhu-l Meani”si 
örnek olarak gösterilir.

c- Tahlili Tefsir: Bu tefsir çeşidin-
de müfessir icmali tefsirdeki gibi kısa kısa 
değil de etraflıca ayetleri ele alıp, varsa 
nüzul sebebinden dille alakalı inceliklere, 
ayetler arasındaki münasebetten ilim ve 
ihtisasına göre kendi görüşünü zikreder-
ken ayetleri tüm yönleriyle açıklamaya 
çalışır. Bu tür tefsirler rivayet metodu ile 
yapıldığı gibi dirayet metodu ile de yapıl-
maktadır. Bu yönüyle tahlili tefsirler “ri-
vayet tefsiri” ve “dirayet tefsiri” şeklinde 
ikiye ayrılmaktadır.

Rivayet tefsirini yukarıda açıkladığım 
üzere bir tefsir metodu olmanın yanında 
tahlili tefsir çeşitlerinden bir dal olarak 
da karşımıza çıkıyor. Dirayet tefsiri de 
yukarıda açıkladığım üzere bir tefsir me-
todudur ancak bu metotla yapılan tefsir-
ler “mutlak dirayet tefsir” ve “mukayyet 
dirayet tefsir” olarak iki kısma ayrılır. 
Şimdi sırasıyla kısaca bunları açıklamaya 
çalışacağım.

Mutlak dirayet tefsiri: Kendisinde 
muayyen bir görüşün hâkim olmadığı 
“tahlili” olarak yapılmış bir dirayet tefsi-
ridir. Bu tür tefsire, Nesefî’nin “Medâri-
kü’t-Tenzil ve Esrâru’t-Te’vil” adlı eseri, 

Hatîb Şirbînî’nin “es-Sirâcü’l-Menar” adlı 
eseri ve Kâdî Beydâvî’nin “Envâru’t-Ten-
zîl ve Esrâru’t-Te’vil” adlı eseri örnek ola-
rak verilebilir.

Mukayyet dirayet tefsiri: Kendisin-
de muayyen bir görüşün hâkim olduğu 
ve dirayet metoduyla yapılmış bir tahlili 
tefsir çeşididir. Bu tür tefsirde müfessir 
ilmî, fennî veya felsefi bir görüşün çerçe-
vesinde ve etkisinde kalarak tefsir yapar 
ve hangi görüşün etkisinde kalmışsa tefsi-
rinde o görüşün ağırlığı hemen hissedilir. 
Bu tefsir çeşidi müfessirin etkisinde kal-
dığı hakim görüşe göre yaklaşık on farklı 
dala ayrılmaktadır.

1- Sufi/tasavvufi tefsir

İslâm tarihinde fetihlerin çoğalması 
ve İslâm coğrafyasının genişlemesi sonu-
cu her ne kadar İslâm’ın girdiği yerlerde 
halklar zaman içinde eriyip İslâm’a girmiş 
olsa da kendi eski inançlarından bir ta-
kım unsurları İslâm’a uyduğu gerekçesiy-
le İslâm’a karıştırmışlardır. Bu da doğal 
olarak İslâmi hayatta bazı sapmalara ve 
aşırılıklara neden olmuştur. Böylesi bir 
sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik se-
beplerin etkisiyle bazı fertlerde ibadete 
gereğinden fazla düşkünlük, uzlet hayatı 
ve dünyadan el-etek çekme gibi hasletler 
görülmüştür. İşte bu eğilim ve düşüncede 
olan bazı kimseler başkalarının kendileri 
gibi düşünmesi, yaşaması ve anlaması için 
tek çare olarak Kur’an’ı bu çerçevede 
yorumlamayı öngörmüşlerdir. Böylece 
ayetlerin mantuk ve mefhumundan ayrı 
bâtınî bir yorumlama şekli ve Kur’an tef-
siri ortaya çıkmıştır ki bunlar Nazari Sufi 
Tefsir’i ve İşârî Sufi Tefsir’i olmak üzere 
iki çeşittir.

a- Nazari Sufi Tefsir: Bu tefsir 
şeklinde müfessir ayetlerde mantuk ve 
mefhumunda bulunmayan kendi felsefî 
görüşlerine hizmet eden anlamlar ortaya 
koyar. Bu ekolün kurucusu olarak bilinen 
Muhyiddin bin el-Arabi temel felsefi gö-
rüşü olan vahdet-i vucûd anlayışı çerçe-
vesinde ayetlerin lafzî anlamlarının ihtilaf 
ve kargaşaya sebep olacağını dile getire-
rek bir çok ayeti te’vil etmiştir. Mesela: 
“Rabbimiz,  Sen bunları boşuna ya-

Dünden Bugüne Tefsir Ve Müfessirler
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ratmadın, Sen’i tenzih ederiz.” me-
alindeki ayeti: “Kendinden başka bir 
şeyi yaratmadın, eğer hakkın gayrı 
bir şey yaratmışsan o batıldır, bel-
ki onları isimlerin ve sıfatlarının 
bir tecellisi olarak ortaya koydun.” 
şeklinde vahdet-i vûcut çerçevesinde yo-
rumlamıştır. Bu tür tefsirlere Arabi’den 
etkilenerek tefsir yazan Sadreddin Ko-
nevî’nin “Kitabû İ’câzi’l-Beyan’ı ve Ab-
dunrezzak Kâşânî’nin “Te’vilat” kitabı 
örnek verilebilir.

b- İşari Sufi Tefsir: Tasavvufi tef-
sirin bu türünde ayetlere verilen anlam-
lar nazari tefsirde olduğu gibi aslından 
tamamen uzak olmayıp zahir manayla 
bağdaştırılabilen ve ancak sulûk erbabı-
nın bilebileceği anlamlara ve işaretlere 
göre Ku’an’ı tefsir etmektir. Zaten adını 
da buradaki işaretten almaktadır. Mese-
la: “O’dur beni yediren ve içiren, 
hasta olduğumda bana şifa veren 
O’dur. O ki beni öldürür ve sonra 
yeniden diriltir.” mealindeki ayeti: 
“İman lezzeti ile beni doyuran, te-
vekkül ve kifaye şarabı ile beni su-
layan O’dur, zikir ile beni öldüren 
ve sonra tekrar dirilten O’dur.” 
şeklinde yorumlar. Bu tür tefsirlere Mu-
hammed el-Kuşeyrî’nin “Letâifu’l- İşârât” 
adlı kitabı örnek verilebilir.

2- Felsefi Tefsir

Yunun, Hind, İran ve Yahudi felsefe-
sinden etkilenerek oluşturulan İslâm fel-
sefesi akımının Kur’an’ı bu etki ile tefsir 
etmeleri neticesinde oluşan bir tefsir tü-
rüdür. Felsefeyi reddeden âlimlere karşı 
felsefeyi İslâm’a uygun hâle getirmeye 
çalışan “Müslüman felsefecilerin” felsefeyi 
“İslâm’a hizmet ettirme” ve “dinle hikmeti 
birleştirme” gayretleri sonucu oluşmuş-
tur. Bu alanda bir bütün olarak Kur’an 
tefsiri bulunmamakla birlikte Farâbî, İbn-i 
Sina ve İhvân-ı Safâ’ya ait bazı ayetlerin 
felsefi yorumları vardır. Bu akıma göre 
dinin sembolik bir özelliği vardır. Cennet, 
cehennem ve gaybi konular bu semboller-
dendir. Onlara göre peygamberler nazari 
hikmeti bilmez fakat ahlakta deha kimse-
lerdir. Ancak olgun bir filozof peygamber-
den üstündür, derler.

3- Fıkhî Tefsir

Kur’an-ı Kerim’in amel yani ibadet 
ve muamelat yönleri ile meşgul olan, bu 
konu ile ilgili bulunan ayetleri açıklayan 
ve onlardan hükümler çıkarmaya çalışan 
bir tefsir çeşidi dir. Bu nevi tefsirin gayesi, 
İslâm’ın ilk temel kaynağı olan Kur’an’ın 
ihtiva ettiği amelî hükümleri, kaide ve 
prensipleri ortaya çıkarıp onları açıkla-
mak ve onların nasıl uygulanacaklarını 
göstererek, insanlara dünya ve ahret 

saadetini temin etmektir. Fıkhî tefsir, 
Kur’an’ın inzali ile beraber başlamıştır. 
Bu alanda tefsir yazan müfessirlerin ge-
nelinin eserleri “Ahkam-ul Ku’an” olarak 
karşımıza çıkar. Şafiî, Dâvûd ez-Zahirî ve 
Tahâvî’nin “Ahkam-ul Kur’an” ve İmam 
Kurtubi’nin “el-Câmi’u li Ahkam-ul 
Kur’an” adlı eserleri bu türdendir.

4-Fennî İlmi Tefsir

Bu tefsir türünde Kur’an’ın itikadi bil-
gilerle birlikte tecrübî, ziraî, fizik, kimya 
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ve astronomi gibi bütün ilimleri ihtiva et-
tiği görüşü ağırlık noktasıdır. Bu ekol sa-
hipleri bazı saiklerden ötürü Kur’an’dan 
her türlü ilmin çıkarılabileceği kanaatin-
dedir. Böylece tefsirlerinde ilmî konular 
öne çıkmaktadır. Buna İmam Gazzali’nin 
“Cevâhiru’l Kur’an” adlı eseri ve İmam 
Suyutî’nin eseri örnektir.

5-İçtimai Tefsir

Güya tefsir ilmini kuruluk ve durgun-
luktan kurtarma kastıyla 19. asırda oluş-

muş bir tefsir yöntemidir. Çağdaş tefsir 
olarak da bilinen bu tefsir türünün ilk 
örneği ve bu akımın başlangıcı Muham-
med Abduh’tur. Bu akıma göre önceki 
kıymetli tefsirler hayattan uzak birtakım 
fantezi ve dilbilgisi tartışmalarıyla dolu 
boş çalışmalardır. Sözde tefsir ilmini İsra-
iliyyat ve kuruntulardan kurtarmak adına 
bu alanda yapılan çağdaş tefsirler hepsi 
olmasa da çoğu İslâm kültürüne bolca 
Batı kültürü bulaştırmıştır. Bu alanda Mu-
hammed Abduh ilk adımı atarken onun 

yolunu talebesi Reşid Rıza takip etmiştir. 
“Tefsiru’l-Menar” adlı kitap da bunla-
ra aittir. Bununla beraber içtimai tefsire 
Seyyid Kutup ve Mevdudi’nin eserleri 
de örnek olarak verilebilir ancak bu son 
iki müfessiri kasten Batı kültürünü İslâm 
kültürüne bulaştırma noktasında tenzih 
ederim.

6-Edebi Tefsir

Kur’an’ın Arap dili ve edebi üslubuyla 
inmiş olmasından dolayı ondaki bu edebi 
yönü ortaya çıkarıp diğer fıkhi, ilmî ya da 
başka yönlerin geride kalmasını savunan 
bir tefsir türüdür. Bu alanda ilk çalışma 
yapan Emin el Hûlî ve eseri “Muhâdarât 
fi’l-Emsâli’l-Kur’aniyye” dir.

7-Lügavi Tefsir

Bu tefsir türünde konu olarak Kur’an 
dilini alan ve filolojik yönden Kur’an’ı in-
celeyen eserler söz konusudur. Hakkında 
Sünnet veya rivayet bulunmayan konu-
larda müşkül olan kelimeleri mecaz veya 
kinaye olarak nasıl anlaşılması gerektiği 
noktasında eski Arap şiirlerini inceleyen 
bir yönelimdir. Ali bin Ebi Talip ve İbn-i 
Abbas gibi Sahabelere kadar dayanan ve 
bize kadar ulaşmayan “Garîbu-l Kur’an” 
adındaki birçok eserin benzerini oluştu-
ran bu tefsir türünün günümüzde bilinen-
leri Vasıl bin Ata, el-Ahfeş ve el-Kisâî’nin 
“Meâni’l-Kur’an” adlı eserleridir.

8-Tarihî Tefsir

Kur’an’ı Mushaf ’taki sıralamaya göre 
değil de nüzul sırasına göre tarihî olarak 
tefsir edilmesi düşüncesinden oluşan bir 
türdür. Tam olarak nüzul sırasının bilin-
memesinden dolayı çok zor bir çalışma 
olsa da Muhammed İzzet Derveze bu 
alanda uğraşmış ve “et-Tefsiru’l-Hadis” 
adlı bir eser vermiştir.

9-Fırka Tefsirleri

Bu tefsir türü ile hicri birinci asırda 
oluşmaya başlayıp devamında hep var 
olan bir takım fırkaların kendi görüşle-
rini haklı çıkarmak için ayetleri olumsuz 
yönde te’vil etmeleri kastedilir. Mutezile, 
Harici ve Şia ekollerine ait eserler bu tür-
dendir.

Dünden Bugüne Tefsir Ve Müfessirler
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10-İlhadi Tefsir

İlhadi kelimesi ateizmle eşdeğerdir. 
İslâm dinini zayıflatmak yahut yıkmak 
kastıyla oryantalist ve onların yönlendir-
mesiyle yazılan tefsir türüne bu yüzden 
bu ad verilmektedir.

Hülasa, sakınılması ve tehlikesinden 
emin olunması gereken birçok tefsirler 
olduğu gibi istifade edilecek ve Kur’an’ı 
anlama noktasında baş tacı edilecek 
birçok tefsir de bulunmaktadır. Tefsir il-
mindeki bu çeşitlilik ve sapma muhakkak 
metot noktasındaki farklılıktan kaynak-
lanmaktadır. Gayri İslâmi metotla yazıl-
mış tefsirleri bir kenara koyduğumuzda 
sadece üslup farklılığından kaynaklanan 
çeşitli tefsir eserleri kalır ki baş tacı yap-
mamız ve özellikle değişmeyen konular-
da esas almamız gerekir. Ancak hayatın 
vesileleri ve her asrın sorunları değiştiği 
için öncekilerle iktifa etmek doğru değil-
dir. Önceki sahih eserlerin metot, üslup, 
şekil ve sunuş bakımından olan farklılık-
ları onları okumayı alışkanlık hâline ge-
tirenlerden başkasına okuyup anlaması 
oldukça zor gelmektedir. Üstelik özel-
likle sabit olmayan konularda ortalama 
6-7 asır önceki müfessirlerden günümüz 
problemlerini çözmelerini beklemek, 
onlara yapılan haksızlıkla birlikte en hafif 
deyimiyle bir tembelliktir. Bu yüzdendir 
ki hem bazı bozuklukları giderecek, hem 
asrın kendine has problemlerini çözecek 

hem de okuyup anlaşılması kolaylaştırıla-
cak şekilde bugün İslâm ümmeti yeni mü-
fessirlere şiddetle ihtiyaç duymaktadır. 
Açıktır ki tefsir ilmi İslâm kültürünün en 
önemli ve en kıymetli çalışmalarındandır.  
Bundan dolayı günümüzde, Sahabelerin 
tefsir metoduna göre yeniden tefsir çalış-
malarının yapılması son derece elzemdir. 
Peki tefsirde kullanılması gereken metot 
nedir? Şimdi kısaca ve ana hatları ile bu 
metoda değinelim.

Kur’an tefsiri, Kur’an’ın cümlelerin-
deki kelimelerin anlamlarını ve cümle 
bütünlüğü içerisinde cümlelerin anlam-
larını açıklamak demektir. Bundan dolayı 
ilk olarak Kur’an vakıasının ortaya ko-
nulması ve bütüncül bir şekilde Kur’an 
gerçeğini ortaya koyacak inceleme ve 
araştırmanın yapılması gerekir. Yine ke-
limeleri ve anlamları açısından bu vakıaya 
uyan şeylerin incelenmesi gerekir. Sonra 
da Kur’an’la gelen konuların anlaşılması, 
kaçınılmazdır. 

Kur’an vakıasına gelince, şüphesiz 
Kur’an Arapçadır ve Arapça sözler-
den ibarettir. Dolayısıyla onun vakıasını 
Arapça kelam olması itibarı ile anlamak 
gerekir. Zira kelimelerinin Arapça keli-
meler, cümlelerinin de Arapça lafızlardan 
meydana gelen Arapça cümleler olarak 
kavranması gerekir. Cümlelerinde var 
olan kelimelerin ne şekilde (icaz, istiare, 
kinaye vs.) kullanıldığını ve cümle bütün-

lüğü olarak da cümlelerin ne şekilde kul-
lanıldığı kavranmalıdır. Arapça kelimeler-
de ve cümlelerde Arapça kullanım şekil-
lerinden veya cümle kuruluşları açısından 
Arapça şekillerden meydana geldiği iyice 
bilinmelidir. Üstelik Arapçadaki konuşma 
edebiyatı ve hitap edebiyatında var olan 
üstün zevke sahip Arapça üslubu açısın-
dan Kur’an da var olan konuşma edebi-
yatı ve hitap edebiyatındaki üstün zev-
kin de kavranılması lazımdır. İşte, bütün 
bunlar kavranıldığı zaman yani Arapçanın 
esasına tafsilatlı bir şekilde tamamen 
vakıf  olarak Kur’an vakıası kavrandığı 
zaman kişi tefsir yapabilir, aksi hâlde ise 
yapamaz. 

Kur’an’ın getirdiği konular 
açısından anlaşılmasına gelince, 
Kur’an’ın konularını ana başlıkları ile şöy-
lece özetlemek mümkündür: 

a- Öğüt ve hatırlatma için; akaid, hü-
kümler, müjde, korkutma ve kıssalar,

b- Kötülüklerden sakındırmak ve iyi 
amellere teşvik için; kıyamet sahneleri, 
cennet ve cehennem tasviri,

c- İdrak için akli meseleler,

d- İman ve amel için hissedilir husus-
lar ve aslı akla dayalı gaybi hususlar,

e- Bunların dışında insanoğlu için risa-
letin gerektirdiği her şey vardır.
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İşte tüm bunları dosdoğru bir şekilde 
anlamak ancak Rasul’ün getirdiği metot 
ile mümkündür. Rasul’ün metodu ise 
Sünneti’dir. Yani Rasul’den söz, fiil ve tak-
rirden sahih rivayetle gelen hususlardır. 
Bu nedenle hem Kur’an tefsirine baş-
lamadan önce hem de tefsir esnasında 
mutlaka Rasul’ün Sünnetini kavramak 
gereklidir. Zira Rasul’ün Sünnetini kav-
ramadan Kur’an’ın konusunu anlamak 
mümkün değildir. Ancak bu kavrama, 
Sünnet’in senedini kavramaktan daha 
çok Sünnet’in metnini uyanık bir şekilde 
kavramayı gerektirmektedir. Yani bu kav-
rama Sünnet’in lafızlarını ezberlemeyle 
sınırlı kalan bir kavrama değil, insanın 
davranışlarını yönlendiren mefhumlar 
olarak Sünnet’in ifade ettiği fikirleri de-
rinlemesine düşünme şeklinde olmalıdır.

İşte bundan sonra Kur’an’ın cümlele-
rindeki kelimelerin anlamlarını ve cümle 
bütünlüğü içerisinde cümlelerin anlam-
larını açıklamaya geçilir. Zira onda keli-
meler, hakikat ya da mecaz anlamlarında 
kullanılır. Bazen lügavi hakikat bazen de 
şer’î hakikat kastedilir. Tüm bu kelimeler, 
karinelere göre anlaşılır. Yine Kur’an’ın 

lafızları, bazen birden çok manaya dela-
let eden lafızlardır. Bu nedenle cümle içe-
risinde geçen kelimenin bu anlamlardan 
hangi anlama geldiğini bilmek için cüm-
leyi anlamak gerekir. Sadece sözlüklere 
müracaat etmekle kelimenin anlamını 
kavramak mümkün değildir. Bilakis bu 
kelimenin içerisinde geçtiği cümleyi çok 
iyi bir şekilde anlamak lazımdır. Çünkü 
bir kelimeden kastedilen manayı belirle-
yen şey, cümledir. Yine onun lafızları ba-
zen mutlak bazen de mukayyettir. İşte bu 
esaslar çerçevesinde tefsirde gerekli olan 
metot şudur:

1- Kur’an’ın kelimelerini ve cümleleri-
ni anlamak, ondaki şer’î anlamları ve şer’î 
hükümleri idrak etmek ve tefsir etmek 
için Rasul’ün Sünnetini bilmeyi ve Arapça 
lisanına iyi bir şekilde vakıf  olmayı tek va-
sıta olarak kabul etmek gerekir.

2- Kur’an lafızlarının ve konularının 
anlaşılmasında aklı serbest bırakmak 
gerekir. Zira Arapçaya ve şeriata hâki-
miyet, eşyalardaki yenilenme, medeni 
şekillerde ve olaylarda meydana gelen 
ilerleme çerçevesinde müfessire vakıanın 

daha da belirginleşmesi, akla ayeti daha 
da iyi anlama imkânını verebilir. Ancak 
aklın serbestliği mutlak şekilde olmama-
lıdır. Kur’an’ın vakıası ve mefhumu dışına 
çıkmamalıdır. Aklın serbestliği öyle bir 
sınırda tutulmalıdır ki, Kur’an ayetleri-
nin içerdiği manalar dışına çıkılmamalı ve 
ayetlerin veya kelimelerin kabul etme-
diği manalar ona nispet edilmemelidir. 
Kur’an’ı anlamada insanı serbest bırak-
mak, Kur’an’ın kendisine indiği Rasul Sal-
lAllahu Aleyhi ve Sellem’in haricinde hiçbir 
insana bağlı kalmadan, nassın anlaşılma-
sında en geniş çerçevede aklın önünü aç-
mayı gerektirir.

3- Geçmiş ümmetlerle ilgili olarak 
Kur’an’da anlatıldığı kadarıyla yetinmek 
ve İsrailiyatın tamamını silip atmak gere-
kir.

4-  Kur’an’ın her türlü ilmin kaynağı 
olduğu iddiasını tamamıyla ortadan kal-
dırmayı, Kur’an’da geçen bu tür ayetler-
den kastın Allah Subhanehû ve Teâlâ’nın 
azametinin açıklanması ile ilgili olduğunu 
belirtmekten öteye geçmeyeceği bir an-
layış sınırında durmayı gerektirir.
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Rasul SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

“Her çocuk fıtrat üzere doğar. Ebeveyni onu Yahudi, Hıristiyan veya 
Mecusi yapar.” 

Çocukların yetişmesinde ebeveynin büyük bir etkisi vardır. Ebeveynin 
itikadı ne ise çocuk o itikat üzere yetişir. Çünkü ebeveynin aile kurumu 
üzerindeki egemenliğinin çocukların mefhum ve eğilimlerinin teşekkülü 
ve davranışlarının şekillenmesinde doğal olarak derin bir etkisi vardır.
Çocukları terbiye etmek, onlarla ilgilenmenin doğru yöntemlerini 
izlemek kolay değil, bilakis sabır ve ihtiyatlı olmayı gerektiren zor bir 
iştir. Çocuk küçük bir fi dan gibidir, şeff af davranılmaya ve yoğun ilgiye 
ihtiyacı vardır. Bu davranış ve yetiştirme onun bünyesini kuvvetlendirir 
ve kararlılığını güçlendirir. Böylece de o, kendi kendine yeterli, dosdoğru 
yolun yolcusu olabilir.

Rasul SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

“Her çocuk fıtrat üzere doğar. Ebeveyni onu Yahudi, Hıristiyan veya 
Mecusi yapar.” 

Çocukların yetişmesinde ebeveynin büyük bir etkisi vardır. Ebeveynin 
itikadı ne ise çocuk o itikat üzere yetişir. Çünkü ebeveynin aile kurumu 
üzerindeki egemenliğinin çocukların mefhum ve eğilimlerinin teşekkülü 
ve davranışlarının şekillenmesinde doğal olarak derin bir etkisi vardır.
Çocukları terbiye etmek, onlarla ilgilenmenin doğru yöntemlerini 
izlemek kolay değil, bilakis sabır ve ihtiyatlı olmayı gerektiren zor bir 
iştir. Çocuk küçük bir fi dan gibidir, şeff af davranılmaya ve yoğun ilgiye 
ihtiyacı vardır. Bu davranış ve yetiştirme onun bünyesini kuvvetlendirir 
ve kararlılığını güçlendirir. Böylece de o, kendi kendine yeterli, dosdoğru 
yolun yolcusu olabilir.

َسانِِه َانِِه أَْو مُيَجِّ َدانِِه أَْو يَُنرصِّ كُلُّ َمْولُوٍد يُولَُد َعَل الِْفطْرَِة، فَأَبََواُه يَُهوِّ
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İslâm, kişinin yaratıcısıyla, kendi 
nefsiyle ve diğer insanlarla ilişkisi-
ni düzenleyen Allah Subhanehû ve 

Teâlâ’nın Hz. Muhammed SallAllahu Aley-
hi ve Sellem’e gönderdiği son dindir. Kişi-
nin yaratıcısıyla ilişkisi akide ve ibadetleri, 
kendi nefsiyle ilişkisi ahlak, yiyecek, içe-
cek ve giyecekleri, diğer insanlarla ilişkisi 
muamelat ve ukubatı kapsar. İslâm akide 
ve şer’î hükümlerden meydana gelir. İs-
lâm akidesi, Allah’a, meleklerine, kitap-
larına, peygamberlerine, ahiret gününe 
ve kaza ve kader’in hayrının ve şerrinin 
Allah’tan geldiğine imandır. Hislerle/du-
yularla idrak edilemeyen mugayyebatla 
ilgili konuların tamamı akideden sayılır. 
Cennet, cehennem, şeytanlar vb. kati 
şer’î hükümlerin Allah’tan geldiğini tastik 
de, namazın, orucun farziyeti gibi, sabah 
namazının iki rekât farzı ve iki rekât sün-
netinin tastik edilmesi de akidedendir. 
Çünkü tevatüren sabittir. Şer’î hüküm 
ise kulların fiillerine ilişkin Şâri’nin/şeriat 
koyucunun hitabıdır. Kiralama, alışveriş, 
ibadetler, evlenme, miras, vekâlet, hali-

fenin Müslüman olması, hadlerin uygu-
lanması vb… Tüm bunlara aynı zaman 
ahkâm da denir.

Ahkâm, hüküm kelimesinin çoğulu 
olup hükümler demektir. İslâm ahkâ-
mı denince, İslâm hükümlerinin tamamı 
kastedilmiştir. Aynı zamanda âlimler ayrı 
ayrı konularda yaptıkları çalışmalarda da 
ahkâm kavramını kullanmışlardır, namaz 
ahkâmı, hac ve umre ahkâmı, ahkâmı sul-
taniye (hilafet ahkâmı) gibi. İslâm, insana 
ait sorunları çözerken, herhangi bir vasıf-
la değil, insan olma vasfıyla çözer. Faizi 
yasaklaması iktisadi sorun, zinayı içtimai 
sorun, hırsızın cezasını malın korunma-
sı sorunu olarak değil, insani bir sorun 
olarak ele alıp çözer. Bundan dolayı her 
zaman ve mekânda, sorunlar ne kadar 
çoğalırsa çoğalsın, ne kadar çeşitlenirse 
çeşitlensin, uygulanabilir bir hayat niza-
mıdır İslâm. Çünkü insan, her zaman ve 
mekânda asla değişmeyen içgüdü ve uzvi 
ihtiyaçlara sahiptir. Değişen sadece insan 
hayatının şekilleridir. Zanaatın, ziraatın, 

sanayinin, tıbbın vb. gelişmesiyle birlikte 
insandaki içgüdü ve uzvi ihtiyaçların is-
tekleri artmıştır. İslâm bütün bunları te-
davi edecek kapsamda gelmiştir. Bu da 
fıkhının genişleme sebeplerine bir sebep 
olmuştur. İslâm’daki nasslar, kendilerin-
den çeşitli hükümler çıkarmaya elverişli 
genişlikte gelmiş, böylece yeni sorunlara 
ilişkin hükümler istinbat etmeyi mümkün 
kılmıştır.  Mesala Allahu Teâlâ buyurur ki:

َفإِْن أَْرَضْعَن لَكُْم َفآتُوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ 

“Eğer çocuğunuzu emzirirlerse 
ücretlerini veriniz.”1 Bu ayetten bo-
şanmış kadının kendi çocuğunu emzirdiği 
takdirde emzirme ücreti alabileceği şer’î 
hükmü çıkarılır. Bundan bir şer’î hüküm 
daha çıkarılır ki, o da  ücretli bir kimse 
ister hususi ücretli ister umumi ücretli 
olsun, işi bitirince ücret almaya hak ka-
zanır. Bu hüküm çeşitli meselelere uygun 
düşer. Mesela hükümet memuru, fabrika 
işçisi, ziraat işçisi ve bunlara benzer özel 
ücretli kimseler, eğer üzerlerine aldıkları 
işleri yapmışlarsa ücreti hak etmişlerdir. 

İSLÂM AHKÂMINDA
İSTİNBAT, İÇTİHAT VE MÜÇTEHİT

Aydın Adak
aydinadak44@gmail.com
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Dolap yapan marangoz, elbise diken 
terzi, ayakkabı üreten ayakkabıcı ve ben-
zerleri işini yaptıkları zaman ücrete müs-
tahak olurlar. Bunlar da genel ücretlidir. 
İşte bu ve benzeri olan nasslardan birkaç 
hüküm birden istinbat edilir. Böylece bu 
tür, insani problemlerin çözümü sağlana-
rak, o mesele hakkındaki İslâm’ın hükmü 
ortaya konulmuş olur. İstin-
batı ise müçtehitler içtihat 
yoluyla yaparlar.

 İstinbat; lügatte yerden 
veya kuyudan su çıkarmak, 
kapalı ve gizli bir şeyi orta-
ya koymak anlamına gelir. 
Istılahta ise içtihat yoluyla, 
nassın ve icmanın açıkça 
belirtmediği hükmün, çı-
kartılmasıdır. İstinbat edilen 
hükmün manası ve içeriği 
kapsamında bulunan ve 
kollarından bir kol olan 
yeni meselelere hükmü 
uygulamak içtihat değil, 
hükmü vakasına indirmek-
tir. Mesela, Allah ölü etini 
haram kılmıştır. Bu neden-
le başına darbe alıp ölmüş 
bir ineğin etinden yapılmış 
konservenin alımı ve satımı 
şeriata göre haramdır. Bu 
hüküm istinbat edilmiş bir 
hüküm değildir. Çünkü “ölü 
eti” kapsamına giren bir hü-
kümdür. Yine Müslüman’ın 
ve ehl-i kitabın boğazlama-
sından/kesmesinden sayıl-
madığı için Dürzi’nin kestiği hayvanın da 
eti yenmez. Bu da istinbat değildir. Bu 
hüküm ehl-i kitap dışındaki kâfirlerin kes-
tiklerinin yenmeyeceği şeklinde bilinen 
bir hükmün aynı türden bir başka olaya 
uygulanmasıdır. Şer’î hükümler delilinden 
bilindikten sonra içtihadı değil uygulama-
yı gerektirir. Şer’î naslar ise bunu tersine 
içinden şer’i hükmü almak için içtihadı 
gerektirir. 

İçtihat lügatte, meşakkati ve külfeti 
gerektiren bir işi gerçekleştirebilmek için 
bütün gücü sarfetmektir. Usulcülerin ıstı-
lahında ise içtihat; insanın daha fazlasını 

yapmaktan aciz kaldığını hissedeceği bir 
seviyede, şer’î hükümlerden zannı iste-
nen bir şeyde bütün gücü kullanmaktır. 
İçtihat, hadis ile sabittir. Rasulullah SallAl-
lahu Aleyhi ve Sellem’in Ebu Musa el-Eşa-
ri’yi Yemen’e gönderince ona şöyle dedi-
ği rivayet edilir: 

اللَِّه, فأْجتَِهُد  ِفبُسنَِّة رَُسوِل  لَْم تَِجْد  اللَِّه, فَِإْن  ِبِكتَاِب  أَقِْض 

َرأِْيك 

“Allah’ın Kitab’ı ile hükmet. Onda 
bulamazsan Rasulullah (SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem)’in Sünneti ile hükmet. 
Onda da bulamazsan (Kur’an ve 
Sünnete göre) görüşünle içtihat et.”  

Yine Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem’in, Yemen’e vali olarak gönderdiği 
Muaz b. Cebel ile Ebu Musa el-Eşari’ye 
şöyle söylediği rivayet edilir: 

بم تقضيان؟ فقال: أن مل نجد الحكم يف الكتاب والسنة قسنا 

األمر باألمر فم كان أقرب إىل الحق عملنا به 

“Ne ile hükmedeceksiniz? Onlar: 
Eğer hükmü Kitap’ta ve Sünnet’te 
bulamazsak bir işi diğerine kıyaslar 
ve hakka en yakın olan ile amel ede-
riz.” 

İşte bu kıyas, hükmü istinbat etmek 
için yapılan bir kıyastır ve Nebi SallAllahu 

Aleyhi ve Sellem de onların 
bu sözlerini ikrar etmiştir, 
doğrulamıştır. Yine Rasu-
lullah SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem’in Muaz b. Cebel’i 
Yemen’e vali olarak gön-
derdiğinde ona şöyle de-
diği rivayet edilir: 

بم تحكم؟ قال بكتاب الله قال: فإن 

مل تجد. قال بسنة رسول الله. قال: فإن مل 

لله  الحمد  فقال:  رأيي.  اجتهد  قال:  تجد. 

الذي وفق رسول رسول الله ملا يحبه الله 

ورسوله  

“Ne ile hükmede-
ceksin? Allah’ın Kitabı 
ile. Allah’ın Kitabı’nda 
bulamazsan? Allah’ın 
Rasülünün Sünneti ile. 
Allah’ın Rasülü’nün 
Sünneti’nde de bula-
mazsan? Kitap ve Sün-
net’e göre kendi görü-
şümle içtihat ederim, 
dedi. Bunun üzerine 
Rasulullah SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem: Al-
lah’ın Rasülü’nün elçi-
sini Allah ve Rasülü’nün 
sevdiği şeyde muvaffak 

kılan Allah’a hamd olsun, dedi.” 

İşte bu olay Rasulullah SallAllahu Aley-
hi ve Sellem’in Muaz’ın içtihat yapmasını 
ikrar ettiğine dair açık bir ifadedir. İçtiha-
da karşı çıkan kimse de olmamıştır. Şer’î 
delilden istinbat edilen görüş ile hükme-
dilebileceğine Sahabe de icma etmiştir. 
Yani Sahabe, hakkında nass gelen açık 
hüküm bulamadıkları her olay hakkında 
içtihat yapma hususunda icma etmişler-
dir. Bu icma bize tevatüren ulaşmıştır. 
İçtihat zanna dayalı fıkhi konularda olur. 
Farz ibadetler, zina ve katlin haram olma-
sı gibi kati konularda içtihat yapılmaz. Bir 

İslâm Ahkâmında İstinbat, İçtihat Ve Müçtehit

İçtihat lügatte, meşakkati 
ve külfeti gerektiren bir işi 
gerçekleştirebilmek için 
bütün gücü sarfetmektir. 
Usulcülerin ıstılahında ise 

içtihat; insanın daha fazlasını 
yapmaktan aciz kaldığını 
hissedeceği bir seviyede, 
şer’î hükümlerden zannı 
istenen bir şeyde bütün 

gücü kullanmaktır.

“

“
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çalışmaya içtihat denebilmesi için şu üç 
şeyin bulunması gerekir:

Birincisi, kendinden daha fazlasını 
yapmaktan aciz kalacak derecede güç 
sarf  ettiğini, harcadığını hissetmesi. 

İkincisi, bu çabanın şer’î hükümlerden 
bir şeyin zannının talebine harcanması. 

Üçüncüsü, zannın talebinin şer’î 
nasslardan olması. Çünkü bir şeyin şer’î 
hükümlerden talep edilmesi ancak şer’î 
nasslara olur. Şer’î nasslar Kuran ve Sün-
net’tir. İçtihat şer’î deliller-
den yapılır. Bunlar Kitap, 
Sünnet ve bunların göster-
diği Sahabe icması ve kıyas-
tır. Kitap ve Sünnet, Arap-
ça lafızlardır. Bu yüzden 
Allah’ın kastettiği hükmü 
bilebilmek ve nassları an-
lamada yeterlilik kazanabil-
mek için Arapçayı bilmekle 
beraber, kelimelerin sözlük 
ve şer’î anlamlarını da bil-
mek gerekir. İçtihat yapa-
bilecek kişide şu iki şart 
gerekir. Birincisi sözlük bil-
gilerinde yeterlilik. İkincisi 
şer’î bilgilerde yeterlilik. 
İçtihat yapabilen kişiye ise 
müçtehit denir.

Müslüman için asıl olan, 
Şâri’nin hitabı olan Allah’ın 
hükmünü bizzat kendi-
sinin anlamasıdır. Çünkü 
hitap, doğrudan doğruya 
Şâri’den herkese yönelik 
bir hitaptır. Yalnızca müç-
tehitlere veya âlimlere yö-
nelik bir hitap değil, mükel-
lef  olan herkese yönelik bir 
hitaptır. Dolayısıyla hitabın gerektirdiği 
ameli yapabilmeleri için mükelleflerin 
bu hitabı anlamaları farzdır. Çünkü hita-
bı anlamadan hitabın gerektirdiği ameli 
yapmak mümkün değildir. Şer’î nasslar-
dan Allah’ın hükmünü çıkarmak/istinbat 
etmek, yani içtihat ise mükelleflere genel 
olarak farzdır. İşte bundan dolayı, mükel-
lefte asıl olan, Şâri’nin hitabından Allah’ın 
hükmünü bizzat kendisinin çıkarmasıdır. 

Çünkü mükellef  bu hitabın muhatabıdır 
ki o da Allah’ın hükmüdür.

Ancak mükelleflerin vakıası, nassları 
anlamada, kavramada, öğrenmede, ilim 
ve cehalet açısından farklılık arz etmek-
tedir. Bu nedenle herkes şer’î delillerden 
şer’î hükümlerin tamamını istinbat etme 
hususunda, yani mükellef  olanların tama-
mı müçtehit olmada mazeretli sayılırlar. 
Hitabı anlama hususundaki bu mazeret, 
içtihadı farz-ı kifaye hâline getirmektedir. 

İnsanlardan bir kısmı müçtehit olduğu za-
man diğerlerinden bu farziyet kalkar. Bu 
nedenle şer’î hükümleri istinbat edecek 
müçtehitleri içlerinde bulundurmaları 
Müslümanlara farzdır. Dolayısıyla çıkan 
her yeni mesele hakkında Allah’ın hük-
münü bildirecek müçtehitlerin bulunma-
sı ve içtihadın yapılması farz-ı kifayedir. 
Bir asırda mutlak şekilde bir müçtehidin 
bulunmaması asla caiz değildir. Bütün 
Müslümanlar bir asırda içtihadın terkin-

de ve müçtehit yetiştirilmemesinde bir-
leşirlerse, hepsi günahkâr olurlar. Ayrıca 
hükümleri öğrenmede kendisine istinat 
edilecek bir müçtehitten yoksun kalırlar-
sa bu durum, dalâlet üzere birleşmeye, 
şeriatın iptal edilmesine ve hükümlerin 
yok olmasına yol açar ki bu caiz değildir.

Buna göre mükelleflerin vakıası ve 
şer’î hükümlerin hakikatinden dolayı, 
Müslümanların içerisinde müçtehitler ve 
mukallitler olmalıdır. Çünkü herhangi bir 

konudaki şer’î hükmü doğ-
rudan doğruya delillerden 
çıkarabilen kişi müçtehit 
sayılır. Bir meseledeki şer’î 
hükmü bir müçtehide so-
rup öğrenen kimse ise mu-
kallidedir. Kişinin mukallit 
olması demek, bizzat ken-
disi istinbatta bulunmadan, 
başka bir kişi vasıtasıyla 
şer’î hükmü alması demek-
tir. Yoksa mukallit demek 
şahsı taklit eden kimse 
demek değildir. Çünkü 
söz konusu olan şey, şahıs 
değil şer’î hükümdür. Do-
layısıyla müçtehit ile mu-
kallit arasındaki fark şudur: 
Müçtehit, şer’î hükmü şer’î 
delillerden bizzat kendisi 
istinbat eder. Mukallit ise 
hükmü istinbat edeni bil-
sin bilmesin şer’î hüküm 
olduğuna güvendiği süre-
ce kendisi dışındaki bir kişi 
tarafından istinbat edilen 
şer’î hükmü alan kimse-
dir. İnsanlardan herhangi 
bir şahsın kendisine ait bir 
görüşün alınması ise şer’î 

taklitten sayılmaz. Veya falan âlimin, falan 
düşünürün, falan filozofun görüşü olması 
itibarı ile bir görüşün alınması gibi olayla-
rın hiçbiri şer’î taklit sayılmaz. Böyle bir 
olay ancak İslâm dışı bir şeyi almak de-
mektir ki bu da şer’an haramdır.

Müçtehit, Allah’ın hükmünü öğren-
mek için şer’î nassları anlamada en üst 
seviyede güç harcayan kimsedir. Müç-
tehit bir hükmü istinbat ederken bütün 

Müslüman için asıl olan, 
Şâri’nin hitabı olan Allah’ın 
hükmünü bizzat kendisinin 
anlamasıdır. Çünkü hitap, 

doğrudan doğruya Şâri’den 
herkese yönelik bir hitaptır. 
Yalnızca müçtehitlere veya 
âlimlere yönelik bir hitap 

değil, mükellef olan herkese 
yönelik bir hitaptır. 

“
“
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gücünü harcar. Ulaştığı sonuç ister doğ-
ru ister yanlış olsun, içtihadından ötürü 
Allah katında sevabı hak eder. Doğru 
hükme ulaşması halinde iki sevap birden 
kazanır. Biri ictihad ve araştırmasından, 
diğeri hakikate ulaşabilmesinden dola-
yıdır. Yanlış bir sonuca varmış olsa bile, 
doğruyu bulma maksadı ile gösterdiği 
gayretten dolayı yine bir sevap kazanır.  
Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem şöyle buyurmuştur.

إَِذا َحَكَم الَْحاكُِم فَاْجتََهَد فَأََصاَب فَلَُه أَْجرَاِن َوإَِذا 

َحَكَم فَاْجتََهَد فَأَْخطَأَ فَلَُه أَْجٌر

 “Hâkim içtihat eder ve 
içtihadında isabet ederse iki 
sevap kazanır, hata ederse 
bir sevap kazanır.”2 Sahabe, 
zanna dayalı fıkhi konularda 
müçtehidin hata etmesi duru-
munda ondan günahın kaldırı-
lacağı konusunda icma etmiş-
lerdir. 

Müslümanlar hicri ikinci as-
rın sonlarına kadar hayatlarında 
dine önem vermeleri, dilin bo-
zulmamasından ve lügatlerinde 
takip ettikleri yolun selamette 
bulunmasından dolayı, ne şer’î 
açıdan ne de lügat açısından 
şer’î nassları anlamak için be-
lirli kaideler koymamışlardı. Bu 
yüzden içtihat için belli şartlar 
konulmamıştı. Binlerce müç-
tehit vardı, Sahabe’nin büyük 
bir çoğunluğu da müçtehitti. 
Halk arasında Arap lisanı bo-
zulduğunda, dili kontrol altında 
tutmak için bazı kurallar konuldu. Yine 
yalan hadislerin çoğalması üzerine, nasıh 
ve mensuhla, bir hadisin alınması ve red-
dedilmesiyle, ayetlerden ve hadislerden 
hüküm çıkarma keyfiyetini anlama ile il-
gili bazı kaideler konuldu. Müçtehitler bu 
kaidelere göre içtihat etmeye başladılar. 
Bu süreç Müslümanlar arasında üç grup 
müçtehit meydana getirdi. Bunlar mutlak 
müçtehit, mezhep müçtehidi ve mesele 
müçtehididir.

Mutlak müçtehit; hem şer’î hüküm-
lerde, hem de şer’î hükümleri istinbat 

İslâm Ahkâmında İstinbat, İçtihat Ve Müçtehit

metodunda içtihat eden kimsedir. Bazı 
mezheplerde olduğu gibi bu konuda is-
ter kendisine ait özel bir metot benimse-
miş olsun, isterse benimsememiş olsun 
fark etmez.  İmam Ebu Hanefi, İmam 
Şafi ve Takiyuddin En Nebhani gibi, fa-
kihleri mutlak müçtehide örnek verebili-
riz. Mutlak müçtehit olabilmenin şartları 
şöyledir:

a- Kaidelerin ve hükümlerin çıktığı 
sem’i/nakli delilleri bilmek. Sem’i delileri 
anlayarak, şer’î maksatlarını anlamak. 

b- Arap lisanında ve edebiyatçıların 
kullanımında yer alan kelimelerin mutat 
(âdet, alışılmış) delalet yönlerini bilmek. 
Arap lügatini ve Arap lügatindeki cümle-
lerin, lafızların ve üslupların delaletlerini 
bilmek. 

Mezhep müçtehidi; içtihat metodun-
da bir müçtehidi takip eden müçtehittir. 
Mezhep müçtehidi için, mezhebinin de-

lillerini ve hükümlerini bilmesinden baş-
ka bir şart yoktur. Kendisi içtihat eder. 
Mezhep imamını taklit etmez. İmam Ebu 
Hanefi’nin öğrencileri, İmamı Yusuf  ve 
İmam Muhammed’i, İmam Şafi’nin tabi-
lerinden İmam Gazali’yi mezhep müçte-
hitlerine örnek verebiliriz. 

Mesele müçtehidi; şer’î nassları çok 
iyi bir şekilde anlayabilen, birtakım lügat 

bilgilerine ve şer’î bilgilere sa-
hip olan herkesin mesele müç-
tehidi olması ve tek meselede 
içtihat etmesi caizdir. İşte Müs-
lümanlar arasında müçtehitle-
rin durumu budur.

İslâm ahkâmında istinbat, 
içtihat ve müçtehit konusu 
geniş bir konu olmakla birlik-
te, kalkınma yolunda yürüyen 
Müslümanlar açısından gere-
ken önemin verilip, daha net 
anlaşılması gereken konular-
dandır. Hicri yedinci asrın baş-
larından beri Arapça’nın ihmali, 
içtihat kapısının kapalı olduğu 
anlayışı ve müçtehit imamların 
yetişmemesiyle birlikte Müs-
lümanlarda İslâm’ı anlamada 
fikrî zafiyet ortaya çıkmış, yeni 
çıkan meselelere cevap verile-
memiş ve ümmet geri kalmış-
tır. Oysaki dinde fakih olmak 
ve içtihat yapabilmek, yukarıda 
da bahsettiğimiz gibi farz-ı kifa-
yedir.  Öyle ise bugün yapılma-
sı gereken Arapça’ya gereken 
ehemmiyeti gösterip, Arapça 
ile İslâm’ın gücünün birleşti-

rilmesi ve müçtehitler yetiştirilmesidir. 
Ancak böylece bizler İslâm’ı en doğru 
şekilde anlayabiliriz ve bu davayı en iyi 
şekilde taşıyabiliriz. Rabbim bu dini en iyi 
bir şekilde anlamayı ve taşımayı hepimize 
nasip etsin…

1	 	Talak	Suresi	6

2	 	Ebu	Davud
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SÜNNET
HAYAT TARZIMIZ

Sünnetin Tarifi

Hz. Peygamber efendimizin 
söz, fiil ve takrirlerinin bütü-
nüne “sünnet” denir. Çoğulu 

“sünen”dir. Sünnet, dinimizi öğrenmede 
Kur’ân-ı Kerim’den sonra ikinci asli kay-
naktır. Çağımızda “ileri sürülen” birkaç 
türedi sözde “âlim” insanların dışında 
sahabeden günümüze bu hakikati inkâr 
eden olmamıştır. Bu köksüz türedilerin 
çoğu dahi ne dediklerinin ağırlığı altında 
kendilerini inkâr edip duruyorlar. Bir kıs-
mı, sünnet ve hadisi “rivayet” adı altında 
toptan atarken, bir kısmı “Kur’an’a vuru-
ruz, onun sahih dediklerini alır, gerisini ata-
rız.” diyorlar. Cehalete bakınız; sanki bu 
hadisleri tespit eden âlimler, sahih hadi-
sin bir ölçüsü olmak üzere sanki Kur’an’a 
arz etmemişler gibi. Belki de bunu bile-
meyecek kadar cahil olamazlar ama böy-
le söylüyorlar ki, bu gerçeği bilmeyenleri 

kandırabilmek için. Allah ıslah eylesin.

Sünnetin Çeşitleri

Sünnetin söz, fiil veya tasvip (takrir) 
olmak üzere üçe ayrılmasını kısaca göre-
lim:

1. Kavlî sünnet: Hz. Peygamber’in 
çeşitli vesilelerle söylemiş olduğu sözler-
dir. Buna “hadis” de denir. Meselâ:

كَانَْت  فََمْن  نََوى،  َما  اْمِرٍئ  لُِكلِّ  َا  َوإمِنَّ ِبالنِّيَّاِت،  األَْعَمُل  َا  إمِنَّ

ِهْجرَتُُه إِىَل ُدنْيَا يُِصيبَُها أَْو إِىَل اْمَرأٍَة يَْنِكُحَها فَِهْجرَتُُه إىَِل َما َهاَجَر 

إِلَيِْه

“Âmeller ancak niyetlere göredir 
ve herkese niyetinin karşılığı vardır. 
Kim Allah ve Rasûlü için hicret etmiş-
se, onun hicreti Allah ve Rasûlünedir. 
Kim elde edeceği bir dünyalık veya 
evlenmek istediği bir kadın için hic-
ret ederse onun hicreti de kendisi için 
hicret ettiği kimseyedir.”1

2. Fiilî sünnet: Hz. Peygamber’in 
namaz kılışını ve haccedişini örnek vere-
biliriz. Allah elçisi:

َصلُّوا كََم َرأَيْتُُموِن أَُصلِّ

“Ben namazı nasıl kılıyorsam, siz 
de öyle kılın.”2 

 لِتَأُْخُذوا َعنِّي َمَناِسَكُكْم 

“Hac ile ilgili ibadetlerinizi ben-
den alın.”3 buyurmuştur. Yine Hz. Pey-
gamber’in savaşlarda yapmış olduğu işler 
de fiilî sünnete girer.

3. Takriri sünnet: Hz. Peygam-
ber’in görüp işittiği bir işe karşı çıkma-
ması ve onu kabul etmesidir. Çünkü Al-
lah’ın Rasûlü bir işin yapıldığını gördüğü 
veya işittiği hâlde onu reddetmemiş ve 
susmuşsa, bu durum O’nun bu işi tasvip 
ve kabul ettiği anlamına gelir.

Meselâ; Amr b. el-Âs RadiyAllahu Anh 

Cemal NAR
cemalnar@gmail.com

İlahiyatçı Yazar
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Zâtü’s-Selâsil gazvesi sırasında çok soğuk 
bir gecede ihtilam olmuş, su ile yıkanırsa 
canının tehlikeye düşeceğini anlayınca da 
teyemmümle topluluğa sabah namazı-
nı kıldırmıştı. Gazve dönüşü durum Hz. 
Peygamber’e anlatılınca, Amr’a: Cünüp 
olduğun hâlde arkadaşlarına imam oldun 
öyle mi? diye sordu. Amr: Kendinizi öl-
dürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok 
merhametlidir.4 ayetini hatırlayarak te-
yemmüm yaptığını ve 
namazı kıldırdığını bil-
dirdi. Bunun üzerine 
Hz. Peygamber tebes-
süm etmiş ve susmuş-
tur. İşte bu tebessüm 
ve susma, su bulunsa 
bile çok soğuk havada 
teyemmümle namaz 
kılınabileceğini göste-
rir.5

Sünnetin Dinde 
Delil Oluşu

Sünnetin, Kur’ân-ı 
Kerim’den sonra, ikin-
ci asli delil olduğunda 
görüş birliği vardır. 
Son zamanlarda ne-
reden türediği belli 
olmayan kimi bid’atçı 
sapıkların sünneti din-
de bir delil olarak gör-
memesi ilim açısından 
ciddiye alınacak bir 
mesele değildir. Bu 
yüzden Hz. Peygam-
ber’e nispeti sabit ve 
sahih olan sünnetin 
gereğine göre amel 
etmenin vücubu üze-
rinde bütün âlimler 
ittifak etmiştir. Onlar 
bu konuda Rasûlullah 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e itaati emre-
den, O’nu sevmenin Cenab-ı Hakkı sev-
mek olduğunu bildiren, O’na karşı gelen-
lere şiddetli tehditler bildiren yüzlerce 
ayetlere dayanırlar. 

Hz. Peygamber’in hayatında ve vefa-
tından sonra Ashab-ı kiram onun sünne-
tine uymak gerektiğinde birleşmişlerdir. 

Sahabe, Allah elçisinin emir ve yasakla-
rına uyuyor, helal dediğini helal, haram 
dediğini haram olarak kabul ediyordu. 
Onlar herhangi bir mesele hakkında 
Kur’ân’da bir hüküm bulamadıkları za-
man Hz. Peygamber’in sünnetine başvu-
ruyordu. 

Sıhhat Açısından Sünnetin Çe-
şitleri

Sünnetin rivayet bakımından çeşitleri 
vardır. Senedinde kopukluk bulunmayan 
sahih hadisler rivayet bakımından üçe ay-
rılır. 

1. Mütevatir Sünnet: Yalan üzerin-
de birleşmeleri aklen mümkün olmaya-
cak sayıda bir Sahabe topluluğunun Hz. 

Peygamber’den riva-
yet ettiği, daha sonra 
bu topluluktan Tâbiün 
ve Etbâu’t-Tâbiîn 
devirlerinde de aynı 
özellikteki toplulukla-
rın naklettiği haberle-
re “mütevatir sünnet” 
denir. Bu üç nesilden 
sonraki devirlerde 
yalan üzerinde birleş-
menin aklen mümkün 
olmaması şartı aran-
maz. Çünkü sünnet 
bu dönemden sonra 
tedvin ve tasnif  edile-
rek yazılı eserlere inti-
kal etmiş, daha önce 
tek râviler aracılığı ile 
gelen haberlerin pek 
çoğu da tevâtür ve 
şöhret derecesinde 
nakledilmiştir.

Mütevatir sünne-
tin hükmü, Hz. Pey-
gamber’e nisbetinin 
kesin oluşudur. Buna 
göre, mütevatir sün-
netle amel etmek farz 
olup, onu inkâr eden 
dinden çıkar. Bu çe-
şit hadislerin delâleti 
zannî olmadıkça, or-

taya koyduğu hüküm kesinlik ifade eder. 
Mütevatir hadisler, delil olma bakımın-
dan Kur’ân’a yakın kuvvettedir.

2. Meşhur Sünnet: Meşhur sünnet, 
Hz. Peygamber’den bir veya iki yahut 
tevatür sayısına ulaşmamış sayıda Saha-
bi tarafından rivayet edilmişken, Tâbiün 
veya Etbâu’t-tâbün devirlerinde tevatür 

Sünnetin, Kur’ân-ı Kerim’den 
sonra, ikinci asli delil olduğunda 

görüş birliği vardır. Son 
zamanlarda nereden türediği 

belli olmayan kimi bid’atçı 
sapıkların sünneti dinde bir 
delil olarak görmemesi ilim 

açısından ciddiye alınacak bir 
mesele değildir. Bu yüzden Hz. 
Peygamber’e nispeti sabit ve 
sahih olan sünnetin gereğine 
göre amel etmenin vücubu 

üzerinde bütün âlimler ittifak 
etmiştir.

“
“

Sünnet Hayat Tarzımız
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sayısındaki ravilerce nakledilen sünnettir.

Mütevatir ve meşhur sünnet arasın-
daki fark şudur; birincide her üç tabaka 
ravileri tevatür sayısında iken, meşhur 
sünnette, Sahabeden olan raviler tevatür 
derecesine ulaşmamıştır. Buna göre mü-
tevatir hadisin Hz. Peygamber’e nisbeti 
kesin iken meşhur hadisin, Hz. Peygam-
berden rivayet eden Sahabiye nisbeti 
kesin olmakla birlikte, Hz. Peygamber’e 
nisbeti kesinlik taşımaz. Meşhur sünnetin 
hükmü, kesine yakın bir bilgi vermesidir. 

3. Âhad Sünnet: Bunlar, Hz. Pey-
gamber’den bir, iki veya daha fazla Saha-
bi tarafından 
rivayet edilen 
ve meşhur ha-
disin şartlarını 
taşımayan ha-
dislerdir. Hadis 
k i t ap l a r ı nda 
toplanmış bu-
lunan hadis-
lerin çoğu bu 
kısma ait olup, 
bunlara tek 
kişinin haberi 
anlamında “ha-
ber-i vâhid” 
veya birer kişi-
lerin haberi an-
lamında “âhad 
haber” denir. 

Ahad sün-
net kesin bilgi 
ifade etmez, 
zanlı bilgi verir. Çünkü bunların Hz. Pey-
gamber’e ulaştığında şüphe vardır. Bu 
yüzden inançla ilgili konularda âhad ha-
bere dayanılmaz. Ancak belirli şartları 
taşıyan âhad haberler amel konularında 
delil olarak kabul edilir.

Sünnetin dinde delil olması bahsin-
de en önemli konu, Rasûlullah SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem’in fiillerini değerlendiril-
mesidir. Bu konuyu bilemeyen insanlar, 
sünnetten hüküm çıkarma hususunda ya-
nılabilirler. Zamanımızda bu yüzden çok 
hatalar da yapılmaktadır. Dinde yetkin 
olmayan birisi, “ben hadiste okudum” di-

yerek duyduğu her hadisle fetva vermeye 
kalkışırsa, elbette hata eder. Bazı iyi niyet-
li kimseler, özellikle fıkıh usulü bilmeden 
şerhsiz hadis metinlerinin okunmamasını 
bu yüzden tavsiye etmişlerdir. Belki hak-
lıdırlar da ama kötü niyetli istismarcılar 
bu sözü maksadından çıkararak “görüyor 
musunuz, hadis okumayı yasaklıyorlar” 
diyorlar. Kendilerinin kökten inkâr etme-
lerini unutuyorlar galiba. 

Biz bu durumlara dikkat çekerek hep 
uyarıyoruz: Kur’an da okuyun, hadis de 
okuyun ama bu ikisinden fetva çıkar-
mayın. Fetvayı fıkıh kitaplarından alın. 

Kur’an’ı tefsir ile hadisi de şerh kitapları 
ile beraber okuyun. Ama siz Kur’an ve 
sünnetten hüküm istinbat ve istihraç ede-
cek seviyede içtihat ehli bir ilim sahibiy-
seniz, bu iki kaynağı doya doya okuyun, 
bol bol da hüküm çıkarın, helal olsun. Biz 
de sizlere hürmet ve dualar ederiz.

Öyleyse bu konuya da kısaca değine-
lim:

Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem’in Fiilleri

Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sel-
lem’in fiilleri üçe ayrılır:

1. Hz. Peygamber’in bir beşer, bir in-
san olarak yaptığı fiillerdir. Yeme, içme, 
giyinme, uyuma, yatıp kalkma gibi. Bu fiil-
ler genel olarak ümmeti bağlamaz. Çün-
kü bunlar Allah elçisinden bir peygamber 
sıfatıyla değil bir insan olması sıfatıyla 
meydana gelmiştir. Bununla birlikte, As-
hab-ı kiramdan, Allah elçisini bu gibi fi-
illerinde de izleyenler vardı. Abdullah b. 
Ömer bunlardandır. Böyle davranmak 
bir edep ve müstehap sayılmıştır.

Hz. Peygamber’in ticaret, ziraat, sa-
vaş tedbirleri, hastalık tedavisi gibi dün-
yevî işlerde kendi görgü ve tecrübesine 

dayanarak yaptı-
ğı davranışlar da 
bu kısma girer. 
Çünkü bunlar 
şahsi tecrübey-
le ilgilidir. Buna 
şu olayı örnek 
verebiliriz: Hz. 
Peygamber, Me-
dinelilerin hur-
maları aşıladık-
larını görünce, 
aşılamamalarını 
bildirdi. Ancak 
ertesi yıl iyi ürün 
alınmadığını gö-
rünce; hurma 
bahçesi sahiple-
rine “Siz dün-
yanıza ait işleri 
daha iyi bilirsi-
niz.” 6  buyurdu. 

Bedir Sava-
şı sırasında da savaş tecrübesine dayalı 
şöyle bir olay yaşanmıştı. Hz. Peygamber, 
orduyu bir yere konaklatmak istedi. Hu-
bâb b. Münzir bu yerleştirmenin vahye 
mi, yoksa savaş taktiğine mi dayandığını 
sordu. Allah elçisinin, bunun bir savaş 
taktiği olduğunu söyleyince, Hubâb b. 
Münzir bu konaklama yerinin uygun ol-
madığını söyledi ve daha uygun yeri gös-
tererek, gerekçelerini açıkladı. Bunun 
üzerine, ordu Hubâb’ın belirlediği yere 
yerleştirildi.7

2. Hz. Peygamber’in sırf  kendisine 
mahsus olduğu şer’i bir delille belirtil-
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miş olan fiilleri. Gece teheccüd namazı 
kılması.8 Ramazan’da visal orucu tutma-
sı, dörtten fazla kadınla evlenmesi buna 
örnek olarak zikredilebilir. Diğer Müslü-
manlar, Hz. Peygamber’in bu fiillerini kı-
yas yoluyla delil olarak alamazlar. Çünkü 
bunların Hz. Peygamber’e ait oluşunda 
şer’i deliller vardır.

3. Hz. Peygamber’in teşrî nitelikli fi-
illeri. Namaz kılışı, oruç 
tutuşu, haccedişi, ziraat 
ortaklığı kuruşu, borç 
alıp vermesi gibi. Bu tür 
fiilleri sünnet olup bunla-
ra uymak gerekir. 

Sonuç olarak sünnet, 
Kur’ân’dan sonra ikinci 
asıl kaynak olup, İslâm’ın 
pek çok hükmü ve belki 
İslâmî müessese ve esas-
ların bütünlüğü sünnetle 
tamamlanmıştır.9

Sünneti İnkâr Sa-
pıklığı 

Son günlerde bize de 
bir soru çok sorulmaya 
başlandı. Bu soruyla be-
raber dillendirilen bazı 
konular daha var. 

“Sünnetin teşrî yani 
yasama kaynağı olma 
meselesi.” Bir başka ifa-
deyle sünnetin dinde 
ikinci delil, yani kaynak 
oluşu meselesi.

“Sünnetin Kur’an’dan 
ayrılmazlığı meselesi.”

“Kur’an’ı anlamada 
sünnete olan ihtiyaç me-
selesi.”

Bunlar konuşuluyor ki bize soruluyor. 
Biz de ihtiyaç vardır ki soruyorlar diyerek 
özet de olsa yazıyoruz. “Evet, bu dinin 
temel kaynakları ikidir.” diyoruz. Yeni bir 
şey değil bu. Öteden beri usûl kitapları-
mızda yazılan konulardır. Bunları dahi bil-
meden tartışanları hayretle karşılamıyor 
değiliz. Hatta soranlara da şaşırıyoruz. 
“Hocam niye şaşırıyorsunuz? Adam bil-

miyor işte!” diye bize sitem edenler var. 
İyi de canım ciğerim, akıl baliğ olmuş bir 
kişi oturduğu mahallenin adını bilmezse, 
sen şaşırmaz mısın? Bu da böyle bir şey-
dir. Bu kadarcık bilgiden mahrum olma-
nın ne mazereti olabilir?

Her neyse, sadede gelelim; dinimizin 
temel kaynakları ikidir:

1. Allah’ın Hz. Muhammed SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem’e bildirdiği ilahi vahyinden 
yani kutsal sözlerinden oluşan Kur’an.

2. Bu Kur’an’ı insanlara okuyan, açık-
layan ve uygulayan Peygamberin SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem’in sözleri, işleri ve benim-
semeleri. Biz buna, “kavli”, “fiili” ve “tak-
riri” diye kısımlarına ayırdığımız “sünnet” 
diyoruz.

Bu sünnet, Kur’an’ın genel, kısa ve ka-
palı geçen ayetlerinin ayrıntılarını açıklar, 
umumi hükümlerini tahsis eder, uygula-
mayı gösterir, hatta Kur’an’da olmayan 
bir kısım hükümleri bildirir. Hiç şüphesiz 
bu yetkiyi O’na, Kur’an yani Allah ver-
miştir. Onlarcasını yazmaya ne hacet, sa-
dece bir ayet bile yeter bu konuda:

أَن  أَْمًرا  َوَرُسولُُه  اللَُّه  َقَض  إَِذا  ُمْؤِمَنٍة  َواَل  لُِمْؤِمٍن  كَاَن  َوَما 

يَكُوَن لَُهُم الِْخَيَُة ِمْن أَْمرِِهْم َوَمن يَْعِص 

ِبيًنا اللََّه َوَرُسولَُه َفَقْد َضلَّ َضَلاًل مُّ

“Allah ve Resûlü 
bir iş hakkında hü-
küm verdikleri za-
man, hiçbir mü’min 
erkek ve hiçbir 
mü’min kadın için 
kendi işleri konusun-
da tercih kullanma 
hakları yoktur. Kim 
Allah’a ve Resûlüne 
karşı gelirse, şüphe-
siz ki o apaçık bir şe-
kilde sapmıştır.”10

Kur’an Allah Teâlâ’nın 
verdiği hükümleri içerir. 
Rasûlullah’ın verdiği hü-
kümleri içermez herhal-
de. Onu sahih sünnet 
içerir. “Yok, Rasûlullah 
hüküm veremez. Böyle 
bir yetkisi yoktur.” diyen-
lerin gözlerine bir daha 
sokalım ayetin baş tara-
fını, gerisini az yukardan 
okusunlar:

“Allah ve Rasûlü 
bir iş hakkında hü-
küm verdikleri za-
man…”

Allah Teâlâ’nın teşrî 
yani yasama yetkisinde şüphe etmeyen-
ler, ayette geçen “Rasûlü’nün hüküm 
vermesini” niye inkâr ediyorlar? İşte ayet 
kardeşim. Rasûl hüküm verirse kimsenin 
muhayyerlik hakkı yok, seçeneği yok de-
niliyor. Kim diyor? Yetkiyi elinde bulundu-
ran. Demek Allah asaleten, Rasûlü O’na 
vekaleten yetki sahibi. Eğer “vekaleten 
yetki, yetkisini asaleten yetkiden alır. O 

Hakikat şudur ki, İslam’ı 
öğrenme ve yaşamada sahih 
sünneti devre dışı bırakanlar, 
sünnetin değerini ve dindeki 

yerini bilmiyor olamazlar. 
Bilerek bu ihaneti yaptıkları 

için artık onlara “kötü 
niyetli sapıklar” demekten 

çekinmiyoruz. Ama değil mi 
ki Müslümandırlar, acıyoruz. 

Bu yüzden dua ediyoruz; 
Allah onlara da hidayet   

nasip eylesin.

“
“

Sünnet Hayat Tarzımız
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olmasa bu da olmazdı.” derseniz, belki 
haklı olursunuz ama bu bir demagojidir, 
bir gereksiz kelime oyunudur. Neticede 
Rasûl’ün hüküm verme yetkisini kabul 
demektir. Hakikat karşısında kem küm 
etmenin ne âlemi var?

Hakikat şudur ki, 
İslam’ı öğrenme ve ya-
şamada sahih sünneti 
devre dışı bırakanlar, 
sünnetin değerini ve din-
deki yerini bilmiyor ola-
mazlar. Bilerek bu ihaneti 
yaptıkları için artık onla-
ra “kötü niyetli sapıklar” 
demekten çekinmiyoruz. 
Ama değil mi ki Müslü-
mandırlar, acıyoruz. Bu 
yüzden dua ediyoruz; 
Allah onlara da hidayet 
nasip eylesin.

Vahyi Gayri Met-
lüv  

Malum, sünnet için 
asıl kaynağını göstermesi 
bakımından “Vahyi Gay-
ri Metlüv / ibadet ola-
rak okunmayan vahiy” 
denmiştir. Sünneti inkâr 
edenler, maksadı gör-
mezlikten gelerek “sün-
neti Kur’an derecesine 
çıkarıyorlar” diye sözü 
saptırmaya çalışıyorlar. 
Bunu kınıyor ve şöyle 
diyorlar: “Kur’an hayatı 
düzenlemeye kâfidir. Al-
lah size yetmiyor mu?”

Öyleyse önce bu kav-
ramları bir görelim. Vahiy, Allah Teâlâ’nın 
emirlerini, yasaklarını ve haberlerini pey-
gamberlerine melek vasıtasıyla veya vası-
tasız olarak bildirmesidir. Kur’ân-ı Kerîm 
Peygamberimize böyle vahyedilmiştir.

Usul kitaplarımızda öteden beri vah-
yin iki kısmından bahsedilir.  Birincisi 
“vahy-i metlûv”dur. Yani Cebrâil Aley-
hi’s Selam’ın, Allahu Teâlâ’dan aldığı ha-
berleri getirerek peygamberlere ve bu 
arada Peygamber Efendimize (SallAllahu 

Aleyhi ve Sellem) okumasıdır. Vahy-i met-
lûvun kelimeleri de, manaları da Allah 
Teâlâ’dan gelmiştir. Kur’ân-ı Kerîm vahy-i 
metlûvdur.

İkincisi de, “vahy-i gayri metlûv”-
dür. Yani Allahu Teâlâ tarafından pey-
gamberlerin kalplerine, bu arada sevgili 
Peygamberimizin (SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem) kalbine bildirilen ilmi, fikri, ha-
beri sevgili Peygamberimizin (SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem) kendilerine ait kelime-
lerle yanındakilere ifade etmesidir. Ha-
dîs-i kudsî bu çeşide misaldir. Hadisle-
rin din ile, şeriat ile ilgili kısımları da bu 
sınıfa dahil edilmiştir. 

Kur’an kastedilerek “Allah kuluna kâfi 
değil midir?”11 sorusuna muhatap olmak, 
hakikaten garibimize gidiyor ve üzüyor. 
Kardeşim, ne demek, elbette Allah bize 
yetiyor. Ancak sünneti bize bahşeden ve 

onunla hayatımızı düzen-
lememizi isteyen, kendi 
kitabını Rasûlüne açık-
lattıran ve uygulamasını 
yaşayarak göstermesini 
isteyen de o Allah Teâlâ 
değil midir? Nedir senin 
itirazın?” Eğer Kur’an 
hayatı düzenlemeye ye-
tiyorsa, eğer dedikleri-
niz gibi Hz. Peygamberin 
teşrî yani yasama, kanun 
koyma, helal haram be-
lirleme yetkisi yoksa sı-
kıştığınız zaman neden 
sünnete sarılıyor ve ha-
dislerden delil getiriyor-
sunuz?

Bu bir çelişki değil 
midir? Hatta bu bir ayıp 
değil midir?

“Vahyi gayri met-
lûv olmaz, yoktur.” 
diye tepinenlere so-
rarız: Hz. Peygamber 
Kur’an’da olmayan 
dine dair bu kadar 
söyledikleri hadisle-
ri kimden öğrendi? 
Hangi okuldan, hangi 
öğretmenden, kimin 
kitabından? O kadar 
ilim dolu muhteşem 
sözler ki, bütün dünya-

nın üniversiteleri onun-
la ilgileniyor. Evet, kimden öğrendi 
Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
bu bilgileri?

“Vahyi gayri metlûv” sözü ile “kaynak 
birliği” kast edilmiş olmaz mı? Zorlamaya 
gerek yok, kimse hadis ile Kur’an’ı kat’i-
lik ve değerde eşit görmemiştir. Sadece 
“dinde ikinci delil” demiştir. Adı üstünde, 
birinci değil ikinci delil. 

“Sünnet, Kur’an’ın yaşanmışlığıdır” 

Kur’an kastedilerek “Allah 
kuluna kâfi değil midir?” 

sorusuna muhatap olmak, 
hakikaten garibimize gidiyor 

ve üzüyor. Kardeşim, ne 
demek, elbette Allah bize 

yetiyor. Ancak sünneti 
bize bahşeden ve onunla 
hayatımızı düzenlememizi 

isteyen, kendi kitabını 
Rasûlüne açıklattıran ve 
uygulamasını yaşayarak 
göstermesini isteyen de 
o Allah Teâlâ değil midir?  

Nedir senin itirazın?”

“

“
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diyorlar. İyi, güzel. O zaman cevap 
vermeliler; mesela namazda, oruçta, 
zekâtta, haccda vs. olduğu gibi, ara 
boşlukları Peygamberimiz Allah’tan 
alarak doldurmadıysa, kendisi mi uy-
durdu? Buradan yola çıkarak siz de aynı 
işlemi yapma yetkisine sahip olduğunu-
zu mu iddia ediyorsunuz?

Bu kadar dine dair hadisleri peygam-
berimiz söylediğine ve uyguladığına göre 
ya bunları kendisi düşündü uydurdu ya da 
Allah’tan doğrudan veya Cebrail aracılığı 
ile fikir olarak aldı ama lafzını, yani keli-
melerin seçim ve dizaynını kendisi yaptı. 
Yok, üçüncü bir öğretmeni var deniliyor-
sa, söylensin, acaba o kimdi? Yoksa on-
lar da mı “O’na bir acem öğretiyordu.” 
diyorlar? İşte cahiliye zamanında O’na 
böyle diyenleri ayet söylüyor: 

َا يَُعلُِّمُه بََشٌ لَِّساُن الَِّذي يُلِْحُدوَن  َولََقْد نَْعلَُم أَنَُّهْم يَُقولُوَن إِنَّ

ِبنٌي إِلَْيِه أَْعَجِميٌّ َوَهَذا لَِساٌن َعَرِبٌّ مُّ

“Biz onların, “O’na bir insan 
öğretiyor!” dediklerini biliyoruz. 
Hak’tan saparak kendisine yönel-
dikleri adamın dili acemi (yaban-
cıdır, açık değildir), bu ise apaçık 
Arapça bir dildir.”12

İsterseniz hadisin, sünnetin dinden 
ayrı bir olay olduğunu bir an olsun (kabul 
etmeden faraza deyip) düşünelim:  Me-
sela zekâtın nisabını, hangi maldan yüzde 
kaç verileceğini Kur’an demediğine göre, 
bunları Hz. Peygamberimiz mi uydurdu? 
Namaza nasıl girilip çıkılacağını kendisi 
mi uydurdu? Abdest almayı ayet öğretti. 
Ağıza, buruna su vermeyi, kulağı ve en-
seyi mesh etmeyi kendisi mi öğretti? Eğer 
öyleyse, Kur’an’a ilk ilave yapan, böyle-
ce “indirilmiş dini” ilk defa “uydurulmuş 
din” hâline çeviren sevgili Peygamberimiz 
olmuyor mu? Bunu mu demek istiyorlar? 
Bu insanların akılları başlarında mı acaba?

Bir de faziletfuruşluk taslayarak “Kim-
seyi tekfir ve tahkir etmiyoruz, sadece 
eleştiriyoruz.” diyorlar. Sübhanellah, 
“uydurulmuş din” diyerek geçmiş âlim-
leri, “din uydurmakla” suçlarken, onlara 
hakaret etmiş olmuyorlar mı? Onların 
mezhebini devam ettiren bizlere de aynı 
ayıp sözü söylemiş olmuyorlar mı? Yoksa 

onlara göre “din uydurukçusu” denmek 
bir adam için hakaret değil midir?

Bir Örnek Bile Yeter

Sünnetsiz Kur’an’ın açıklanamayaca-
ğının, dolayısıyla Kur’an’ın sünnete muh-
taç olduğunun en güzel örneklerini yine 
bunların kitaplarında görüyoruz. Çünkü 
başka çareleri yoktur. Mesela Maide Su-
resinin 38. ayeti hırsızlık yapanlarla ilgili-
dir.  İşte bu ayet örneğinde düşünelim ve 
bazı sorular soralım. İşte o ayet:

َن  ارَِقُة َفاْقطَُعواْ أَيِْديَُهَم َجزَاء ِبَا كََسَبا نَكَاالً مِّ اِرُق َوالسَّ َوالسَّ

اللِّه َواللُّه َعِزيٌز َحِكيٌم

“Hırsızlık eden erkek ve kadı-
nın, yaptıklarına karşılık bir ceza 
ve Allah’tan bir ibret olmak üzere 
ellerini kesin. Allah izzet ve hik-
met sahibidir.”13

Şimdi hadis/sünnet olmadan bu ayeti 
kim tefsir edebilir? Hodri meydan, bu-
yursun yapsın da görelim. Hadi şu soru-
lara cevap versin:

1- Parmak ucundan omuza kadar el-
dir. Elinin neresinden kesilir? 

2- Az ve çoklukta, ne miktar malı, ne-
reden çalarsa eli kesilir? 

3- Ortaklık veya hisseli malı çalarsa eli 
kesilir mi?     

4- Meyve, sebze, et, ekmek, para, 
hayvan vs. hangi çeşit mal olursa olsun 
eli kesilir mi? 

5- Kıtlık zamanı el kesilir mi? 

6- İkinci, üçüncü, dördüncü defa ça-
larsa eli kalmadığına göre neresi kesilir? 

7- Savaş anında el kesilir mi?

Bütün bunların cevabını sünnet ver-
di ve uygulamasıyla da gösterdi. Madem 
sünneti kabul etmiyorsunuz, en azın-
dan dinde delil saymıyorsunuz, hadi siz 
de verin bu sorulara cevabınızı bilgiyi 
Kur’an’dan alarak. Ne diyeceksiniz, çok 
merak ediyoruz. 

Eğer onların dediği gibi “Kur’an her 
şeye yetiyorsa”, kitaplarında sorduğu-
muz sorulara cevap olarak niçin hadis-
leri kullandılar? Bunların önde gelen-

lerinden birisinin Hayat Kitabı Kur’an 
isimli kitabına baktım. Maide 38. ayetin 
açıklamasında bütün bu soruların ce-
vabını hadislere göre yazmış. Ne oldu 
şimdi? Nereye gitti savunduğu tezler? 
Böylece sünnet olmadan bu sorulara 
cevap veremez olduklarını fiilen göster-
miş oldular. “Bu ne perhiz, bu ne lahana 
turşusu.”

“Gerekti, kullandık” diyorlarsa, so-
rarız; Kur’an’ın sözü üstüne ilk söz söy-
leyen, onun demediğini diyerek dine ilk 
ekleme yapan Hz. Peygamber (SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem) olmuyor mu?

Buna “evet” diyorlarsa, o zaman so-
rarız; dine ilk ekleme yapan, böylece “in-
dirilmiş dini” ilk defa “uydurulmuş din” 
yapan Hz. Peygamber (SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem) efendimiz olmuyor mu sizce?

Buna “evet” derlerse Peygambere 
iman, sevgi, saygı ve itaat nereye gider?

Yok, buna “hayır” derlerse iddiaları 
nereye gidiyor?

Nasreddin Hoca aldığı iki kilo eti oğ-
luna yedirip de kendisine “eti püsük yedi” 
diyen karısına iki kilo gelen kediyi göste-
rip sormuş, “bu et ise kedi nerede?”

Allah Teâlâ hiçbir Müslümanı sünnet-
siz etmesin.
1		Buhârî,	Bed’ü’l-Vahy,	I;	İmân,	41;	Müslim,	İmâre,	
155.
2		Buhârî,	Ezân,	18;	Edeb,	27;	Âhad,	I.
3		Ahmed	b.	Hanbel,	III,	318,	366.
4		Nisa	29
5		Zekiyüddin	Şa’ban,	Usulül-Fıkh,	Terc.	İbrahim	Kafi	
Dönmez,	Ankara	1990,	s.	66.
6		Müslim,	Fezâil,	141;	bk.	İbn	Mâce,	Rühün,	15.
7		Kettânî,	et-Terâtibü’l-İdâriyye,	Beyrut	(t.y),	II,	384.
8		el-Müzzemmil,	73/1-4;	el-İsrâ,	17/79
9		Bkz.	Hamdi	Döndüren,	Şamil	İslam	Ansiklopedisi,	
“Sünnet”	md.
10		Ahzab	36
11		Zümer,	36.
12  Nahl, 103
13  Maide 38
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Aile denince akla hemen “top-
lumun en küçük birimi” tü-
ründen tanımlamalar gelmek-

tedir. Gerçekte de aile, toplumu oluştu-
ran en küçük birimdir. Ancak aile top-
lumun niteliğine çok büyük etkisi olan, 
fonksiyonu her açıdan çok önemli olan 
bir kurumdur. Toplumsal seviyenin düş-
mesinde, insani ilişkilerin kalitesizleşme-
sinde, sevgi, saygı, merhamet, edep gibi 
kavramların kaybolmasında aile denilen 
bu küçük kurumunun parçalanmasının, 
yozlaşmasının etkisi çok büyüktür.

Toplumların manevi dinamiklerine 
bağlı olarak, tarihten günümüze farklı 
evlilik şekilleri olmuştur. Kaynaklar cahi-
liye döneminde dört çeşit evlilik türünün 
olduğunu söylemektedir. Bugün gayri-
müslim toplumlarda daha fazla olmak 
suretiyle, İslâm’dan uzaklaşmış ve ahlaki 
değerlerini kaybetmiş Müslüman top-
lumlarda da buna benzer evlilik şekilleri 

görülmektedir. Ancak İslâm insanın tüm 
amellerinde olduğu gibi, evlilik konusu-
nu da insan fıtratına en uygun bir şekilde 
düzenlemiş ve evliliği toplumun kıymet-
lerinden saymıştır. Rabbimiz evliliği sükû-
net olarak tanımlamıştır. 

“Kendisiyle huzura kavuşmanız 
için size kendi nefislerinizden eşle-
re yaratıp, aranızda sevgi ve mer-
hamet var etmesi de onun ayetle-
rindendir…”1 

İslâm’ın evlilik kurumuna dair ba-
kışı, eşlerden her birinin diğerinden 
mutmain olduğu bir arkadaşlığa dayalı 
muaşeret/ortaklık olmasıdır. Yukarıda 
ki ayet de bunun bir delilidir. İslâm’ın 
evliliğe bu bakışı kadının toplumdaki 
statüsünü de inanılmaz derecede de-
ğiştirmiştir. Hz. Ömer’in şu meşhur ifa-
deleri bu değişimin etkisini göstermesi 
açısından önemlidir:

“Vallahi biz, Allah kadınlar hakkında in-
direceğini indirene ve onlara taksim edece-
ğini taksim edene kadar cahiliyyede onları 
bir şeyden saymazdık. Yaptığım bir iş için 
hanımım bana dedi ki: Keşke şöyle şöyle 
yapsaydın. Ben de ona dedim ki: Bu işten 
sana ne? Benim istediğim bir hususta senin 
zorun ne? Bunun üzerine o bana: Hayret 
sana ey İbnu’l Hattab! Sen istişarede bu-
lunmak istemiyorsun, hâlbuki senin kızın 
Rasulullah ile istişarede bulunuyor. Hatta 
o gününe kızgın başlıyor. Ridamı aldım ve 
Hafsa’nın yanına gittim dedim ki: Ey kızım! 
Sen Rasulullah ile istişarede bulunuyorsun, 
nihayet O gününe kızgın mı başlıyor? Ardın-
dan Hafsa dedi ki: Vallahi biz onunla isti-
şarede bulunuyoruz. Ben de dedim ki Bil 
ki ben seni Allah’ın cezasından ve Rasul’ün 
gazabından sakındırıyorum. Güzelliğine 
şaşırıp kaldığın ve Rasulullah’ın da kendi-
sini sevdiği bu şey seni aldatmasın. Sonra 
çıktım. Nihayet kendisine akrabalığımdan 

İSLÂM’DA EVLİLİK HAYATI VE
EŞLER ARASI İLİŞKİLER
NASIL OLMALIDIR?

Halime Aydın
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dolayı Ummu Seleme’nin yanına gittim ve 
onunla konuştum. O, bana dedi ki: Hayret 
sana İbnu’l Hattab! Rasulullah ile hanımla-
rı arasına girmeyi isteyecek derecede her 
şeye müdahil oldun. Ömer dedi ki: Vallahi 
beni öyle bir tuttu ki güzel gördüğüm bazı 
şeylerde beni kırdı. Sonra onun yanından 
çıkıp, gittim.”2

İslâm’ın kadına ve erkeğe evlilik haya-
tında verdiği hak ve sorumluluklara dair 
çok fazla örnek gösterilebilir. Rabbimiz 
şöyle buyurdu:

اُموَن َعَل النَِّساء الرَِّجاُل َقوَّ

“Erkekler kadın-
lar üzerinde kav-
vamdırlar.”3  

Bu ayetle Allah Sub-
hanehû ve Teâlâ erkeğin 
statüsünü belirlemiş:

َولَُهنَّ ِمْثُل الَِّذي َعلَْيِهنَّ

“Onların erkeğin 
hakları gibi hakları 
vardır.”4 diyerek ka-
dının değerini ortaya 
koymuştur ki Allah bu 
şekilde hitap ederken, 
cahili Mekke toplu-
munda ise kadın, bir 
meta konumunda idi. 

Sözlükte kavvam 
kelimesi, nezaret ve 
muhafaza eden kim-
se, işlerin mesuliyetini 
üzerine alıp, iyi idare 
eden anlamlarına gel-
mektedir. Yani aslında, 
ev işlerinin idaresindeki 
sorumluluk konusunda 
kadından çok erkek ön 
plandadır İslâm’ın bakış 
açısına göre. Bu kadının 
oturması, erkeğin ev iş-
lerini yapması manasın-
da değildir elbette.  Ancak erkeğin eşi-
ne yardımcı olması, merhamet etmesi, 
gözetip kollaması kavvam olmasının bir 
gereğidir.

Muhakkak ki Allah kadını ve erkeği 
farklı fıtratlarda yaratmıştır. Ne kadın 

erkeğin fıtratını değiştirebilir ne de er-
kek kadının fıtratını değiştirebilir. Belki 
de evliliklerdeki sorunların en büyük 
nedeni kadının ya da erkeğin birbirleri-
nin fıtratını değiştirmeye çabalamasıdır. 
Çünkü genelde erkeğin de kadının da 
şikâyetleri ve beklentileri aynı mahiyette 
olmaktadır. Bir diğer neden de kadının ve 
erkeğin sorumluluklarını tam olarak bil-
memesidir. Bu konuda en temel neden 
İslâm’ın hassasiyetlerini dikkate almayan 
beşerî nizamlardır. Nitekim her geçen 
gün boşanma ile sonuçlanan evlilikler 
çoğalmaktadır. Mevcut sistem bunu en-

gellemek için birtakım çalışmalar yap-
maktadır ama bu çalışmaların başarıya 
ulaştığı pek de söylenemez. Bir örnek 
olarak geçtiğimiz yıllarda Diyanet İşleri 
Başkanlığı’na bağlı olarak kurulan Aile İr-
şad Bürolarını gösterebiliriz. Laik sistem, 

aile kurumundaki bu çöküşün sebebinin 
manevi dünyamızın tahrip edilmesi, dini 
hassasiyetlerimizin kaybolması olduğunu 
fark etmiş olacak ki bu tür projeleri faali-
yete geçirmektedir.  

Laik sistemin çatısı altında gerçekle-
şen bu tür projelerle yol alınamayacağı 
açıktır. Çünkü her taraftan, evlilik dışı iliş-
kileri özendirecek, kadın ve erkeğin fıtra-
tına aykırı modeller servis edilmektedir. 
Hâlbuki İslâm hukukunun en önemli alt 
başlıklarından olan aile hukuku, boşan-
maların önüne geçebilecek önlemler 

almıştır. Bu önlemler saye-
sinde aile kurumunu olabi-
lecek en medeni seviyeye 
taşımış bu kurumun en 
sağlıklı şekilde kurulması 
ve gelişmesi için en başın-
da tedbirler almıştır. Bun-
lara kısaca değinelim: 

1- İslâm aile hukukun-
da evlilik akdinin gerçek-
leşmesiyle beraber kadın, 
erkeğin kıymetlisi konu-
muna yükselir. Müslüman 
bir erkek ister kabul etsin, 
isterse etmesin, bu akdin 
akabinde kadını maddi 
ve manevi korumakla yü-
kümlüdür. Kadın, İslâm aile 
hukukuna göre erkeğe bir 
emanettir. Bildiğimiz gibi 
emaneti layıkıyla korumak 
gerekir ve bu Müslüman 
için bir erdemdir.  Aişe 
RadiyAllahu Anhâ kanalıyla 
gelen bir hadiste Rasullul-
lah SallAllahu Aleyhi ve Sel-
lem şöyle buyurmuştur:

“Sizin en hayırlınız 
hanımlarına karşı en 
hayırlı olanınızdır.”5

İslâm nizamının, İs-
lâm’ın kanun ve kurallarının kaldırılma-
sıyla beraber, en büyük darbeyi alan ku-
rumlardan biri de aile kurumu olmuştur. 
Bunun zihniyetimizin üzerinde birçok 
etkisi olduğu gibi, evlilik kurumuna ve 
aile olmaya dair bakış açılarımıza da bazı 

İslâm’da Evlilik Hayatı Ve Eşler Arası İlişkiler Nasıl Olmalıdır?

Laik sistemin çatısı altında 
gerçekleşen bu tür projelerle 

yol alınamayacağı açıktır. 
Çünkü her taraftan, evlilik 
dışı ilişkileri özendirecek, 
kadın ve erkeğin fıtratına 

aykırı modeller servis 
edilmektedir. Hâlbuki İslâm 
hukukunun en önemli alt 
başlıklarından olan aile 
hukuku, boşanmaların 

önüne geçebilecek               
önlemler almıştır.

“

“
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olumsuz sonuçları olmuştur. Ne yazık ki 
bugün Müslümanların bir kısmı da dahil 
erkek ve kadın zihnindeki evlilik algısında 
problemler görülmektedir.  Kadın eşi-
ne her istediğini yaptırmayı bir meziyet 
sayarken, erkek ise kadının haklarını kı-
sıtlayarak, kavvamlığını, gücünü göstere-
rek, ilgi ve alakada cimri-
lik ederek, ev işlerinde, 
çocuk eğitiminde kadını 
yalnız bırakmaktadır. 
Hâlbuki evlilik hayatı, 
kendisinden hayırlı nesil-
lerin çıkabileceği, kadın 
ve erkeğin sınırlarına ve 
haklarına riayet ettikleri 
takdirde cennetin anah-
tarı gibidir. Yani aslında 
dünya hayatında huzur 
ve itminan, ahiret haya-
tında ise Allah’ın rızasına 
götürendir.

Bunun için öncelikle 
zihniyetlerimizi, fasit sis-
temlerin empoze ettiği 
algılardan arındırmak zo-
rundayız. Aynı zamanda 
yaşadığımız toplumun 
bize dayattıklarından da 
kurtulmak durumun-
dayız. Yaşadığımız top-
raklar düne kadar gelin 
algısının hizmetçi algısıy-
la örtüştüğü aile kurum-
larına çok kez şahitlik 
etmiştir. Yine kadının 
hiçbir olaya müdahale 
edemediği, çoğu zaman 
şiddet gördüğü, tabiri caiz-
se insan yerine konmadığı ailelere tanık 
olunmuştur ne yazık ki. Hâlen bu du-
rumlara rastlamaktayız. Ancak, özellikle 
büyük şehirlerde, medya gibi unsurların 
etkisiyle, kadınların daha çok seslerinin 
çıktığını görüyoruz. Ancak bu sefer de bu 
seslerin orantısız yükseldiğini görüyoruz. 
Aslında evlilik kurumuyla bağlantılı olan 
tüm tarafların haklarını ve sınırlarını aynı 
anda, aynı bilinçle bilmeleri elzemdir. Asi-
liği, itaatsizliği alışkanlık eden kadın figürü 
ne derece sıkıntılı bir vakıa ise, İslâm’ın 
kendisine verdiği kavvamlık özelliğini, ka-

dının düşüncelerini, itirazlarını, isteklerini 
önemsememek, ona destek olmamak, 
yardım elini uzatmamak, haklarını kısıt-
lamak olarak kullanan erkek figürü de o 
derece sıkıntılıdır.  Rasulullah’ın hayatın-
da ise çok farklı örnekler görebiliriz şu 
örneklerde olduğu gibi:

Müslim’de geçen bir rivayette Rasu-
lullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem ev hal-
kının hâlini hatırını sorar, güler yüz gös-
tererek, onların anlattıklarını dinlerdi. 
Akşamları aile fertlerini bir araya toplar, 
sohbet ederdi.

Enes RadiyAllahu Anh’tan gelen bir 
rivayette Rasulullah’ı çok güzel çorba 
pişiren İranlı bir komşusu yemeğe davet 
etti. Rasullulah hanımı Aişe’nin de gelip 
gelmeyeceğini sordu. Adam kabul etme-
yince Rasullullah Aişe olmadığı için gele-

meyeceğini bildirdi. Adam üç kere gidip, 
geldi Rasullulah Aişe’siz gelemeyeceğini 
tekrarladı. Adam Aişe de gelsin deyince 
beraber gittiler.6

Aişe’den gelen bir rivayette şu bilgiler 
yer almaktadır: 

“Rasullullah herkes 
evinde ne yaparsa onu 
yapardı. Elbisesini ya-
mar, ayakkabısını ta-
mir eder. Koyunlarını 
sağar, kendi işini kendi 
yapardı.”7

2- Kadının aile haya-
tındaki görev ve sorum-
luluklarına gelecek olur-
sak;  İslâm aile hukukun-
da kadın için iki önemli 
basamak vardır. Bunlar 
itaat ve anneliktir. İkisi de 
kadının zor görevlerdir. 
Aynı zamanda dünya ve 
ahiret hayatındaki getirisi 
de o derece büyük olan 
görevlerdir. Bu konuda 
pek çok rivayet vardır. 
Buhari, Sahih’inde Ebu 
Hureyre yoluyla, Rasu-
lullah’ın şöyle dediğini 
rivayet etmiştir:

“Kocası gördüğü 
hâlde izni olmaksızın 
kadının oruç tutması 
helal değildir. Koca-
sının izni olmaksızın 
evine girilmesine izin 
vermez. Kadın, kocası-

nın izni olmaksızın bir nafaka infak 
ederse yarısı kocasına verilir.”

Evlilik hayatında kadının kocasına ita-
ati, erkeğin haklarındandır. Bu hakka ria-
yet etmeyen bir kadının günaha gireceği 
şer’î naslarda açıktır. Bugün ise Batı’dan 
beslenen bazı fikirlerin etkisiyle kadının 
bağımsızlığını, eşine itaat etmek zorunda 
olmadığını savunan bazı anlayışlar, Müs-
lümanlar arasında da varlık kazanmıştır. 
Böyle bir durumda ise boşanmaların art-
maması imkânsız bir hâle gelmiştir. Tam 
da şuanki vakıada olduğu gibi...

Evlilik hayatında kadının 
kocasına itaati, erkeğin 

haklarındandır. Bu hakka 
riayet etmeyen bir kadının 

günaha gireceği şer’î 
naslarda açıktır. Bugün 

ise Batı’dan beslenen bazı 
fikirlerin etkisiyle kadının 
bağımsızlığını, eşine itaat 

etmek zorunda olmadığını 
savunan bazı anlayışlar, 

Müslümanlar arasında da 
varlık kazanmıştır.

“

“
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3- Çocukların bakımı ve terbiyesi 
mevzusuna gelecek olursak; bu mesele 
de eşler arasında sık sık tartışma konusu 
olmaktadır. Annelik çocuk sahibi kadının 
en önemli vazifesidir. Bu vazife çocuğu 
giydirmek, doyurmaktan daha fazlasını 
içerir. Anne aynı zaman-
da çocuğu dini ve dün-
yevi anlamda eğiten bir 
eğitimcidir de. Annenin 
çocuk eğitimi konusunda 
en önemli faktör olması, 
babanın bu işten muaf 
olduğu anlamına gelmez. 
Tam da bu noktada Müs-
lüman erkeklerde dahi 
çocuk eğitiminin yalnız 
anneye ait olduğu şeklin-
de bir bakış açısını göz-
lemleyebiliyoruz.

Muhakkak ki çocuk 
eğitimi çok zor bir me-
seledir. Bazen her tür-
lü çabayı sarf  ettiğimiz 
halde bir sonuç alama-
dığımız da olur. Ama bu 
noktada Hz. Nuh’un im-
tihanını, Hz. Lokman’ın 
oğluna yönelik o güzel 
tavsiyelerini unutmama-
lıyız. Bir de üstüne beşeri 
sistemlerin çocuklarımızı 
zihinsel ve ruhsal ola-
rak yıpratan, ifsat eden 
unsurlarını düşündüğü-
müzde, bu iş için daha 
çok çalışmalı daha fazla 
ehemmiyet göstermeliyiz. 
En nihayetinde bir kadın, her taraftan ah-
laksızlığa çağıran böylesine bir ortamda 
tek başına ne derece faydalı olabilir ki? 
Rasulullah’ın çocuk eğitiminin ne derece 
zor olduğunu bildiren şu hadisine dikkat 
çekmeliyiz:

“Siz var ya siz, sizin yüzünüzden 
ananız babanız cimriliğe, korkaklığa, 
cehalete düşüyor. Ama buna rağmen 
siz Allah’ın reyhanları, cennetin çi-
çeklerisiniz.”8

Erkek çocuklarının babayı rol model 
aldıkları gerçeğini de düşündüğümüzde, 

İslâm’da Evlilik Hayatı Ve Eşler Arası İlişkiler Nasıl Olmalıdır?

Annelik çocuk sahibi kadının 
en önemli vazifesidir. Bu 
vazife çocuğu giydirmek, 

doyurmaktan daha fazlasını 
içerir. Anne aynı zamanda 

çocuğu dini ve dünyevi 
anlamda eğiten bir eğitimcidir 

de. Annenin çocuk eğitimi 
konusunda en önemli 

faktör olması, babanın bu 
işten muaf olduğu anlamına 

gelmez.

“

“

babanın çocuk eğitimdeki önemini daha 
iyi algılamış oluruz. İslâm ahlakına sahip 
bireyler yetiştirmek için anne ve baba-
nın ortak kararlar alması, ortak hareket 
etmeleri ve bu konuda aynı ehemmiye-
ti göstermeleri zorunludur. Televizyon 

başından kalkmayan, bu görevi sürekli 
birbirinin üzerine atan, çocuk sahibi ol-
makla beraber üzerine aldığı sorumlulu-
ğun farkında olmayan anne ve babaların 
eliyle, salih nesillerin yetişmesini elbette 
bekleyemeyiz.

İmam Gazali İhya’sında şöyle söylü-
yor:

“Çocuk ana babasının yanında bir ema-
nettir. Onun temiz kalbi tamamen boş, saf 
ve kıymetli bir cevherdir. O her türlü nakışa 
kabiliyetli olduğu gibi meylettirildiği her şeyi 
almaya da elverişlidir. Eğer çocuk hayra 

alıştırılır, hayırlı şeyler öğretilirse, hayır üze-
re büyür, dünya ve ahirette mesud olur.”

 Bu konuda son olarak şeyh Takiyud-
din en-Nebhani’nin evlilik hayatı ile ilgili 
değerlendirmesini örnek verebiliriz. Ki 
bu değerlendirme, evlilik hayatında eş-

lerin durumlarını açıkça 
belirten ve bazı yargıları-
mızı değiştirecek ifadeler 
içermektedir.

“Kocanın kadın üze-
rindeki kavvamlığının ve 
evdeki liderliğinin manası, 
hiçbir emri reddedilmeyen 
evdeki zorba ve evin yöne-
ticisi demek değildir. Bila-
kis kocanın evdeki lider-
liğinin manası ev işlerini 
gütmek ve idare etmektir. 
Bunun içindir ki kadın, ko-
casının sözüne cevap vere-
bilir, sözünde onunla tar-
tışabilir, onunla istişarede 
bulunabilir. Çünkü onlar 
birer arkadaş olup, amir 
ve memur veya hâkim ve 
mahkûm değildirler. Aksi-
ne o ikisi, evlerinin idaresi 
ve evin işlerinin güdülmesi 
bakımından liderliğin o iki-
sinden birine verildiği birer 
arkadaştırlar.”9  
1		Rum	Suresi	21

2		Muttefekun	aleyh

3  Nisa Suresi 34

4  Bakara Suresi 228

5  Müslim

6  Müslim

7		Ahmed	bin	Hanbel

8		Tirmizi,	İbni	Mace

9		Takiyyuddin	en-Nebhani,	İçtimai	Nizam
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İnsanlığın yaratılış gayesine uygun 
yaşayabilmesi, İslâmi bir hayatın 
başlaması ve tüm insanların İslâm 

ile tanışabilmesi ancak İslâm’a davet ile 
mümkündür. Bu yüzden Kur’an-ı Ke-
rim’de birçok ayette davet ile ilgili nebi, 
rasul ve onların dışında kavimlerin kıssa-
ları bizlere anlatılmıştır. Tüm bu kıssaların 
ortak özelliği İslâm davası ve bu davanın 
yeryüzünde hâkim kılınmasıdır. Allah Su-
bhanehû ve Teâlâ insanı kendisine kulluk 
için yaratmış ve hayat sermayesini bu 
kulluk için kullanmasını emretmiştir. Bir 
Müslüman İslâm davasından uzak olursa 
hayatın anlamını, yaratılış gayesini idrak 
edemez ve bireysel olarak dini yaşadı-
ğını zanneder. Hâlbuki İslâm davası ta-
şınmadan din kâmil manada yaşanamaz. 
Davetsiz insan, kulluğu idrak edemez. 
Davetsiz hayat gayesiz, amaçsız bir ha-

yattır. En önemli farz terk edilirse kişi bu-
nun hesabını Allah’a veremez. Bu durum 
Müslümanlar için ölüm kalım meselesidir. 

إَِل  ًا َونَِذيًرا َوَداِعًيا  أَْرَسلَْناَك َشاِهًدا َوُمَبشِّ إِنَّا  النَِّبيُّ  أَيَُّها  يَا 
ِنيًا اللَِّه ِبإِْذنِِه َوِسَاًجا مُّ

“Ey Nebi! Biz seni bir şahit, bir 
müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak 
gönderdik. Ve de kendi izniyle Al-
lah’a bir davetçi ve nur saçan bir 
kandil olarak gönderdik.”1

Ben bu makalemde İslâm’ın emin 
bir bekçisi olan dava adamlarının bazı 
özelliklerinden bahsetmek istiyorum. 
Dava adamı yalnızca Allah’a davet eden 
adamdır. Bu dava Allah’ın davasıdır.  Bu 
yüzden bu davayı taşıyan her dava adamı 
Allah’a yani İslâm’a davet etmelidir. Çün-
kü tüm mahlûkatı kendisine davet eden 

âlemlerin Rabbi olan Allah’tır. Allah’tan 
başkasına davet zulümdür, haktan uzak-
laşmadır. Kendisine davet edilmeye layık 
olan yalnızca Allah’tır. Bunun için her kim 
kendisine, cemaatine, partisine, milliye-
tine, çokluğa, paraya, makama vb. her-
hangi bir şeye davet ederse bu sapmadır, 
batıldır, Allah’a davetin terk edilmesidir. 
Dava adamı yalnızca Allah’a davet etmeli 
ve O’nun vahyini tebliğ etmelidir. Allah 
Subhanehû ve Teâlâ şöyle buyurmaktadır

ن َدَعا إَِل اللَِّه َوَعِمَل َصالًِحا َوَقاَل إِنَِّني  مَّ َوَمْن أَْحَسُن َقْواًل مِّ

ِمَن الُْمْسلِِمنَي 

“Salih amel işleyen, Allah’a da-
vet eden ve ben Müslümanım di-
yenden kim daha güzel sözlü ola-
bilir?”2

DAVANIN ÖNEMİ VE
DAVA ADAMININ ÖZELLİKLERİ

Musa BAYOĞLU
musabayoglu@hotmail.com
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Dava adamı fedakârdır. Dava adamı 
bu davanın kendisinden fedakârlık istedi-
ğini bilir ve her türlü fedakârlığa kendi-
ni hazırlar. En büyük fedakârlık bu dava 
uğrunda şahit olmak, şehit gibi yaşamak 
ve bu yolda şahadet şerbetini içmektir. 
Bu yolda rahat olmayan bir anlayış ile 
davasını taşır. Koşar, yorulur, terler ama 
asla dava için fedakârlık yapmaktan vaz-
geçmez. Bu dava onun için tüm sevdik-
lerinden daha değerlidir. Bu 
yüzden davası için her türlü 
fedakârlığı yapar. Zaman za-
man diğer sevdikleri ile da-
vası arasında tercih yapmak 
zorunda kalırsa, tercihlerde 
sürekli davet lehine tercih-
te bulunur. Daveti başarılı 
olduğunda sevinçten, bü-
yük felaketleri gördüğünde 
ise üzüntüden bu dava için 
gözyaşı döker. Dava adamı 
ahirette rahat etmeyi um-
duğu için dünya hayatında 
rahat etmeyen, rehavete 
kapılmayan bir hayat tarzını 
ilke edinir. 

Hind bin Ebî Hâle Radi-
yAllahu Anh diyor ki: “Ra-
sulullah SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem (ümmeti hakkında) 
devamlı üzüntülü ve sürekli 
düşünceliydi. Hiçbir zaman 
rahat içinde değildi. Çoğu za-
man susardı. Gereksiz yere 
konuşmazdı.”3

Dava adamı davetine 
tevhitten başlar. Davet tüm 
nebi ve rasullerin göreviydi. 
Tüm nebi ve rasuller davet-
lerine hep tevhidi anlatarak 
başlamışlardı. Tevhidi bil-
meyen, Rabbini tanımayan, 
niçin geldiğini, nereye gideceğini, yaratı-
lış gayesini anlamamış insanların İslâm’a 
girmesi, girse dahi tam teslim olmaları 
mümkün değildir. Bu yüzden davete na-
mazdan, ahlaktan, Kur’an okumaktan, 
Sünnetlere uymaktan başlamak örnek 
davetçi nebi ve rasullerin sünnetine ters-
tir, hatadır. Allah Rasulü sadece Allah 
vardır demiyor, Allah’tan başka ilah yok-
tur ve ben Allah’ın dışındaki tüm ilahlara 
ve onlara tabi olanlara düşmanım, gelin 

tek ilah olan Allah’a iman edin, kendinizi 
kurtarın, kardeş olalım, diyordu. 

إِلََه  اَل  أَنَُّه  إِلَْيِه  نُوِحي  إِالَّ  رَُّسوٍل  ِمن  َقْبلَِك  ِمن  أَْرَسلَْنا  َوَما 
إِالَّ أَنَا َفاْعُبُدوِن 

“Senden önce gönderdiğimiz 
her peygambere: Benden başka 
ilah yoktur, Bana ibadet edin, diye 
vahyettik.”4

Dava adamı Allah’ın yardımının dava-
sına sarılmakla geleceğine iman eder. Al-
lah’ın yardımı bizim olmazsa olmazımız-
dır. Eğer Allah bize yardım etmezse dava 
adamı olmak bir yana Müslüman olabil-
memiz ve kalabilmemiz bile mümkün 
değildir. Çünkü insanoğlu eksik, aciz ve 
sınırlıdır. Bu yüzden her şeyde insanoğlu 
âlemlerin Rabbi olan Allah’a muhtaçtır. 
O’nun yardımı bizim en büyük gücümüz-
dür. Eğer biz Allah’a yani dinine yardım 
edersek Allah da bize yardım edeceğini 

ve ayaklarımızı dini üzerinde sabit kıla-
cağını vadetti. Eğer dine yardım etmez 
dava adamı olamazsak Allah’ın bize 
yardım sözü yoktur. Allah Subhanehû ve 
Teâlâ şöyle buyuruyor:

وا اللََّه يَنُصْكُْم َويَُثبِّْت أَْقَداَمكُْم  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِن تَنُصُ

“Ey iman edenler! Eğer siz Al-
lah’ın dinine yardım ederseniz, Al-

lah da size yardım eder 
ve ayaklarınızı dini üze-
rinde sabit kılar.”5 

Dava adamı Allah’ın di-
nine şer’î ölçülere göre yar-
dım eden adamdır. Allah’ın 
dinine öyle yardım etmeliyiz 
ki hem niyetimiz sadece ve 
sadece Allah’ı razı etmek 
üzere ihlaslı olmalı hem 
de şer’î hükümlere uygun 
şekilde hareket etmeliyiz. 
Bir kişi bu yolda ihlaslı de-
ğilse ne yaparsa yapsın tüm 
amelleri boştur veya yine 
bir kişi bu yolda ne kadar 
samimi olursa olsun eğer 
şer’î hükümlere uymaz ise 
o kişi dava adamı değildir. 
Allah ona yardım etmez ve 
o kişinin ayakları din üzerin-
de sabit kalamaz. Her kim 
İslâmi hayatı başlatma yo-
lunda İslâm’a bağlı kalmazsa 
bugün değilse yarın yoldan 
sapacak, davaya hizmet de-
ğil zarar verecektir.

َعَل  اللَِّه  إَِل  أَْدُعو  َسِبيِل  َهِذِه  ُقْل 
بَِصيٍَة أَنَا َوَمِن اتََّبَعِني َوُسْبَحاَن اللَِّه َوَما أَنَا 

ِمَن الُْمْشِِكنَي 

“De ki: İşte bu, be-
nim yolumdur. Ben ve 

bana tabi olanlar, basîret 
üzere Allah’a davet ederiz. Ben 
Allah’ı tesbîh ederim ve ben müş-
riklerden de değilim.”6

Dava adamı İslâm risaletinin emanet-
çisi ve mirasçısıdır. İslâm kültüründe asıl 
olan her risaletin bir rasulünün olmasıdır. 
Tüm risaletler bir rasul ile taşınmış ve en 
son risalet Allah Rasulü SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem ile tüm insanlığa gönderilmiştir. 
O hâlde kıyamete kadar tüm insanlığa 
gönderilmiş İslâm risaletinin taşınma, an-

Davanın Önemi Ve Dava Adamının Özellikleri

Dava adamı 
davetine tevhitten 

başlar. Davet tüm nebi 
ve rasullerin göreviydi. 
Tüm nebi ve rasuller 

davetlerine hep tevhidi 
anlatarak başlamışlardı. 

Tevhidi bilmeyen, Rabbini 
tanımayan, niçin geldiğini, 
nereye gideceğini, yaratılış 

gayesini anlamamış 
insanların İslâm’a girmesi, 

girse dahi tam teslim 
olmaları mümkün değildir.

“
“
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latılma ve tatbik edilme sorumluluğu bu 
risalete iman eden tüm Müslümanların 
üzerine emanettir, farzdır. Bu emanet, 
diğer tüm emanetlerden daha kıymet-
li bir emanettir. Eş, çocuk, can, mal ve 
diğer tüm emanetler ancak İslâm davası 
emanetinin korunması ile korunabilir. 

َفلَِذلَِك َفاْدُع َواْسَتِقْم كََم أُِمرَْت َوال تَتَِّبْع أَْهَواءُهْم 

“İşte onun için sen (tevhide) 
davet et ve emrolunduğun gibi 
dosdoğru ol. Onların hevalarına 
uyma.”7

Dava adamı imkânına göre değil ima-
nına göre hareket eden adamdır. İslâm 
davası tarihin birçok döneminde ve şu 
anda olduğu gibi zorluklar, sıkıntılar ile 
taşınmıştır. Geçmişte Nuh, Hud, İsa Aley-
himu’s Selam, Mekke Dönemi’nde Allah 
Rasulü ve Ashabı, Ashabı Uhdud, Ashabı 
Kehf  örnekleri ve bugün Arakan, Suriye, 
Filistin, Türkistan gibi örneklerde olduğu 
gibi imkânlar yetersiz hatta yok denecek 
kadar az olabilir. Bu vakıalar dava adamı-
nın davasını taşımasına etki etmemelidir. 
Önemli olan imkânlara göre hareket et-
mek değil imana göre hareket etmektir. 
Bütün nebi, rasul ve onların yolunu takip 
eden ashabları imkânlarıyla değil imanla-
rıyla hareket ederek her zaman imkânla-
rının üzerinde işlere Allah’ın izni ile mu-
vaffak olmuşlardır.

Bu konuda güzel bir örnek Abdullah 
İbni Mektum RadiyAllahu Anh’dır. Katâ-
de b. Enes anlatıyor: “Abdullah b. Ümmü 
Mektum Kadisiye’de savaşıyordu. Elinde 
siyah bir sancak, üzerinde çok sağlam 
bir zırh vardı. Savaşın şiddetlendiğini fark 
edince yıllardır özlemle beklediği şehadet 
anının yaklaştığını anladı. Çevresinde bulu-
nan arkadaşlarına: Sancağı bana verin ben 
körüm, bir yere kaçamam, dedi. Sahabenin 
şahadeti arzuladığını anlayan komutanlar 
isteğini kabul edip İslâm ordusunun san-
cağını ona verildi. Farsların karşısına diki-
lerek ön saflarda savaşmaya başladı. Etraf 
cehennem yerinden farksızdı. Ok ve mız-
raklar havada uçuşuyor, nara ve feryatlar 
yer ve göğü inletiyordu. Başlar gövdelerden 
ayrılıyor, kol ve bacaklar bir taraflara uçu-
yordu. Sahabe bütün bunlara aldırmadan 
İslâm sancağını en ötelere taşımak için 
çırpınıyordu. Derken havada uçan oklar 
vücuduna saplandı, sonra kılıç darbeleri… 

Takvimler hicretin 15. yılını gösterirken o 
tarihe Kadisiye şehidi olarak not düşülüyor-
du.”8 Ümmü Mektum imkânlarına göre 
değil imanına göre davasına gönül vermiş 
ve davası için imkânlarının üzerinde işler 
ile Rabbini razı etmiştir.

Dava adamı davasının aşığı, delisi olan 
adamdır. Davası onun için her şeydir. 
Davasını hayatın merkezine koymuştur. 
Davası için her şeyi yapar. Davası için ya-
şar ve davası için ölür. Davası için deli gibi 
çalışır, deliler gibi fedakârlık yapar, gayret 
gösterir. Hiçbir kınayıcının kınamasından 
korkmaz, insanlara aldırmaz, sadece da-
vasının hâkimiyetini düşünür. Öyle bağ-
lıdır ki davasına insanlar onun davasına 
olan bağlılığını anlayamaz. Hasan Bas-
ri’nin Sahabe efendilerimiz Rıdvanullahi 
Aleyhim için söylediği “Siz onları görsey-
diniz onlar için delidir derdiniz.” sözünün 
manası da bunu ifade etmektedir. Sa-
habe efendilerimiz davalarına öyle bağ-
landılar ki ne kendilerinden önce ne de 
sonra bu yolda böyle bir nesil yetişmedi. 
Allahu Teâlâ daha dünyada iken onların 
birçoğundan razı oldu. Onlar cahilî bir 
hayatı insanlığın medarı iftarı bir asır olan 
“Asrı Saadet” yaptılar. Uğrunda delisi ol-
dukları İslâm davetinin âleme taşınması 
için yeryüzünün en mübarek mescitlerini 
ve Allah Rasulü’nün bulunduğu toprakla-
rı bırakarak dünyanın dört bir yanına da-
ğıldılar, yollara düştüler. Cihad meydan-
larında bu dava yolunda hiç bilmedikleri 
topraklarda şehit oldular.

َوالَِّذيَن  َوالَنَصاِر  الُْمَهاِجِريَن  ِمْن  لُوَن  الَوَّ اِبُقوَن  َوالسَّ
لَُهْم َجنَّاٍت  ِبإِْحَساٍن َرِضَ اللُه َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه َوأََعدَّ  اتََّبُعوُهْم 

تَْجِري تَْحَتَها الَنَْهاُر َخالِِديَن ِفيَها أَبًَدا َذلَِك الَْفْوُز الَْعِظيم     

“Muhacirlerden ve Ensar’dan 
o ilkler, o önde gidenler ve bir de 
ihsan şuuruyla onlara tâbi olanlar 
var ya, Allah onlardan razı, onlar 
da Allah’tan razıdırlar. Allah on-
lara, altlarından ırmakların çağla-
dığı, içinde ebedî kalacakları cen-
netleri hazırlamıştır. İşte büyük 
kurtuluş budur.”9

Dava adamı sonuca bakmayan adam-
dır. Dava adamı davasını taşımakla so-
rumludur. Sonuç onun elinde değildir. 
Allah’ın takdiri sonucu belirleyen faktör-
dür. O yapması gerekeni yapar, tevekkül 
sahibidir. Davasının sahibinin Allah oldu-

ğunu hiç unutmaz, sahibi Allah olan bir 
davanın neticesi bellidir. O Allah’ın rızası-
dır. Bu yüzden acele etmez, çalışmasının 
karşılığını gördüğünde sevinir, görmedi-
ğinde gayretlerini artırır ama asla amelle-
rini neticeye göre şekillendirmez. Netice 
Allah’tandır, başarı olursa bu onun hay-
rınadır, başarısızlık gibi bir durum olursa 
bu imtihandır ve bu da onun için hayır-
dır. Çünkü dava adamı neticeden değil 
amellerinden sorumludur. Yeter ki dava 
adamı davasına Allah’ın istediği şekilde 
sarılsın. 

اللََّه يَْهِدي َمن يََشاء َوُهَو  إِنََّك اَل تَْهِدي َمْن أَْحَبْبَت َولَِكنَّ 
أَْعلَُم ِبالُْمْهَتِديَن 

“Sen sevdiğini doğru yola ile-
temezsin, ancak Allah dilediğini 
doğru yola iletir ve O doğru yola 
erecekleri daha iyi bilir.”10

Dava adamı kendisinin değil davasının 
mükemmel olduğuna inanır. Dava ada-
mının iki günü birbirine eşit olmamalıdır. 
Her geçen gün kendisini davet yolunda 
yetiştirmelidir. Ancak her şeye rağmen 
her zaman için mükemmel olan İslâm 
davasıdır, çünkü o vahiydir. Bu davaya 
gönül vermiş davetçi ise mükemmel de-
ğildir. O hangi aşamada olursa olsun ha-
taları, yanlışları olan insandır. Bu yüzden 
mükemmel olan bir davayı taşısa da dava 
adamının eksiklerinin olması normaldir, 
doğaldır. Önemli olan dava adamının 
elindeki imkânları davası için kullanması 
ve sürekli kendini geliştirmesi, eksiklerini 
kapatması, bu davaya layık bir davetçi ol-
masıdır. Mekke’de daveti taşıyan Sahabe 
efendilerimiz mükemmel olmasalar da 
davalarına güçleri yettiğince bağlandılar 
ve Allah onlardan ebeden razı oldu. 

Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
bir hadisi şerifte ise şöyle buyurmuştur: 

“Benim sözümü işitip ezberleyen, 
kavrayan ve diğerlerine anlatan ku-
lun yüzünü Allah nurlandırsın. Zira 
fakih olmayan nice fıkıh taşıyıcıları 
vardır. Yine kendisinden fakih olan 
kimselere fıkıh taşıyan nice kimseler 
vardır.”

Dava adamı, bu toplumun ancak dava 
ile düzeleceğine iman eden adamdır. Top-
lumun bu hâle gelmesinin tek nedeni İslâ-
mi hayatın tatbik edilmemesidir. Batı’nın 
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Müslümanlara aşıladığı “dine bağlılıktan 
dolayı geri kaldık”, “dinden uzaklaşarak 
medenileşiriz”,”Batı medenidir” gibi batıl 
algıları yok etmek ve gerçek kalkınmanın, 
kurtuluşun ancak İslâm ile olabileceğini 
anlatmak dava adamının en baştaki gö-
revlerindendir. O, toplumun fikirlerini, 
duygularını ve nizamlarını İslâm ile değiş-
tirmek için çalışır. Toplumun İslâm ile de-
ğişeceği konusunda asla şek ve şüphesi 
yoktur. Çünkü İslâm bireyi, toplumu ve 
devleti değiştirmek için gelmiştir. Toplu-
mun İslâm ile değişebileceğinden şüphe 
etmek taşıdığı davadan şüphe etmek ola-
cağı için toplumun tepkisi ne olursa olsun 
o toplumu her daim değiştirmek için İslâ-
mi davetini taşır. 

َعَل  لُِيظِْهرَُه  الَْحقِّ  َوِديِن  ِبالُْهَدى  َرُسولَُه  أَْرَسَل  الَِّذي  ُهَو 
يِن كُلِِّه َولَْو كَرَِه الُْمْشِكُوَن  الدِّ

“Dinini bütün dinlere hakim 
kılmak için Rasulünü hidayet ve 
hak dinle gönderen O’dur. Müşrik-
ler sevmeseler bile.”11

Dava adamı İslâmi hayatı başlatmak 
için çalışan cemaat ile davasını taşır. İslâm 
davası tek başına ferdî olarak taşınamaz. 
Bu hem aklen hem de şer’an doğru de-
ğildir. Allah Rasulü SallAllahu Aleyhi ve Sel-
lem bu daveti tek başına taşımamış, dava 
adamlarından bir kitle oluşturmak için 
Daru’l Erkam’ı kurmuş ve buradan dave-
tini yönetmiştir. Çünkü İslâm davetini ta-
şımak ancak bir cemaat ile mümkündür. 
Aklen bakıldığında ise küçük bir dükkâ-
nın işletilmesi dahi tek kişi ile çoğu kez 
mümkün değildir. Tüm insanlığı ilgilendi-
ren davetin ise tek başına taşınması hem 
aklen hem de şer’an mümkün değildir. 
Bu yüzden dava adamı davasını yeryüzü-
nün tamamına ulaştıracak, hedefi; âleme 
daveti taşımak olan bir kitle ile davasını 
taşır. Birlikten kuvvetin doğacağını, Rab-
bisinin ondan bu şekilde razı olacağını bi-
lir ve cemai çalışmanın gereklerini yerine 
getirir.

ِبالَْمْعُروِف  َويَأُْمُروَن  الَْخْيِ  إَِل  يَْدُعوَن  ٌة  أُمَّ نكُْم  مِّ َولَْتكُن 
َويَْنَهْوَن َعِن الُْمنكَِر َوأُْولَِئَك ُهُم الُْمْفلُِحوَن

“Sizden, hayra çağıran, iyiliği 
emreden ve kötülükten men eden 
bir topluluk bulunsun. İşte kurtu-
luşa erenler onlardır.”12

Dava adamı sabreden adamdır. İslâm 
daveti bir ömür boyu imtihanlarla dolu 
olduğu için dava adamı mutlaka sabrı 
kuşanmalıdır. Sabredemeyen hiç kimse 
dava adamı olamaz, olsa bile dava ada-
mı olarak kalamaz. Rabbimiz defalarca 
bizlere sabırlı olmamızı emretmiş, sab-
redenlerle beraber olduğunu, sabreden-
lerin kazanacağını, kurtulabileceğini bil-
dirmiştir. Sabretmek sessiz kalmak, zul-
me rıza göstermek, bir şey yapmamak, 
durmak, geri çekilmek, dönmek değildir. 
Sabretmek her şart ve koşulda davaya 
bağlı kalmak, davanın hayrı için ileri git-
mek, hakkı ayakta tutmaktır. Bulunduğu 
hâli korumak, vazgeçememek, devam 
etmek velhasıl davadan taviz vermemek-
tir. İslâm düşmanlarının bu davanın ya-
yılmasından rahatsız olduğu ilk günlerde 
İslâm’ın ilk şehitleri Yasir ailesine işkence 
edilirken Allah Rasulü SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem onları gördü ve şöyle buyurdu:

“Sabredin, ey Yasir ailesi! Sabre-
din, ey Yasir ailesi! Sabredin, ey Yasir 
ailesi! Sizin mükâfatınız cennettir. 
Sabredin, ey Yasir âilesi!” Böyle diye-
rek sabır tavsiyesinde bul undu onlara. 
Yasir ailesi sabretti, işkencelere rağmen 
vazgeçmedi, davalarına bağlı kaldı ve Al-
lah onlardan razı oldu.

Dava adamı davasını ölüm kalım 
meselesi yapan adamdır. İmanı olanın 
iddiası, iddiası olanın ideali, ideali olanın 
davası ve davası olanın hedefleri vardır. 

Dava adamı da davasını hayatın mer-
kezine koymuş, ölüm kalım meselesi 
yapmış adamdır. Onun en büyük hedefi 
davasının hâkim olması ve tüm insanlığın 
kurtulmasıdır. Bu yüzden Mekke müşrik-
leri İslâm davasını bitirmek için çocukla-
rı, babaları, köleleri ile savaştılar, örf  ve 
âdetlerini çiğnediler, iftira attılar, işkence 
ettiler. Aynı şekilde Müslümanlar davaları 
için her şeyi göze aldılar. Anne ve baba-
larını karşılarına aldılar, her türlü zulme 
sabrettiler, gerekince yurtlarını terk etti-
ler, öldüler, öldürdüler ama davalarından 
asla vazgeçmediler. Çünkü her iki taraf 
da hangi dava kazanırsa diğer davanın 
bitecek ve yenileceğini çok iyi biliyordu. 
Allah Rasulü SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
davasını terk etmesi için yapılan tekliflere 
aracılık eden amcasına şu şekilde karşılık 
veriyordu:

“Ey Amca! Güneşi sağ elime, ayı 
da sol elime verseler, gene de ben 
bu davadan vazgeçmem. Ya bu dava 
hâkim olur; ya da ben bu yolda ölü-
rüm…”

Dava adamı her fırsatta davetini taşır. 
Davet belirli bir zamana, belirli günlere 
veya insanlara hapsedilemeyecek kadar 
genel bir farzdır ve 7/24 her zaman ta-
şınmalıdır. Evde, okulda, işte, sokakta, 
çarşıda, pazarda, meydanlarda, meclis-
lerde, piknikte, yolculukta her an, her 
yerde yapılması gereken farzdır. Oturdu-
ğu meclislerdeki gayri İslâmi sohbet or-

Davanın Önemi Ve Dava Adamının Özellikleri
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tamlarını, acaba nasıl İslâmi bir sohbete 
çevirebilirim diye gayret sarf  eder. Bu 
yüzden dava adamı bulduğu her fırsatta 
davetini taşımalı ve insanların hidayetine 
vesile olmalıdır. Enes RadiyAllahu Anh di-
yor ki:

“Bir Yahudi genç, Rasulullah SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem’e hizmet ediyordu. O has-
talanınca Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem onu ziyaret için yanına gitti ve başu-
cuna oturdu. Sonra ona, ‘Müslüman ol’ 
bu yurdu. Genç yanında bulunan babasına 
baktı. Babası ‘Ebû’l Kâsım’a itaat et.’ dedi. 
Nitekim genç, Müslüman oldu. Rasulullah 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem dışarı çıkarken 
şöyle diyordu: ‘Bu genci ce-
hennem ateşinden koruyan 
Allah’a hamd olsun.”13

Dava adamı bu yolun zor-
luklarla dolu olduğunu bilen 
ve buna katlanan adamdır. 
Dava adamı bu zorlukların 
imtihan vesilesi olduğunu bilir 
ve bunlara tahammül gösterir. 
Bu zorluklar olmadan dava 
adamı olmanın kıymeti belli 
olmaz, dava adamı günahla-
rından arınamaz, temizlene-
mez. Bu yüzden bu dava için 
en fazla çileli hayatı yaşayanlar 
nebi ve rasullerdir. Bu bizden 
önce böyle olduğu gibi bizden 
sonra da böyle olacaktır. Ta 
ki davamızda samimi olduğu-
muz tespit edilene ve günah-
larımızdan arınana kadar. İşte 
ümmetin emin bekçisi Ebû 
Ubeyde RadiyAllahu Anh o za-
manki hallerini şöyle anlatıyor:

“Vallahi bizler, öyle zahmetli bir hal-
deydik ki saçları beyazlatırdı. Öyle korkunç 
bir sıkıntıdaydık ki sıra dağları darmadağın 
ederdi. İşte böylesi zorluklardan ve sıkıntı-
lardan geçiyor, bunların akışında yüzüyor-
duk. O belaları sıvı olarak içiyor, katı olarak 
çıkarıyorduk. Burunlar üzerimize kibirle di-
kilip sürtülüyordu. Kalpler bize karşı kin ve 
nefret ile doluyordu. Dudaklar, tuzaklar ve 
entrikalar ile ısırılıyordu. Sabahları akşamı, 
akşamları da sabahı beklemiyorduk. Ha-
yattan ümidimiz kesilmedikçe hiçbir işimiz 
gerçekleşmiyordu…”

Dava adamı davetin en önemli ve 

öncelikli farz olduğunu bilir. Davet farzı 
olmadan hiçbir farzın yerine getirilme-
si, haramlardan uzaklaşılması mümkün 
değildir. Davet olmadan insanlar Allah’ı, 
Rasulullah’ı, Kur’an’ı tanıyamaz; namaz, 
zekât, oruç ve diğer farzlar anlaşılamaz, 
haramlardan uzaklaşılamaz. Davet olma-
saydı İslâm bugünlere kadar gelemezdi. 
Bu yüzden dava adamı daveti tüm farz-
ların kendisi ile tamamlandığı farz olarak 
bilir ve böyle davasına sarılır. Dava ada-
mının eliyle birinin İslâm’a iman etmesi, 
İslâm üzere yaşaması dünya ve içindeki-
lerden daha hayırlıdır. Rasulullah SallAlla-
hu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:

 “Allah’ın senin elinle bir adamı hi-
dayete erdirmesi, senin için üzerine gü-
neş doğan her şeyden daha hayırlıdır.”

Dava adamı bu yolda başına gelen 
her şeyi hayır bilir. Bu dava öyle müba-
rek bir davadır ki bu davayı taşıyan her 
dava adamının tüm hâlleri onun için ha-
yırdır. Allah’ın bizim için takdir ettiğinin 
dışında hiçbir şey bizim başımıza gelmez. 
Dava taşımak ne eceli kısaltır ne de rızkı 
azaltır. Ancak bu yolda ölmek şehadet, 
yaralanmak gazilik, sürgün edilmek hic-
ret, hapsedilmek ise halvet, Allah ile ol-
maktır. Yani bu yolda ayağımıza batacak 
iğneden, boynumuz vurulmasına, attığı-

mız adımdan, söylediğimiz her kelimeye 
kadar her şey hakkımızda sadece hayır-
dır. Bu yüzden yeryüzünün en önemli, en 
değerli ameli ve Allah için yapabileceği-
miz en kıymetli amelimiz O’nun davasını 
taşımaktır.

Dava adamı davetsiz toplumların 
helak olacağına inanır. Davet bireyin, 
toplumun ve devletin dünya ve ahiret-
teki konumunu belirleyen en önemli 
etkenlerdendir. Birey, cemaat, toplum 
ve devlet davete verdiği değere göre 
konumunu belirler.  Davet toplum için 
hayattır. Davetin olmadığı bir hayat an-
lamsız, değersiz, basit bir hayattır. Böyle 

bireyler, toplumlar ve devlet-
ler Allah’ın azabına uğramış 
ve helak olmuşlardır. Bu Rab-
bimizin Sünnetullahı’dır. Ab-
dullah İbni Mesud RadiyAlla-
hu Anh’dan rivayet edilmiştir, 
Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem şöyle buyurdu:

“Beni İsrail’de ilk eksik-
lik şöyle oldu: Bir kişi di-
ğeriyle görüştüğünde ona 
‘Ey falan! ALLAH’tan kork, 
yaptığın işi bırak, çünkü o 
iş senin için helal değildir.’ 
derdi. Sonra başka bir gün, 
o dinlemediği hâlde onun-
la olan ilişkileri yüzünden 
eskisi gibi onunla yiyip 
içmeye, düşüp kalkmaya 
devam etti. Umumi olarak 
böyle yapmaya başladıkla-
rı zaman (emr-i bi’l ma’ruf 
ve nehy-i ani’l münker ter-

kedildiği zaman) Allahu Teâlâ itaat-
kârların kalbini, isyankârların kalbi 
gibi sertleştirdi. Sonra Peygamber 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem İsrailo-
ğullarından kâfir olanlara hem Da-
vud’un hem de Meryem oğlu İsa’nın 
dili ile lanet olundu. Bunun sebebi is-
yan etmeleri ve hakkın sınırını aşmış 
olmala rıydı. Onlar, birbirlerini yap-
tıkları fenalıktan alıkoymazlardı… 
sonra çok ısrarlı bir şekilde, ‘İyiliği 
emir ve kötülükten nehiy etmeye, 
zalimi zul münden alıkoymaya, (onu) 
hakka getirmek ve hak üzere tutmak 
için çalışmaya devam ediniz’ diye 
emretti.”14

Dava adamı bu yolun 
zorluklarla dolu 

olduğunu bilen ve buna 
katlanan adamdır. Dava 

adamı bu zorlukların 
imtihan vesilesi 

olduğunu bilir ve bunlara 
tahammül gösterir.

“
“
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Dava adamı karşılığını sadece Allah’tan 
bekleyen adamdır. Dava adamı Rabbini 
razı etmenin dışında hiçbir karşılık bekle-
meyen adamdır. Amellerindeki tek gaye 
Rabbini razı etmektir. Dava adamının bu-
nun dışında hiçbir beklentisi olamaz. Dava 
adamının amellerinin karşılığı cennettir. Bu 
dünyada yapılan amellerin cennetten daha 
güzel bir ücreti yoktur. Bu yüzden dava 
adamları cennete davet ederler, karşılığı 
cennet olan davaya çağırırlar.  Akabe bi-
atlerinde Allah Rasulü Ensar’dan istedikle-
rini istemiş sonra Ensar adına Abdullah b. 
Revaha söz alarak, “Yâ Rasulal lah! Bunları 
söylediği niz tarzda yaparsak bize ne var?” 
diye sormuş cevap olarak Allah Rasulü ise 
sadece “Cennet var!” demiştir. 

Dava adamı müjdelenmiş garip adam-
dır. Dava adamı insanların üzüldüklerine 
üzülmez, sevindiklerine ise sevinmez. 
Allah yolunda başına gelenleri hayır bilir, 
dünya nimetlerinin verilmemesinden şikâ-
yet etmez. Hayat onun için her anı dava 
için harcanan nakit misali değerlidir. Da-
vanın, davetin olmadığı hayatları kıymetsiz 
görür. Topluma göre değil, davasına göre 
hareket eder. Bu yüzden insanlar onu ga-
rip görür, garip karşılar. Amr bin Avf Radi-
yAllahu Anh Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem’in şöyle buyurduğunu naklediyor:

“Din garip başladı (yani insanlara 
yabancı idi.) Başlan gıçta olduğu gibi 
yakında yine insanlara yabancı ola-
caktır. Dini yaşadıklarından dolayı 
garip ve tuhaf görülen Müslüman-
lara müjdeler olsun. Onlar, benden 
sonra insanların bozduğu, benim yo-
lumu ıslah edip düzelteceklerdir.”15

Dava adamı insanlara değil, insanla-
rı bu hâle getiren sisteme ve günahlara 
düşmandır. O cennete çağıran bir da-
vetçidir. İnsanların İslâm ile değişeceğine 
iman eder. Bu yüzden hikmetle, en güzel 
öğüt ile onları davet eder. Nefsi hareket 
etmez, kendisine ne yapılırsa yapılsın hik-
meti elden bırakmaz. O en güzel şekilde 
mücadele eder. 

َوَجاِدلُْهم  الَْحَسَنِة  َوالَْمْوِعظَِة  ِبالِْحكَْمِة  َربَِّك  َسِبيِل  إِِل  اْدُع 
ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن 

“Rabbinin yoluna hikmetle ve 
güzel bir nasihatle davet et ve on-
larla en güzel bir biçimde mücade-
le et.”16

Abdullah RadiyAllahu Anh diyor ki: 

“Ben sanki Rasulullah SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem’i görür gibi oluyo-
rum. O bir peygamberin başına gelen 
olayı anlatıyordu. Kavmi onu o ka-
dar dövmüşlerdi ki, kan revan içinde 
bırakmışlardı. O yüzündeki kanı si-
liyor ve ‘Allah’ım! Kavmimi bağışla. 
Çünkü onlar bilmiyorlar.’ diyordu. 
(Buna benzer bir olay Uhud Sava-
şı’nda bizzat Peygamber SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem’in başına gelmişti.”17

Dava adamı İslâm şahsiyetine sahip 
örnek olan adamdır. Dava adamı her za-
man davasını temsil ettiğini hatırlar, ona 
göre davranır. Sıradan bir insan gibi ha-
reket edemez. Onun yaptıkları temsiliyet 
ifade ettiği için o her hâline aşırı dikkat 
eder. Amel sözlerin efendisidir, düsturu 
ile hareket eder. Söyledikleri kadar yap-
tıkları ile de örnektir. Yapmadığı şeyleri 
anlatmaz. O davasını yaşayarak da tebliğ 
eder. İnsanlar ona bakarak davasının hay-
rını görebilir. Her konuda örneğimiz Al-
lah Rasulü SallAllahu Aleyhi ve Sellem gibi 
davet, insanların işleri, siyaset gibi işlerle 
uğraşırken Allah’a kul olmaya gayretli, 
Kur’anla, namazla, duayla, infakla ve di-
ğer ibadetlerle Allah’ı razı etmeye çalışır. 
Riyadan, kibirden, gururdan, haset, gıy-
bet, dedikodu vb. haramlardan şiddetle 
uzak durur. Farzlar kadar nafilelere de 
önem vermeye çalışır… 

Dava adamı İslâm’ın yeniden yeryü-
zünde hâkim olacağına iman eder.  Bu 
Allah’ın vaadi, Rasulü’nün müjdesi, in-
sanlığın umududur. Nasıl bu dava dün 
yeryüzüne hükmetti ise bugün de aynı 
şekilde yeniden hükmedecektir. Bu vaa-
din yerine gelmesi davanın sahibi Allah’a 
göre çok kolaydır. Dava adamı buna ina-
nır, bundan asla yeise düşmez, her ne 
yaşarsa yaşasın bunun gerçekleşeceğine 
olan inancı değişmez. Allah Rasulü Sal-
lAllahu Aleyhi ve Sellem kendisine eziyet 
edildiğinde bu duruma üzülen kızı Fatıma 
RadiyAllahu Anhâ’ya şöyle diyordu: 

“Ey kızım ağlama! Allah senin 
babanı öyle bir dava ile gönderdi ki; 
kerpiçten ya da kıldan yapılmış ne 
kadar ev varsa onun sebebiyle ya 
aziz olacak ya da zelil!”18

İslâm davasını yüklenmek, bu dava 
ile dertlenmek yeryüzünün en büyük 
nimetidir. Yeryüzünün tamamını değiştir-
mek isteyen bir dava adamının hedefle-
ri, idealleri her zaman büyüktür. Amel-
leri bu hedefi gerçekleştirecek düzeyde 
olmalıdır. İnsanların tamamı Allah’a ve 
Rasulü’ne iman etsin diye bu davayı ta-
şıyanlar korkaklık gösteremez, tembel 
olamaz, cimrilikten uzak durur, ciddi ve 
fedakârdırlar. Bu yolda mücadele eden 
dava adamları İslâm’a tam bir bağlılık ile 
bağlanır ve onun için yaşarlar. 

Her kim de bu davanın gereklerini 
hakkıyla yerine getirmezse, önceliğini 
başka işlere vermişse, şüphesiz dünya 
onun için sıkıntılı bir hâl alacak, darala-
cak, kendisini saçma mazeretler ile al-
datacak, dünyanın geçici menfaatinin 
esiri olacak, kısır bir döngüde dönüp 
duracaktır. Dava adamı olmayanlar ise 
nefislerinin, şeytanın ve tağuti sistemlerin 
kurbanı olmaya, dünya nimetlerine bağ-
lanmaya, boş ve faydasız işlerin peşinden 
koşmaya mahkûmdurlar.

Son olarak şunu söyleyebiliriz ki dava 
adamı demek, düşüncelerinde, amelle-
rinde, insanlarla ilişkilerinde, yönetimde 
kısaca hayatın her alanında Allah’a kul ol-
maya çalışan adamdır. Ya İslâm davamız 
ile var olacağız hem dünyada hem de ahi-
rette kurtulacağız ya da bu davadan uzak 
bir hayat ile yok olup gideceğiz. Allahu 
Teâlâ şöyle buyurmaktadır. 

َوتَْنَهْوَن  ِبالَْمْعُروِف  تَأُْمُروَن  لِلنَّاِس  أُْخرَِجْت  ٍة  أُمَّ َخْيَ  كُْنُتْم 
َعْن الُْمنكَِر َوتُْؤِمُنوَن ِباللَِّه 

“Sizler, insanlar için çıkartılmış 
en hayırlı ümmetsiniz. Ma’rufu 
emreder, münkerden nehy eder 
ve Allah’a iman edersiniz.”19 

1	Ahzab	Suresi	45-46
2	Fussilet	Suresi	33
3	Tirmizi
4	Enbiya	Suresi	25
5 Muhammed Suresi 7
6 Yusuf Suresi 108
7	Şura	Suresi	15
8	Müsned,	Zehebî,	İbn	Cevzi
9	Tevbe	Suresi	100
10 Kasas Suresi 56
11	Tevbe	Suresi	33
12	Ali	İmran	Suresi	104

Davanın Önemi Ve Dava Adamının Özellikleri

13 Buhari
14	Ebu	Davud
15	Tirmizi
16 Nahl Suresi 125
17 Buhari
18 Ahmed
19	Ali	İmran	Suresi	110
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“Türkiye’ye hakikaten son verilmiştir. 
Bundan sonra belini doğrultamaz. Zira biz 
onun manevî kuvvetini mahvettik. Bu kuv-
vet, Hilâfet ve İslâmiyet’tir.”

İngiliz Avam Kamarası’nda Lord 
Curzon böyle demişti.

Bu cümle söylendiğinde Hilâ-
fet’in kökünden yıkılması tamamlanmış-
tı. İslâm’ın, devletin anayasası, ümmetin 
yasası ve hayatın nizamı olması durumu; 
İngilizlere hizmet eden ve onların ajanı 
olan hainler eliyle sona erdirildi. Dola-
yısıyla samimi olan kimseler, İngilizlerin 
bütün kâfir devletlerarasında küfrün başı 
olduğunu söylediklerinde, bu cümlenin 
tam da ifade ettiği manayı kastetmiş olu-
yorlar. İngilizler hakikaten küfrün başı ve 

İslâm’ın en azılı düşmanlarıdır. Müslüman 
kadınlar, çocuklarına emzirdikleri sütlerle 
beraber İngiliz düşmanlığını ve onlardan 
intikam almayı da emzirmelidirler. Yer-
yüzündeki ve Türkiye’deki Müslümanlar, 
istememelerine rağmen İngilizler, yerli 
işbirlikçi ve ajanlar vasıtasıyla İslâm’ı ve 
Hilâfet’i ortadan kaldırdılar. Böylece yer-
yüzünün bütün bölgelerinden, Allah’ın 
indirdiğiyle hükmeden yönetim kalkıp, 
onun yerine küfür ve Allah’ın indirmediği 
hüküm/yönetim sistemleri kaldı. Bütün 
insanlar arasında ve bütün dünyada ta-
hakküm eden tağutun hükmü tatbik edil-
meye başlandı. 

Burada insanın aklına bir soru geliyor; 
kâfirler Hilâfet’i bu kadar kolay mı yıka-
caklardı, onu siyasi hayattan böyle kolay 

mı sileceklerdi? Müslümanlar, yüz mil-
yonlarca nüfus kalabalığına sahip olmala-
rına rağmen dinlerini ve siyasi varlıklarını 
müdafaa etmeyecekler miydi? Bunun ce-
vabı: Evet, kâfirler Hilâfet’i bu derece bir 
kolaylıkla yıktılar. İslâm’ın siyasi hayattaki 
varlığını böylece sildiler. Müslümanlar ise 
buna karşı bir müdafaada bulunmadılar. 
Hatta mücadele meydanını bırakırlarken 
bile hiç olmazsa bir mağlubun vurdu-
ğu son darbeyi dahi vurmadılar. Bunun 
meydana gelmesinin sebebi ise bu büyük 
felaketin vukuu bulduğu sırada, ölüm-ka-
lım icraatlarını/uygulamalarını gerektiren 
sorunların/davaların ümmet tarafından 
idrak edilememiş olması ve dolayısıyla 
bunların fertlere ve kamuoyuna hâkim 
olmamasıdır. İşte bundan dolayı bu öldü-

ALLAH’IN İPİNE

SIMSIKI
SARILIN! 

Mehmet ÇETİNBUDAK
cetinbudak@hotmail.com
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rücü darbe ümmete vaki oldu. Zira bu 
olayın vukuu bulması ümmet tarafından, 
ümmetin devamını veya sonunu ilgilen-
diren bir hadise gibi algılanmadı. Bunun 
için ümmetin varlığına inen bu bela, 
onun varlığının bağlı bulunduğu dava-
lar/sorunlar kadar ehemmiyet kazana-
madı. Bundan dolayı ümmet ona karşı 
ölüm-kalımın gerektirdiği 
tavır ve hareketlerle karşı 
koymadı. Böylece kâfirler, 
Hilâfet’i ve İslâm’ın nizamı-
nı ortadan kaldırdılar. 

Beka duygusu; yeryü-
zündeki halklara ve dünya-
da, her ümmete en küçük 
bir münakaşa ve tereddüte 
düşmeden, kahramanca 
canını ve kanını verebile-
ceği esas davaları takdir 
etmiştir. Bu davalar, ruhun 
kaybolması ve onun muha-
fazası veyahut bir milletin 
varlığının ortadan kalkması 
veya onun bakî kalması ile 
ilgili olan davalardır. Bun-
lar, bütün insanlar nezdin-
de sanki tek bir davadır. 
Bu hususta benimsenen 
icraatlar/uygulamalar da 
birbirlerine pek yakın bir 
sayıdadır. Zira bu icraatlar 
hissedilir bir şekilde ha-
yatı tehdit eder. Dava tek 
olduğu gibi bu husustaki 
icraat da tektir. Yalnız bu beka duygusu-
na ilişkin davalar hayati davaların hepsini 
teşkil etmez. Aynı zamanda hayati dava-
ların hepsi, beka duygusuna bağlı değil-
dir. Başka bazı hayati davalar da vardır ki, 
bunlar dindarlık veya cinsiyet duygularına 
dayanır. Fakat insanlar, hayat görüşle-
rine göre, bu hususta ve bunlar uğrun-
da teşebbüs edilecek icraatlarda ihtilafa 
düşmüşlerdir. Çünkü bunlara, hayati bir 
ehemmiyet verdiren muayyen bir görüş-
tür. Değişmelerinin ve bu husustaki icra-
atların muhtelif  olmasının sebebi de bu-
dur. Bu sebepten ve hayata ait bu görüş 
ayrılıklarından dolayı milletler ve ümmet-
ler nezdinde hayati davalar muhteliftir. 
Müslümanların bir takım hayati davalara 

sahip bir ümmet olduğundan şüphe yok-
tur. Bu davaların hepsi, ister bekaya, ister 
cinse, ister dine ait olsun onların hayata 
bakışlarına göre olması gerekir. Onların 
hayat hakkındaki bakış açılarını ancak, İs-
lâm tayin eder. Bunun için hayati davaları 
ve bu uğurdaki icraatlarını İslâm yönlen-
dirir. 

İslâm insanlara, hayati davaları beyan 
etmiş ve bunların uğrunda hayata veya 
ölüme ait icraatları açıklamıştır. Bunun 
için Müslümanlar bu davaları tayin et-
mekte serbest değildirler. İslâm’ın hayati 
dava kabul ettiği her şey, Müslümanlar 
indinde öylece kabul edilir. Bu dava uğ-
runda hayatı veya ölümü seçmede ser-
best değildirler. Zira İslâm bu davaları 
sınırlandırdığında, onların uğrunda yapı-
lacak icraatları da Müslümanlara sınırlan-
dırmış oldu. Bu durum karşısında İslâm’ın 
geleceğini ve Müslümanların Müslüman 
olmaları itibariyle geleceğini tehdit eden 
şeylerin vukuu bulması açık seçik belliydi. 
Hayatta her hareketin özellikle reform-
cu ve doğru hareketin geleceğini tehdit 

eden şeylerin vaki olması açıktır. İslâm’ın 
şafak sökmesinden beri İslâm ile küfür 
arasındaki mücadele en şiddetli şekilde 
devam etmekte idi. Bu mücadele, küfrün 
ve İslâm’ın akıbeti etrafında dönüyor. İs-
lâm Devletinin, Medine’de kuruluşundan 
beri fikrî mücadelenin yanı sıra, bugüne 
kadar devam eden kanlı mücadele de 

olanca şiddetiyle devam 
ediyor. İşte bu mücadele, 
hayati davaların müdafaa-
sı için yapılmıştır. Bundan 
dolayı, Müslümanlar için 
bu hayati davaların oluş-
turulması kesin ve açık bir 
meseledir. Buna ilaveten 
ölüm-kalımın gereklerini 
benimsemeleri de açık ve 
kesin bir meseledir. 

Müslümanlar, hayati 
davaları müdafaa etmekte 
bir an dahi kusur etme-
diler. Her hayati dava için 
ölüm-kalımın gerektirdiği 
işleri yapmakta tereddüt 
göstermediler. Onların, bir 
ümmet ve bir devlet olma-
ları itibariyle, haçlı savaş-
larında varlıklarını tehdit 
eden bir şey vukuu bulun-
ca haçlı kâfirler karşısında 
ölüm-kalımın gereklerini 
yerine getirmek için bir 
asırdan fazla devam eden 
şiddetli harplere giriştiler. 

İslâm ümmeti, kendine indirilmek iste-
nen öldürücü darbeyi geri çevirmeyi ba-
şardı. Moğolların, İslâm memleketlerine 
hücum ettikleri esnada da aynı şeyi yaptı-
lar. Böylece İslâm ümmeti, varlığını tehdit 
eden Moğolların hücumları karşısında, 
ölüm-kalımın gereklerini yerine getirdi. 
Müslümanlar onlara karşı harplere girişti-
ler. Bu hususta birçok canlar feda ederek 
açık bir zafere ulaştılar. Bu suretle Müs-
lümanlar, hayati davaları idrak ediyorlar 
ve bunlara karşı alınacak tedbirleri yerine 
getiriyorlardı. Bu da ölüm-kalımın gerek-
lerini göz önüne almaktı. Çünkü İslâm’ın 
hayati davalara dair açıklamaları Müslü-
manlar nezdinde, “çelik elle” tuttukları 
hakikatlerdi. Bunlara arız olacak tehli-

Müslümanların bir takım 
hayati davalara sahip bir 

ümmet olduğundan şüphe 
yoktur. Bu davaların hepsi, 
ister bekaya, ister cinse, 

ister dine ait olsun onların 
hayata bakışlarına göre 

olması gerekir. Onların hayat 
hakkındaki bakış açılarını 
ancak, İslâm tayin eder. 

“

“

Allah’ın İpine Sımsıkı Sarılın!
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keleri açık bir şekilde idrak ediyorlardı. 
Geleceklerini tehdit eden bir hadise vu-
kuu bulunca ona karşı, İslâm’ın gerek-
tirdiklerini yerine getirmemelerine -ki o 
ölüm-kalım uygulamalarıdır- asla ihtimal 
yoktu. İslâm ümmetine ve İslâm Devle-
ti’ne, hayati davaları idrak etmemek ve 
onları anlamamak gafleti arız olmamıştı. 
Dolayısıyla bu uğurdaki icraatları idrak 
etmemek, onlara riayet etmeyi kavra-
mamak ve bunları tatbike koymaktan 
geri kalmak da vaki olmamıştı. Fakat İs-
lâm anlayışı, bozulma derecesinde zaafa 
uğrayınca ve nefislerde de 
açık küfre karşı sükût ede-
cek dereceye kadar takva 
zayıflayınca bu hayati dava-
lar, hayatiliklerini kaybetti-
ler. O uğurda, ölüm-kalımın 
gerekleri yapılmadı. İşte bu 
sırada gelecek tehlikeye 
düştü. Müslümanlar, onun 
uzaklaştırılması için canları-
nı ve kanlarını can-u gönül-
den harcamadılar. Hilâfet’in 
yıkılması vukuu buldu, İs-
lâmî nizam zail oldu ve İs-
lâm ümmeti, tamamen yok 
olma tehlikesiyle karşılaştı. 
Binaenaleyh İslâmî görüş 
açısından, aynen Kitap ve 
Sünnet’ten geldiği gibi, İs-
lâm’ın “ölüm-kalım” dava-
larını idrak etmek gerekir. 
Bunlar uğrundaki icraatlar-
da Kur’an-ı Kerim ve Rasul 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in 
hadisinde geldiği gibi idrak 
edilmelidir. İşte bu anda 
ölüm-kalım derecesindeki 
davalar ve onlar uğrunda 
yapılacak icraatlar için uy-
gun kavrayış meydana gelir. 
Bunları geri bırakmak ihti-
mal dışı olur.

İslâm ümmeti İslâm akidesine ina-
nan, İslâm ahkâmını yürürlüğe koyan ve 
bütün insanlara İslâm’ın mesajını taşıyan 
ümmettir. İslâm ümmetinin durumunun 
böyle olması gerekir. Ümmetin şu andaki 
duruma gelişi, aşağıda açıklayacağımız üç 
şeyin kendisinde bozulmasıyla oluştu.

1- İslâm akidesiyle ilgili husus:

İslâm akidesi her Müslüman’da hâlen 
mevcuttur. Fakat bu akidenin hayat fikir-
leriyle ve yasamayla hiç alakası kalmadı. 
Böyle olunca da bu akide Müslümanın 
duygularını tahrik etmiyor, hayatında onu 
harekete geçirmiyor, kendilerine hâkim 
olan gerileme ve düşüklük durumların-
dan kurtarmıyor. Hâlbuki ümmetin işleri-
nin İslâm hükümlerine göre yürütülmesi 
konusu İslâm akidesini canlı kılar, hayatın 
her alanında da canlılığı ve izzeti gerçek-
leştirir.

Yine ümmette yer alan İslâmi akide-
nin bozulmasıyla, Müslümanın cennete 
ve nimetlerine özlemini tahrik etmediği 
gibi, cehennemden ve azabından kork-
maz hâle gelindi. Allah Subhânehu ve 
Teâlâ’nın rızasını talep etmek için onu 
çalışmaya sevk etmez oldu.

Diğer taraftan, bu akide artık Müslü-
manları birbirine bağlamaz hâle geldi. İs-
lâm akidesine dayalı İslâm kardeşlik bağı 
zaafa uğradı, hatta bu bağlılık neredeyse 
tamamen yok olma hâline geldi. Onun 
yerine asla bağ niteliği taşıyamayacak 
başka bağlar meydana geldi. Neticede 
ayrı ayrı halk ve devletçikler hâline gel-
diler. Küfrü ve kâfirleri dost edinmeye 
başladılar. Öyle ki, İslâm’ı ve Müslüman-
ları vurma uğrunda olsa bile kâfirleri dost 
edinir oldular.

Oysa ki Al-i İmran Suresinin 103. 
ayet-i kerimesinde Allah 
Subhânehu ve Teâlâ şöyle 
buyuruyor: 

َواْعَتِصُمواْ ِبَحْبِل اللِّه َجِميًعا َوالَ تََفرَُّقواْ 

أَْعَداء  كُنُتْم  إِْذ  َعلَْيكُْم  اللِّه  نِْعَمَة  َواْذكُُرواْ 

َفأَلََّف بَنْيَ ُقلُوِبكُْم َفأَْصَبْحُتم ِبِنْعَمِتِه إِْخَوانًا 

“Hep birlikte Al-
lah’ın ipine sımsıkı 
sarılın. Parçalanıp bö-
lünmeyin. Allah’ın size 
olan nimetini hatırla-
yın. Hani sizler birbiri-
nize düşmanlar idiniz 
de O, kalplerinizi bir-
leştirmişti. İşte O’nun 
bu nimeti sayesinde 
kardeşler olmuştu-
nuz...”1 

2- İslâm hükümlerini uy-
gulamakla ilgili husus:

Müslümanların bütün 
yöneticileri kurucu zihni-
yetin laik, demokratik yolu 
üzerinde yürüdüler. İslâm’ı 
akide ve şeriat olarak dev-
letten ve hayat işlerinden 
uzaklaştırdılar. Yerine küfür 
nizamını getirdiler. Böyle-
ce kapitalist sistem ve Batı 

kanunlarını uyguladılar. Kü-
für akidesi olan dini devletten ayırma 
ilkesine davet ettiler. Küfür sistemleri-
ni, hükümlerini ve kanunlarını korumak 
için kendilerini birer bekçi olarak tayin 
ettiler. Daha kötü olan ise hayata İslâm 
hükümlerini geri getirmeye çalışan her 
İslâmi hareketle savaşmaya kendilerini 

İslâm akidesi her 
Müslüman’da hâlen 
mevcuttur. Fakat bu 

akidenin hayat fikirleriyle 
ve yasamayla hiç alakası 
kalmadı. Böyle olunca 

da bu akide Müslümanın 
duygularını tahrik etmiyor, 

hayatında onu harekete 
geçirmiyor, kendilerine 
hâkim olan gerileme ve 
düşüklük durumlarından 

kurtarmıyor. 

“

“
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adadılar. Müslümanların başlarındaki bu 
yöneticilerin, İslâm’a ve ümmetine karşı 
hileler ve entrikalar kurduklarını görüyo-
ruz. Bu yöneticiler, İslâm’ın hayat, devlet 
ve devletlerarası ilişkiler için evrensel bir 
ideoloji olduğuna güvenmiyorlar. İslâm 
ümmetinin, büyük ümmetler arasında 
yerini bulabileceğinden emin değiller. Kâ-
fir büyük devletlerden, mülk edindikleri 
yok edici silahlardan, aldatma ve kurnaz 
üsluplarından kalplerine giren müthiş 
korkulara sahipler.

Ümmetin ve ümmetin yöneticilerinin 
içinde bulunması gereken tutumu açık-
lamak için Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem hadisi şeriflerinde şöyle buyurdu-
lar:

 “Size iki şey bırakıyorum. Bun-
lara uyduğunuz müddetçe asla sa-
pıtmayacaksınız: Allah’ın Kitabı ve 
Rasul’ün sünneti.”2

3- Bütün insanlara İslâm Risaletini ta-
şımakla ilgili husus:

İslâm risaletini yüklenen ve cihad san-
cağını taşıyan İslâm Devleti, kâfirler tara-
fından ortadan kaldırıldı. Yine kâfirlerin 
mefhumları ve kültürünü taşıyan karton 
devletçikler kuruldu. Bu devletçikler kâ-
firlere her hususta yardım ediyor, Batı’nın 
bozukluğunu ve zehrini ümmete yayıyor-
lar. Müslümanların akıllarına ve nefisle-
rine bu zehri sokarken, İslâm davetini 
taşıyanlarla savaşıyorlar ve kâfirlerin kül-
türüyle savaşan, her Müslüman’ı eziyor-
lar. Bu karton devletler cihadı değiştirip 
onu barışa ve teslimiyete dönüştürdüler. 
Hatta nefsi ve ırzı savunmada cihadı ilga 
ettiler. Kesin ve tam bir şekilde bilelim ki, 
İslâm otorite ve devletsiz hayat sahne-
sinde bulunamayacaktır. Müslümanlar da 
kendi işlerini yürütecek, varlıklarını ko-
ruyacak, ümmetler arasında bir ümmet 
olarak gerçek yerini temin edecek tek 
bir İslâm Devleti olmayınca kendileri için 
kalkınış ve vücut olmayacaktır.

Şüphesiz ki, İslâmiyet’in hayat vakıa-
sına ve iktidara geri dönmesi, devletin 
resmî dininin İslâm olduğunu belirten 
bir maddenin anayasaya koyulması veya 
İslâmiyet’in anayasa ve kanunlar için bir 

kaynak olduğunu ifade eden bir mad-
denin bulunmasıyla da mümkün olmaz. 
Çünkü böyle bir madde koymak şeklî ve 
değersiz bir şey olduğu gibi, idarecilerin 
Müslümanları aldatmak için başvurdukla-
rı bir yoldur.

Şüphesiz ki, İslâm’ın yeniden iktida-
ra ve hayat vakıasına dönmesi ancak ve 
ancak İslâm akidesini anayasa ve diğer 
kanunlar için bir esas olarak kılmakla 
ve var olan bütün iktidar şekillerini iptal 
edip İslâm’daki iktidar şekli olan halifelik 
veya imamlığı tekrar iade etmek, mevcut 
olan bütün anayasa ve kanunları ortadan 
kaldırıp onların yerine Allahu Teâlâ’nın 
Kitabı ve Rasulü’nün Sünneti’nden ve 
onların göstermiş olduğu şer’î kıyas ve 
icmadan alınan ve İslâm akidesine göre 
tesis edilen anayasa ve kanunlar koymak-
la gerçekleşir.

Allahu Teâlâ, hayatımızın her işinde 
İslâmiyet’i uygulamamızı farz kıldığı gibi, 
İslâmiyet’in bakış açısıyla da, kayıtlı olma-
mızı farz kılıyor. Yine bütün vakıa, olay, 
nizam ve fikirlere bakarken helal ve ha-
rama bakmamızı farz kıldığı gibi, onu ölçü 
olarak kullanmamızı da farz kıldı. Nitekim 
bu helal ve haram ölçüsü Hilâfet’i iade 
etmeyi ve Allahu Teâlâ’nın hükmünü yer-
yüzüne tekrar geri getirmek için çalışma-
mızı farz kıldı. Bu nedenle üzerimizden 
günahı kaldıralım. İdarecilerin direnişleri, 
vahşice işkence çektirmeleri ve zulümleri 
bizleri dehşete düşürmesin. Azimlerimizi 
kırmasın. İslâmiyet’i yeniden hayata iade 
etmek için yapacağımız çalışmada malla-
rımız, çocuklarımız, eşlerimiz, aşiretimiz, 
ticaret ve mülkümüz bizi engellemesin. 
Zira bunların hepsi fanîdir ve bütün bun-
lar Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın nezdin-
de bizim için mazeretler değildir. Öyle 
ise Allahu Teâlâ’nın emrine icabet ede-
lim ki başarılı olup zilletten izzete çıkarak 
dünyada ve ahirette Allah’ın azabından 
emin olarak O’nun sonsuz rahmet ve ni-
metlerine kavuşalım.

Müslümanların hem Allahu Teâlâ’nın 
indindeki mesuliyetlerinden kurtulmala-
rı, hem de dünyadaki şu zilletten kurtula-
rak izzete kavuşmaları ve böylelikle dün-
ya ve ahirette kurtulanlardan, ebedi sa-

adete kavuşanlardan olmaları için İslâm 
nizamını yeniden hayata hâkim kılacak ve 
Allah’ın hükümleriyle hükmedecek olan 
Hilâfet Devleti’nin kurulması için ihlasla 
çalışmaları, mücadele etmeleri, Allah Su-
bhânehu ve Teâlâ’nın şu ayetine dikkatle-
rini vermeleri olmazsa olmaz şartlardan-
dır:

َوأَْزَواُجكُْم  َوإِْخَوانُكُْم  َوأَبَْنآُؤكُْم  آبَاُؤكُْم  كَاَن  إِن  ُقْل 

َوَعِشيَتُكُْم َوأَْمَواٌل اْقَتَْفُتُموَها َوتَِجاَرٌة تَْخَشْوَن كََساَدَها َوَمَساِكُن 

َن اللِّه َوَرُسولِِه َوِجَهاٍد ِف َسِبيلِِه َفَتَبَُّصواْ  تَرَْضْونََها أََحبَّ إِلَْيكُم مِّ

َحتَّى يَأِْتَ اللُّه ِبأَْمرِِه َواللُّه الَ يَْهِدي الَْقْوَم الَْفاِسِقنَي

“Deki, babalarınız, çocukları-
nız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşire-
tiniz, kazandığınız mallar, kesata 
uğramasından korktuğunuz tica-
ret, hoşlandığınız meskenler, size 
Allah’tan Rasulü’nden ve Allah 
yolunda cihat etmekten daha sev-
gili ise Allah’ın emrinin (dünyada 
belaların ve ahirette azabın) gel-
mesini bekleyin. Allah fasık kavmi 
(Allah’tan ve Rasulü’nün ve O’nun 
yolunda cihat etmekten başka şey-
ler tercih eden yoldan çıkmış, sap-
mış kavmi) hidayete erdirmez.”3

1	 	Al-i	İmran	Suresi	103

2	 	Kutubi	Sitte

3	 	Tevbe	Suresi	24

Allah’ın İpine Sımsıkı Sarılın!
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İslâm’a olan hassasiyetlerin azaldı-
ğı ve derin bağlılıkların yok olmaya 
yüz tuttuğu şu günlerde, bir Rama-

zan ayını daha karşılamaya hazırlanıyoruz. 
Ancak neredeyse tüm İslâmi değerler gibi 
mübarek Ramazan ayının da zihinlerdeki 
mahiyeti değişti ve kalplerdeki muazzam 
etkisi kayboldu. Hâl böyleyken Ramazan 
denilince akla gelen şeyler değişti, Müs-
lümanlar Ramazan’ın oluşturduğu ma-
nevi atmosferden gitgide uzaklaştı. Bu 
atmosfere yeniden kavuşmak için bizlere 
unutturulan Ramazan’ın esaslarına tekrar 
dönülmeli ve zihinlerde Ramazan’ın nişa-
neleri tekrar canlandırılmalıdır.  

Ramazan denilince aklıma; Al-
lah’ın sonsuz merhametinin bir tecellisi 
olarak bizlere göndermiş olduğu Kur’an’ı 
Kerim gelir. Zira insanların zulmün ve 
cehaletin karanlıklarından kurtulmaları, 
adaletin ve huzurun hâkim olduğu ay-
dınlıklara kavuşmaları bu ayda gerçekleş-
miştir. Çünkü bu ayda hak ile batılı kesin 
çizgilerle ayıran, inananlar için hidayet ve 
rahmet kaynağı olan Kur’an’ı Kerim nazil 
olmuştur ve Kadir gecesinin bin aydan 

daha hayırlı olmasının sebebi de budur.  
Allahu Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

 الَر ِكَتاٌب أَنَزلَْناُه إِلَْيَك لُِتْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُّلَُمِت إَِل النُّوِر 

ِبإِْذِن َربِِّهْم إَِل ِصَاِط الَْعِزيِز الَْحِميِد 

“Elif-Lam-Ra. Bu, Rablerinin 
izniyle insanları karanlıklardan ay-
dınlığa; güçlü ve övgüye layık olan 
Allah’ın yoluna çıkarman için sana 
indirdiğimiz kitaptır.”1

Kur’an, onu okuyanların nefisleri-
ni canlandıran, kalplerini huzurla dol-
duran bir kitaptır. Kur’an, diline sahip 
olanı en doğru sözlü kılar, kendisiyle 
amel edeni felaha ulaştırır ve ona sarı-
lanı sırat-ı müstakime iletir. Sahabeler 
Rıdvanullahi Aleyhim tüm bunların bilin-
cinde oldukları için Kur’an’ın her harfi-
ni kalplerinin derinlerine yerleştirdiler, 
hüküm ve hikmetlerine teslim oldular. 
Kur’an’ı ezberlemekle kalmayıp onu 
en iyi şekilde kuşandılar ve amellerinin 
seyrini belirleyen mihenk taşı edindiler. 
Ömer RadıyAllahu Anh’tan Nebi SallAl-
lahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

 إِنَّ اللَّه يرفَُع ِبهَذا الكتاب أَقواماً ويَضُع ِبِه آَخرين  

“Allah şu Kur’an’la amel edip ha-
yatlarını onunla ayarlayan toplum-
ları yükseltir. Onun izinden gitmeyip 
onu arkalarına atanları da alçaltır.”2

Yine Ebu Musa el-Eşari RadıyAllahu 
Anh’tan Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem şöyle buyurdu: 

ِمَن  يًا  تََفصِّ أََشدُّ  لَُهَو  ِبيَِدِه  نَْفِس  فََوالَِّذي  الُقرْآَن،  تََعاَهُدوا 

اإِلِبِل يِف ُعُقلَِه 

“Kur’an ile bağlılığınızı koruyun. 
Muhammed’in nefsini elinde tutana 
yemin olsun ki Kur’an’ın hafızadan 
kaçması, devenin bağlarından kurtu-
lup kaçmasından daha hızlıdır.”3

Öyleyse Müslümanlar için Ramazan 
ve diğer tüm aylarda Kur’an ile bağları-
mızı kuvvetlendirmek, onu gereği gibi 
idrak edip hayatımıza geçirmek oldukça 
önem arz etmektedir. Yani yalnızca bir 
hatim yapmış olmak için Kur’an okumak 
yerine, okuduğumuzu anlayıp anladığı-
mızla da amel etmeliyiz. Ancak bu şekilde 
Kur’an’ın hakiki manasına ulaşır ve onun 
ışığıyla hayatımıza yön vermiş oluruz. 

RAMAZAN DENiLiNCE
Buse Marşap
busemarsap95@gmail.com
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Ramazan denilince aklıma; ci-
hat, fetih ve zafer gelir! Gayretleri ve 
azimleri artırmak gelir! Oruçlu olma ba-
hanesine sığınıp yapılması gereken hayırlı 
işleri tehir etmek gelmez! Dolayısıyla 
Müslümanlar Rablerine en yakın olduk-
ları bu ayı fetih ayı olarak görmüşler ve 
Allah Subhanehu ve Teâlâ’nın şu ayetine 
mazhar olabilmek için cihat etmişlerdir: 

ِبأَْمَوالِِهْم  اللِّه  َسِبيِل  ِف  َوَجاَهُدواْ  َوَهاَجُرواْ  آَمُنواْ  الَِّذيَن 

َوأَنُفِسِهْم أَْعظَُم َدَرَجًة ِعنَد اللِّه َوأُْولَِئَك ُهُم الَْفائُِزوَن   

“İman eden, hic-
ret eden, Allah yo-
lunda malları ve can-
ları ile cihat edenle-
rin Allah katındaki 
dereceleri pek bü-
yüktür. İşte muradı-
na erecek olanlar da 
onlardır.”4

İslâm tarihi boyunca 
bu buyruğu yerine ge-
tirmenin derdinde olan 
Müslümanların özellikle 
Ramazan ayında yap-
tıkları fetihler ve kazan-
dıkları zaferler oldukça 
fazladır. İşte onlardan 
bazıları:

- Bedir Gazvesi: Müs-
lümanların kâfirlere karşı 
kazanmış olduğu ve küf-
rün İslâm Devleti tara-
fından ilk kez bozguna 
uğratıldığı Bedir Savaşı 
Ramazan ayında gerçek-
leşmiştir.

- Mekke’nin Fethi: 
Medine’de kurulan İs-
lâm Devleti’nin heybeti 
ve ihtişamı karşısında silah kullanılmadan 
gerçekleşen Mekke’nin fethi de Ramazan 
ayında gerçekleşmiştir.    

- Zelleka Muharebesi: Hicri 25 Ra-
mazan 479’ta Cuma günü sabahı Porte-
kiz yakınlarında bir vadi olan Zelleka’da 
meydana gelen olaydır. Endülüs’te Yusuf 
bin Tasfin kumandasındaki Müslüman 
Murabıtlar ordusu, Alfons kumandasında 

80.000 kişilik küffar ordusuna karşı cihat 
etmiş ve Allah’ın yardımıyla zaferle geri 
dönmüştür.

- Ayn-ı Calut Olayı: Hicri 15 Rama-
zan 658’de Mısır Sultanı Kutuz “Va İslâ-
mah –Yetişin! İslâm elden gidiyor-” diye 
haykırdıktan sonra Moğollara hücum etti 
ve büyük bir zafer kazandı. Bu savaşın 
sonunda Mısır ile Şam birleştirildi.

- Endülüs’ün Fethi: Hicri 28 Ramazan 
92’de Tarık bin Ziyad komutasındaki 12.000 

kişilik Müslüman ordusu İspanya’yı fethet-
mek için yola çıktı. Karşısında ise Rodrich 
komutasında 100.000 kişilik kâfir ordusu 
vardı. İlk hücum Müslümanlardan geldi, se-
kiz gün süren çatışmanın ardından her iki 
tarafın kayıpları büyük olsa da sonunda İs-
panyol ordusu dağıldı ve Endülüs fethedildi.

Şanlı İslâm tarihinde Ramazan ayın-
da gerçekleştirilen bu fetih ve zaferlere 

yönelik yüzlerce örnek vermek müm-
kündür. Çünkü Allah’ın ipine sımsıkı 
sarılmayı ve Allah yolunda şehit olmayı 
kendilerine düstur edinen Müslümanlar, 
Ramazan ayında dahi İslâm’ın yayılması 
uğruna cihattan ve fetihten geri durma-
mıştır. Onların bu salih amellerine kar-
şılık ise Allahu Teâlâ kendilerini zaferle 
izzetlendirmiştir.

Ramazan denilince aklıma; ih-
las çemberi içinde yapılan ibadetler ge-

lir! Dünyaya geliş 
amacımız olan kul-
luğu yerine getir-
mek ve Rabbimiz 
ile olan bağlarımızı 
güçlendirmek gelir!  
Zira ibadet, haya-
tımızın her anında 
yapmamız gereken 
ve kaçınılmaz olan 
vazifemizdir. Kuş-
ku yok ki mübarek 
Ramazan ayında bu 
vazifelerin önemi 
ve ecirleri katlana-
rak artar.

Ramazan’da ifa 
ettiğimiz ibadet-
lerin en kıymetlisi 
muhakkak ki oruç-
tur. Nebi SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem يَاُم  الصِّ

-Oruç bir kal“ ُجنَّةٌ
kandır.”5 buyuru-
yor. Bu kalkan öyle 
bir kalkandır ki ön-
celikle kişi onu ken-
dine karşı kullanır. 
Nefsinin isteklerine 
onunla karşı durur, 

haramları onun sa-
yesinde terk eder. Dışarıdan gelebilecek 
tüm şerlere karşı da yine onunla korunur. 
Ancak oruç bu etkiye yalnız yeme içme-
yi terk etmekle ulaşmaz. Bilakis beden 
kadar bedenin tek tek her parçasının da 
oruçtan nasibini alması gerekir. Dil yalan 
ve gıybetten, akıl kötü düşünceden, göz 
haramdan sakındırılmadıkça ve yapılan 
her amelde Allah rızası ölçü alınmadıkça 

Ramazan Denilince 

Ramazan denilince aklıma; ihlas 
çemberi içinde yapılan ibadetler 

gelir! Dünyaya geliş amacımız 
olan kulluğu yerine getirmek 

ve Rabbimiz ile olan bağlarımızı 
güçlendirmek gelir!  Zira 

ibadet, hayatımızın her anında 
yapmamız gereken ve kaçınılmaz 
olan vazifemizdir. Kuşku yok ki 
mübarek Ramazan ayında bu 
vazifelerin önemi ve ecirleri 

katlanarak artar.

“
“
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orucun ecrine nail olunmaz. Ebu Hurey-
re RadıyAllahu Anh’tan Rasulullah SallAlla-
hu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: 

َمْن لَْم يََدْع قَْوَل الزُّوِر َوالَعَمَل ِبِه، فَلَيَْس لِلَِّه َحاَجٌة ِبأَْن يََدَع 

طََعاَمُه َوَشَابَُه 

“Bir kimse yalan söylemeyi ve ya-
lanla amel etmeyi terk etmezse, Al-
lah’ın onun yeme içmeyi terk etmesi-
ne ihtiyacı yoktur.”6

Yine Ramazan’da önem verilmesi ge-
reken diğer ibadetlerden bazıları nafile 
namazlar ve zikirlerdir. Ramazan gece-
lerini, özellikle son on günde saklı olan 
ve bin aydan daha hayırlı bulunan Kadir 
Gecesi’nde gece namazlarını artırmak, 
gündüzlerinde ise zikirle meşgul olmak 
Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in 
de adet edindiği ve hadislerinde yer ver-
diği önemli ibadetlerdendir. Ebû Hurey-
re’den rivayet edilen hadiste Nebi SallAl-
lahu Aleyhi ve Sellem buyurdu ki:

َذنِْبِه،  ِمْن  َم  تََقدَّ َما  لَُه  ُغِفَر  َواْحِتَسابًا،  إِميَانًا  الَقْدِر  لَيْلََة  قَاَم 

َم ِمْن َذنِْبِه   َوَمْن َصاَم رََمَضاَن إِميَانًا َواْحِتَسابًا ُغِفَر لَُه َما تََقدَّ

“Kim Kadir gecesini inanarak ve 
mükâfatını Allah’tan dileyerek ihya 
ederse, geçmiş günahları affedilir. 
Kim de Ramazan orucunu inanarak 
ve mükâfatını Allah’tan bekleyerek 
tutarsa, geçmiş günahları affedilir.”7

Yine Aişe RadıyAllahu Anhâ şöyle bu-
yurdu: 

كَاَن النَِّبيُّ َصلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم إَِذا َدَخَل الَعْشُ َشدَّ ِمئَْزرَُه، 

َوأَْحيَا لَيْلَُه، َوأَيَْقَظ أَْهلَُه 

“Ramazan ayının son on günü 
gelince, Rasulullah geceleri ibadetle 
ihya eder, ailesini uyandırır, kulluğa 
soyunup paçaları sıvardı.”8

Ramazan denilince aklıma; sa-
dece Allah’ın rızasını umarak yapılan 
yardımlaşma gelir! Sağ elin verdiğini, sol 
elin göremeyeceği şekilde yapılan pay-
laşma gelir! Zira gönüllerin genişlediği ve 
cömertliğin canlandığı Ramazan, yardım-
laşmanın da en yüksek seviyelere ulaştığı 
bir aydır. Allah’ın bol rızıkla kendilerini 
nimetlendirdiği Müslümanlar, bu ayı fırsat 
bilerek mallarının zekâtını verirler, infakta 
bulunurlar, fakir kardeşlerini sofralarında 

ağırlamaya ihtimam gösterirler. 

Zeyd bin Halid el-Cüheni RadıyAllahu 
Anh’tan Rasul SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
buyurdu ki: 

َمْن فَطََّر َصاِئًا كَاَن لَُه ِمثُْل أَْجرِِه، َغْيَ أَنَُّه اَل يَْنُقُص ِمْن أَْجِر 

ائِِم َشيْئًا  الصَّ

“Kim bir oruçluyu iftar ettirirse, 
oruçlu kadar sevap kazanır. Oruçlu-
nun sevabından da hiçbir şey eksil-
mez.”9 

Ramazan denilince aklımıza gelen 
bunca şeyden sonra günümüzdeki Ra-
mazanlara bakınca yapılanlar ile yapılma-
sı gerekenlerin örtüşmediğini görüyoruz. 
Bu nedenle diyorum ki;

Ramazan denilince aklıma; eğ-
lence gelmez! Bir kültür etkinliği hâline 
dönüşen faaliyetler gelmez! Ne yazık ki 
bizler için eşsiz bir değere sahip olan bu 
ay, İslâm’a aykırı etkinliklerle süslendi, in-
sanlar zevk ve sefaya sürüklendi ve türlü 
hokkabazlıkların malzemesi hâline geti-
rildi. Ramazan’ı bir tür eğlence, karnaval 
ve festival havasında yaşatan gösterilerin 
gidişatı oldukça vahim bir hâl aldı. Rama-
zan ayı şenlik ve şölenlere dönüştürülüp 
bu şölen ve şenliklere de tüketim kültürü 
egemen oldu. Ramazan ayının anlam ve 
önemini göz ardı eden ve dünyevileşme 
girdabına savuran bu tehlikeler, “Rama-
zan coşkusu” adı altında gösteriş ve şata-
fatın doruk noktası hâline getirildi. 

Ramazan denilince aklıma; 
gösteriş gelmez! Şatafat gelmez! 
Zira özellikle son yıllarda artan 
gösterişli iftar programları, sınıf ve itibar 
esasına dayalı ihtişamlı davetler Ramazan’ın 
ruhundan kopmamıza neden oldu.
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Ramazan denilince aklıma; gös-
teriş gelmez! Şatafat gelmez! Zira özel-
likle son yıllarda artan gösterişli iftar 
programları, sınıf  ve itibar esasına dayalı 
ihtişamlı davetler Ramazan’ın ruhundan 
kopmamıza neden oldu. Her gün başka 
bir ihtiyaç sahibini ağırlaması gereken 
sofralar, zengin menülerin yarıştığı ve 
rekabetin tavan yaptığı organizasyonlara 
dönüştü. Devlet erkânı ve zenginler ver-
dikleri iftarlar ve yaptıkları hayırlarla gün-
deme gelme gayesi güderken, Ramazan 
kendisinden prim elde edilen bir menfaat 
aracı hâline getirilerek istismar edildi. 

Yine Ramazan denilince aklı-
ma; belirli hocaların girdikleri reyting 
yarışı gelmez! Hakkı haykırmayı ilke edin-
mesi gereken bu hocalar, Ramazan’ın ha-
kiki mahiyetini anlatmaktan ve insanları 
hayırlı amellere teşvik etmekten ziyade 
kanalın reytingini yükseltmek için yarış-
makta hatta savaşmaktadırlar. 

İşte Ramazan denilince aklımıza gel-
mesi ve gelmemesi gerekenler bunlardır. 
Ramazan ayı, ancak Allah Subhanehu ve 
Teâlâ’nın rızası gözetilerek ve Rasulullah 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in Sünnet’i ta-
kip edilerek hakiki manada ihya edilmiş 
olur. Bunu sağlayacak yegâne şey ise üm-
met içerisinde İslâmi atmosferi yeniden 
bizlere teneffüs ettirecek olan İslâmi bir 
otoritedir. Bu otorite, Allah’ın hükümleri 
ile hükmedecek ve İslâm’ı dünyaya hida-
yet ve nur olarak yaymaya çalışacak olan 
ümmetin yitiği ve Müslümanların kalkanı 
Hilâfet’tir. Rabbim bizlere Hilâfet çatısı 
altında Ramazanlar ihya etmeyi, fetihler 
ve zaferler kazanmayı ve bu otorite altın-
da gerçek bayramlara ulaştırmayı nasip 
etsin. 

Selam ve dua ile… 

1	 	İbrahim	Suresi	1
2	 	Müslim,	Müsafirin	269
3	 	Buhari,	Fezailul	Kur’an	23
4	 	Tevbe	Suresi	20
5  Buhari
6	 	Tirmizi,	Savm	16
7	 	Buhari,	Savm	6
8	 	Buhari,	Leyletul	Kadr	5
9	 	Tirmizi,	Savm	82

Ramazan denilince 
aklıma; eğlence gelmez! 
Bir kültür etkinliği 
hâline dönüşen 
faaliyetler gelmez! 
Ne yazık ki bizler için 
eşsiz bir değere sahip 
olan bu ay, İslâm’a 
aykırı etkinliklerle 
süslendi, insanlar 
zevk ve sefaya 
sürüklendi ve türlü 
hokkabazlıkların 
malzemesi hâline 
getirildi. 
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“Bir ara Sahabi İmran bin Huseyn Rasulullah’ın Sünneti’nden 
bahsediyordu. Adamın biri künyesiyle ona hitap ederek şöyle dedi: 
Ebu Nuceyd! Bize Kur’an’dan bahset. İmran şöyle cevap verdi: Sen ve 
arkadaşların Kur’an’ı okuyorsunuz. Bana namazdan, içindekilerden, 
sınırlarından bahsedebilir misin? Bana altının, devenin, sığırın muhtelif 
malların zekâtından bahsedebilir misin? Sen yok iken ben (bunların 
açıklamalarına) şahit olmuştum. İmran sonra sözüne şöyle devam etti: 
Rasul bize zekât hususunda şöyle şöyle farz kıldı. O zaman adam: Beni 
ihya ettin. Allah da seni ihya etsin, dedi. Bu olayı nakleden Hasan Basri 
sonunda adam sünnetin fakihlerinden oldu, dedi.” [Hakim]




