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Hamd yalniz ALLAH’a mahsustur. Iyi bir sonug onun 
emirlerini yerine getirip, yasaklanndan sakinanlanndir. 
Salat ve selam insanlara rahmet olarak gonderilen Al- 
lah’in kulu ve elgisi peygamberimiz Hz. Muhammed’e, 
ashabina olsun. 0 ashab ki, Allah’in kitabim ve peygam- 
berinin sunnetini, soz ve manasina uygun ve bir butiin 
olarak kendilerinden sonra gelenlere ula$tirmi§lar- 
dir. Allah onlardan razi olsun. Bizi de en guzel bir §e- 
kilde onlara tabi olanlardan eylesin. 

Eski ve yeni butiin Islam Slimleri, hukumleri kesin is- 
bat eden, helal ve harami agildayan muteber esaslann: 
“Oniinden ve ardmdan kendisini iptal edecek bir kitab get 
meyecek olan ALLAH’in KITABI; kesinlilde bo§ yere 
konu§mayan, konu§tugu her §ey vahiy olan Rasulullah 
(a.s.J’m SUNNETi ve iimmetin biitiin abmlerinin ICMAY’ 
oldugunda ittifak etmi§lerdir. Islam alimlerinin ihtilafi 
ancak diger esaslardadir. Bunlann en onemlisi KIYAS’- 
tir. Alimlerin 9ogunluguna gore muteber §artlan yerine 
geldigi taktirde kiyas bir delildir. Bu dort esasin delille- 
ri sayilamayacak kadar 90k olup zikretmeyi gerektirme- 
yecek kadar me§hurdur. 

BiRINCI ESAS: Bu esas Aziz olan Rabbimizin Kita- 
bi; Kur’an-i Kerim’dir. Kur’an-i Kerim’in bir 90k yerle- 
rindeki ayetler Allah’m kitabma uymayi emirlerine 
sanlmayi, yasaklanndan kaqinmayi emreder. Allah (c.c.) 
§oyle buyurur: uRabbinizden size indinlen Kur’an’a 
uyun (emir ve hukumlerine baglamn) Allah’dan 
ba§ka dostiar edinerek onlara uymaym. Siz ne az 
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diifuniiyorsunuz! ’ ’ (1) “Ijte bn Kur’an mnamm 

bir kitaptir, onu biz indirdik; o 50k mubarektir. 
Artik ona uyun, emirlerine bafelanin ve Allah’tan 

korkun. Tfi ki merhamet olunasimz.” (2). If- 

te size, Allah’dan bir nur ve aydin bir kitap gel- 

di.” (3) De ki: -Allah benimle sizin aramzda 
f&hiddir ve bana fu Kur’an vahyolundu ki, onun- 

la hem sizi, hem de kime ulafirsa onn korkuta- 
yim.” (4) “Bu Kur’an, insanlara afik bir tebligdir; 

bununla hem korkutulsunlar, hem Allah’in ancak 

tekbir ilah oldugunu bilsinler, hem de temiz akil 
sahipleri dufimiip ojjfiit alsinlar.” (5). 

Bu manadaki ayetler oldukga Qoktur. Kur’an-i Kerim’e 

sanlmayi emreden bir §ok sahih hadis-i ferifler de var- 

dir. Bunlar Kur’an-i Kerim’e sanlarun hidayette, onu ter- 

kedenin sapildikta oldugunu ifade etmektedirler. Bu 

hadislerin bazilan §unlardir: Rasulullah -s.a.v.- Veda hac- 

ci hutbesinde §oyle buyurmuftur: “Size, O’na sanl- 
digmiz taktirde hif bir zaman sapitmayaca^nuz bir 
§ey biraktun. O da Allah’in kitabidir.” (6) Zeyd b. 

Arkam’in rivayet ettigine gore Rasulullah §oyle buyuru- 

yor: “Size, ;am biiyiik iki fey biraktun: Birinci Al¬ 

lah’in kitabidir. Hidayet ve a^iklik ondadir. Allah 

kitabiyla amel ediniz ve ona sanhrnz.” Allah’in ki- 

(1) Kur’an-i Kerim, Araf: 3 
(2) En’am: 155 
(3) Maide: 15 
(4) En am: 19 
(5) Ibrahim: 52 
(6) Muslim: 
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tabma sanlmayi te§vik ettikten sonra devamla U9 defa 

§oyle buyurur: “Ehl-i beytime (bane halkima) iyi dav- 

ranmamz hususunda size Allah’i hatirlatinm.” (7). 

Bir ba§ka hadislerinde Kur’an-i Kerim hakkmda §oyle 
buyurur: “O Allah’m ipidir, Kim ona sanlirsa hi- 

dayettedir. Kim onu terk ederse sapikkktadir*” 

Bu manadaki hadisler goktur. Sahabe ve onlardan son¬ 
ra gelen ilim ve iman ehlinin Allah’in Kitab’i ile bera- 
ber Rasulullah’in Siinneti’ne de sarilmak onlarla 
hukmetmek ve ihtilaflan onlara gore ^ozmek hususundaki 
icmalanna (oy birligine) dair delilleri zikretmeye ihtiyag 

hissettirmemi§tir. 

IKINCI ESAS: Alimlerin ittifakla kabul ettikleri, uq 
esasin ikincisi Rasulullah’dan sahih olarak gelen soz, fi- 
il ve takririyle ilgili siinnetidir. Rasulullah’dan sonra, ilim 
ehli olan ashab ve onlara tabi olanlar bu esasa iman ede- 
rek, onu delil kabul etmi§ler ve musliimanlara ogretmi§- 
lerdir. Bununla kalmayarak bu konuda birgok eserler 

yazmi§lar ve siinnetin delil oldugunu hadis ve fikih usu- 

lii kitaplannda a^iklami^lardir. Bu husustaki deliller sa- 
yilamayacak kadar goktur. Kur’an-i Kerim’deki siinnete 
uymayi emreden ayetler bu delillerdendir. Bu emir, asr-i 

saadette ve ondan sonrald asirlarda bulunan butun insan- 

lara yoneliktir. £unku Rasulullah (s.a.v.) biitiin insanli- 
ga gonderilen bir Peygamberdir. Insanlar da kiyamete 

kadar O’na uymak ve itaat etmekle mukelleftirler. £iin- 

(7) Muslim: 36 
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kii Kur’an-i Kerim’in ilk miifessiri ve Kur’an’da miic- 

mel olarak ifade edilen hiikiimlerin soz, fill ve takriri 
siinnetleriyle a^iklayicisidir. Siinnel olmasaydi Miislii- 
manlar namazin rekat adedini, kihm§ geklini, onu 

kilarken gerekli olan fartlan bilemezlerdi. Yine siin- 

net olmasaydi oru^, zekat, hac, cihad ve iyiligi emret- 

mek, kotiiliikten sakmdirmak hususundaki hiikiimler 
bilinemezdi. Yine hadis olmasaydi miisliimanlann mu- 

ameleleri, haramlan, Allah’m yasak ve cezalarla ilgili koy- 
dugu hiikiimleri a^ik olarak bilmeleri miimkiin olmazdi. 

Ajagidaki ayetler siinnete itaat konusundaki de- 

lillerden bazilandir: “Allah’a ve Peygambere itaat edin 
ki, rahmete erdirilesiniz.” (8). “Ey iman edenler Allah’a 
itaat edin. Peygambere ve sizden olan idarecilere de itaat 
edin. Sonra bir §ey hakkinda gekiftiniz mi hemen onu 

Allah’a ve Resulune arzedin; eger Allah’a ve ahiret gii- 
niine inaniyorsamz... Bu miiracaat hem hayirli hem de 
netice bakimindan daha giizeldir.” (9). “Kim peygam¬ 
bere itaat ederse, muhakkak Allah’a itaat etmi§ olur. Kim 
de yuz <jevirirse (gevirsin) biz seni onlann uzerine bek$i 
gondermedik. (Ancak teblig igin gonderdik.)” (10.) Sun- 
net delil olmasaydi veya onun tiimii muhafaza edilme- 
seydi, insanlann Resulullaha itaat etmeleri ve ihtilafa 
dii§tukleri mevzulan Kur’an ve siinnete ba§ vurarak hal¬ 

ts) Alu Imran: 52 
(9) Nisa: 59 

(10) Nisa: 80 
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letmeleri mumkun olur muydu? Siinnetin delil olmadi- 

gim veya tiimiinun muhafaza edilmedigim ileri siirenlere 

gore Allah, kullanm mevcut olmayan bir §eye havale et- 
mi§ olur. Bu du§iince ve inam§ en buyiik batil; Al¬ 

lah’a kar§i i§lenen en buyiik kiifiir ve ona duyulan en 
kotii zandir. Allah (c.c.) §oyle buyurun “Ey Resultim, sana 
da Kur’an indirdik ki, kendilerine indirileni insanlara 

anlatasin, olur ki iyice du§iimirler,” (11). 

“Ey Resuliim, bu Kur’an’i sana ancak insanlann ay- 

nliga dii§tukleri §eyi beyan etmek iqin ve iman edecek 

kimselere bir hidayet, bir rahmet olsun diye indirdik.” 
(12). Nasil olur da Allah (c.c.) Resuliine kendisine indi- 

rilen Kur’an-i a^iklama yetkisini verecek ve onun sun- 
netinin de hig bir dnemi olmayacak veya delil olarak 
kabul edilmiyecektir. Allah (c.c.) §oyle buyurur: (Ey Ra- 
suliim) De ki Allah’a itaat edin, Resule itaat edin. Eger 
bunlara itaat etmekten yiiz sevirirseniz, peygambere dii- 
§en ancak ona yiikletilen tebligdir. Sizin tizerinize de, 

size yvikletilendir. (Icabet etmektir) Eger ona itaat eder- 

seniz hidayete erersiniz. Peygambere dii§en, ancak a<jik 

bir tebligdir.” (13). “Namazi gerektigi gibi kilin, zekati 
verin ve peygambere itaat edin ki rahmete kavu§turula- 
simz.” (14) “Resuliim, de ki: —Ey insanlar! Ger^ekten 

ben sizin hepinize gelen, Allah’in peygamberiyim. 0 Al- 

(11) Nahl: 44 

(12) Nahl: 64 

(13) Nur: 54 

(14) Nur: 56 
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lah ki, yer ve goklerin mulku onundur; O’ndan ba§ka 

hig bir ilah yoktur. Oldurlir ve diriltir. Onun i§in hem 

Allah’a, hem de Allah’in kelimelerine inanan o Ummi 

peygambere, inanin; ve o peygambere uyun ki, dogru 

yolu bulasimz.” (15) Yukardaki ayetlerde mutlak hida- 
yetin Rasulullaha (s.a.v.) ittiba etmekte olduguna dair 
agik deliller vardir. Sunnetiyle amel etmeden veya (Al¬ 

lah korusun) “Siinnetinin ash yoktur. Ona itimad 
edilmez” gibi sozleri sarfedenin hidayete ermesi miim- 

kiin miidiir? Allah (c.c.) §oyle buyurun “Peygamberin 

emrine aykin hareket edenler, ba§larma bir bela inmek- 

ten, yahut kendilerine acikh bir azab isabet etmekten 

sakmsinlar.” (16). “Peygamber size ne verdi ise onu 

aim; size neyi yasak etti ise ondan sakimn. (17).” 
Bu husustgiki ayetler yoktur. Butiin bu ayetler Rasu- 

lullah’a (s.a.v.) itaat etmenin ve getirdigi emirlere uyup 

yasaklanndan ka^inmanin vacip olduguna delalet eder- 
ler. Nasil ki, Allah’in kitabma uymanin ona sanlmamn; 

onun emirlerine uymanin, yasaklanndan ka9mamn ge- 
rekliligi hakkmda da deliller ge9mi§ti. Kitabullah’a uy- 

mak, nasil farz ise; Resulullah’m svinnetine uymak da oy- 

le farzdir. Bunlardan birisini inkar eden digerini inkar 

ve tekzib etmi§ gibidir. Bu ise ihm ve iman ehlinin itti- 
faki ile kiifur, sapikhk ve islam 9er9evesinin di§ina 91k- 

maktir. Rasulullaha (s.a.v.) itaat ederek getirdigi esaslara 

(15) A'raf: 158 

(16) Nur: 63 

(17) Hasr: 7 
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boyun egmenin vacipligi ve ona isyanda bulunmarun ha- 
ramligi hakkinda miitevatir bir 90k hadis mevcuttur. Bu 
hadisler asn saadette ge^erli oldugu gibi kiyamete ka- 
dar da ge^erlidir. Bu hadislerden bazilan a§agidadir. Ebu 

Hureyre’nin rivayet ettigine gore, Resulullah §oyle bu- 

yurdu: “Bana itaat eden Allah’a itaat, bana isyan eden 
Allah’a isyan etmi§ gibidir.” (18). Yine Ebu Hureyre’- 

den: Rasulullah §oyle buyurdu. “Biitiin iimmetim cen- 

nete girer. Yalmz kabul etmeyen miistesna. 

— Ya Rasullullah, kabul etmeyen kimdir? 
— Bana itaat eden cennete girer, beni dinlemeyen ka¬ 

bul etmemi§ istememi§ demektir, buyurdu.” (19). 
Ahmed, Ebu Davud ve Hakim’in Sahih senedle tah- 

ric ettikleri ve Mikdam b. Ma’di Kerib’in rivayetine go¬ 

re Rasulullah §oyle buyurdu: “Biliniz ki Allah Kur’an-i 

Kerim ile beraber onun mislini bana vahyetmi§tir. Mii- 

tenebbih olunuz ki karnini doyurmu§ bir adam koltugu- 
na yaslanarak “Yalmz Kur’an’a sanliniz. Onda helal olam 
helal, haram olam haram kiliniz diyecegi giinler yakin- 

dir.” (20). (Burada, stinneti reddedenlerin gikacagina 

bir i§aret var...) 

Ebu Davud ve ibn Mace’nin sahih senedle Ebu Baff¬ 
in oglundan gikardiklan onun da babasiRafi’den, onun- 
da Peygamber Kavl’den rivayet ettigi hadise gore 

Rasulullah (s.a.V.) §oyle buyurdu: “Sizden biriniz kol- 

tuguna yaslandigi halde, kendisine emrettigim veya ya- 

(18) Muslim: Buhari 

(19) Buhari C. 

(20) Ahmet Ebu Davut, Hakim 



sak ettigim hususlardan bir husus teblig edildiginde, “Biz 

bunu tanimayiz, biz ancak Kur’an-i Kerim’de olanlara 
tabi oluruz.” diyerek bunu ak§kanlik haline getirmesin.” 

(21). Hasan b. Cabir dedi ki; Mikdam b. Madi Kerib’in 
§oyle dedigini i§ittim. “Ra6ullullah (s.a.v.) Hayber gii- 
nii bazi §eyleri haram kildiktan sonra §oyle buyurdu. 
“Sizden birinizin koltuguna yaslanarak: “Aramizdaki ha¬ 
ke m AUah’in kitabidir. Onda helaldan ne bulduysak he- 

lal, haramdan ne bulduysak da haram kilanz,” soziinii 

sarfetmesinin yakin olmasindan korkulur. lyi biliniz ki 
Allah Resuliinun bir §eyi haram kilmasi Allah’in o §eyi 
haram kilmasi gibidir.” (22). Rasulullah (s.a.v.)’den te- 

vatiiren gelen hadislerden anla§ildigina gore o hutbele- 

rinde eshabina hazir olamnin hazir olmayana teblig 
etmesini tavsiye ettigi ve yine onlara “Bir^ok teblig edi- 
len var ki bizzat dinleyenden daha kavraylcidir. ” dedi- 
gi anla§ilmaktadir.Bu tavsiyelerden birisi Buhari ve 

Miislim’de bulunan ;u ha distir: Rasulullah (s.a.v.) Ve¬ 

da hacci giiminde Arafat’ta muslumanlara hitabettigin- 
de onlara §oyle buyurdu: “Hazir olan hazir olmayana 
teblig etsin. Olabilir ki kendisine teblig edilen ki§i, biz¬ 
zat dinleyenden daha $abuk kavrar.” (23). 

Eger slinnet onu bizzat i§letene ve kendisine teblig edi- 
lene delil olmasaydi ve eger siinnetin gegerliligi kiyamete 

kadar bald kalmasaydi, Resulullah onu ba$kasina teblig 
i<?in ashabma emretmezdi. Bundan arda§iliyor ki, sun- 

(21) Ebu Davud, Ubn-i Mace 

(22) Hakim, Tirmizi, Ibn-i Mace 

(23) Buhan, Muslim 
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net, onu bizzat Resulullah’ina agzindan i§itene ve ken- 

disine sahih isnadli hadislerle teblig edilen herkese delil, 

te§kil eder. 
Resulullah’in ashabi, onun fiili ve kavli siinnetlerini ez- 

berleyip tatbik ederek, tabiine, tabiin de onlardan son- 

ra gelenlere teblig ettiler. Boylece giivenilir alimler onu 
nesilden nesile, asirdan asira aktardilar. Siinneti mus- 
takil kitaplarda toplayarak sahihini zayifindan ayirdilar. 

Sahihini zayifindan ayirmak iqin aralannda bilinen ozel 
kaide ve yontemler koydular. Alimler Buhari, Muslim 

ve benzeri kitaplari okudular. Onlari elden ele vererek 
boylece siinneti tarn bir §ekilde korudular. Cenab-i Al- 
lah’in Kur’an-i Kerim’i, kotiilerin §errinden ve dinsizle- 
rin dinsizliginden; sapiklann tahrifinden korumasi gibi. 

§u ayeti kerime de buna delildir: 44Hi$ §itphe yok ki, 

Kur’an-i biz indirdik ve muhakkak ki onu, lahrif 

ile tebdilden biz koruyacagiz* (24). 

Hi$ §iiphe yok ki, Rasulullahhn siinneti inen bir va- 
hiydir. Allah (c.c.),Kur’an-i Kerim’i korudugu gibi onu 

da korumu§tur. Siinneti tahrifgilerin tahrifinden, cahil- 

lerin te’vilinden korumak igin^iipheleri izale edebile- 

cek giigte alimleri ona musahhar kilmi§tir. Cahiller, 
yabancilar ve dinsizler uydurma sozleriyle siinnete hii- 

cum ettikge^o alimler onu pervane gibi korurlar. £unkii 
Cenab-i Allah,bu siinneti yiice kitabinin tefsiri ve on- 
dan ozetle bildirdigi hukiimlerin a^iklayieisi yapmi§ ve 
Kur’an-i Kerim’de a^ikga zikretmedigi bazi hiikiimleri 

(24) Hicr: 9 

-11- 



siinnet ile bildirmi§tir. Mesela Slit karde§ligi, mirasla il- 

gili bazi hiikiimler, kadini halasiyla veya teyzesiyle bir- 
likte aimak gibi Allah’in kitabinda zikredilmeyen 
meseleler sahih siinnetle a^iklanmi^tir. 

§imdi siinnetin onemi ve onunla amel etmenin gerek- 

ligi hakkinda sahabe, tabiin ve alimlerin soyledikleri bazi 
hususlan zikredecegiz. 

Ebu Hureyre (r.a.) anlatiyor: “Rasulullah (s.a.v.) ve- 

fatim muteakib bazi araplar irtidad edince Hz. Ebu Be- 

kir: “Vallahi namaz ile zekati birbirinden ayiranlarla 

sava§a9agim.” demi§ti. Omer (r.a.) “Ya Eba Bekr! Ra- 
sulullah “La ilahe illallah” deyinceye kadar, insanlarla 

sava§makla emrolundum. Kim, La ilahe illallah, derse 

canim ve malini benden korumuk olur. Cezayi hak eden- 

ler miistesna. Gerisi Allah’a attir. “Buyurdugua halde 
sen, yalmz zekati vermek istemeyen bu insanlarla nasil 
sava§irsin?” dedi. Ebu Bekr: “Allah’a yemin ederim ki, 

namazla zekat arasinda lark gozeten herkesle sava§aca- 

gim. Zekat maldan alinan bir haktir. Yemin ederim ki, 

Rasulullah’a verip de bana vermek istemedikleri bir yular 

bile olsa onlarla tereddiitsliz sava§inm.” kar§iligim ver- 
di. 

Omer (r.a.) §oyle der: Nihayet anladim ki Allah Ebu 

Bekir’in gonliinii sava§a a$mi§. (Ona susmanm geregini 

ilham etmi§). Ve bunun dogru oldugunu anladim.” (25) 

Bunun iizerine irtidat edenlerle sava§mak iizere esha- 

(25) Miisned'i Ahmed B. Hanbel; Ibn-i Hibban; Beyhaki. Kenziil Ummal, 

3/301. Buhari, MusUm 



bin hepsi Hz. Ebu Bekir’e yardimci oldular. Miirtedlerclle 
Islama tekrar girinceye kadar sava§tilar. Irtidadmda is- 

rar edenleri ise oldurduler. bu hadise, siinnetin onemi- 

ni ve onunla amel etmenin gerekliligini ifade eden en 
agik bir delildir. 

Bir anne Ebu Bekir Siddike (r.a.) gelerek mirastaki 

payini sordu. Ebu Bekir: “Allah’m kitabina gore senin 

hig bir paym yoktur. Rasulullah’in sana bir pay verdigini 
de bilmiyorum. Bu durumu eshabi kirama soracagim.” 

buyurdu. Sonra meseleyi ashaba sordu. Onlardan bazi- 
lan Rasulullah’in neneye (Altida bir) 1/6 verdigini soy- 

lediler. Bunun iizerine Hz. Ebu Bekir (r.a.), neneye bu 

payi verdi. 
Hz. Omer (r.a.) valilerine Allah’in kitabiyla onda bu- 

lamazlarsa, Rasulullah’in siinnetiyle amel etmelerini em- 
rediyordu. Ba§kasinm dogmesinden dolayi gocugunu 

dii§iiren kadin ile ilgili hiikum,Hz. Omer’e karma§ik ge- 

lince bunu ashaba sordu. Muhabbed b. Selem’e ve Mu- 

gire b. §u’be (Allah onlardan razi olsun),§u §ahadette 
bulundular: “Rasulullah (s.a.v.) bu hususta bir kole ve- 

ya cariye diyeti verilmesini soylediler. Hz. Omer (r.a.) 

da oyle hukiim verdi. 
Kocasi vefat etmi§ bir kadimn kocasimn evinde iddet 

beklemesinin hiikmli Hz, Osman’a mii§kil gelince,Ma¬ 
lik b. Sina’nm kizi ve Ebi Said’ni kiz karde§i FUREY’e; 
Rasulullah (s.a.v.)^kocan vefat ettikten sonra iddetin bi- 

tinceye kadar kocamn evinde beklememi emretti.” ha- 

berini verdi. 
Yine Hz. Osman^arap igtigi igin Velid b. Ukbe’ye siin- 
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netin hiikmu ile had cezasini tatbik etmi§tir. 

Hz. Ali (r.a.^Hz. Osman’in hacci temettua men etti- 
gini i§itince onun aksine hacci temettua niyet ederek §oyle 

dedi: “Ben herhangi birisinin sozii igin Rasulullah’in siin- 
netini birakmam.” 

Bir kisim muslumanlar Hz. Ebu Bekir ve Hz. Omer*- 

in hacci ifradi giizel gordiiklerini beyan ederek, hacci 
temettu yaptigi iqin Ibni Abbas’a itirazda bulundular. 
Bunun uzerine,Ibni Abbas §oyle buyurdu: “Uzerinize 
gokten ta§ inmesinden korkulur. Ben size Rasulullah 

§oyle buyurdu diyorum. Siz de Ebu bekir ve Omer §oy- 
le buyurdu diyorsunuz. 

Hz. Ebu Bekir ve Hz. Omer’in (Allah onlardan razi 

olsun^mucerredsozlerineuymasindan dolayi siinnete ay- 
kin davrandigi kabul edilenin cezaya ^arptinlmasindan 
korkulursa,' makamca onlardan daha a§agida olanlann 
veya kendi basit gorii§ ve i^tihadma bakarak siinnete mu* 
halefet edenlerin hali nice olacaktir?! 

Adamm biri bir siinnetle ilgili olarak Abdullah b. 
Omer’le munaka^aya dalinca, Abdullah b. Omer o ada- 
ma: “Yani bize Omer’e uymamamiz mi emredildi. Biz 
ona uymaya mecbur muyuz?” demi§tir. imran Ibn Hli- 
seyin (r.a.) siinnetten bahsederken orda bulunanlardan 
biri, “bize Allah’m kitabindan soz et” deyince Imran 
(r.a.) kizdi ve §oyle dedi: 

“Siinnet Kur’an’in a^iklayicisidir. Siinnet olmasaydi 

(26) Buhari Muslim 



Oglen 4, ak§am 3, sabah namazlannm 2 rekat oldugu- 
nu, zekat ve diger konularla ilgili hiikumlerin detaylan- 

ni bilemezdik.” Siinnetin onemi, onunla amel etmenin 
gerekliligi ve ona muhalefet etmenin tehlikeli olacagi ile 

ilgli olarak sahabeden gelen birgok sozler vardir. Ab¬ 

dullah b. Omer ve ^ocuklan arasinda ge$en §u hadise 

bunlardandir: Abdullah b. Omer “Allah’m kullari olan 
kadmlanAllah’in mescidlerinden akkoymayimz” mea- 

lindeki hadisi soyleyince^ocuklanndan biri “Vallahi on- 

lan alikoyacagiz” dedi. Bunun iizerine Abdullah b. Omer 
ona §iddetle kar§i gikarak §oyle dedi: Ben RasuhiQah §oyle 
dedi diyorum^siz de Vallahi onlan alikoyacagxz diyorsu- 
nuz!” 

Rasulullah’in ashabmdan olan Ebu Said Abdullah b. 

Mugaffel el-Muzeni (r.a.),akrabalanndan birinin sapan- 

la ta§ attigmi goriince onu bu hareketten menederek §oyle 
dedi: “Peygamberimiz sapan ta§i atmaktan nehyetti zi- 

ra o, ne av oldiiriir, ne dii§man yaralar; o, yalniz goz 
9ikanr ve di§ kirar” buyurdu. (26). Sonra Ibn-u Mugaf- 
fel,o adamin tekrar sapan attigim goriince dedi ki: Val¬ 
lahi seninle bir daha konu§mam. Ben sana Allah’in 
Resulu’niin sapan ta§i atmaktan menettigini soyliiyorum. 
Sen bunu yapiyorsun. 

Beyhaki?buyiik tabiinden Eyyub Suhteyanfden riva- 
yet ettigine g6re,mezkiir tabu §oyle den “Birisine siin- 
netten bahsettigim zaman, “siinneti birak da bize 
Kur’an’dan bahset” derse, bil ki o sapiktir.” 

Evzai (Allah rahmet etsin) §oyle der: “Siinnet Kitab’- 
in bir hukmiinu agikliyabilir yahut onun mutlak (genel) 
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bir hukmlinu simrlayabilir yahut onda zikredilmeyen hii- 
kiimler getirebilir. Nitekim Ylice Allah buyurmu§tur: 

“Ey Rasulum,sana da Kur’an-i indirdik. kendilerine 
indirileni insanlara anlatasin; olur ki, iyice du§unurler.” 

(27) Rasulullah’in “Bana Kur’an ve onun gibi verilmi§,,.” 
sozii daha once ge9mi§ti. 

Beyhakinin, Amir E§-§abiden naklettigine gore o ba- 

zi insanlara: “Siz eserleri terk ettiginiz zaman helak 

oldunuz” demi§ bununla Sahih hadislerin terk edilme- 

sini kasdetmi§tir. Yine Beyhaki’nin,Evzaiden rivayet et- 

tigine gore; o bazi arkada§lanna “Rasulullah’dan size 

bir hadis geldiginde aksini soylemekten sakinimz. £iin- 

kii Rasulullah, Allah’tan alarak teblig eder.” diyordu. 
Yiice Imam Sevri’nin “Ilmin tamami hadis ilmidir” 

sozii yukandakiler gibi Beyhaki tarafmdan rivayet edil- 
mi§tir. 

Imam Malik: “Bizim i^tihatlanmizm ba§kasi tarafin- 

dan ya red edilir veya ba§kasmmkini reddeder, fakat 

Resulullah’m kabri §eriflerini i§aret ederek “Bu kabrin 
sahibinin sozleri mustesnadir” dedi. 

Ebu Hanife (r.a.): “Rasulullah’tan gelen hadisin ba§ 
ve gozlimuzun iizerinde yeri vardir.” diyorlar. 

Imam §afn (r.a.): Bana Rasulullah’dan sahih bir ha¬ 
dis rivayet edildigi halde, onunla amel etmezsem, akli- 
min gitmi§ olduguna sizi §ahid tutuyorum.” Bir ba§ka 
sozlerinde, “Benim soyledigim bir s6z,Allah’in Resu- 

(27) Nahl: 44 
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liinden gelen bir hadis’e aykin olursa^sozumii duvara 
^aipin’ demi§tir. 

Imam Ahmed (r.a.) bir talebesine “Ne beni,ne Maliki 

ve ne de §afiiyi taklid etme. Bizim aldigimiz kaynaktan 
al.” Imam Ahmed (r.a.) §oyle demi§tir: “Senedleri ve 
Allah’m Resuliinden gelen hadisin sihhatini bildikleri hal- 
de Sufyan’m sozune uyanlara §a§anm. Oysa Yuce Al¬ 
lah §oyle buyurmu§tur: “Onun emrine aykin gidenler 

ba§lanna bir fitne ya da kendilerine aci bir azab inmek- 

ten sakinsinlar”. (28) mealindeki ayeti okuduktan son- 
ra Imami Ahmed §oyle devam etmi§tir: “Bilir misin fitne 
nedir? fitne §irktir. Belki de insan Peygamber (s.a.v.)’in 
bir soziinii red ederse kalbine bir §iiphe girer de bu yiiz- 
den helak olur. 

Beyhaki’nin rivayet ettigine gore,tabiinden bliyiik mii- 
fessir, Miicahid; “Sonra bir §ey hakkmda ^eki^tiniz mi 
hemen onu Allah’az ve Rasulii’ne arzediniz.” (29) me¬ 
alindeki ayetin tefsirinde §oyle diyor: “I§i Allah’a hava- 

le etmek Kur’an-i Kerim’in; Rasulullah’a havale etmek 

ise hadisin hiikmune havale etmek anlammdadir.” 
Beyhaldnin rivayet ettigine g6re,Ziihri (r.a.) §oyle di¬ 

yor: “Siinnete sanlmak kurtulu§tur.” 

Muvaffaku’d-bin Ibnii kudame (r.h.)#Ravdatiinnazir ad- 
li eserinin edille-i §eriyye boliimiinde §oyle der: “Edille-i 

§eriyye’nin ikincisijRasulullah’in siinnetidir. Onun so- 
zii delildir. £iinkii onun dogru olduguna mucizeler §a- 

(28) Nur: 63 

(29) Nisan: 59 
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hittirler. Allah (c.c.), onun emirlerine itaat etmeyi 
yasaklanndan kagmayi emretm^tir.” 

Ibnii kesir (r.h.) “Peygamberin emrine aykm hareket 
edenler; ba§lanna bir bela inmekten, yahut kendilerine 
acikli bir azap isabet etmekten sakmsmlar.” mealinde- 
ki ayeti tefsir ederken §oyle der: 

“Yani Rasulullah’in emrine muhalefet etmekten sa- 

kinsinlar. 0 emir, onun yolu, siinneti ve §eriatidir. Soz- 

ler ve ameller onun sdz ve amelleriyle ol^iilur. Soz ve 
ameline uygun soylenen sozler i§lenen ameller, Allah in- 
dinde kabul edilir. Rasulullah’in soz ve ameUerine ay- 
kin olan sozler ve ameller, kimden gelirse gelsin kim 
tarafindan i§lenirse i§lensin sahibine reddedilir. 

Niteldm Buhan Muslim ve diger hadis kitaplannda sa- 
bit olmu§turki: Rasulullah’in §oyle buyurdugu sabittir: 
“Bir kimse dinimizden olmayan bir §eyi ihdas ederse, 
o §ey merduttur.” Yani ister zahiri, ister batini olsun Ra¬ 
sulullah’in sunnetine aykin hareket edenler (sakinsin- 
lar)... “Yani kalblerine kufiir, munafikhk ve bidat gibi 
belalar”... “Yahut kendilerine acildi bir azap isabet et¬ 
mekten (sakmsmlar)... “Yani dunyadajkisas, had, ha- 
pis ve benzeri cezalar gibi. Imam AhmedHn (r.a.) rivayet 

ettigine gore, Abdiirrezzak, o da Ma’merden, o da Hem- 
mam’den naklettigi ve Ebu Hiireyre’nin rivayetine gore 
Rasulullah §oyle buyurdu: “Benim ve sizin benzeriniz, 
ate§ yakan bir adamin misali gibidir. Ate§ etrafi aydin- 
latmca kelebekler ve ate§i seven bocekler ate§in igine 
hiicum etmeye ba§ladiginda, o da onlan ate§ten muhafaza 

etmeye ba§lar, fakat ona galib gelirler ve ate§e dii§er- 
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ler. I§te bu misal benim ve sizin durumunuz gibidir. Ben 

bu tarafa gelin sizi ate§ten gekmege $ali§iyorum, ama 

siz beni yenerek ate§in igine atiliyorsunuz.” (30) Buha- 

ri’de Miislim’de, bu hadisi Abdurrezzak’tan ihra9 etmi§- 
lerdir. 

Suyuti “Miftahu’l Cenneh fi’l ihticaci bisiinhe” adli 

risalesinde §oyle diyor: “Biliniz ki (Allah sizi affetsin) 
kim ki sahih oldugunu bildigi halde Rasulullah’in ister 
s6zlii,ister fiili bir siinnetinin delil oldugunu inkar eder- 
se kafir olur ve islam gergevesinden $ikarak yahudi, hi- 
ristiyan veya Allah’in diledigi kufiir toplumlanndan birisi 
ile ha§rolunur.” 

Sahabe, tabiin ve onlardan gelen ilim ehlinin Rasu- 
lullah’in stinnetine onem verip onunla amel etmenin ge- 

rekliligi ve ona ay kin hareket etmenin tehlikeli olduguna 
dair sozleri bir hayli goktur. 

Umanm ki, zikrettigimiz ayet, hadis ve diger kiymetli 
sozler hakki isteyen i<jin yeterli ve inandinci olsunlar. 

Bizim ve ciimle musliimanlann AJlah’in razi oldugu 
amelleri i§lemeye muvaffak olmalanm, gazabim gerek- 

tirecek sebeplerden uzak kalmalanni ve yine ciimlemizi 

dogru yola hidayet etmesini Cenab-i A11 ah'dan niyaz ede- 
riz. Dualan i§itendir ve yakindir. 

ALLAH’in salatii selami, kulu ve elgisi olan peygambe- 
rimiz Hz. Muhammed’e, onun aline, ashabina ve onla- 
ra giizelce tabi olanlann uzerine olsun. 
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