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Kitap “Önsöz”, “Giriþ” ve yazarýn muhtelif zamanlarda yayýmladýðý dokuz
makalenin üç bölüm hâlinde derlenmesinden oluþmaktadýr. Yoksulluk, cehalet ve þiddet gibi toplumsal sorunlara Hz. Peygamber’in sünnetinden yola çýkarak üretilebilecek çözümleri akademik bir bakýþla sunmayý amaçlayan eserde, sünnetin anlaþýlmasýyla ilgili yaklaþýmlar bu pratik gaye çerçevesinde tartýþýlmýþtýr. Binaenaleyh baþlýkta zikredilen “Sünnet’ten Topluma” aktarým, hadis kitaplarýndan çýkarýlabilecek kaide ve prensiplerin çeþitli toplumsal problemler karþýsýnda uygulanabilirliðini ifade etmektedir.
Bu aktarým ilk olarak sünnetin doðru bir þekilde anlaþýlmasýný gerektirdiðinden “metodolojik”, farklý medeniyet havzalarýný ilgilendirmesi dolayýsýyla
“kültürel” ve çözümler sunmaya çalýþtýðý problemlerin tabiatý gereði “toplumsal” boyutlara sahiptir. Metodolojik boyuta temas eden “Birinci Bölüm”ün,
sünnetin evrensel ve tüm zamanlar için geçerli prensipleriyle zaman, mekân
ve maslahata göre deðiþebilen unsurlarýnýn tefrik edilmesi gerektiði düþüncesiyle yazýldýðý anlaþýlmaktadýr. Yazar, sünnetin ilk muhatabý durumundaki sahabe arasýnda birincisi “zâhirî ve þeklî”, ikincisi de illet ve maksatlarý gözeten “fýkhî” yaklaþým olmak üzere baþlýca iki temayül bulunduðunu ve bu ayrýmýn sonraki fýkýh çevrelerinin oluþumuna tesir ettiðini belirttikten sonra, Hz.
Peygamber’in beþerî yönüne ve onun bilgi kaynaklarýnýn vahiyle sýnýrlý olmadýðýna dikkat çekmiþtir.1 Fýkhü’l-hadis sahasýnýn önde gelen isimlerinden
Buhârî’nin el-Câmiu’s-sahîh’te hadis metinlerini, özellikle emir ve nehiy ifade eden lafýzlarý yalnýzca zâhiren deðerlendirmeyip gâî yorumlarda da bulunduðuna dair yazarýn verdiði örnekler (s. 65-73), Buhârî’nin fýkhî tefekkürüne ýþýk tutmasý bakýmýndan önemlidir. Bölümün son makalesinde, daha çok
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Sahabe’nin sünnete yaklaþýmýyla ilgili benzer mülahazalar Türkiye’de bundan önceki çalýþmalarda dile getirilmiþ bulunmaktadýr. Bk. Mehmet Görmez, Sünnet ve Hadisin Anlaþýlmasý ve Yorumlanmasýnda Metodoloji Sorunu (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfý, 2000), s. 4550; Bünyamin Erul, Sahabenin Sünnet Anlayýþý (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfý, 2000),
s. 151-53 vd. Yazarýn, her iki esere sýkça baþvurmakla beraber, Erul’un zahirî, fýkhî ve ictihadî yaklaþým þeklindeki üçlü tasnifi yerine Görmez’in ikili tasnifini tercih ettiði görülmektedir. Söz konusu tasniflerin izafîliðine yönelik bir eleþtiri ve bu eleþtiriye verilen cevap için
bk. Yusuf Acar, “Hadis Metinlerini Anlamada Öznellik Sorunu –‘Sahabe’nin Sünnet Anlayýþý’
Özelinde-”, Marife 1/3 (2002), s. 153-60; Bünyamin Erul, “Hadis Çalýþmalarýný Anlamada
Öznellik Sorunu: Gelenekteki ‘Tevil’i Nesnel, Günümüzdeki ‘Yorum’u Öznel Gören Bir Eleþtiriye Cevap”, Marife 2/1 (2002), s. 231-46.

265

Ýslâm Araþtýrmalarý Dergisi

tarihçi kimliðiyle tanýnan Zâkir Kâdirî Ugan’ýn hadis ilmine yönelik tenkitleri özetlenmiþ ve cevaplandýrýlmaya çalýþýlmýþtýr. Bu makale 20. yüzyýlýn ilk
yarýsýndaki hadis merkezli tartýþmalar hakkýnda bir fikir vermekle birlikte, kitabýn genel problematiðiyle doðrudan bir ilgiye sahip deðildir ve belki de bu
sebeple okuyucuda bir zeyl veya istitrad izlenimi uyandýrmaktadýr. Bu durumun, özenli bir editör denetiminden geçmemiþ derleme eserlerin karakteristik
zaafý olduðunu söylemek mümkündür.
Farklý din ve medeniyetlere ait kültürel ögelere nasýl yaklaþýlacaðý meselesi, sünnetin topluma aktarýmýnýn kültürel boyutuna iþaret etmektedir. “Ýkinci
Bölüm”ün konusunu teþkil eden bu kültürel boyutun, muhtelif coðrafyalarda
yaþayan Müslüman halklarýn kendi zihin dünyalarý, sosyal kurumlarý veya
gelenekleriyle ilgili olmayýp bir bütün olarak Ýslâm dünyasýnýn diðer dinlerle
iliþkisini vurguladýðýna dikkat edilmelidir. Hz. Peygamber’in ve müteakiben
sahabenin ehlikitap mensuplarýna ve sahip olduklarý kültüre karþý tutumu, diðer pek çok konuda olduðu gibi burada da temel prensiplerin tespitinde referans kaynaðý olmakta ve tarihî tecrübenin ilk örneklerini sunmaktadýr. Buna
göre Hz. Peygamber bir taraftan ehlikitaba Ýslâm dinini teblið ederken, diðer
taraftan onlarýn can güvenliði ve inanç özgürlüðü gibi temel haklarýna saygý
göstermiþ, bu tutumunu Medine Sözleþmesi, Necran’dan Hýristiyan heyetinin
geliþi ve Mekke’nin fethi gibi mühim hadiselerde sürdürmüþtür. Ahlâkî ve
adil mücadele etmek, ahde vefa göstermek ve anlaþma hükümlerinin ihlali
durumunda bazý müeyyideler uygulamak, onun siretinden hareketle yazarýn
tespit ettiði baþlýca prensiplerdendir.
Yazara göre Yahudi kültüründen gelen bilgiler hususunda, Hz. Peygamber’in Ýsrailoðullarý’ndan rivayette bulunma ruhsatý2 ile bu bilgilerin tasdik
veya tekzip edilmemesi uyarýsý3 Müslümanlarýn konuya yaklaþýmýnda belirleyici olmuþ; ancak söz konusu tavsiyelerin uygulanmasýnda bazý görüþ ayrýlýklarý yaþanmýþtýr. Bazý sahabîler, Yemenli bir Yahudiyken Müslüman olduktan sonra geçmiþ kutsal kitaplardan rivayette bulunmayý sürdüren
Ka‘bü’l-Ahbâr’ý tenkit ederken, bazýlarý onun görüþlerine baþvurmakta sakýnca görmemiþtir. Özellikle Ebû Hüreyre’nin onunla yakýn iliþkisi ve bilhassa
tefsir konusunda ondan rivayette bulunmasý, bazý modern araþtýrmalarda aðýr
tenkitlere uðramasýna sebep olmuþtur. Yazar bu tenkitlere yer verdikten sonra
2

3

Buhârî, “Enbiyâ”, 50; Ebû Dâvûd, “Ýlim”, 11; Tirmizî, “Ýlim”, 13; Ýbn Hanbel, II, 474, 502;
Dârimî, “Mukaddime”, 46.
Buhârî, “Ý‘tisâm”, 25, “Tevhîd”, 51; Ebû Dâvûd, “Ýlim”, 2; Ýbn Hanbel, IV, 136.
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Ebu Hüreyre’nin Ka‘bü’l-Ahbâr’dan naklettiði rivayetlere örnekler vererek
söz konusu iddialarýn geçersizliðini ispata çalýþmýþtýr (s. 189-99). Zira örnekler incelendiðinde Ebu Hüreyre’nin onu zaman zaman tashih ettiði ve rivayetlerdeki bazý hatalarýn sonraki râvi tasarruflarýndan kaynaklandýðý anlaþýlmaktadýr.
“Ýkinci Bölüm”ün son yazýsý, muasýr fakihlerden Yusuf el-Karadâvî’nin irtidat konusunda kaleme aldýðý bir makalenin yazar tarafýndan yapýlmýþ tercümesidir.4 Karadâvî bu makalesinde 1980’li yýllarda Afganistan’da yaþanan
dinden dönme hadiselerini örnek göstererek irtidadýn Ýslâm toplumu için oluþturduðu tehlikeyi vurgulamýþ ve ayrýntýda farklar bulunmakla beraber, tüm
fakihlerin bunun cezalandýrýlmasýnda hemfikir olduðuna dikkat çekmiþtir.
Karadâvî’nin ceza konusunda Ýbn Teymiyye’den mülhem tercihi ise mürtedin, irtidatýnýn propagandasýný yapan ve yapmayan þeklinde ikiye ayrýlýp propaganda yapan hakkýnda cumhurun görüþünün uygulanmasý yönündedir (s.
157). Ýkinci durumda ise Ýbrahim en-Nehaî ve Süfyân es-Sevrî’ye atfedilen
hapis cezasý öngören görüþün tercih edileceði ifade edilmiþtir. Örtülü ama daha yýkýcý diye nitelediði “fikrî irtidat” kavramý, yeterince açýk olmamasýna
raðmen, Karadâvî’nin konuya getirdiði yeni bir bakýþ açýsý olarak görülebilir
(s. 169-170). Ýrtidat, bizatihi önemli bir konu olmakla birlikte, bu konunun
da “Birinci Bölüm”ün son makalesi gibi kitabýn diðer makaleleriyle irtibatýnýn
yeterince kurulmadýðý görülmektedir.
Yazarýn hadis araþtýrmalarýna yaptýðý orijinal katkýnýn “Üçüncü Bölüm”de
olduðu söylenebilir. “Sünnet ve Yoksulluk” baþlýklý bu bölümde konuyla ilgili ayet ve hadisler, yoksulluk sorununa pratik çözümler üretebilecek tarzda
yorumlanmýþ ve dinin toplumsal dayanýþmadaki rolü vurgulanmýþtýr. Burada
yoksulluk “Özlem duyulan bir deðer deðil, toplumsal açýdan çözülmesi ve
hatta zararýndan Allah’a sýðýnýlmasý gereken bir sorun, bir musibet” olarak
ele alýnmakta, tasavvuf kitaplarýndaki bazý örneklerin Ýslâm’ýn genel yoksulluk telakkisiyle uyuþmadýðý öne sürülmektedir (s. 207, 210-215). Yoksulluktan kaynaklanan acýlarýn hafifletilmesinde dinî müesseselerin sivil toplum
kuruluþlarýyla beraber aktif rol almasý gerektiðini söyleyen yazar, bu suretle
söz konusu kurumlarýn saygýnlýðýnýn da artacaðýný belirtmiþtir.

4

Tercümesi daha önce Din Bilimleri Akademik Araþtýrma Dergisi, 5/2 (2005), s. 259-73’te
yayýmlanan makalenin orijinali için bk. http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/
2002/02/article2a.shtml#2 (19.12.2006).

267

Ýslâm Araþtýrmalarý Dergisi

Yazara göre toplumsal sorunlara duyarlýlýk, esasýnda dindarlýðýn ayrýlmaz
bir veçhesi olarak anlaþýlmalýdýr. Zira dindarlýk yalnýzca Allah ile kul arasýndaki iliþkilere münhasýr olmayýp beþerî iliþkilere dair prensipler ihtiva ettiðinden toplumsal bir boyuta sahiptir. Yardýmlaþma ve “emr-i bi’l-ma‘rûf ve
nehy-i ani’l-münker” ilkelerinden hareketle oluþturulan vakýf ve hisbe teþkilatý gibi kurumlar, bu toplumsal sorumluluk anlayýþýnýn mücessem örnekleri olarak görülebilir. Ýnsanlýðý tehdit eden yoksulluk gibi sorunlara dinî/ahlâkî prensiplerin hayata geçirilmesiyle çözüm üretilebileceði düþüncesi, yazar tarafýndan muhtelif baðlamlarda vurgulanmaktadýr. Ancak kitapta yoksulluðu öven yaklaþýmý sebebiyle eleþtirilen sûfî düþüncenin, sosyal hayatta tekke ve fütüvvet gibi kurumlar vasýtasýyla ortaya koyduðu yoksulluk
karþýtý tutumun gözardý edilmesi, iþaret edilmesi gereken bir eksiklik olarak
deðerlendirilmelidir.
Yazara göre sosyal yardýmlaþma ve dayanýþma, bir taraftan bilgi ve sermayenin paylaþýmýný gerekli kýlarken, diðer taraftan gönüllülük esasýna dayalý sivil toplum kuruluþlarýnýn katýlýmýný gerektirmektedir. Bilginin paylaþýmý, yoksullarýn eðitim yoluyla desteklenmesiyle, sermayenin paylaþýmý ise
zekât ve sadaka gibi mükellefiyetlerin yaný sýra, servetin yeni istihdam alanlarý oluþturacak þekilde kullanýlmasýyla gerçekleþebilir. Tüm bunlar kulun Allah’a karþý vazifelerinin yanýnda “topluma karþý ifa etmesi gereken yükümlülüklerinin” bulunduðuna iþaret etmektedir (s. 255).
Dinî telakki ve uygulamalarýn oluþumunda mühim tesirleri bulunan hadis literatürüne yönelik çalýþmalarda, mevcut toplumsal hayatla sahih irtibatlar kurulmasý son derece önemlidir. Ýnsanlýðýn þiddet, açlýk ve yoksulluk
gibi ortak sorunlarýna alternatif çözümler sunulmasýnda, hadis literatürünün
söyleyeceði sözler fazlasýyla vardýr. Bu ilmî mirasýn muhtelif veçhelerinin
vurgulanmasý, Arap dünyasýnda ve 1980 sonrasý Türkiye’de “sünnetin baðlayýcýlýðý” üzerinde düðümlenen hadis çalýþmalarýnýn yeni açýlýmlar kazanarak farklý düzlemlere yayýlmasýna önemli bir katký saðlayacaktýr. Sünnet’ten
Topluma, katedilmesi gereken bu uzun yolda atýlmýþ samimi adýmlardan biri
sayýlmalýdýr.
Mustafa Macit Karagözoðlu
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