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vı: 

fslam'ın Kur'an'dan sonra ikinci bynağı olan Sünııct 

f-h\disiıı Sühiıı VI:! Sılılı.ıı probkmı islaın iilimlc:ruıı 

ha;;langı \·ıaıı günümüze: kadar ıııe~gul etmi~ ve: nıı:~gu l ı:tnıc:yc: 

dı: devanı t!lmekıeılir. 11a'ila 1\lulwJdisler olmak (izc:n:. ı,hını 

alıınkruıııı hu probkmı lıalkımc:k yo luııd:ı saı1i::niklc:rı çaba 'ı:: 

guyı cıh:rıni ı;ıkJır c:uneıııc:k ıııüınkün ckğildir Ne: \'at ki . 

Süımc:ı ve: lladn; ik ilg ı li prohlt:mkr s[ıJc:cc: ~ühüı vt: sılılıat 

nıı:sdesındeıı ihurd Jc:ğildır; ,,ahih hi! isnadl11 üibir old11.\!11 

kabul edilen h.1di.,leri11 dehilcr sum/111, do:J.ru wlla~ılmus/ n· 

do,ı(ru yorumlanmasi meselest. en o:: .1·iil11i1 ı·t· Stlılwl problı'111i 

kadar önem ar::crmekreılir. Zu·a Jinın ııass olarak kabul dlığı 

metinleri anlamak iç ın ~ariin ga) c: ve: maksatlarını töbit 

etını:k esasıır. Anc;ık hı ı gaye \e ınaksadı pt:ygaınht:rc: 

ıaiiliyc:ı iı_ıdc: ~üplıc: olan. ba~ka bir itiıuc: ilt:. Jt:laleıi Lauuı olan 

lafı .dardan dilhilgi:<ı kurallan ile is tiııhaı elmek ıııüınküıı 

dı:ğildir. Sözlü ilc:Li~iın (~ıf;i lıi rı\'liyc:ı) ik ııakJedilcıı 

hadislerin birçok ağız lr:ivı) Jc:ği~ıırıııt:si. ~itiıh1 1'1' ayeılc:rdc:ıı 

yazı lı ıııeıinkrc: dönü~ınc:>ı. bir kısııııııın yazı ile ıc:shıııııııı 

geciknıc:sı. Jaha da i\nc:ınlist. hüyük hir kısınınııı lafzt:ıı değ ıl 

de ıniin;j ilc: ri,·ayc:ı c:dilıııc:sı lıadiskrdı: bır dı:l[ı.lc:ı pruhlc:ıııı 

doğtuıııu~ıur 

1-ladıs lenlc:ki sühuı ve: sılılıaı prohlc:ınıııi lıalletınd. ı~·iıı 

lıüyük çalıalar 'arfedildığı gibi . dc:hılet surunuı ı u J a <;ii/ınt:k. 
doğrıı aııln~ılnıa,ıııı \c Joğıı.ı yonınılaıııııasını ıc:ıııın t:Lnıc:k içın 

ciddı ı;a l ı~nıalar :v:ıp ılıııanıı~ değildu·. isl;iııı gc:leııc:ğiııde ll / 
Peygaınht:riıı -;ii.c 'e d:ı vranı:;:ları a n lamında Siillll<'l 1 c: 
Hodis. hir ı :ı raftan kc:ndis i. Kur'an'ın birincı Jerecc:d..:n 
anlam vt: yorıııııu kahul c:dilirkc:ıt. diğc:r tarafLan sayı sı:~ 

anlama ve: yorumlama l'aaliyeıiııe ınc:vzu Lc:şkil t!lmi~ıir. 

Sözlerin ve: uygıılaınalarııı. gt:rek Hz. Pc:yg:ınıber'e 

aiJiyeliııi. gc:rc:ksc ınfuıa ve maksadını tesbit ellltt:k için. hırçok 
ilim dalı tesı,; edilını~tır. SaJc:cc: Hulıari 'nin. müsıakıl hır 

kütiiphaneyı dıııı:ı ıa~.;ak lıacınıde ~t:rh ve izahları yapı lın ı ~tıı·. 

E lheıtc: hu çal ı~ımıl.ıruan hiçhırısınm. lsl:iııı'ııı Pc:yga ınhcı .. inı 
ve onun gaye: ve ıııaksaJı ııı anianıaya olan ıııüsht:ı 

katkılaıını hiç kimse inkar c:dc:ma. Ancak hüllin hu çalı ~nıalar 

soııunıhı. Süııneı 1e 1-ladi ,;ı n dnğnı ;uıla~ılınası \'c Joğru 

yo111nı lamnasını sağ layaGık hir metod ııltı)iımı~ nıudur'! 

Başka h ir ifadc:ylc: Mediuc: topluımı 1 e dc:vl c:ıi içinde: 
ll z. Muhaııııned't: (s.a.\·. ). ,;osyal. siyasal. ~.·koııuıııık 

ve: :ılıliiki lıc:r s~ıhaJa klavu.cluk ..:den c:,;a' 'c: 
prensip lerı du~ru anlamak iç ın. öncdıJ..Ie tanı 'e 
nıli ıc:kamil hir ıııc:ıoJ n: yliıı ıc:ıııın ıe', i,; c:dildipı 
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söylt:ııc:bilir ıııı '! Bu soruya doğru ve talıniıı.k.ar bir cevap 

\ ' t:rc:hilıııc:k ı çııı. lıadı~ ıarilııııi Ve lıu t: ırilı içinde: ortay<ı ç ı kan 

iliınlc:rı gencllı:ıtlarıvla ek alıııak gerc:kc:ct:kti.r. 

Bir lıaJi .;. i.;ıı:ıd ve mt!lin olmak üzere: iki hölliıııdt:ıı 

ıharc:ı oldu,iiu gıhi. ll aJı, ili ıııkrı de:. ı,n:ıda vt: nıc:ın..: )Önt:li.k. 

<;<ıl ı ~ınal ar olarcık ıkı kısıııa ayn lıııı ~ı ır .. -\1 ı ıbn tvkJ1.rU'nın ( öl. 

230 1 X44 ) Jc:di ğ.i gıhı. "Rıc;ıl 'c: lsnad hılgısı h u ılıııııı yarısı . 

lıaJı,lc:rın ıııfın;i ve: ııı.ıJ.. s;ıdını ;uılaıııaJ.. ı,c:. ülıüı y:ıı"J>ı.lıı " 

Bidayc:ıte lıirıncıs iue "Ri,·:iyc:ı ılınıl c::rı". ıJ.. inc ısınc: Je '' Dmıyc:ı 

llınılc:rı" adı vc::nlını~ırr .- R11ayeı ılıııılc:rı. lıadısuı ısnaJıııı \'e 

bilaci zuıcırmı ıılu~nmın rfıvilt:rııı Juruıııunu konu c:duıır 

Dirayeı iliınlc:rint: gelince. Ktıup (.'c:lebi (iii. IU67tl657) 

"Di/'{iyet/1'1-Hadis" ilıniııi : " H auis lerın lafızlarınJaıı anla~ılaıı 

ıııüııü ve: nwksadı. Arap dıli k:ıidt:lc:rı ve: l s l {ıııı !;ic:rıaıının gt:nel 

ilke:: \'t: esasl~ırı do~ıı.ı lnı,;uııda. ! Iz . Peyg:ııı ıheı 'i ıı lıallc:rıııe 

(Siinııd) uygun ,ıJar:.ık :ır<ı~ıır;ın ılını::. //mu !Jil'tll di'f-H"'Ii.1 

dc:ııır" ~eklı nde ı~ırıf c:ınıı ~ı ı r ' 
Aııcak. c:sdlc: hc:lırlc:linı kı . llaJb llıııı ıl~ ı ~ll!.!al c:olen 

herkesin kabul edc:ceği gıbı. ne: lıadi,kri aıılaıııak \ 'c \ 11-

nı ııılamak ihıı f'vlt:düü'ıııu Jedi~ı gıhi. tarılı hmuııca hu ılı nıı 

yarısı baıı:ı çeyrefrı olıııu~: ne: de l)u . iıei/ ·1-Hu,/,,. fC!lıh 

('c:lelı1'nin tarıf 7Uiği gihı . lıad.ı ,;lc:rı. l,;l;'ıııı ~c: ıı: ıı ı'ııı n ılke \c: 

e<asl:ın na. ! Iz. Pc:ygaıııher'i ıı lı:.ıllerıııe u~ gıııı ııl:ıı:ık a ıılanı:ı 

'c: yoı·uın l:.ını:ıyı konu c:tlinen hır ili nı olııııı:;-ıııı. c,·lıJ.. kısa ,ü re: 

i çı ııdc: ııc: ya.c ık kı. ı·ı ,·fı,~oc:ı ık dır:'ıyc:ı hıılc:~ıııı~. dıniydc: :uı 

nlaıı her ~ey rıdyet ilıınlı::riııe ircı c:dilını~ \t: hıı .lııruııı. tahir 

t·aizse. diniyeL<;iz bir ıwayeı karga:;:a~ı nın va~aıııııasına yol 

açıııışıır. 

Aslında l lz. Peygaıubcr'iıı a~hubındao ııibareıı . llaJıs 

ve:: Slinm:ıte lnfı z-ıminii ve ~ekil-ıı.ıh hütl'ınlüi!i'ı ıl e. 

ıwüyet-dirayeı dengc:si nı kurmak zcıı ulınu~tur ll z. 
A ı~c: ı k llL E h Lı l lw·c:yrc:. !Iz . O ı ııer ıle u!}. i ı ı ·\ hdullalı. 

llın Ahba,; ıle Alıdullah h Aınr h A' g ı b ı bırçok salıabi 

1 cr-R.ınıdmnııu7i. d-K.ıdı. lla"ın h .. A.hılıımıhnıaıı., 1 -A!u/wdclı"''I
Fii.,ı/ b,•ı·ne 'r-Rliı'l ı·e 'l· l 'ô1, (Liıl< "1 .Acôc ı.:l-1-laıilı). Düru'l-i'ikr. 
Beyrııı. i 9XX. 55X. 

:Ilk/ .:r-Ra.mdnınııuLi. a !! · "·2~.l. ııagdadi 1 laıih. l'i-Cumı'li 1/ıili!.i 'r
Rı.iı •i ı·1• ,·ldtihi\-Sıimi, lılık . \·lalııııud ·ı alılı.iııl. 'vkktd>dtı'l· \la~rır. 
Rı"id. ı IJX3 1 X7-~~. 

' K~ı;h (eklıi. ;.:q[11'= l.unft11 ' Lll/ / : \llltıil f.:ı11iih ,.,.'/ Fo111i11, 
VU:.I3<ısııııı::vı. bL 1971 .1 (ıJ5. 
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arasıııdakı ılıulaf da bu zorluktan neş'd etmıştır Bırç.ık 

sahabiyı hadıs rıvayeundeıı alıkoyan ~ey. Hz. Ömer'ın hadıs 
yazımını }as:ıklama~ıııın arkasındak.ı hıkmet. dırayet>ız hır 

rıvayet kilfga~asının ya;;anması korkusudur Zıra dırayebı/ 

hır m ·iiyet. harfi ,.e liitzi bir miimi ve yorum. daıma tehlıkdı 
olmu;;tur Çağdaş yazarlardan Muhammed Gazılli'nın ıfadı:sı 

ıle "Gerçekten is/dm Ommeli. larih boyunca Hadis ve Siilmelı 

yan/ı~ cmlwnak ı·e ; ommlumakwn çekliğini, uydum/an 

binlerre mevzıi hadis/en çekmemiştir. ,,ı Bu arada. (hikmt•l 

/w;inesi) nice salıi/ı .wlz. sak im un!tı.l'ışlann kurham olmuşilli · 

Konu. hu dere<.:e eheınnıiyt:l arz etıne~ını: nığ.ıııı:ıı. 

i h11u'~ Saliih'ııı (ü( 6-1JII2.J 5) alınıı~hc~c. Su~ uıı'ııı11 

(üllJ ll 1505) duksaııilçe. lliiLJmi'nin (öl. 5!\4111 1 X) yil/.<:. l ım 

Mulakkuı'ııı (ôl !<(J.lll401) ise ıkiyüze çıbrdıgı lladıs ılıml~rı 

ıçınde. hadıs meLınleriııde geçen garıp ketimelt:rı tzah t:dı:ıı 

Guribu'I-Hadi.ç, badısierin vurild sebeblerıni araştıran Esbtibll 

l'unidi'l Hadis. aralarında çdişki görülen hadislerı <.:c:ııı •. e 

te'lıf ıle uğra~n Muhtelifu'I-Hadis ve nıbayet. hadısierden 
bükilm ı stınbfıı eden Fıklıu'l Hadi.~ ilımlerındc:n ba:ıJ..a. 

lıadıslen anlamaya ve yorumlamaya yöndık bır tek ılım mevcut 

değıldır Kaldı kı. hıç kıııı~c:. bu dört ilmin. hadıs tarılu ıçımlc: 

mOstakıl bırer ılıın dalı hüvıyeıı kazandığını ıdclia c:denıa 

Bunhırdıuı başka. Taşköprüzade'nin (öl. 968/J 560) //mu Te'l'ili 

Akvüli'n-Nebl diye zikretıiği şey, güzel bir isimden ilıfırı::t 

kalmı ~;h Şah Veliyyullah Deblevi'ııiıı (öl.ll76/ 1762) /ln11ı 

E.1niri'I-Hudi.1' dediği şey ise. Hurce/ulhilıi 'I-/Jıilig ıi adlı 

c:serının satır anılarında kalınaya mahkum olmuştur 7 

ll .ıd ıs 1 c: Slinneun anla~ılması ve yorumlanması 

mesı:lı:sı. lskinı uii~Um:esııuıı tı:şc:kkiil de\ rındı:. Fiıl-ı ll adı~ 

ıle: Ehl-ı Fıkh'ı k<~ı kar~ıya geıirnıişıır. Mulıadclislc:r takıhlc:rı. 

badıs balmemekle ve re'y tle kıyası badislerc: tercih elinekle 

suçlarkeıı. Fakılıler ise EbJ-i Hadis'e. rivayet c:ıııklc:rı 

llzerınde dil~ünmc:yen birer ravi ve nakilci gözil) le lıakıııı~ 
,.e onları ılım hanıalları. bilgi ta~ıyıcıJarı (hcınıelew'l-ılnı. 

zevcimilıı 'l-esfar) olarak değerlc:ndirrnişlirler.h Bu ihulaftıuı 
dolayı her ıkı taraf da birbirindc:n eıkilenmekle bırlikt~. 

sonunda Sü leyman h. M i h nın el-A 'ıneş'io (öl. 1481765) Eb lı 

Ilanafe'ye (öl. 1501767) söy lediği gerçc:kle;;miş. fakibJerııı 

b irı::r doktor. hadisçilerio de birer eczacı olduğu kalıııl 

edilmiş tir.9 Ancak. hemen belirtelim ki, hiçbir derde de1 a 

bulıunadığı halde, tabiplik taslayanlar çıktı ğ ı gibi, ll p ilminde 

hiç bir bebresi olmadığı halde. elindeki ilaç l arı, her ıtı rlil 

hastalığın rc:çc:tc:si olarak takdim eden eczacılar da tanir 

boyunca olagdnıişur. 

Ne/in• itibariyle diyorıc ki: Hadis ilmi ve Hadis ülımlerı. 

hemen hemen bii/ün me.wiilerini Hadis ı·e Siimıl!lin sıhhal "' 

siibıil prublemlerine leksif ederken. en a:: bunun J.atl,, 

tinem/ı olun delôlel problemine yelermre eğılmentişlatlu· 

Hadi.~çilerin hadis me/in/erinin doğ111 anlaşılmııfı ve doğıu 

yorumlanması meselesine veycı bizi Sünnel ı·e Hadisi doğıu 

anlamaya ve doğru yorumlamaya gülürecek bir nıelodoloji 

sorwıımu aynı ülçüde gerekli ehemmiyeli verdikleri 

siiylenemez 

Ilailis il nı i vı:ya ilimleri içiııde sünnet ve hadisi anlama k 
v c: y o nı m 1 a nı u k i ç i n nı ü s ı a k i 1 lı i r ııı et o d u 1 oj ı 

:ı ı 

gdı~meyince hu ı:; için Usul-ı Fıkh'ın anlama yöntemıne b 
'urulmu~ıur Zira Islami ı timler ıçınde:. İslam tilozotlannı 
"Burhıuı"ı.blam muL.ı$i!\ \ıtlanııın ''lrfwı"ı c:,,b ,ılan mc:ıuc.IJ· 
lıtr yana. müsıakil hır anlama yöntemı gdı~tıren tek dısıpli 

Usul - ı Fıkhıır. Usul-ı Fıkıh. dört ayrı ılının (uıJ. manı1 
kdaın. tikıh) ı:sas \ ' t: prensiplerını cc:ın'eden. gerek lıil 

ti::lsc:fesi bakı ınından. gerekse <uılaına ve: yonımiama yönıe 
lıakınııodmı kc:ııdi içinde bütünlük arzeden bu disiplindir. B 
sc:heble Kur'an metııi.ııiıı anlaşılınasında ulduğu gihı Hadis ve 
Süıınetın anla~ılması ve yonımlıuıınasıııda da lıir ınc:ıodoloji 

ıılarnk Usul-i Fıkh'a ha~\'ltnılmu~ıur Öylc:ysc: sünnet ve 
hadısııı anla~ılması ve yorumlaımıasında lıır ıııc=toc.loloıı sonı. 

mınun olup olmadığını ıeshıı edı:bılnıc:ınıl ıçın. burada ele 

almamız gc:rc:kc:n ikııı<.:ı konu: u~ul-ı hJ..Iı'ın aıılmııa yön
tc:mınin bu iş için yeterli olup olmadığıdır 

Bızce bir kısmı Usul-ı Fıkh'ın kc:nc.lısınden. hır kısıru da 
Sünnet'ın yazılı maJzemden oları hadısierden kaynaklanan 
sebeplerle. Usul-i ftklı'ın anlama yöııtenııııııı sıinneı ve hadısı 

doğru anlamak ve doğnı yorumlamak ıçın yeıerlı bır 

ınetodoloJı olduğımu söyleme inıkaııın:ı sahıp degıJiz.Bu 

-.;c:be plerı ~u şc:kildc: s ıra lama k milmkiiııdür· 

1. llc:~eyden önce. Usulcillt-rııııızııı anlama \c: isı in 
biiı metodu dini mc:ıinJc:rin tanıanıını anlamak ıçin bdir

lc:nnıc:nıi~ıir. Sadc:ce bazı ıııetinlı:rdeıı ~er'i.: ııııı:li hüküm

lerı çıkannaya yöııc:liktır. Nitc:kını Pı:1.dc:\ ı.U~ıılündc: Usul

ı Fıkh'ı rı al<ınını helirlerkc:ıı ."sadc:cı: ~dı lıllkilınlc:rc: ıaal

luk c:deıı ıııc:selc:lc: rdc:" diye ihtıru11 hır !..ayıt gc:tirıni;;, 

Alıdulaziz d-Buhari de: bu ihtirazi kaydı şu ~c:kilde açık· 

lamı~tır:"Pezdc:\ i'nin bu kaydı ile.dmı mc:ıııılı:rde yer alan 

kıssa'lar. mc:sdlc:r \e htkmeılı sii/lerııı ,ınla~ılıııası usul-i 

fıkh'ın alaru dı~ında kalınaktadır."Oysa hıı ııevı sözlerin 

hac.l.islc:rin lıüyük bır kısmını olu:ıturduğu hılınnıc:kıedır 1" 

2 Usül-i Faklı'ın anlama yöntemı gc:nc:l ;ın]:ııııda bır 

anlama ve: yorumlama hıçırni değıl. kUlli ve <.:üz'i deltiler

den bükilm istinballnı esas aldığından. bır kanun yorum
lama ve: ta'bJıl ıarzıdır. Anlamak ile bilkUm ı stınbat etmek 

aynı şeylc:r değildir. Bır kanun nıetrıını tahlilde i.l'linbcilın 

anlama'dan da öte bir şc:y olduğu doğnıdur Zira anlama. 
ıc:oriktir ancak isıinbiiı. pratiği orıayu koyar Birincisi 

ınana, ikincisi ınedluldür . M<1 nii . lııt'zın ıfade ı:ıtiğ ı 

~ey. nıedlül ise. lat:Zın lıi zzat ifade ettiği değil. zıhirıde lıusült 

'Gaulı, Muhammt:d. FıAhu\-Sire. d-\h:kıchu'l-l'l~mi . lkyruı, 
19X9. Mukadılımc. 

5Şcybanı, \!luhamınt:<l Kittihu'/-Huı·re 'ıılıi Ehli'/-.1/edinl!, Al.:mu'I
Kuıuh. Bcynıı. 19X3.1.443 

• ra~kllpıiU.ıhk Ahmed b. \1u~tala. \1•/lıihu\-S,ıudı ı, . \f,_,hıihu~~
Sil'tid<•, f/ !t.1l'ı ·=utitı'/./'liim, D.iru'I-Kuıuhı'l-llmıyyc. Be) ruı. 
11)!15, 11.141 

D.:bl.:vi, Şah Velıyyullah. ffucretu/luhi'/-86/iR,u, (ıhk. Muhaınmı.ıd 
Şı:nfSukkar), D:1ru'llbyaı'I-Uifım. IJ..:ynıı. 1990 1.464. 

~lbn Abdi'I-Bı::rr. Cumiu Bcyanı' l-·lım ı·ı· Fud/ilıi, Daru'I-Kııılıbı'l
'llınıyyı:, &yruı. ıy., 11.127. 

'A.g.dl.l3 1. 

ı"Buhan, AbılulaLi/.. K<'ı/ii'J-E.,rtir, D~ru'I-Kıı~lıı'I-Arahi. Uı:yruı, 
1994 . 1. 79-XO. 
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'li mcdlıumdur 11 Öbilr yandan an/amu. ani~ ç~~t:\~sı 
ndan ıstınbatıiın çok daha g~~ı~tır. Zır.ı 1stmbat ıçııı. 

çıkanlması g~rı:kcn ~omut bır m.:tın gerc:kır Anca!.. 
salı ıı:f~kkllr Oıünü de olabilm~ktedir Aynca doğru 

'oiınat.lnn islinbiitın ıslikumeti dı: yanlı ~ olur. El~ alınan 
~· bir kantın metni dı:ğil de ser~e~tçe tanzim_ ı:dilın ı ~ 
..... den oluşuyorsa. doğruyu leshn ıçın anJama lanlıyc:ıı. 
ıllliab'tın önilne geçer. lstinbiit ise belirli bir gayı: ılı: hıfza 

IJılllıtldi~i için, yıini , hüküm çıkarmayı ı:sas. alllığ ı ı çiı~. lafzııı 
~nı t.orlaımı yolunı.ı g ıder. Usul-ı hkJı ııı hıı 

r.!iJindcıı dolayı . din ve .. tüni nı.ıssl:~~ ıc,:u ı aııl~ım~ _Yiintc:ıııı 
mt:k yı:rıne. ınılama yontı:mıne gorı:. dın ve dmı n:ıssl.ıı 
Jaıuııı~tı r ~ayet d ın. ın daha doğrusu diııi n ass' lun n ıııs.ırı 

n Jıc:r yönUml ı:n ııK.: teti::rruı.ıuna kadar. zabı-u r:ıbt 

aldığı kabul ı:dılırsı: nass'lardan çıkan lacıık ı.ınlam 

sıidc:ce genel ılk.: vı: esaslan belirleyap gen kalan 
insana bıraktığı kabul edilirse. nass'lardan 

Mlrtılanlar başka şekıl de olacaktır. 

lUsul-ı Fıkh'ın anJama yöntemi bır kanun yonınılmna 
'Wtodu olduğu gıhı. bnuıı tahlılindı: dı: lıift.i yonıma ağ ırlık 

wmıiştir Aslında u~ulcüknmızin hıfzi yonını yanıml;ı 

•ntıki yoruma h ıç h:.ı~' urnıaılı klarıııı öne silnııı:k . yonını 
.-cnıint.lc: ~fıdı:cc: ımssl:ırın lafızlann;ı bakıp. nıhu üzı:ıınd~ 

darmadıkJannı söylc:ını:k. dil unsunı ik birlikt~ kanun yoıı.ınıu 

• başvunılmas ı gı:rı:kı!ıt diğ~r unsurlaı·a nıünıGıal 

ebnedikJı:rini iddia ı:tınc:k büyük haksızlık olur Ancak dıl 

unııuruııun. bilhassa 1 ıııam ~atii ile hırlikte önplanda kald ığı 1 ... 
lafıi yumımı önedık tanındı ğı da h ir g.:rç.:ktir. Ak~ım: hıı d~ lı 1 

w karine olmadıkça )altın zahır i <ın la ını c:sas kahııl ı:dı lmı~lır 

4 Funı- ı tikh. ıkrlı:ın~ k::ıydc:dı:rkc:n. daha Juğnısıı 

bayatın akı~ı ıçınde: ıkrlemı:suıı sürdümı~k zorunda 
bbrkco. bazı ı stısnii lar dı~ında usul ayn ı oranda ıl~r

lemeıru~. statik olarak kaJnuşlır. lik ortaya konduğu dt:\ ır
lerin şartları ıçınde. dünya hukuk kültürüne ıırıJinal bır 

bda te~kil eden Usill-i FıklL taklid dönemi ıle hırlıktı: :ide
la donJurulmu~ıur Nasslar. asli kaynak (asi). öneekı tt·ıı

hldlardan faydalanınak. talı kaynak (ti::r') olması 

gcrckırkeo, bu durum tc:rsin~ dönmüştür. Bu sı:h.:hlı: 

sonrukı asırlarda. nasslann uygulanması metodları ( ıcll

hBd) değil , ıııı:zh.:p hUkümJerinin uygulanması m.:todlan 
(ıahric) gı:li~tirilınişıir. "lınamıınız. bizim zamanımı ;,Ja. 
bizim hulıtnduğumuz şartlardı.ı olsaydı ~öylc: hllkıııedı::ı 
di." düşOncı:si. huk'Uki tdi::k.küıiin har.:kc:t noktasını lı:~
kil etını:ye başlanıı şıır. ı 2 Bu yüıdı:o Usu l ıle: . furu yı: ı 
dc~iştirmış l ır 13 Il aila son devır iilunlt:rınden Eşiw/i ı·e 
Nt!:ciw ~arihı Ahını:d b. Muhaınm.:d llamı:li 
CöLIOlJ!I/ 16K7). usül c:s.:rlı:rı ıl~ funı c:s.:rlı:rı aı·asınd.ıl-.ı 
farldılık görUiün;.:. usul esı:rkrınt: ıtıb <tr .:dılm.:nı~sı 
gcn:ktiğuu ıti.ıd.: etmıştır 14 

5. Fıl\ıh Usulüııiln tc:md dayanaklan A~l. Ddıl 1c: 
Hukııı k:ıvramlanyla ıfade ı:dilır. Usukükr haJıs o,.: sıiıı
nctı bır asıl olmaktan çok bır ddil olanık gönnilşlı:rdır Sız 

sünneti bı r hayat nıoddı olarak kabuJ .:d.:rsı:n iz. süıuıc:t 
sizin ıçin sad.:ce Lc:şril bir ddil değil. bi lgi. kUltUr lt: 
medı:niyı:tı: kaynaklı k edı:n bir Asi olur. Süııneti. ~di 
bir hükme, hem de sadece arneli olan bir hilk.mı: nıı:snc:d 
kabul edı:rsı:ni7, sUnııı:t siz[n içiı1 biı· delil olmakton ötı:yt: 
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gı:çnıa Yanit~ anlama söz konu~u olursa. del ıl sizı hilkm~ 
götümıc:z. sız ddılı ı.ılır hükm~ glitüıi.lr.;UniiL Uslılclll~rın 

Sllnnc:l Laııınıı da. bır ha) at nıııddı u lan Süıuı.:uıı i!!> ıl 

konumuna görc: değıl. Usıll-i Fıkh'ıu k.:nd ı tanıınıoa göre: 
yapılmı~u r. Usülcillerc: göre Silıınc:ı : "Kur'an dı~ında 1 Iz. 
P.:ygambc:r'ın şt:r'i bir hüküm lı:~kı t ı:den :;öz. tii l vı: 

ıakrırlı:ridi.r. "ı~ Şdi hilkünı dı:ııilen ~c:y dı:. ıtikiidi l't: abiiiki 
hükllmlı:r dt:ğil. sadı:cc: anıeli hükümlerdır Bu da , sadel:e 
Sllnnt:L'iıı hır hiilüınüııı: tekabül c:ıkı ( iiiıilldüğıı gıbı. U)lı l· 

ı rıl-.h'ın Snnnc:t'ı: hakı~ı ,;oıı uc:rc:cc daıuır . \lllU. buyuıa. 

kültür w mc:dc:niyı:tc: kaymıklık ı:dı:n hır bılgı kaynağı dı:ğıl. 

~c:r'i hüküınlc:rden sadecı: aındi hilküınlı:rı: nıc:snt:d tı:şkıl 

c:dı:n hır lt:~ri kaynağı ol;ırak görnıı:kt.:du· UsLil-ı Fıkh. Taha 
üibır Alviini'nın de beliruığı gıhı. lt:~ri kaynağı olarnk 
Süıınetı anlamada ve uygulamnda kati gdı:bılır. ancak bılgı. 

kUltür ve medı:n.iyc:tin tüm saJmlannda yamrlaıuıı<ık ıı,:ın ydc:rli 
dı:ğıldır.ıh 

6 Usıll-i Fıkh'ıo , lafzi yorumu es:ı!' alan anl:.ımn 

yönt~ıninın \t: başvurduğu delalet yollarının kı:ndı ıçmdı: tutarlı 

olahılıııı:~ı ıçın . nass olunık değı:rlt:ndırikn lafıtların ık ı ~artı 

lil';oJillası v~ ıkı \·asti ilııivı.ı c:ınıc:~ ı gc:ıc:kır 

Ririı1cis i : Şari'in yani. Kanun Kııyul:ııııun. hu lufızları 

'<'ıd o::c .: kamın koymak gay~siylı: l'az'c:ıını~ olıııa!'ı 

Ikincisi: lati7larııı Kamııı Koyucuya aıdiyc:ı ı ndc hiç hir 
~üphc:y~ nıalıal kalmaması. 

llc:nıı:n bı:lırtdım kı. nass olar..ı k bhul .:dıleu 

mı:ıııılerdı:ıı nı: Kur'an'ın n~ dt: ll adıslı:nn hırıncı ~arlı La~ıdığı 

söylı:nı:nı~z. Kur'an \t: Süıını:tin. kültür \t: mc:dı:nıyc:tın tüm 
sahalannda olduğu gibi. hukuka da kaynaklık ı:ttığı 

doğrudur Ancak uc: Kur'an'ın n~ Jc: ll.ıdı,.Jı:ruı sırf bırı:r 

lıuk<ık kumilan kolı:ksiyonu \t: kı:ndılı:rını s ı rf hukukla 
ı,:c:,re leyen hırer kanWl meunJı:rı olmadıklan ;i~ık;ırd ır 

lkiııci ~arta gdincı:. Kur'an'ın bu ~artı ıa~ıdığında ~ilphc: 
yoknır. Yani Kur'an lafizlarııun hin.at Kanwı Koyucuya ait 
olduğu kı:sı ndir. Ancak ayw ~ı:yı hadıs meıııılt:ri ıçın 

söy lenı.:k nıiinıkün dt:ğildir. Yani bütün rnvı l ı:ri sika. hütüıı 

s.:nı:dlı:ri 

dıklc:rini 

salıih olan lıadi slı:rin 

söy lı:m.: inıkiiıuna 

lafzt:ıı ıWa) d ~dil-

~fıhib dc:ğılı7 13llllln 

" Sav-d l'aşa. h/um Hukuk .Vu=ur~ı·<lll HaHtndd Bir E11id, (çev Bnh:i 
Arıkan).Dı) Jno.:t işlen Rcıslığı yay A11k.ıra. JYS5. 11X5 

ı:Dılnmc/_ 1 Kati. islam flu~u~ımda .\fllolı'hul ılı• •\lade1n 
Hu~uA/urdu 1/u~imin Kunım Kuqt,lndıt~ı /)urumu lru\lndu 
Hir ~~u~iiyt'H', "~I.C.ilahıyaı Fak. Dcrg"ı" SJ}'ı 4 l\1. JI.)X6. 3X-
41 II.Amo.:l'i , Ahmed h. \Juh.ıınmcıl. Gunı=u ·ı (nini'I-/Jımiw. 

DJıil-KJ•.ıh'J-'IImı~c. B.:~r·.ıı. 
l'll\5. 1 X~ 
1 '(.ihırı. \luhammctl . .i.hııl. Va/ımı r<''l··/1,.,;,, \llcrko.:/u\
Sakatiyyi'l -Ar.ıbı. 'vlağnb. I'ISI>. IX. 

"J iamcvi. u gı'. 1 ın. 
1 ~Ahılulbalık. Abdulganı, llucciyetu\-Sımm• d-~l~'hcdu'l-Fıkr. 
Stutga.rl. 

IYX6. 6K 
'"e,·Sımnelu'n-NPbev~V)'e ve Menhccuhu ji llmıiı'I-Ma'rifeti ve'l

lfadcira, (l3asılmış So.:ınpoLyuın Tehliğlcrı). Muc~~csctu Alu'l
Oo.:yı. Aınınaıı. I'I<J2, ll. 41X. 
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haJısçıkr. hadislt!rin kah ir .:kst!riydiııin ıııfııı ;1 i lt! rivayet 
.:dildikl<:rinde ınüttetiktirlt!r. 

7. Usul-i tıkb'ı n lafzi mehhaslerinin hadisiere tat
bikini t!ogeUt!yen husus laııo bir kısmı hadislerin dilinden 
ve 1-lz.Peygamber'in kullandığı üslubdan kaynakl:.ıııır . 

Diğer lıiJ· kısmı ise. ıamam.:ıı rivayet sisteıııiodeıı. yanı. 

gt!r.:k Peygaıııber-salıahe ileıi~i ıııinden. gerekse: 
sahi'ılıe-üııımd iletişinıindeki td:.nik aksaklıkl:.ıı·daıı o.:ş'ct 

eder. J ladisler yazı il<! lt!shit edildikten soım.ı da. istinsa lı 

olayının getirdiği dezavantajlar da bu us ullin tatbikını 

zorla~tıraıı diğ..:r bir husus olmuştur. ~imdi bu sebeblt!ri 
bellı ba~lıklar <ıltıml<ı. sözün. hadisin nq'.:t ettığı 

1 Iz. Peyg:.ıınber'(kll günümüze doğru iııt:eleıııt!y<: tlt!v:.ını 

t!ddiın: 

1!. Hadisler Arapçadır. Ancak hadiskrd.: kılliallıian 

tl ıl. dilin kt!ndi si d.:ğil (kaldı ki, hc:niiz di l hi liııı kaidder i 
y;u:ılı olarak t.:shit .:dilıııc:ını~ti) konuşulan hir lıiçiıııdir. 

Y.-ııı i d.:ği:;-ık hir söz w söylc:nıdir. 8u d.:ğ i ~ık süy lc:ıııi an 
l;ıımık ı~ııı. dilin keııtlı nurmatif kuralları : Sıht!l'c )' lı (iii 
l iWOlJ6) l'c lla l ıl b. Ahıııcd ' in töl. 170:7X6) lt!~;ı 

Asnıai'ııin töl. 21 6/X31) tt!shit ettiği kurallar l.:k başı ı ı.ı 

kfıti degildir. Ne var ki , Usul-i Fıklı; lafzl yonını için. gra
matik tahlili esas alını ş. dilin ııonnatif kımıl ve kaidelt!rine 
sıkı sıkıya bağlı kalmı ştır. Hartlt:rin sıralaıııasından, t!da ı 
lann t:ümk içiDdeki yerine katlar. takdim v.: ıe'hirden, 7~ı

ıniriJı merc ıine kadar bük üm çıkarı rkt!n , Basra ve Küf.: 
ııahi v ıııc:ktqılerinin koyduğu kurallara riayc:t c:trni ştir . 

u~cıl-i Fı klı'a Vt! ıısi'ı lt: ülere göre. i;;tı;:r fı yı;: t olsun ister 
lı<ıtli s. Nass'lar seksi:: şfiplıt·l·i:: Arap dili kahiderine uı -

g111ı olmak dunııııwıJadı r. 
ı 7 ' 

\1. Dil ile söz ve söylc:ın amsı nda varolun t~ı rkl ~u·. iki
s i de hirer ifade biçimi ol:.ııı yazı dili ve konu~ıııa dili için 
de söz konusudur. ZİJ<.ı yazı dilinin canlı muhatablan yok
tur. dolaylı ve haya li nıııhatabları l'ardır . Oysa ko_ııuşıııa 

dilinin ~:aıılı ve aktif ıııuhaıııblıırı l'ardı r. Yazı diline yöıı 

veren hususlar. ııorıııatif dilbilgisi kurallarıdır. Eğt!r hıı. hır 

~ i irscl ifade! olacaksa wzın Vt! hcccyc gör.: sarfetiıl ır 

Fakat konu~rna tli liJıe yön 1·.:ren. ıııuhatablan n durum l'c 
seviyes idir. Hz. Peygamh.:r. kendi Jı<ıdislt!rırıi öncc:tleıı 

oturup kalem.: almadığı gibi. konu~urkeıı tle yazı dili kul
lanrnaıııı şıır. Daha çok so lıhet v.: lıitabet tarzı. canlı 

konuşma diline başvLLrmuştur. Oysa U si'ıl-i fıklı. hadis
leri, önünd.: yazılı rnalzenıı;: olarak gördüğü v.: dilbilgisi 
kurallarını da esas aldığı için. ifadt!yi hir yazı dili olarak 
dt!ğerlendirrni~tir. Bu st!behle Usul-i Fıkh. diııleyeııi . an
lama faaliyetinin temd bir ııns uru olarak gönnt!mi şti r 

~ay.:t. lıacliskrıo konuşımı dili ilc! ifade edildiği esas 
<ı lınırsa ilk ve dolay lı ıııuhatablar arı lama faali yt!lini ıı 

tt!ınel bir ttıısıııu olarak kabul edilir ve bu taktliJ·de hiı,:bu· 

söz, bağlarnından kopanlamk aniaşılmaya ı;a lı şılıııazdı. 

1 0.1-!z. P.:ygamher. tS.A.V) yazı dili değil de konıı~

ma dili kullandığı halde. yüksek di.! kııllanmı ~tır. Ancak. 
onu günllik diltlen ele taımınıt!n ı;oyutlaıııak ıııliınkü ıı 

dt!ğildir. Konıı~ımılaıı hitahc:t ağırlıklı olduğu i ı;iıı. yazı d ı 

line daha yatkın olıııu ~ıur . fakat yin.: de hu ik i dili Vt! 
ifatlderiııi ay nı kabul etmek yaıılı ~ · olıır_ ıs Oysa 
onun söylt!d iği her ~eyi bir tq rl kaynağı olarak gören 
haz ı u sCıld'ı vı;: hıkihkr iı;iıı . höyl.: hir ayı rım söz konusu 
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Jegildir. Buııla ıın hir kısmı hütüıı ihuld.:ri :ıynı bt.:gorı 

değ.:rl.:ııdirnıi~lerdir. Bize<! Kur'an Vt! haJislt!rııı nıt!lnırıı tt!~r 
bynağı olarak. aynı kural v.: kaıdelerle aııl ::ıııı::ıya ça lışıır 

y<uılış olduğu gihı. hatlis ınetirıleri ı ıi de t!~dc:ğ.:ı kabul etme 
yıııılı~ olıu·. Unııtulıııamalıdır ki. Jıadislerııı üsllıhunıln 

ötesinde be~eri bir şahsiyet Jıisst!dilir. Bıı zfıtiyyette zaaf v 
1..-ııvvet birlikte bulunur. Zira o . .:nıaııde 1.: hakka bağiılı 

gücüyle! öğüııürken . diğ.:r taraftan A Ilah önüntle bt!şeri 7;ıati ile 
iftihar eder. 19 

ll. Hz. Peyganıb.:r. dııı di li nin lıütliıı .;e~itlerine. 
ı.,~hilıi. tt!n7.ilıl. ıenısili ve St!nı holik ıf:ıd..- , . ., ıısluhları 

tamamına ha~ 1 urmu:;tıır. B i1.Ütılıı iinımetıne hır ~<:)ı c: ın 

r.:d.:ıı. yahut her lıaııgı bır Jııısus u -;arilı if:ıdel.:rk yasak 
layarı hatli s lt!riıı yıınıs ıra . çok ~erht!St itiıtle v.: üs iCıh da 
kullanmı ş tır. İhn H ibhiin'ııı sütle<:.: emiı· \'e nehiy 
sigahırını aııı:ıç h<ıkımıııdan ı ki v ii zli ;ısl.:ııı kısm 

ayırdı ğı_nı bunıtla lı:.ıtırlaınak g.:r;k ir?' <)ys;ı Usül-· 
Fıklı. yöntemi ger.:gi. ıı.:redt!yse her ibcl.:yi lı liküııı rııcrc' 

lıirer kaıııııı gibi telakkı .:tıııı ştir . Bu dııruııı. bilhassa 
tt')hilı l't! istıardcri l~ırl\l ı y,mıııılaıııa~; ı se1 · J...:tıııi-;-. t.:rğil 

l't! tt!rlıib hadislt!riııi Jalıı alık:'ıın hadı s ieri kategori sin 
sokmu~tm. Naıııazı terk eden ile ilgili hacJıslerden 

öltlürülmeleriııin nıııhalı olduğu hükmünün çıkarılması 

hunun en hariz mis<il itlir. lı 1 lalhuki. hadisin kendisi t:ırklı 
l:ı tizlarla varid olduğu g ihi . .ıyuı ifade tarzı yla varid ol~ın 

yüzlen.:ı;: hatlis ıııevcııırur. H.:r iiiıtl.:dcıı aynı lıiiküm ısuıı

h<it edilirSe! içinclt!n çıkılmaz bir hal alır. 

12. llL P.:) gaıııhcr-sahfıh.: ıl c:tı~ ııııııı .: d;ıir hurayıı 

k<ıdar an la ttıkhırııııı z . süd.:l:t: llz . P.:ygaııılı.:r'i n sözlü 
it~ıtlt:lt!riyle i l gı l idir. Aynı hususlar. bzlasıyla tii ll.:ri için de: 
gt!Çt:rlidir. Hatta ıısCıl kitaplan nda. 1 Iz. Pe) gamher ' itı fiil
Ieri sözlü it~ıdeler i nt! güre. daima ikinci planda kalmı şur 

ve fiilkrini anlamak içiıı rııli s t:ıkil hir an lama yöıı lt'rni 

gdi~tiri ldiği dt! söylen.:ııı.:z. (oğu kez. hiz Hz. 
P.:ygamber' ın tiillcriııc tleğil. tiillcrinc verilen ;ııılaıııı an
lanılandırıııaya çal ı ~ırız . Zira fiiller giiZ)t!ın yoluy la an
hı~ılır Biz ise:. gözleıııc: iıııkıuıına sfı lııh değ iliz. Bu sdıt!p· 

lt! sahabc:n in güzlt!ıııleri ııdeıı har.:kt!!le tii llt!ri ııi tleğcr· 

kııtlirnı.: yoluncı gider iz. Sa bah.:. aynı ti ili fa rklı farklı 

d.:ğerlt!mlirdiğ i için. h:ızc:n bu, ii ııcrııl i y aıılı ~ lıkla ra yol 
açnu şlıJ'. 

Hz. Peygamber' in birçok fiili aslında. sü ııeıı-/ 

mlltev<irise dt!diğinıiz. gi7Ji bir icmii ilc!. ıı.:si ltlen ıı.:si le İJ1tikal 

etnıi~tir. Birçok iilimin Sünner 'i . ll<ıdis ' e tt!rcilı etmesi. 
lıadi~leri siinnetlere ~iir~ tleğ.:rlenılirmesi hun-

"B üıi. M. Saıd Ramazan. , ._,-Sel.•/iı·ı ·ı•/11 \1ı•rlw/Nun Lı 'lllı'lliı• ı•l'furl..., 
Dıinı'I-F i kr. Şanı. 1990. 73 . . · · .. 

"ihrahı m. Mııhaıuııı<!d. ei-Cuuihu'l- 'İiıimi li 1/uwhı'r-Rasü/, d· 
Mckıcbu 'l - ls la uıi . l:kyruı, 19X6. 12. 

1 0i:crkıi. :vıusıala Ahmed. Kur'an-ı 1\erim ı•e 1/adi.,-i ,1/,•/wı ·i .Irasında 
U,/iih Mıl~u_ıe.,·ı·.,i. (~c1 ·.Eını ıı ,\ş ıkkuılu) " \bıııı.ır.ı ı"'ıı . l l~hiya ı 
i" ak. Dergisi". Sa~ ı 5 -lı. İ sı. I'IXX. 11!.1-JIJX 

="ı ;irısi. ibıı Bdhıiıı. el-ihs<in li 7cıAribi Sohiiı-i İhn 1/ibhtin < llık. Şuayh 
d-Amavuı} , Mu,·ssc<ctu'r- Rısa lc. Bt:ynıı. 1\I~X.I. 4X. 

~ 1 7.cııcıini. Şıhahudd i ıı \lahımul. 7iıhrlt'u'/-Furu'alı • 'l /!.,·til. (ıhk. 
vl.l:dip Sal.ih). vluc<sı:~eıu'r-R i~~k l·kynıı. l\IX7. X l-X4. 
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MEIIME1 \ı ÖR \tEZ 

dandır. Ancak fiilkr bazen bizzat davranı~la, bazen de sözlü 
ifadelt!re dönilşerek oakledilnıi~tlr. Hz. Peygamber'in sözlll 
ifadelerini naklederken orijinal l afızlıın korumak ne kadar 
önemli ise. füUerini de bağiamından kopamıadan aklamlak o 

l'd' 2" dc:rı:ce önem ı ır. -

ı ı z. Peygamber'in rivayet yolu ile gelen bir fıüi işleyip 

ışlemediği. fiilin bi7..iilihı kendisı üzeıınde tikir ylliütmektc: 
ar.ınm:ımış, daha ı,:ok. bu fiili bizı: aktaran sahıibinın. rivaydİn 
başıoda kullandığı ifadede ar.ınmı~tır. Şayı:t sahabi. "llz. 
Peygaınbc:r'i ~öyk yararken gördüm" denıi~sc:. salıabc:nırı 

'udul olduğu gerçeğiodı:n lıareketle anık Hz. Peygamber'in o 
işi yapıp yapmadığında tereddüt edi lmez. Yeter ki. sahabenin 
bu sözü. tidil ve ::abit niviler wrntindan bize: kadar gdmı~ 
olswı 23 Yok eğer. sahabi sadece "Peygamber ~öyk yaptı " 
diyerek bir fi ili nakktnıi~St!. yine aynı ~ekilde: habı:r siıhiJı ISI!. 

Hz. Peygambdin lıu i~i ı~ lc:dıği kesmle~ir. Ancak. bundakı 
kesinlik. bınncisi nde olduğu kıu.lar değililir ~· Zıra hu tür 
haberlerin mursıd olma ihtimtılı olduğu gibi. sa lıabe. llz. 
Peygıunber'iu genel tutum w davrnııışlnrındım lıarekdle o tiili 
işlemiş olacağını kabul etmiş de olabilir. 

Görüldüğü gibi sözlü ifadeleri anlamada ya~aıı:ııı 

metodolajik sonın fiiller iı,:in ıle sözkonusu olmu~tur. 

Kanaatimizce Hz. Peygaınber'iıı fiilier i kaviUı::riııe nisbet-le 
daha büyük ünc:ııı arzc:tmesiııc: r.ıgmeıı. usıllcü leriıniz onıuı 

sözleri kadar tiillc:ri iizı::rinde dunnanı ı ~. unlaına ve yorumlama 
yöntemi bakımından tjıllc:r. sözlü it:ıJ~Ierden farklılık arzettiğı 
halde. tiilleri anlama için nıüsıakil hir usttl gdi~ıirilnıeıni~tir ~, 
Fiüleri değerlendirirken içine dil.şiilen en biiyı/k hata bi::ci'. 
fiüin kendisi iCerinde diişiinmek yerini!. onu bi::c nakledl!n 
laftın talılile tôbi wtulmasmdan kaynuklammşllr. Bilindığı 

gibi fiiller de kavilkr gihi lıizc: iki yo lla naklc:dilıni~ ı ir: lı;ızı 

liiller yine ti il ile akuınlmı~. bazı ları ise söziO ifadeler ile 
nakledılnıi~tir. Bir tii l ıoplum .. mluygulanıaya (Ya~;ayan Sünnet) 
dönü:ıerek nesılden nesıle :ıktanlını~sa fazl<ı lıır prohleın 

çıkmamı~tı r. Ancak tiilleruı ıek tı:k üil ik ıınklı:dilme~ı. 

lafiziarda olduğu gibı her bölgede tiuklılı k arzeıııği ıı,:ın. 

Medine'de başka. Kilte'de ve Şam'da başka ~dulde tatlıık 

edilmesi problem teşk.ı l etmiştir. Bu, bazen Hz. Peygamber'ın 
bir konuda farklı şekillerde davranınasından: bazen de tiili 
tatbik eden kişinin yanlı ş değerlendirmesinden kaynakh.ın
mışıır.~ 

Fiilierin sözlü itlıdelerk mıkledilmesiııe gdince ki. 
ekseriyeti böyle akıanlnııştır. i~ıtını: yeriııe bizzat görme ve 
mtlşahedı:ye dayandığı içiıı daha gOvenilir olmakla birlikte. 
lııfızlano mfuııi i lı: rivayı:ı edilınesi ıüıı tiiııı uluııısuzluklannı 
büııyesmde banndınııı şt ı r. Bununl<ı birlikte takı hler w 
u.~ülciilı:r birçok tiil ve davnıııışı. l afızlıını ıaıhik ettiklt:rı 
delalet yoUıınnı. tiilleri akt;u·an sözlü itadelerc: tatbik c:derek 
anlama yoluna gitmiştir. Mesela. bır rıivi : ''Rasıllullah ~öyle 
yapardı" diye: hir mıkild.: bulıınnıu~sa. fıiliıı 
kendisini dı:ğerlendirnıek yerine. "Nakı s Fiil (kı1ne). 
muzari ile birliktı: geldiği zaman süreklilik ifade eder. llz. 
Peygamber'in bir fiili sürekli tc:krar eunesi i sı: lıağla) ıcılık 
bıldirir'' gibı bir değı:rlendınneye gıuılmi~ti r. Oy~a 
lhn Dakik ei-'İd'io (ül.702/1302) de beliriliği gilıi. bu ifaı.lc: 
~ir defa yapılan ti il için de. k ııllanılubilc:cı:gı gilıi. üste
lik sabahı: de llz. Pı:ygamlıdiıı sürekli yapuğı anla;;ılsıu 
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diye böyle bir ifade tar7.ıru özenle seçmiş değildır.1' Kaldı ki, /ıir 
.fiilin siirekli tekmrlanması. tek bcışma o .fiilin deRerini ortoyu 
çıkarmaz. insamn en çok tekmrladı~:,'iı ~eyler anlanı.1·ı:: 
alışkanlık/andır. Elbette Hz. Peygamber'in bir daı:rwuşı 

yerleştimıek için ii::erinde ısrar ermesi (Siinnet kavramnun 
semantil. anlamı iç·inde de vardu) hi:!im i1·ilı lint·mlidir. Anmk 
/w ısrar sadef'e rcivinin laf': mda urwınuc. 

Netice itibariyle hadis iliınieri içinde süııuer ve hadisi 

anlamaya ve yorumlanıaya yö nelik bir ıııerodoloji 

oluşmadığı gibi, ıııctodoloji olarak başvurulan Usul-i 

Fı.kh'ııı oıılauııı yöntemi de bu 4 içiıı yeter li olıııaıııı~ıır. 
Biııacııaleyh, yeni bir metodolojiye duyulan ihtiyaç devam 

etmektedir. 

Yeni Bir ~etodoloji için Atılması 
Gereken Adımlar 

Pe~ inen belirtelim ki. h iz 1 hı d is ve: Sünııet'i anlamak ve: 
yonıınlanıak için. ne kapsanılı yeni lıir yi\ııteııı . ne de: 
geli~tirilnıiş yeni biı· ındodoloji ortaya koyma ıddiasıııJa 

d.:ğili7_ Çünkü biz biliyoruz ki. swı'i ol:ırnk. lıw·id eı.keıılı:rle 

masa ha~ında hat.ırlaııan metodolojiler bırer tc:orı 1·.: zihı.ı ı 

_jimnasıiği olınakııııı öteye geçı:mezler. Bir gelenek içinde. tabii 
hır süreç dahilinde meyd<ına gelcm ınetodolojilc:r ise. hayatın 
pr.ııiklerinden kopamazlar. Kitapların. ıııakalelc:rin yazarları. 

ilimierin kıişit1eri ve mm:itl c:rı olur. Fakaı nı.:tndo lojilerin 

yaza rları olmaz. Olsa olsa vazariarın ıııc:todolnji 

olu~umuna katkıhırı olur. Bu nı::ıkaleıun asıl anıacı da budur. 
Bınaenal.:yh. hız tınrada sadece. Süıınc:t ve: 1 hıdisı doğnı 

anlamak vı: doğnı yurııııılaıııak ıı,:ııı. y;ıhut dtıgru , ııı la~ılnıasını 

w yorum lanmasını tc:mirı c:Jecc:k yeni lıir ınttlıdulujiniıı 

ulu;;umu için atılması ger.:kı:n ii<,: adınıdan sözı:uııc:k 

istiyonı:z. 

!.Hadis iJimlerinin Yeniden inşc.ııı 

Ilimler Tıırihi ıle i~tigal edc:n bilginlı:r. lladis ilmin in 
tanınıını yapark~n. lıu ılınin g;iyesiniıı ne olduğu 

bususuııda ciddı tartı~ınalara giri~mışlerdir. Hııtıa aynı 

tartı ~maya hadisçiler in dı: k atıldığın ı görmek 
ınüınkOndlir. Hadis ilmi ve bu ilmin çerçevesi iı,: indc: oluşan 

ilimierin gayesi. sadece rfıvi lerin sika ve zayıf olduğu 

tesbit edilc:n hadislı:rin an laşıl ması mıdır'! Ba~ka bir itiıde 

ile. bu ilm.in gityesi. sabih olduğunu t.:shit edip. 
Hz. Peygamber'den gd eo hadislc:rin vı:ya sahabedc:n 
gden habı:rlerın sahih olup olmadığını ort:ıya kuyınak 

mıdır'! Yoksa. sahilı ulduğu tesbı t ı:dilı:ıı lıadislerın 

aııla~ılması mıdır'! Ba~ka hir itiıdı: ile. hu i lınuı gayesi. sah.ih 

~Ci..:n ı~ bılgı ı \· ııı hiv.. A~kar. ~1. SOI.:yman. A/cl'lu'r-Ra.,ftl ve 
/Jelti/Nuhcı cıle '/.,.th~tim. Mut:ss.:s..:nı'r-Rısak fkynıı. 1 YXX.I. 4X4. 

1'A.~IG;r. a.g.c. 1. 4 71-4!11. 

~ı Aş kar. a g . .:. 1 4 79 
1'Sii;-Jiıl !':ırkı ıçın hk1 Rıu•ur. P .. u ı . lo/am/ı Fr/,·mi /Jir 1/ı •fio 

. c;ihı (i(irmı,( 1-3. 
'"A~kar. a.g.c .. 1. 477. 
" lbn Dakıki'l-'ld. lhkciımı'I-Aiıkcim ,Yı·rlıu 'Umdl'!i'I-Aiıkôm, 

Daru'I-Kıtıibj'I-Arab ı . Ucynıı. ty. 1 YO. 
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olduğu tc:sbıı c:dıkn hadıskr ve Nc:hc:vi uygulamalar ı~ığında 

"Mc:d.ıııc: toplumunun Lıükümc:ıı ıçınde:. sıyas i , sosy.ıl. 

ekonomik \t: <ıbhıkı phuııhı !I z. Muhanmıc:d'c: tsa.v) 
kılavuzluk etmi~ olan prtnsiplerı bulup çıkarmak ııııdır'" 1~' 
Hadis dtdiğirııiz söz veya Sünntt dedığiıııiz uygulanıanın 

yazı lı ıfadesi. sentd ve metin diye ıki unsurdan oluştuğuua 
göre. Hadis ilmi veya ilimlerinin gayesi, sadece ısnad ve 
isoadın balkalarını oluşturan raviler midir? Yoksa lladis 
Llımlerııun metnı anlamak. uyı,rulaınak ve topluma takdım 

euııek gı bı bir nıeselc:sı ve probleıııı ol mu;; ınudur' 1 

lladıs Ilminın bıciıyc:ııc:n günümll7c: hın;ok tarıli 

yapılnıı~ tı r Aııc.:ak her ııc: lıikınetse. lımını Suyüti'dc:n (iii 

9 1111505} günüıııüzt: kadar. hc:nıtn hemen bütün had isçilı:r. 

nıeslc:kteıı bir hadisçuuıı değil de. bu tabib olan lhn 

Ektfuıi'nınlöl. 749/1341<)29 yaptığı tanıma ba~ vurmu;;lardır '" 
lhn EJ,.t:irü'yc: göre. Hadis llnu Jab<ı önc.:c: de gc:çtığ ı gıhı. 

ba~lı ca ı ki kısma ayrılır; 

lt nı u RJ\ <i}c:tı'l -llaJ" 

1 ll ınu Dıniyc:ıi'l- ll adı~ 

ll z. Pc:)ganıhc:r'ın söz ve: tiılleruıı konu etlıııen ilmu 
Rivayeti'I-Hadis, bu söz ve fillerin rivayc:tı ve: nakli, zaptı ve: 
yazımı ile ilgilc:nir. iJmu Dil'iiyeti'I-Hadis isc: . rivayelin 

lwlı.ikall . ~artları. çeşıtlerı ve hükümleri. ravinın hallerı ve: 

tı~ıması gc:rekli} ~rılruı . mervıyaun nevilc:ri ve: ilgıl i 

ıııc:sdelc:rmı konu c:duıen h ır ilimdir ' ' 

Uöıi.lldüğii gibi . lhn Ektüru'nin yaptığı tanını ve: taksııne 

görc:. lladıs ılıınlerıııuı hır ıc:k giiyc:sı vardır. o da. rı vayc:tlerın 

salı ilı olup olmadığını teshıt c:tmc:ktır. Ayrıca rı viiyeı-dıriiyc:t 

ayırımının da pratik h içbır taydası olmamıştır. Nc:tıcc:dc: 

dmiytı ile ilgilı sayılan hususlar da. rivayet ilc: ılgil i ılımlc:rdıı 

R.ivayc:tin bir diriiyı:ı yönü olduğu ıııuhakk;ıkur. yiini . hi zc: bır 

haber gc:ldiği zaman. bahc:ri getirc:uı ar:ı~tırınak da bır dı.niyc:t 

ı şıtlir. Ancak dıniyc:ı. sadec.:c: lıabc:rı getırc:nin ttısık olup 

olmadığı ıu ar.ı;.urımık dc:ğıl. asıl d ını) el. habc:rın anlamı 'c: 
n ıtdığı l.v.c:nndc: de: durmaktır lhıı Ektiini'nm :aptı ğ ı tanımı. 

Suyüti'mn (öl.\111 / 1505) at;ıklanıalanyla. açtı ğııııız zaman. bu 

aıılamda bir dir.ıyetın olmadığı görülmc:ktedır. Zir:ı . lhn 

Ekfiiııi'ııın, rivayetili hakikati dc:dığı şc:y, Hadıs vc: 
Sünnı:tuı nakli ve bunu nakleden kimseye isnad c:ınıektır 

Rivôyelin şarlları ıieclığ ı ~y. nivuıin sc:ıııii . arz, ıcii7..e gıbi 

L<ıbaııııııül yollarındandaıı birisi ile riviiyeti alın ı ş olması dır . 

Rivtiyetin çeşilleri. ittısal. inkita. irsıı l vs.. Riviiyl.'lin 

lıülı.ı'imlım ise, rc:d ve: kabulden ibarettir. 1 bn Ekfani'nın. 

nil'inili halleri dc:diğı şc:y. cerh ve: tadıldir. Merviyıitm 

kwmlanndan b~detlığı ~c:y ı sc:. öyle t.anııc:dıld ı ğ ı gıhı yuıc: 

metin deili l. ıııusarıııc:f, ımısnc:d. ıııu'cc:ııı \'t cüz gihi hadı~ 

wsııif çc:şitterindc:n hang ıs ine dahil olduğudur.32 

ll:ıdis ilminin ı:.ırıti yapılırkc:n. t:ınınııoa haş vurıılaıı 

dığc:r bır iilim. Bc:druddiıı b Cc:maa (öl 733/ 1332) olmll~luı 
lbn Ceıniia. lbnu's-Saliih'ııı 'Uiumu 'I-Hadis'i ııc: yııptığı 

ıbtisard:ı31 Hadis ilmini veya ilinıleriıti : "Se11ed ve mellliıı 
/ıallennı bildiren kanımlar ilmidir " d iye: ta rıf etrııı~tıı 

Ayrıca lhn Ceın;ia. hu tanıını yaptıktan soıını. ' 'Bu ılııııı • 

3tl 

g;ıyesuıın, hadıslc:ruı sahihinı sakınıındc:n ayımıak" 

olduğı.ıııu açı kça ıtüdc: c:tıııı~tır '• 

Kı saca. M Uğur'un da it;ıdc: c:tıığı gıhi . "lladıs ilnu 

hakkında yapılan tanımlar. ne: kadar larkldık arzetse de, 
hırleşlıkleri bır nokta vardır. o da. ll adis llmıniıı Hz. 
Peygamber'ı n söz, li ıl ,.e hallerıııı. bunlar hakkında 

nakledilen rivayeılerle. rıvayc:t sonucu le~biı edılen hadısierin 
(hafızada veya ya7Jda) 7..aptedilmesinı ve tti lıaytt ~ahi 

olaniann olmayaniannJan ayrılmo.ısını kuııu 

olmasıdır" •s 

ll :ıdts usı.ilcüleruıııı üzc:ruıdc: :idc:ıa ııtıf:ık etlığı b 
tanıma ters dü~c: ıılt!ı de yok dı:ğıldır . Mesela Buh' 

sarıhlc:rındc:n Muhanıınc:d b Yusuf Kırıııani' ye (ö 

7X6/ 1384) göre:: "Hadi~ llını. ll z Pc:y.ganıher'ın söz. fi il v 
lı:ıllc:rın ı bıldirc:n bır ilimdir Bu ılınin konusu. Allah'ın Rasül 

olarak llz Pt:) gaınher'ııı z:ı ııdır Bu ılıııııı ga~ "" ''e d:ırc:y 
saadc:ıidır . ''· Ne: 1·arkı. Buhiiri'nıı ı uığc:r lıir s:.ırih i Bc:druddi 
A)ni'nın (öl. X55 1~51) d.: kahul c:llığı hıı tanım . Suy.üıi'ııi 

de ifüdc: c:ttiğı gıhı. "11'111ılui1 llnıu11" yanı h;ıdıslc:rı aniayı 

dc:ğc:rlc:ndınııeyı ıhıi\ :ı c:ııığı halde. hlisn- ı kahı.ıl giinııeıııi~ıır 

llatt<ı Suyüti'nuı hoc<ısı, Türk ası llı 1\ luhaıııınc:d b Slilc:ym 

Katiyeci, löl. 87911474), "lladis llınıııw konusu H 

Pı:yganıber'in ziit ı mı '! Bu. olsa olsa tıbbın konusu olur. 
dıyc:rc:k. Kirmiini ıle ıstihzii yoluna gıuııı~ıır _,. Oy 

Kınmini'nin llz. Pc:ygaınber'in biyolojık veya tiziki varlığı 

kasdeuııedığı.nı. K;ifiyc:cı de: pekülii bılınektedir. 

Imam Nevevi dt! (öl. 67611177) M llslım ~e rhinc: ymı:dı • 

ınuk;ıddımede. lladı s liminin gaytsiııııı sfıdecc: hadisi i~ııi 

h~kal:ınna ı~iıtınııek \e yazın<ıktaıı ıh:ırc:t olmadığını . JSı 

ııı:ıksadıııın. mc:ıınleruı anlamlan üz.:rindc: dU~ünmek v 
tahkık c:lmc:k olduğunu ı tadı: c:ımı~Lır.'' 

13c:dıudd i ıı Ayni'ye (iiUI55/ 1451) glirc: h ir ilıııuı ilim du 

lıü' vı y.c: LJ kazanabılınc:sı ıçın. bc:hrlc:ıımı~ hır konusu. ilkc: 
esasları . hir de: gayc:sı olmalıdır Konu. ılının 

'artığı dır. Ll kc: \e c:S<ıs lar. bılgı k:ıyııakl:ırınııı n ası l kul 

''·Ciar:ııuly, Ro!!cr. h/cim w• i"'unflf(ın G"/"ı 'ı'.i!i. (\.:' r cııwl Ayıtıni 
Pınar yay Isı. 1\NU. 51J 

:· Bkz. K.ıhlıak Öm.:r Rıza. ıtu'cemıı'I-Muf'lli/in. Da nı lhyaı 'ı-lu · 
B..:ynıı. ıy. VTI 2llU. 

'"Ula Suyüti. Cda lut!dın. Tı'dribu 'r-Rıil·ı. \.l ı:ktcb.:ıu Djru'ı-1 u.rf 
K:ıhı r.:, 1972. 411, K;hımi. C.:nıa!ut!ılın. Kuı·uidu'I- Tuhdis, D:ını'l 
lbya. Kahirı:. ı9J4. 75, TtL~köprii.ciıl.:. a.g . .: .. ll .5:! ; Kuı,;yigıı. Tal.ı 
llat!ıs lsllluhlun, A Ü.l f . yay. Ankara ı\IH:'i.l45: Uğur, MOctcb 
lnsıUopı:dik Hcıdis Tl!rimleri Sıdüğii, T /)V yuy lnAuru, / 1)9 

ı 11, Çakaıı. 1. Lütfi. T.D.V. Ist Ansıkl,ıpcdisi. Dır.iyı:ıu'l-lta · 
Maıl . 

'
1 "ııyu ı i . Tedrib, 40-l ı 

''Ay 
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NEHMET GÖRMEZ 

...ıtca#ını belirler. gaye ise onun pratik değeridir. Buna göre: 
lfldis ilııunio konusu AJ iah'ın Rasülu olarak llz. 
feYpmbc:r'ın ?..Ütıdır . Ilke ve: esasları. badisi n halleri , e 
lllt(ltlandır Guyesı ıse. ıki dünya muı..luluğunu ternın etmektır 19 

Hadıs llrnuıı, sadece: rıviiyet ve rivayet usülüne uı-

4kFmeyı uygun görmeyenler çok olduğu halde, bunun aks mı 
ı1ı11ıu.1 edenlerin göıilşü egemen olmt~tur. Netıce itibarıy le 

(tldis Ilmi, tarih içinde bütün çalı şmalannı . bız i metne 
.,.anneye vesile olan isoada teksif etmiştir: A~ı l gaye olan 
metin l\zerincle hadisı;ilerden çok. ba~kn aJimler durmuşlardır 
tommda Tahanevi'nin (ö l.ll19/1707) de itade c:ııiği gibi. 
tlldiıı Ilmi. Rivuyet Ilmi. Alıhar ilmi ı ·c Asur ilmi gıbi isimlerle 
1ı1ı1q olmu~rur 411 Nı tekını Khısı1 Ilailis Usilllerinıı/.dc:. 
.-.osuıkıl btrer ilım dı.ılı olarak geçen al ı dı s ıplınler .. l l a ı lıs 

ilimleri gerek sııyı bakımından gerekse ılgi a larıları 

Wımından tek tek ele alındığı zaman k~ınııza. bu ıddıa\ı 

4olrulayaı.ı bir tablo çıkmaktadır. Hadis İlimlenni. olu~u;ıı 
~den soora ilk uidiid eden 1 l:ikım Nisabüri (öl.405/ 1014) 
Illiiki Hadıs ilminden söz etııııştir. Saydığı ilimierin birçoğıuıu 
ilim dalı hüviyeıi ıle kabul etmek mümkün değildır Ancak 
IQII)adı~ı ılınılerı konu \'e ilgi alanı itibariyle seneıl ve meuıe 
Jlln: ıasnıf edecek ıılursak. metin ve meuıi anlama ile ilgı 

eliniann sayısı bır ı:lin parmak sayısını geçmez.41 Kaldı kı . 
Cildin ı le ilgilı olan ilim ılailannın müsıakil birer dıs ı plııı 

biline gelip gelmedı ğı üzerınde. genel hatlarıyla dunıcağ11 
Bunun ılı ~ıııda bütün ilimler isnad ve ı snadın halkalaııııı 

olutturan r:ivilı:rle ilgilidir. 

lbou's-Sulah ( öl. 643- l 245) Hadis l timlerinin 
II)'ISını alınuşbe~e çıkarmı~. ancak Hakim'in meuıı anlaımıy;ı 
y&ıelı.k saydığı ıUml~rin bilı: bir kı smına y~r vı:rmemış tır 
Suyt1ti (öl.911 / 1505) hu sayıy ı doksanüç_ı: çıkarııu~. n~ var kı.. 
ınetru anlamak ıle ılgılı ılınıler giııikçe azalmı~tır lliizınıı 

(öi.S4X-5X4) lindı~ ilınıler ın ın ~:ıyı~ının )ÜZe. llııı 
Mulakkın (öl 72311<04) ıse ıkıyüz~ ulaştığını !<Ö)ler 41 N~ \aı 

ki bunlar birer dısıplın olanık kabul edilse dalli. sı:rıed ve nıeıııı 
ile rivayet-dirayet dengesi hakı mından bu tasnıfın doğru 
oluştuğu kanaaıiııde değiliz. 

Bütün tasnifler göıönünde bulundurulduğu zaman. meun 
W meuıı anlamaya yönelik Hadis LUnıleri veya dısipUnlerı 
fUJl(ardır: 

1. Diriiyeıu' I -Hadis Ilmi 

2. Fıkhu 'l-llaılis 1 Imi 

3. Garibu'l-lladis Ilmi 

4. Muhıelıful'l-lludıs llmı 

5. Fshiihu Vunidı'I-Hadıs 

ll;ıdıs ılımlerının yenıden ııışa' ı ıçın. burada milhını 
ulan, Dircıyetu'l-Hcıdi.ı 'i rivayet ile uğrw;an hir ilim olnıakt:ın 
çı karıp , Kutıp Çel~bı'n ın tanımladığı gibi. hadıs metinlerinın 
anhışılınusı ve yonunlanm;ısı ile ılgılenen bır ılını 
halıne getırmek. Fıkhu'l-Hcıdis'ı de- dar anlamda 
hadisleri kanuo mı:tni gibi talilil eden bir ilim deuil. 
gen~ anlamda hadislerin Islam Şeriatının genel ilke ve es7ı.s
lan doğrultusunda pratik hayata aklanlışını ele alan bir ilim 
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olarak yen ı den düşünmı:k gerekır Aync;ı Guri/)//'1-Hadi.ı 
ılnıını hadisl~rdekı garib kelimeleri açıklay-an lıır sözlük ol
maktan çıkanp. badisierde geçen temel kuvramlar ıçındı: ıtad~ 
~dılı:o dUşüncelerin metodolojık analizını yapan \e bu yolla 
llz Peyganıher'in anlamhtr dünyasını ıı:~bit ı:tnıek ıle uğraşan 
hır ılım halıne geıırm~k gerı:k ır. Muhtl!lijiı'l-Hudis v.:ya 
Muşkilu'I-Hudis ılınını sadece çel işk ili hadisleri utJaştırınaya 
yw·ayan bir ilim olarak ele almak yanlıştır Bu ıl ını dalı da 
haı.l ıs vı: sünnetın iç büti.inlü ğünii ~ağ l ,ımak için • 
haı.lı s lı:rın bad islerle. Hz. Peygambı:r'uı genel tavır ve 
Javraıu şları yl:ı. akıl ve tecrübe ıle ve en son Kur'anla 

.ıııııkayı:sı:smı konu etliıııııelıdir. E.l'bôlm Vunidi'l-Hcıdis 'ın 
ıııüsıak.il hır 1 hıdıs llıru oluhilınesı ıçın llaı.lıs \e Sünnetın 
tarıhsel ve toplumsal bağlanunı. saJec~ sahıh ri\"Ü)etlerle ı.leğıl . 
tarih. nığ.nıtya. sosyoloJı ve psıkolupden yararlanarak. ılmi 
)iinteııılerlı: tahlıl edılmelıdır Silıınetın ..,~rdlıii ı 1 c: 
e1 rı:ı1.~elliğı. 7.:.ıman ve mekan boytmL örti olup ~lmallıfrı. bii..'is 
w fımm olaniann ayınedilmesı. bu ilmin etilUJerı ıçı~de yer 
almalıdır. Ayrıca bu ilim sadı:ce sebt:b değıl. ıllet ve 
hıkmet konusunu da ihmal c:tmeıııelı. Yanı sadece ll/. 
Peygaınber'm bir sözü bangi vesilı: ilc: ~öyl~dıği değil. hangi 
gc:rekı,;ı: ik, hangi ilkı:yi gözöııündı: bulundttr.ımk süyleıliğiııi 
d~ dı: alnıalıd ı r Başka btr ifade ıle. sebeh-ı lıik.metılc: hıkmt: t -ı 
Lqri bırlıkte değerledtrılınelıdır NfL~ıh-f\leıısulı koıııısııııuıı da 
IHı ılını d~ılı ıle bağlantısı ııııutıılıııaımılıdı r 

2.Usul-i Fıkh ' ın Öncelik lerinin 
Değişmesi 

Usul-ı fıkh'ııı ;ın laına yöııteınıuııı hadısterin doğru 

.ıııhı ~ıl ına~ı 1 e doğru yorum lanımısı ıçın U) gwı ~bır 
nıeıudoiOJı olmadığı yargısı. bu ıısulü.n ıarıhte egemen olan 
~d. lı 1 e \ el"iyoıııı ·~·ın <öt koııu<uduı Zır:ı ıı-:ulUn farklı 
~l.ollerinıleıı y:ırarl~uıar.ı.k h u ınetudulııJııle ) ;ıpılac:ık b tr 
yeııılık . anlama yüntemuun kabul eıtı ılı ı::saslanıı önl:elık 
s ı r:ısııu değı~ttrnıek onu haJıslere uyg~ı laııahılır btr metod 
halıne getırelıılır. Bu hususta uıılnıası gereken adınıl<~n ~u 
~ekı ldı: sı ralamak mümkündür: 

1. Ilk asırlarda orıaya çıkan kelami tanı~nı<~lardan dolayı 
akaıd'deo olmayan bır çok şey, ıısulu'd-duı'uı muhı~vası 
ıı;uıde yer a ldığ ı gibi. gerek dıl-i rey \c dıl -ı lı;ıdıs 

anısııııla. gerekse ehl-i fıkl1 'ı n kendi arasındil cert:y:.ın eden 
fıkhı Lanışmalar Sl!bebiylo:: dt: usul'den sayılm:ıması 
gereken birçok husus. usul-i fıkh'ın kapsamı i~· indo:: y~r 
alııı ı ~ tı r. Binaemıleylı.yapılınası gerı:ken ı lk i ~. usul ile 
funı'un konularını yenidı:n belırlenıek. furu'un alanına 
gı rc:ıı ve ıhtılata medar olan 7.annı bılgı ve delıliere 
ılayalı esaslan usul'den çıkmar.ık. Isianı'ın evrı:nsel 

teıııd özellıklerıııı gözönünJe hulııııı.Ju nırak eıı ıc::ınel kaı'ı 
küllı esasları bu ılıııııı <~sıl konusu yapmaktır Ebu lsh:ık ~!i· 

''Ayni. B"ılnııtıhu. 'Umd<'lu'/-Kiiri Şerh11 Suhilıi'/./Julıciri, Diiru'f. 
lhy:ı. Heyrut.l ll 

, .. r Jhanc1·i. M Alı d-r Jrükı . K<'Haliı J,ufcilııiti'/.f",nıin. 
\lu'"'"'":ıu'I·M"rıyy.:. K.ıhır~ . 19(\3. 1 17 

11 ~ıs.ı.biıri. d-H:ikım. Ebu Alxlillalı. Muri/ı?lll Ulımıi'f.flcıclll Dıiru'l-
' Al:lk-ı'I-Cooıd.: , B.:yrut. IIJXO. 41. 52 105 1 U6. . . 
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Şatıbi'nın ı..le ifade: c:ıtiği gıbı. usul-i tikıh ile usulu'din hirlikıc: 
dt: alııuııal ı w bc:r ikisi dt: kat' i. kilili esaslar iizerme bin<ı 
c:dilmt:lıdır. Tıpkı usulu'd-din gibi, usul-i fı kı h da. ~erialııı 

külü c:saslannı ihtiva euiğı içiıL wya eunesi gerc:ktiğı ıçırı . 

7.aıını bilgilc:re l'e zaımi ddillere dayananıaz. Şenalın kül lı ul:ın 
bütün ı:sasları kat' i olmak durumundadı r. Eğc:r ~c:rialın killlı 

c:sasları z:ınııi olur~;ı. keııı..lısi de: zaııni olur. Zaııni olanı ht:r 
z:ım:ııı tı:hı..lil ve wğyir ı:t ım:k ıııüınkiin olur~3 

2. Tc:k tek ddil lc:r. ister zaıırl1 olsun ister k:ıı ' i 

olsun. ııt:tıct:de huıılurla amt:l c:unek. usul-ı tikı lı dt:diğiıııı;. 

ilnun kural vc: kaidelerine göre olacaktı r. Öyleyse hu 1-.'l.lral 
ve: kaiddt:ruı c:n :t/. ddillı:rin kendisi kadar kat'i. yahut ı.J ,ı

ha sağ lanı ı:saslara islinad c:undc:ri dzemdir. Bu sebc:plc: 
Kaı.l ı ibmı't-Tayyıb. abad hahc:rlerle ilgili detaylan. ravılerııı 
dunrnı.lan. rıvayı:ılc:riıı özdlikleri gibi birçok konuyu usul'un 
kapsaını dı ~ınc.l:ı mUtalaa c:Lmi~u r. Aynı şekilde Şaııbı'yc: 

göre ıle dıl ve gnııııer ılı: ı l gili hirçok nıesele . edatlar ve hıı 

edatların ıtaı..l.: ettiğ ı an lamlar, ıs im 1c: lıartlc:rııı 

kısıııılan . hakıkat 1 ı: ınc:caz. müşterek ( çokıın laınlı lı ı..). 

müteradıf (e~aıılamlılık) ve i~tık:ık gihi hirçok konu u~ııl-ı 

fıklı'ııı a lanımı gınnı::melidır Kısaca fıuu' tek tek dc:lıllı:rc: 

dayandığı ıçin zaııni olan vı: ilıtilat~ı mc:dar olan konular 
üzı:riııdt dururkt:rı. usul. tc:k ıek delillerc: dc:ğıl , bırçok 

delildt:n n~'c:ı c:den külli c:sa~lanı istimal eııneüdir.~ 

] Usul-i fıklı'ı ıı kaps~ı ıııı ı çinde yer alacak kül l ı 

esaslar. ya suğlmıı {vahiy ık çe l i~meyen) akli dc:lıllc:re 
)allllı ıc:k ı c:k lıu çok ı..ld ı ldc:n elde: c:d ı lc:ıı istıkra'ya day:ııı

ırıalııl ı r 13uııuır içııı . lıc: ı hırı kendı ıçınde: hırı;ol-. ılıııııı.ıl ı 

hanndı ran lafzi rııc:bhas lerı değil. ~ariiıı maksadiarın ı 

esas <ılınak g.:rekir. Bunu gerçc:kle~ıirıııc:k ı~·in de: Ebu'I
Meali d Cuveyni (öl.478).4

;; onwı takbc:si Ebu Hanııd ı:I
Gazali (öl.505) . .ıt' Fahrc:dı..liıı c:r-Razi (öl.606).47 gibi usul
ciilı:rimiziıı sadı:ce kıyas konu~unu işlerken. illeıleri teshıt 

yollan veya kıyası ıı terkini ınc:şru kılan sebc:pler 
sadc:dinde yer verdik l c:rı şer'i alıkanun nı ruriyal. bm: iyaı 

1e ı:ıhs ınıyat ıasn ı tiııi. Ehu lsbak t:ş-Ş;ıtı b i' ııin yaptığı 

gılıı Kıu·'an ve: S üıuıell aıılarkc:ıı ı.lt: güt. önünJe bulun
dıınılmas ı gc:rc:kt:n t:ıı Lc:nıc:l küllı esaslaı- olamk kabul c:t

mc:k gc:rekiı . 

4. Aııl :ıına yöıııenıınJı: Ş:ıri'in maksadı es:.ı,; a l ı

ııacaksa, hu rnak~ad sadc:cc: l atzın. na7Jnın ve s iganı n de: 
lalt:ti nde araıınıa ıııa l ı d ı r. Ilaya lın varl ı k ~eht:bi. in sa nın 

yaratılı ş gayc:si ve ılini n gönderi l i~ lıikmeti hliliiıı nıak 

~ari ları öne,.l<'r !-;ari 'in hu koıııı larcl:ıki ımık.;: ıdl:ırını ı .. ,_ 
lırt c:ııııc:dc:ıı ı..liğc:r ımıksadl:ııı nı bc:ürleınek 1ı: ııassları hu 
maksadiura göre anlamak ve: yonınılaıııak isahdli ulnıa1. 
~lesda.hır kt:laıııı c:kolc: göre:. di nın gönJerilı~ ga~ es ı 
sadece ıaabhuddıır. Yanı din Allah içindir. Allah. dıni giiıı

demıı:k le sadece kulların kendisine boyun ı:ğmc:siıu. iıa:ıı 

ve ibadt:t dnıc:siııi ınurad eııni;;ıir. Diğc:r bir kt:lumi ekole 
göre ise. ılinin sahibi Allabur. ancak insan için göndc:
rilııı ı ş ıir. Bıııaeııalc:yh , insanların dareyn saadt:ti. kulların 

lıc:r türlü mas lahall Şariın t:n büyük gaye ve mak
sadıdır. Usul-i Fıkh'ı ıı tarilık egemen olan şc:kli hirı.ııc i kc:
l anıı göril~ llzc:rınt! bina c:dilmi~ti r. Yapılınası gereken. 
bırçok ıısulcüııllıı de sc:slc:ndirdigi. ikinci kelanıı görü~ü 

ön plana çıkanııakıı r. 

3X 

5. Dını ınc:tinlc:re maııa verilırkc:ıı. ~c:rıatııı ıkıncı küll ı 

es:ısı olan c:vrc:nsd :ıulaşılahilirlik (d-fc:hııı n:'l-ıtlıanı) 

ılkc:si gözardı edilmemdidir. Bunun zorunlu hır neticesi 
nl<ırnk hütiln diller için ınü~terek olan as li dcla leti, 
s<ı dece arap ı..lılıııc: ii.tgü olan feı· ' i ve t a bi delaletin 
önüne: geçirını: ınechurıyeıi ,·ardır. Asli dclalct. sözün 
kı::nı..lisi için vazedildiği nıamı ve: sözı..lı::ıı k;ısdc:ı..l ıleıı an 
lanıdır Til hi ' eya ft' r 'i delalet i ~e ~özdı:rı anb);'rbn yan 
LUısurlardır4s 

Ebu lsbak ı:~-~atıhi'ye giin:. aslı dt:lalc:t unsurlarıruıı 

hükünıkrı:: dc:laleunin sıhlıııti konusunda lıc:rha ııgı biı problı::ııı 

) okıur. Asıl prolılc:ııı. fc:r'i dc:hıkt tıı~>url;ırırıııı ıti.ı dc: ı:ttjkJc:ri 

nı:ınahu· ve: hıı mıınalarııı ortaya koyduğu lıüklinıkrdir Zır.ı 

asli dı:lald bakınııııd;ııı bütün diller nıü~tc:rc:ktir l ler dili 
koııu~anlann ond<111 anuıçlaıı. latiz ve: itaı..lderin Jel;ılet dtiklerı 

mutlak ııı:.ınaları anlamakur. Ne: 1'<1+' kı. t:ıbı vc:y<ı ft:r'ı delalt:t 
sadt:cc: Arap diline özgü bir Jelalt:tıir Delal t:Li.ıı lıu ~ekli mutlak 
Jc:ğıldır.~~ 

6. Uslıl- i fıkh 'ın anlama yönkını -egc:ıııeıı ()la ı ı ~c:k

lınc: göre- ı.ld:ilc: t 1c: hc:} iiıı 1-.an.ınıları ıltc:rınc: lıımı 

c:ı..lılnıışLır Ddii lc:tin latza. bc:yiiııırı Ja iharc:yc: talısıs 

c:Ji l ın.:si hu yöntemı latizcı ve ~ı::kikı y:ıpıııı~ tır Oysa usul 
ilı:: ilgili litc:nıtürünıüzüıı sallr ar..ı lannda giirdüği\rııiiz. biri 
dc:l<ilc:tı:: . ıliğerı hc:yüna ait iki vus ı f ii7c:ruıdc: dU~ünülilp <in 
plamı ı,:ıkarıbayd ı. lu fı zrı lı k a~ılahilirdı. Bunlardan hirin
r ı~ i. ~a t ı br' ıı ııı asli dt lald dc:drği. Hakiki dchilct. d iğeri Jı: 

/Jı·.ııinu'l-'iuhur'dır ihıı Kayyım 'ın da ifadt! ettiği g ibi , 
rıa>, l .ırııı dı::lü l c:ıı. ıkı ı..ı ~ııı:ı a)rılw Bırı 1/aAı!.i ,/L· Iıi/L'l. 

dığeri lz{ıli dd;l lc:t. 1 lakiki ddiilı::t: ~arı'ııı kasdına J;ıya rıır 
Du la) ı sıyi<~ bu. ti.leriııde ilıtılaf c:drlnıeyc:n ddalc:ttır. lzati 
dt:lalet isı: ; i ~ıtenin anlayış ve iJnlkuıe. zihnin satlığına ve 
lafı zlar hakkı ndaki bilgisi ne doy<~nır. Bu ddiilc:t ı.lıııkyic i 

lerin farklılığıyla dc:ğişiklik kazanır''' Farklı yunını.lan en
geUı::meınc:k için. iziifı ddiilt:ti bır tar..ıta bırakmak doğru 

olma/.. Ancak hakıki dt:liilı:t datnıa iz;ıti del<ilt:llı:n iinct: 
gc:lnıt:lidır. ki. h}ı d:ı Şıi t ihi'niıı Mukti1idu '~-ŞC'riıı dt:diğı 

·;istc:ınlt: ger~·c:kle~ir. 

Beytinu'l- 'fribam gelince. hılıntlıği gıbı . A.rupç<ıı1a bir 
yı::rdc:n ha~ka bir yere: gt:ı;ıneye 'ubıir deııır ' (.'/niı· kökündı::ıı 

gt:leıı iiJLirc. bw lafızdaıı ımlıı;iya ta~ı yarı bır kiiprü olduğu 
ıçin' bu ::ıdı alnıı ~ıır. Oysa iJı >aıı. ıııiiııfı l't: lıakikatc: varmak iı;irı. 

sfıdecc: iharc: köprllsllnden gc:çecc:k dı:ği ldi r . 

1 !)j LJhı. F.hu j,hak . , ·1-Mul'li[iı~ ıil /i U.ıuli'ş ·:$•·ria, D:iru'I · B:V. ~kkkc. 
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":-;jııhı.ug• · 1 ]\1 

.''(icııı~ hı l)!ı ı ~ ııı hkz.tııl'.:yııı. L:hu'l- 'vlo.ı:ilı . ei-/Jurlıcm li (l,ıi/i'l-l:"ı~ h. 
!ıı~r. Abdul.ı7u cd-Dılı). lhvha. 1 3'1'1. ll '(!3-\ln4 

1 '1lkLGu.ıil ı . Ebu llanud. :)ifiitt'l-(iulil li IJ, · ı ·tiııi'/-,\1meııibilı ı •e'I
Muhil ,.,. Mescimu~-7tı 'lil. (ılık .. \1ulı .ııııım:d d-Kuh.:vsi). B.ı;:d.ııl. 

1971 159.; ı'i·MIL\tus{u min ·ilmi'/-L.'.,iil, Daru'l.\ljril~. Bcynıı. ıy. 
ı 6l4. 

ı- llk7 Ra7ı. Fahnıddiıı. f'l,'..fahıül. l);inı 'I-Kuıuh. lkvnıı. ıv ll l l ~ 
••~atıbi. u.g.<!., ll. 67; İbn Kayyım d-Ccl/ı}')·c. '1'/;mıu'i-'.JımıHi'in, 
(ıhk. Tanu Abdurr.ıul). Dilru'I-C.,yl. Hcyruı. ıy . 11 4~ 
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MEH~l:J UVl'-'"'~ 

Yiıı~ 'u/mr kökümlı:n gı:lı:n i/net vı: itıbur köpıiilı:nnc ha~ 

vunılursa. hı:k hıL ıh:lr.: ıle: de: hırlı:şir.;ı: daha nıii!..ı:nımı:l hıı 

gı:çı~ olur Kanaaıınıw.:ı: gı:rı:!.. aııl;ıımıda. gc:rı:ksı: anlatnıad:ı. 

Cahız'ııı töl :!55 '!<6lJ) he.ninu'/-/ı,il vı:ya beninu'l-itibar Jı:dığı 

~l' lwr<inu'f.ıbciıc 'dı•n üm:ı: gdır. Zira. ibrd \ı: ıııh;ıı 

ohnaıla o ılıiirı: dı: anla~ılnıaz. Bı:yaııu'l-ılıiirc: vı: onwı ddalı:t 

yollannı ıı::slıi t ı::ııııı:k. nı:: ıınlamak olur. nı:: tk iclih:id Olsa 
olsa ıctıh fıd . hı:y:i ıı u' l - ıııbar ıçın söz konusudur. Nitda m hütün 
usrulı::riıni7.dt: içtilıada ddil olarak gösterilen <iyet şüyl!!dir 

" ... Artık ibret cı/m e_ı ba,,·irl!t scılıipleri"51 gömıı::k wılamıııdaki 
ıu'yet ıle :iyı:ııı: gı::çı::n bas i rı:t nı: kadar farklı i sı:. ibare yolu ılı: 
~Onnıı:k ilı:. ilm•t \t: itılıar yolu ile dü~ünnıek aras ı nda da u 

ckrı:cı: lark ':ır dı ı 

3.Çağdaş Anla mbi lim ve Yorumbilimden 
Sis tema lik Bakımdan Yanirianmak 

Gı::rı::k gdı:nı:ksı::l :ın lama ) öııtı:nıuıılı:. gı:rı:"'-ı:: çagd;ı~ 

aıılaınbılıın \·.: )'onııııbılimde. anlama taalıycllflUl ao;ıl 

Gzne;inın kım uluuğu \t: bu üzrıı:nııı · anlaıııadakı 
tOnk~i)omuıun nı: oldugu ıııı:sdı:si. tarklı hakı~ açıl;ınııı lıaııa 

farklı ıııı:ıudullıJılı:rı hı:rahı::rindı: gı:: t irnıı~iır Kuıu'ıflı: 

görı: ,ınlaına ti.uı l ıyı:uıuıı asıl ÖjiJJt:sı ":ınlatan"Jır Aııl:ı~:ın. 

anlatılwıla h ı rl ı !.. tı: nı:snı:uı r B ın ı:ıkı: ıı Jığı::rı ı:d ı lgı:ııdıı 

Kııııısıııı: gurı: ı ~ı:. doğru ul<uı bumuı ı.:r, ıJır : a ıı kııııa 

faaliyetini g~rı,;ekle~lirı:n ası l öznı: anlata n dı:ğil. mıtay;ın<.l ır.'' 

Birinci giirü~e görı: anlama .faaliyeti: bir üzıı ı:ııi ıı 

fiziksel vı: ruh~al ya~aıııı n kc:ndini ifade eııiği hc:r türlü 

göstergı::yi kull;ımırak. nı: Jı:nı ı:k istedığiui. ya da ıı ı:yı 

amaçlnclığııu yakalaımı sürı:c ıdır Sol ikıııci göıii~e göre ı se 

unlcınw. hır ıtiıılı:nııı (sii/_ yazı. ı~;ıreı. tiıl. \S) ı~arı::ı ı:ıtıi!ı 

zıhınsı:l hıı ıçı: rı~ ın hır h,ı~kası ı:ırafıııdaıı ka' ranmasıdır ";, 
Anlama. ap;ıyn h ır hılgı ı:dınme ı~lı:mı. h4ka hır de~ ı~lı:. 

bilginin kazuııılıııasıyla ~onuçlwıan hır bilgı ı::duıını:: ı ~lı:ıııı 

olar.ık tanı nıtanır -.ı. 

Oysa doğm unlcımcıdan \e bır mılama mı:todoloJısıııılı:ıı 
söz edilı::cı::ksc:: hu ı.kı unsuru. yani. anlumn \e anlatalll 

hirhırııııleıı a:rn kahul c:Unek iıııkaıt•;ız olur. Zır.ı . hırı olıııad.ııı 
di~~rı ıılın:ı; Nıtd.ıııı ~·;ıgda~ lıeııııeııüııkçilı:rılen. ll ;ııı- (iı:ııı '..! 

Gad;ı ıııı:r'e göre aııla ııw. etkı:n ve t:d i l gı: ıı öğder aıasıııd~ı 
dı:~ ı l. her ik ı s ı dı:: özgür ve: ı:~ılı:ğı:r iki özne aras ı nda 

gı::rçı:klı:şını:si nıllınküıı ulan bir süreı,;tir57 Gadamı:r, okuyuc.:u
nıt:ıinlnass il i~kısi içııı dı: aynı prensibi savunw·. Ona .görı:: . 
okur-metin ilt~kıs ıııde, okuru özgür. hağımsız hır öznı:. ınc:tnı 
~~· özııeııuı U7.ı::nııe eğildıği sabit bir nesne olarak değil. lıı:r 
ikisinı de ı:tk.ilc::~ıııı slirecı içindt: olu~an bir bütün olarak 
görmek gerdur '' Sdılı:ıı:nmıc.:hde görı:. ını:ıni wılamak ı\ ın. 
bem ını:tınlı: hı:ın dı: ıııı:uıııı yazarıyla özde~lc:~mek gerı:kır 
?Ysa Gaclamı:r'ı: göre::. sadece:: y;ı/.ann hakı~ açısına. söyleıııı:k 
ıstedığııı ı:: n: ını:tııın ııesııd konusuna yöııelmı:k yı:terlıdır. 

kı::ndı dı:yı~ ıylı: ölııt:ııın ortak anlum'a kaulması .rı:rekır :;, 

Biltüıı arılambılımcılerı: görı:. aıılama faalıyetuıiJı hı:~ 

lc:nıel wısunı vardır Bunlar· 

1. An latan. 
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, Anlaulan (ıt;ıdı:. amaç). 

J. B<ığlam (tabı i \e sosyal). 

4 Aııla~ılaıı. 

5. Aııla>an 

An/au/an, anla~ılwıa tekalıili ı:ılıyorsa. hu do{!rıı an

lumC~dır Doğru anlama ısı:. anlama f~ıaliyeıınd.: huluııurkı:n. 

yuk:ındak ı be~ unsurun. bütün ı..lı:tay larıyla gözöni.lııdı: 

bulundtuulması na bağlıdır. Tm·itı hoyuııc:ıı. aıılaıııa yönu:ııı l ı:ri 

anısıııd<ı ki fark. anlama faaüyeti.ııdı: hu lunurkı::n, yukarıdaki 

uıı,uılaı1huı bi.ı uıc:: üncelık Lanınıaktan ka) ııakJwııııı~ıır Klasık 
,ınlambılımcilc::r. çoğtuıl ukJa anlatım'o iinc.:dık ıanırkı:ıı. ı;ağd~ 

.ınlaıııhılııncılc::rın hüylik hır kısmı uıılaıum ı:.;a, alıııı~lardır 

131/Jnı usülci.llı:ıııııız. ;uılalilııııı )<ılbınJ<ı .• ııılaıı lanı , ı: onu 
ıladı: ı:dı:ıı ııassı '<' mc:tıııı on plaml.ı tııllllll). ıııodı:nı wılaıııada 

ı'ı: hı:lıılı:)'ıı.:ı tuısıtr. tahıi \t' stıS)al hağlaııı olıııu~tur Ü}'>'il 

l1iı uıılotıw mt'loJulvJısmm mükemmclli_~i /ıq ım.wrıı Ju 

gli:iitıiinclc lnılundurar.ık biilimdı /ı ır un/,uuıı ji.JCI!i\ dilli 

ga< eklqtwmume lw,i',lıJır Elhı:ııı: hiiylı:sıııı: kap~ nı lı \c 

Jı:ııgdı hır ~öııtc::mı ona)a kuyııw ıddıasıııı..la ılı:ğılız Alıcak 

hı/. hadı~lı:rııı anla.~ılması ııın anlaııı;ı tiıalı!t:llnııı hu tı::md 

ııı,;urlan hakıııııııd.ın ı: k alııınıa,;ııı ı n. ııltı)•ıı.:.ıl- h ır ) iiııtı:nıı: 
';ıtkııla bulunacağı kanaaııııdı:y ı i' 

lladis vı: süıuıı:ti aıılaıııak için. yeni bı r nı~todoloji 

arayı ~ı içindı: olan tü ııı b ilgi ııler. sosya l bi l ıııı l ı:rden istilhdı: 

~'tlilıııı:si gı:rekl iğiııı öııı:nılı: nırgulaıııı~ l arclır ''1 Eğı:ı sosy:ıl 

hıliınlı:rı..lı:n istifade:: ı::clilı:c.:ı:ksı: ı:llıeııc::. hugUıı bı:~ı:ri 

hıl ı ıııkrin ıaıııaıııı ıçın önem arzı:dı:ıı aııh.ınıhılıııı vı:: 

vorunıhılıının ıüın alanlarına ha~\ ııııııak gı:rd;ır Bıı ,ı:hı::hlı: 

:- ı:: rı gdıııı~kı:ıı. had ıs 'ı: süıını:tııı aııl.ı~ılıııası ıçuı. 

ha~\ w·ınanııt. gı:rı:kı:ıı b..ızı anlaınbılıııı al:ıııl;ınıı•ı ı~an::t ı:tnıı::k 

ısııyoruz: 

Bunlann ba~ında metindilbi/ını gı:lır l l ı:ın dıllıdııııc.:ılı::rı 

hı:ııı dı: nıı:tin bılginlı::rinı ) akından ılgılı:ndırı:n 

hu al:ın. ilı:ıı~ıınin tı:mdınd.: nıı:ıinlı:rııı hulunduğunu 

hı:nıııısı:ıııektı:. dılle ürı:tilı:n ıııı::ıııılı:rı dı:. koıııı~aıı \t: 

dınlı:yı:ıı.dt:n \.:ya anlatan vı:: ;ınl;ıy:ındaıı 

dı:: a l maktadı r. Daha iincı: dı: ı t~ı dc:: 

,;oyul laıııadan 

gib i. ı:tııg ı nıil 

sı: bı:: bi hadis lerin yan i ı ~ an l a~ ı lıııasın ı n h ir veya 
doğru :ınla~ıl ınası nı n önündeki ı:ııgı:l l ı:rdeıı hu la ıı ı:sı. lı ı:r 

lıad ıs uı ö1erk bir ııı:sne olarak de :ıl ı n ı p ı,:iizüııılc:: ııınc::s ıdı.r. 

Oysa hiçbir hadis. siiyleyendl!ll. yani. H:. J>ey,ı.:cmıber'den, ilk 

''C jh11. ebu Q,man. Rc"'Jı/. :Vh:rkcLU Oııj,jı.lh:ynıı. IV'IU.I. t>.l. 

' W lla~r 1 
'· ş.ira. Sa}ın. Yıınımhilim.,el SıJı/e.ıi. ( "-1jlıJ Gökberk Amıağaıu ı~ınd.,). 

T [).K vay Ankara. I'JII3 104 
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Rıı:kman . ll P lnla11w ,.,, iıl\lm ltılimlı·ri. (ç~\ \ldıın~ı Da~). 
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SÜ!\fl\cT VE IIADIS'i'l ANLAŞILMASI VE YORL'MLA:\~1ASINDA METODOLOJI SOR! . ru 

mulıataplarından, ha/la dinin evrensel ö::efliğinden dolup. 
do/ayli muhatabları olan bi::lerden bağımsız olarak ı:>le 

alınama::. Işte: metindilbilim'in c:saslan, hadislerin bu ili~kikr 
bağlamında ele: alınmasına kalkıruı buhmabilir.60 

Bir sözün anlamı ancak kullanıldığı anda. içinde bu
lunduğu şartları.la, çevre: ve metin bağlamında c:le alındığı 
takdirde anl~ıldığından. hadisleri doğru anlamak için. 
kullammbilim denilen anlambılim alanından da istitade 
edilebilir. Zira kullanımbilim dilin perdt arkasınd<ı kalaıı 

yönlerını aydınlatmaya çalışır. Bi::ce hadislerin iinre H::. 
Peygamber tarafindan ne amaçla siiylendiği. du/w sonra lari/ı 
içinde hangi ba{!,lamlarda kullamldığı ve son olarak da. 

içinde bulunduğu kitabın musannifltarufindwı hangi anwnı 

hizmet etmek için kullanıldı,ifım /esbit elmek. doğru cmlumuyı 
kolu) laşlırcıcaklır. lştt h ütün buıılan tesbit için 
kullanımbilim den istifade: edilebilır.6ı 

Hadis \'e süımeu anlamak içm. yararlanabiJc:ceğiını1. 

diğtr bir anlambilim alanı. 1960'lı yıllarda ortaya aularak 
geliştirilen Söz-Eylem Kuramı (speech-act theory)dır. Bu 
kurama göre, insan ildişiminin temel öğeleri sözcük ya da 
cüınlder değil, bdli konuşma işlemleridir. Bu işlemlc:r, dildışı 
elkenlerin, konu~ruı ve dinleyenin içinde bulundukları ruhsal 
durunılann ve güttükleri arnaçiann etkisi altındadır. Hadisler. 
yazılı birer metin oldu.k.larından metindilbilim. kon~ma dili 
ürün.lerı oiJuğtından da Sö::-Eylem T ~orisind~n 
y;ırarl<uulabılir . Hızinı Usül-i Fıkb'ın sadect! enıir-nelıiy. iimnı
lıiiss gibi lafızlar için geli~tirdi.k.lerini. Söz-Eylem Teorisi . 
konuşma dilinin unsurJru·ı üzerinde geliştinni~ıir. Klasik 
usülüınü.zde, dildı~ı elkenler pek az gözönünd~ 

bulundwulınuştur. Oysa bu teorinin amacı. dildı~ı ttkenleri . 
konuşmadan konuştuklanmızı da anlarna.kıır.01 

lladis literatürilnü gö7.den g.:çirdiğimiz zaman. H1.. 
Peyganıb~r'in bir şeyi ifade etmek için. çok 1hrklı anlatım 

ttknikierine ba~vurduğu görülecektir. İ~tt! Anlambilimin bir 
dalı da. anlatı nı tartını de alan Hir;enıhilgisi (stilistik) veya 
Anluumbilimdlr. Konulan. metin analizl~riyle olduğu kadar. 
dilbilimJe de ilgili olan Biçembilgisi veya Anlatımbilimin. 
anlama il<! ilgisi ortadadır. llem genel olarak ruılatınun , dile: 
getirmenin anatomisi, hem de belli bir kişiye ilişkin ruı.latını 

özelliklerinin incelenmesi bu alanda temel anıaçtır.63 Hz. 
Pqgambeı'in farklı anlatıınlannı ve bu an.latınılann 

muhtevası nı tesbitte AnlatımbıJiındc:n yararlanılabilir. 

Alılama fııalı yı:tini. anlayaııdan ruılatruıa doğru gid~n bir 
sttreç olarak kabul tttiğiıniz zaman. Anlanıhilinıci ler ,.ı: 

Yoruınbilimciler. bu üınJiyetin he~ aşamada gı:rçekle~tiğiııi 

söyleınişlerdir. 1" Bir hadisi aynı ~amalardıııı geçu·dığiın ıL 
zaman. karşımıza.. onun doğru ruılaşılması ilt ilgili önemlı 
birtakım esas ve prensipltr çıkmaktadır. Bu esaslan şu şekıld.: 
s ı ralamak mümkündür: 

1. Herhangi bir hadis ınetnını ~ı e alınaya 

ha~lamadan öne.:. hi7jm. hadi.;in meuıiyle \e metiııı.Jc:ki kdim.: 
ve kavramlarla tc:ınasımızı sağlayan bir ilişkı vardır : 

sad~ce okuyacağımız bir metin parçasıyla değil. gc:neldı: 

40 

htr türlü ifade: ıle. bunu ıliıde ~eklin.: ~okan LJ iıınsel ıçc:rik 

arasmda bir ılı);'kı bulunur. Gördüğümüz ya da ı:;-tllığimiz şey. 
t.ihinsd harekc:tın bir belirtisi ise:, vı: biL bu bdirtiyı 

kavnıyabiliyorsak. o şey hir anlam kazatur llareketleri 
işar~tl~r, sesltrı sözcü.kJ~r ve nesneleri ıiJetler olarak 
gördüğümü.zdc: birc:r anlam kazı1nırlar 65 Aııl:ıınanın bu 
kategorisinde: asıl olan. gtrek anlatanın gerekse aniayanın 

bilincinde varolan şeylerdir. 

Bir mılayıcı olarak. hadis ınttnıni doğru anlamak için. 
metin ilc: olan hu ilı~kııniziıı ~ağ lıkl.ı olması gc:rekir. ilışkinin 

sağ lıklı olması. öntikirlere -iinyargılar değıl- ve 
önvarsayımlara bağlıdır. Hemıc:nötik tt:lstfe gdişmc:den önce 
doğnı anlama. hu önfikirlerdc:n ve önvm·~ayımlardan 

kurtulmaya hağl;ıruyordu . Aııcak ~imdi. -Gadaım:r'ııı dt 
ağ ırlığıyla- bw1un tum tc:rsi önplana çıkmıştır. ins<ın. varlık 

olmak hu iinlikırl.:rı.Jen kurtulamaz. Öyleyse yapı kıcak şc:y, 

btınlardan kurtulmak yerine. Joğnı olmalarını sağlanıakllr. (o(, 
Zinı, anlamın b~ş kategorisiııdc:n hirincisuıi zihnin belirltdiği 
aşikardır. Boınbo~ bir ;cilıiıı. böyle: bir faaliy~llt: bulunamaz. 
Onun doğruluğunu btlirlc:yec~k şey. zihinde vıı rolan doğnı 

önllkirlerdir. Bu ön:fi.kirlerin anlama kategonlerının tümündtıı 
soııra anlama faaliyetinin tüm unsurlan · gözönünde 
bulundurularak elde edilen sağlanı fikirle r olmasına dikkat 
tdilmelidir. Şu kadar var ki. bu öncüll~r tek ha~ına hir şty 
ifade etmezler. Sadece anlama yolunda ilk adım atı lmı ~ olıır. 

Anlama yolunda ol~an mttodolojiler. başta Buhan 
(öl.256/K70) olmak üzere bırçok musannılin, badisltri 
serdetnıt:)'e ba~laınaJun öne.: anıklan ba~lıklar (Terücını), 

y::ıhut bölüm başında yer vc:rdikleri ayetler bu vazif~yi 

görürler. Çağınıızda S::ıid Havv<t'ııın. el-Esas Fi's-Sımne ad.lı 

c:serinde lıaı.Jısleri sınılanıaya geı;nıeden önce:, 'erdığı önbll
giler. anlamanın hu kategorisiııı oluştunnaya yündiktir. Bu 
iinbilgilerin doğru anlanıayu yardımcı olduklun gibi, yanlıı; 

anlaınanııı da b:ı~lı'ca sebebi olduğu unutulmamalıdır. 

2. Bir kdiınenin aııl::ınıı hdl i hi r cüınlt ya da cümlenin 
yer aldığı metınl e ve: bu kelımc:nın .ıü olduğu dilın bütün 
yapısıyla ht:lirlenır. Parçalann biltün ilt olan ilişkısi. sadece 
bütünden (kiill) parçayu (CÜ7.) d~ğil. zıt yönde: dt: k~ndini 

gösterir. Bir bütün. aıılanıını. içc:rdiğ.i parçalann anlamından 
elde ~der. Her parçanın anlamından birştyler eldt edincey~ 
kaı.Jar. hütüııü kııvr.ıyamayı z.67 

""V1cıindilhılını hakkırıda hk/. D. Wuıııl~rl ıch, \fcrmdilhilim. 
(~cv.Eınd Si>/cr,). /Jillıilint St•fkilf, T D.K.Y. ll a/ırlay~n Doğan 

Aksao. An kanı. 1 \IK2. 205-2 17. 

·
113kL.. Ak san. Duı;aıı. Anlambt/tm 1/gtlı .·Ilan/un "" 1 arArr', lll 1. 

'!Cicn ış bı lgı ı~tn bk1 Sc:arlc. 1 R Sii:;<·.ı·/r>m \'ı•dir. (\·cv Oya 
Gödddı). Oılbılım Sc,kı~ı . 1 !S7-204. 

"'Aksan. a.g.ı: .. IUI. 

"'Rkkman. a.g . .: .. 30. 

"'A.gc. 31 

"'A.y. 

'' A.y. 
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MEHMET GÖRMEZ 

Buna göre, bir hadisi doğru anlamak için. ~u ilişkilere 

dikkat c:dilmc:lidir. 

a) lladıstt:kı kdiınc: ve cümlderin dil ile olan ili~kisi. 

b) lladist.:ki t.:k t.:k kdiıne ve cümlelerin. hadisin 

tanwmı ik oları ilişkisi. 

c) Bir lıadisin. aynı konudaki tüm hadislc:r v.: o 

lıusustaki uygulamalar ile olan ilişkisi, 

d) Hadisin sünııt!tin geneliyle olı.ın ilişkisi , 

.:) Hadisiıı. ba~ta Kur'an olmak üzere dinin hütüııii 

ik olan iJişkisi 

1. H.:r sözün .:ıkil.:şiın yöııüııd.:ıı iki süreci \ ·ardır: 

bin. luuıgi şartlardan .:tkıkııert:k söylt::ndiği. diğerı is.:. 
lıangı dı~ şanları .:tkiledıği. Sözün bu etkileşim gücüne 

Rickman'nı tabiriyi ı:: kuvve/ karegori/eri denir. 6M 

Bir hadisiıı söylenm.:sine iki etken sebeb olabilir, biri Hz. 

Peygı.ımber'iıı bilgi kaynağı olan ilahl vabyiıı saikl ilt: o labilir. 

diğeri de sadır olmasına etki t:den zalıiri bir sebebtir. Vabye 

istinad ederek söylenmiş olsa da. bu zı.ıbiri sc:beb t:ksi.k o lmaz 

ki ; hiz buna sebeb-i l'llnid diyoruz. Hadisin söylenıııesinc: elki 

eden bu iki hus usu tt:sbit eu1ıemız. onu anlamaya büyük katkı 

sağlayacaktır. Ancak humuıla da yelinmek doğru alımız; bir de 

hadisin gerek Medine roplumunda. gerekse sonraki devirlerde 

ycıralll&iı elkiyi iiğrennıemi:: gerekir; ycıni bir hadisin anlam 

baAımından kuvver kalegorisini belirleyecek olan. siinnetrir. 

Başka bir ijcıdeyle lwdisin gerek !ıledine roplumımda. gerekse. 

sonraki asır/urda, lıaşka .rerlerde ka::andı.~ pralik de,ı(erdir: 

!oplumun gaek vicdmundo. gerek.l'c hayurmdu buldu}2u 

ma'kc.11ir. t\l[ılikii<:rın Anıcl-i E/ıl-i A!edine'yi. ll aııefileriıı 

Meşhur Siinneri c:sas n lmalan hunclıın olnm~ıur.Co'l 

4. Bir hadisi anlamanı n dördüncü katc:gorisi. 

hadiste, bir mükellef olarak, bizden isteneni tesbit eunek

lir. Yaııi bağlayıcılık derecesini belirlemektir. Fakihleriıııiz. 

usul-ı tiklı gereği. daha çok, hatta belki de sadece anla

manın bu kat.:gorisiyle i l gil.:nmi~ ve hüküm çıkartınayı 

(istinblıt) esa:; alımşlardır. Oysa ilk üç k:ltegori bakınıııı 

dan hadisi anlamadan lıiiknıü tt:sbit c:tınek güçtüJ'. 

Hadisin h u yön ün ii. yani hüküm ve: bağlayıcı! ı k 

der.:cc:s ini tesbit etmeyi kolayla~tı ran çe~itli wısurlar vaı·dır: 

a) ilk yapılacak iş, sözün t:pistı::rrıolojik değerini. tesbit 

etmektir. Yfuı i. kaynağının vahy olup olmadığını helirleınektir. 
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b) Hz. Peygamber'in bu sozu. hangi konumda ve 

hangi sıfatla söylediğini tesbit etmek. ihn Hihbi\n'ın (öl. 
154/965)70 Şihilhuddin Karafi'ni.ıı71 (öl. 684/12SS) ve 

Tahir b. Aşur'un71 yaptığı tasnitlt:rt! müracaat c:dilme

lid.ir. 

c) 1 lz:. Pt:ygamher'in tc:hlığ etmekle nılikell.:f olduğu 

salıaya girip ginııediğim. beşt:r sıfatıyla 

söylemediğini belirlemek. Şah Yı::liyyullah 

yap tığı ikili ta.>ııif h una yardımcı olacaktır. 73 

söyleyip 

Ddılt:vi'nin 

d) Hadisin ihtiva .:ttiği konu \C: bu kouumuı dindeki 

yerıni teshit c:tnıc:k. Sult ihadet ile ilgilı bir hadıs ile giyim 

ku~mmı dair hir hadisin kaıegnri..:ı t~ırklı olacaktır 

Bılh<ıssa terğıh ve: t.:rhih nev'ine girt:n hatlıslc:n tesbit et

mek bir zarurt:ttır )atıhi'ııiıı ..:arurıyiiı. lılıciyat ve: 

talısiııiyiit tasııifi bu açıd:uı tiıydulı olacaktır.'~ 

e) ll adise ımılıatab olan nıükdldin durumu da, 

bağlayıcılık dt:recc:si.ni belirleyen hir tuısuı·dm. Hadis iu. 

zengin-fakir, kadın-c:rkc:k. reis-teh'a vs.dt:n kim.: Ilitab et

tiği, bütün ümmete: mi yönelik yoksa yc:rel nıi olduğunu 

tt:sbit c:tmc:k önc:mlidir, İbn Hibbilıı'ıo taksimı bu hususta 

da ışı k llltaeaktı r. 

:5. Bir badisi anlamının h~~inci kategorisi. hadisi son 

ularak Makasıdu'~-~~ria bağlamında. yanı diniıı g.:nd t:sas ve 
ilkdc:ri doğrultusunda bir dc:ğt:rleııdimıey~ tabi tuuııakllr. 

Yani. ~:'iri'in genel ın:.ıksadlaıı ile Ü ınnıetiıı umumi 
ıııaslalıatlaıına uyup uynıadığıııı tesbit etm~ktir. 

Rıcknıaıı'ın anıçlar ve uıııaçlar kategorisi uediği" VC: Ebu i s hak 

~<lııbi'nin çok öııcelc:ri ıııüst<ıkil hir usül hilline gttiı'lliği bu 

}Öiltt:m. hadisin doğn.ı anla~ılnıasının lıutta hir sağlaması 

olacaktır. 7r' 

"' 4.g.e , 33. 
''

0 Bkz. Ebu Yusuf, er-Redd 'alu S~!'eri'l-Ev;ui. (ilik. Ebu'I-Yda d
Afgaııi). Lecnctv llıyai'l Maarili'n-Nünı:iniyyı.:. Kalıirı.:. 193X, 

16.24,32. 
'"Bk.z. ibn Bdbaıı, a.g . .: .. l. 105-150. 
''BkL.. Kamli. Şihabu<lcliıı, ri-FuruA, Daru'l-Mfırifc. B.:yıııl. ty. 1. 
] 0 5 . 

')Bkz. ibn Aşfır. Tahir Makci.mlıı'ş-Şeriali'l-/sliimiyy(', Diiııı 
S,ıluıim. Tunus. 19lQ. 

- ' lkhk\·i. a.g.c .. l. 371-375 

'•şauhi. a.g . .: .. ll ı. ı 1-5X. 

" Rickımııı. a.g.l!. 'lO. 

' '':Vbksad ' '" Vı.:~i lı.: farkı i1=iıı hkz. Kurati. u .g.ı.: . 32. 5l>. fa rk .J.] 16 
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