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İslam kültür ve medeniyetinin Kur’an’dan 
sonraki en önemli kaynağı olan Hadis-Sün-
net, İslam kültür-medeniyetinin temellerini 
oluşturur. Müslümanın bulunduğu hemen 
her yerde Kur’an’ın rehberliğinde Sünnet’in 
yön verdiği kültür-medeniyetin bir tezâhü-
rü görülür. İslam kültür ve medeniyetine 
ait bu tezâhürler, genel anlamda Sünnet’in 
kaynak değeri, Hz. Peygamber’in örnekli-
ğinin mahiyeti, Sünnet’e ittibânın anlamı, 
hadis-sünnetin neliği-niteliği, bilgi ve amel 
kaynağı olarak değeri, dönemin Arap Yarı-
madası’nda var olan kültürel anlayış, telak-
ki ve teâmüllerin hadislere ve sünnete dair 
verilerin oluşmasındaki rolü tartışmalarıy-
la, ancak daha ziyade Sünnet’e ait verilerin 
anlaşılma-yorumlanma biçimi ile ilgilidir. 
Bütün bunların ise, farklı perspektifleri, 
alanları, inter-disipliner bakışı gerektireceği 
aşikârdır. Zira sünnet ile kültür-medeniye-
tin ilişkisi, ampirik-deskriptif yönü öne çı-
kan alanlar ile normatif karakteri öne çıka(rıla)n ve bu yönüyle birbirinden temel bazı 
yönleriyle ayrılan iki ana disiplini öne çıkarır. Kültür ile alakalı günümüzdeki terimlerin 
Batı değerler sistemi içinde gelişmiş olması, bu tanım ve teorilerin çeşitliliği, nispeten 
soyut karakteri de meselenin bir başka yönüdür. 

*    Bu tebliğ “İslam Geleneğinde ve Modern Dönemde Hadis ve Sünnet” kitabında (Temmuz-2020, s. 247-279) neşredilmiştir.

Giriş

Zira kültürle ilgili hemen her çalışmada kültürü tanımlama ve tanımlarını sınırla-
manın zorluğu vurgulanır.1 Ancak diğer yandan da antropoloji-kültürel antropoloji, 
kültür tarihi gibi özel, sosyoloji, teoloji, psikoloji, fenomenoloji, pedagoji, edebiyat, 
sanat-estetik, siyaset bilimi, filoloji, felsefe, arkeoloji, mitoloji gibi dinî ve sosyal bilim-
lerin -hatta teknik bilimlerin- hemen her birinde genel anlamda kullanım alanı bulmuş, 

Sünnet ile kültürün yakın ir-
tibatı veya içiçeliği söz ko-
nusudur. Zira sünnet, ge-
nelleme içerse de, “İslam 
kültürü-medeniyeti”, “İs-
lam sosyolojisi” ve “gele-
neğin (kültürün) İslam’daki 
en kurumsallaşmış şekli” 

olarak nitelenebilir. Bu ni-
telemelere rağmen, sün-
netin kültür ile ilişkisi, son 
yıllardaki bazı önemli ça-
lışmalar hariç, hadis âlim 
ve araştırmacılarının müs-
takil olarak üzerine yete-
rince çalışma yapmadığı 
bir konudur.

1    Williams, Keywords: A vocabulary of culture and society, s. 76; Grossberg, Lawrence, “Rethinking Marxism”, 25/4, 2013, s. 
456-462. Öte yandan farklı disiplin ve yazarlarca kültür için yapılan 160’tan fazla tanımdan söz edilir.
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1. Kültür: Neliği-Niteliği

hakkında teoriler üretilmiştir. Buna rağmen kültürün neliği-niteliğinin somut olarak 
ortaya konduğunu söylemek kolay değildir. Sünnet ile kültürün yakın irtibatı veya içi-
çeliği söz konusudur. Zira sünnet, genelleme içerse de, “İslam kültürü-medeniyeti”, 
“İslam sosyolojisi”2 ve “geleneğin (kültürün) İslam’daki en kurumsallaşmış şekli”3 olarak 
nitelenebilir. Bu nitelemelere rağmen, sünnetin kültür ile ilişkisi, son yıllardaki bazı 
önemli çalışmalar hariç,4 hadis âlim ve araştırmacılarının müstakil olarak üzerine yete-
rince çalışma yapmadığı bir konudur. “Kültür” kavramına yönelik bazı rezervli-kısmen 
negatif bakışın bunda rolünün olduğu düşünülse de, yukarıda işaret ettiğimiz üzere, 
meselenin sünnet-hadisleri anlama biçimiyle yakından irtibatlı olduğu yadsınamaz. Bu 
makalede biz, önce “kültür” kavramını kısaca ele alacak, ardından da sünneti, “İslam 
kültürü” olarak nitelenmesi bakımından irdeleyeceğiz. Daha sonra ise sünnetin kültür 
ile ilişkisinin boyutları üzerinde duracağız. 

Etimolojisi-arka planına dair bilgi ve tartışmalar5 bir yana, bir kavram olarak kültür, 
Batı’da ve Doğu’da nispeten farklı tanımlara sahiptir. Alanın önemli araştırmacıların-
dan R. Williams’ın deyimiyle kültür, tanımlanması en zor kavramlardan olup6 bu yön, 
ilgili bütün çalışmalarda zikredilir.7 Bu durum, “kültür” kelimesinin semantiğindeki 

2    “Sünnet Sosyolojisi Üzerine Soruşturma”, EskiYeni, 2011/23.
3    Günay, Ünver, Din Sosyolojisi, İstanbul 2005, s. 28.
4    Bu anlamdaki doğrudan ve dolaylı bazı çalışmalar olarak şunları zikredebiliriz: Özafşar, Mehmet

Emin, “Hadis/Sünnet ve Kültür”, İslam’ın Anlaşılmasında Sünnetin Yeri ve Değeri, Ankara 2001; a.mlf., Hadis ve Kül-
tür Yazıları, Ankara 2004, 2015; Coşkun, Selçuk, Sünnet-Gelenek İlişkisi, İstanbul 2014; Ebu’l-Hasen en-Nedvî, Dev-
ru’s-Sünne fi tekvîni’l-menâh el-İslâmî, -küçük hacimli bu eserin henüz yayımlanmamış bir çevirisi tarafımızdan yapılmış-
tır-, Hindistan 1989; Yılmaz, Hayati, Toplumsal Dönüşümde Sünnet, İstanbul 2004; Çakan, İ. L., İslâmî Yapılanmada Siret 
ve Sünnet, İstanbul 2010; Yusuf el-Karadâvî, Bilgi ve Medeniyet Kaynağı Sünnet, trc. Özcan Hıdır, İstanbul 2012. Yine 
Mustafa Tekin’in editörlüğündeki Sünnet Sosyolojisi adlı edisyonu da zikredebiliriz. Öte yandan özelde “sünnet sosyolojisi” 
genelde ise hadislerin ampirik ilim dalları ile ilişkisi üzerine bir soruşturma için de bk. EskiYeni, 2011/23. Yine Nuri 
Tuğlu’nun Türk Kültüründe Hadis’i (İstanbul, 2. bsk., 2018) ile Erdinç Ahatlı’ya ait Kültür Yapımızda Hadisler’i (İstanbul: 
Nun Yayınları 2011) de bu meyanda zikredebiliriz. 

5    Williams, Keywords: A vocabulary of culture and society, Oxford 1976, s. 76; Rapport, Nigel-Overing, Joanna, Social and 
Cultural Antropology, New York 2007, s. 109.

6     Williams, Keywords: A vocabulary of culture and society, s. 76. Bir başka eserinde ise Williams “Kaç kere bu kelimeyi keşke 
hiç işitmemiş olsaydım dediğimi hatırlamıyorum” demiştir (bk. Politics and Letters, Londra 1979, s. 154).

7   Mesela bk. Grossberg, Lawrence, “Rethinking Marxism”, 25/4, 2013, s. 456–462. Nitekim Cemil Meriç de bunu “her 
ülkede ayrı bir libasa bürünen uçarı, serazat bir mefhum” ifadesiyle açıklamış tır (bk. Meriç, Kültürden İrfana, İstanbul 
1986, s. 13-48; a.mlf., Umrandan Uygarlığa, İstanbul 1996, s. 87), Ali Şeriati de, bir yandan çevre-toplum ve kültürü, 
insanın kişiliğini oluşturma fonksiyonuna işaret edip (bk. Ali Şeriati, İslam Sosyolojisi Üzerine, İstanbul 1980, s. 63-65) 
diğer yandan da kültürün en önemli bileşenleri olarak tarih ve toplumu “insanın zindanları” olarak nitelemesi (bk. Ali 
Şeriati, Kendisi Olmayan İnsan, Ankara 2010, s. 113), bu zorluğa işaret eder.
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değişimlerle farklı anlam ve kullanımlarında görülür.8 Bu kullanımlarda kültürün mede-
niyet kavramı ile olan yakın bağlantısı da öne çıkar. Zira farklı tanımlara sahip olsa bile 
medeniyet terimi, şehir hayatının sosyal, siyasal, entelektüel, kurumsal, teknik ve ekono-
mik alanlarda mümkün kıldığı birikim, düzey ve fırsatları ifade eder.9 Buradan hareketle 
kültürü, bir milletin yaşamasını kolaylaştıracak bilgi birikimi, medeniyeti ise, bu kültü-
rün maddî-somut alanda görünür oluşu, “maddî kültür” veya “kültürün görünen yüzü” 
olarak ortaya koyabiliriz. Oryantalistik dönemde ise kültür özellikle sünneti tanımlamada 

8    Kültür kelimesi, ilk kullanıldığı (bk. Cemil Meriç, Umrandan Uygarlığa, İstanbul 1996, s. 88) Almanca’da medeniyet 
anlamında kullanılmazken, Fransızca, İngilizce ve XIX. asırda “Türkçe’de “medeniyet” terimiyle karşılanan “civilisation” 
kelimesi (bk. Kutluer, “Medeniyet”, DİA, XXVIII, s. 296) karşılığında ve genelde çoğul anlamda kullanılır (bk. Rapport, 
N.-Overing, J., Social and Cultural Antropology, New York 2007, s. 109). Kelime ilk kez, bilgi ile güç arasındaki zorunlu 
bir ilişki gören Francis Bacon (1561-1626) tarafından entelektüelliği ifade edecek biçimde kullanılmış, daha sonraları ise 
kök anlamı olan toprağın işlenmesi anlamından ilham alınarak, mecazî bir biçimde sosyal, zihinsel ve sanatsal bir içerik 
kazanmıştır. Nitekim kelimenin Ziya Gökalp tarafından Türkçe karşılığı olarak “hars=ekin, tarla”nın kullanılması bu 
yönle alakalıdır. Buna göre her medeniyet, mutlaka, beynelmileldir. Fakat her medeniyetin, her millette aldığı hususî 
şekilleri vardır ki, bunlara “hars-kültür” adı verilir (bk. Turhan, Mümtaz, Kültür Değişmeleri-Sosyal Psikoloji Bakımından 
Bir Teknik, İstanbul 1994, s. 36. Ayrıca bk. Güngör, Erol, Sosyal Meseleler ve Aydınlar, İstanbul 1996, s. 77). İngiliz ant-
ropolog Edward Surnet Tylor’a (1832-1917) göre kültür “bilgi, inanç, sanat, ahlak, hukuk, adet ve toplumun bir üyesi 
sıfatıyla insanın sahip olduğu tüm diğer davranışlarını içeren karmaşık bir mefhum”dur. Yine bu meyanda kültür ile 
alakalı, “bir topluluğun yaşama tarzı”, “atalardan gelen maddî manevî değerler bütünü”, “insanın tabiatı ve kendini idare 
etme yolu ile meydana getirdiği eser” ve “genel olarak inançlar, değer hükümleri, örf ve adetler, zevkler, kısaca insan 
tarafından yapılmış ve yaratılmış her şey” gibi başka tanımlar da yapılmıştır. Bu tanımlar için bk. Rapport, N.-Overing, 
J., Social and Cultural Antropology, New York 2007, s. 109-111; Harris, Marvin, Theories of Culture in Postmodern Times, 
Oxford 1999, s. 19-29; Turhan, Mümtaz, Kültür Değişmeleri, MÜİFY, s. 34-37. 

9     Kutluer, “Medeniyet”, s. 296. “Medeniyet” terimine dair diğer anlam ve tartışmalar için bk. Görgün, Tahsin, “Medeni-
yet: Modern Tartışmalar”, DİA, XXVIII, 297. Cemil Meriç de kültürün temel anlamlarından birini “medeniyet” olarak 
verir (bk. Umrandan Uygarlığa, İstanbul 1996, s. 87). Farklı bir yaklaşım için ise bk. Güvenç, Bozkurt, Kültür Konusu ve 
Sorunlarımız, s. 95-97. 
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öne çık(arıl)an “gelenek (tradition)” ile de yakın irtibatlıdır.10 Buna göre klasik dönemin 
önemli şarkiyatçıları, dinî-kültürel-bilimsel ekolleri doğrultusunda Kur’an, sünnet-ha-
disler ve Müslümanlara dair teorilerini salt teolojik perspektif ile değil, antropolojik-kül-
türel antropoloji temelli bazı teoriler ile -çoğunlukla da indirgemeci olarak- açıklamışlar; 
böylece kültürü ve geleneği “ideolojik bir enstrüman” ve “egemen güç” olarak kullanmış-
lardır.11 Bu bağlamda da İslam’ı bir din değil, kültür-geleneğe (tradition) indirgemişler-
dir.12 Zira onlara göre İslam-Müslümanlar, çoğunlukla kültürel antropolojinin konusu 
olarak “öteki”ni veya “egzotik öteki”ni temsil eder.13 Yine sünnetin aktarımsal yönünü 
vurgulamak amacıyla Batı dillerinde “tradition” kavramının sünnet anlamında kullanıl-
dığı14 da belirtilmelidir.15 Bu oryantalistik kullanım, indirgemecilik olarak nitelenebilirse 
de, sünnetin kültür ile ilişkisinde, aşağıda vurgulanacağı üzere, bu aktarımsal yönü de 
önemlidir.  Bu itibarla kültür ve çağrışımlarına dair Türkiye’deki bazı yazarların nispeten 
negatif tututmu16 da, kültüre yüklenen bu ideolojik-seküler yön ile alakalıdır.

10     Kültür ile gelenek arasındaki ilişkiye dair bk. Armağan, Mustafa, Gelenek ve Modernlik Arasında, İstanbul 1995, s. 55-56. 
Sosyolojide geleneğin “toplumun soyal bir miras olarak önceki kuşaklardan devralıp yaşadığı tüm dinî, sosyo-kültürel 
değer, norm, inanç, ilke ve kuralları” ifade ettiğine dair bk. Coşkun, Ali, Sosyal Değişme ve Dini Normlar, İstanbul 2005, 
s. 42.

11    Kültürün ideoloji ve “egemen güç”, “politik güç” olarak görülmesine dair bk. Michielse, H. C.M, Kultuur als instrument 
van de heersende macht, Groningen 1972, s. 2, 12, 27; Rapport, N.-Overing, J., a.g.e., s. 115.

12   Seyyid Hüseyin Nasr ve R. Guenon’un dile getirdiği bu yöndeki bazı değerlendirmeler için bk. Armağan, Gelenek ve 
Modernlik Arasında, s. 31-32.

15   Bu kavramın anlam dünyası gözden geçirildiğinde kalıtsal olmaktan ziyade “aktarımsal” yön barındırdığı da ifade edilir 
(bk. Harris, Theories of Culture in Postmodern Times, s. 19-20).

16   Buna göre Sezai Karakoç (Çağ ve İlham), İsmet Özel (Üç Mesele), Cemil Meriç (Kültürden İrfana) gibi yazarlar bu tür 
tavırlara sahiptir. Onlara göre kültür, Batı’daki tanımları da göz önüne alınırsa,  hayatı yalnızca bu dünyadan ibaret gören 
ontolojik evsiz insanın yapıp ettikleridir. Bu durumda kültür, metafizik boyuttan yoksun materyalistik-seküler, ontolojik 
evsiz bir karektere sahiptir.

13   Antropolojik çalışmalarda “öteki” ve “kültürel öteki” kavramlaştırmalarının kolonyal perspektifle kullanılışına dair bk. 
McGrane, B., Beyond Antropology: Society and the Other, New York 1989, s. 23; Rapport, N.-Overing, J., a.g.e., s. 115-
117. Öte yandan oryantalistik çalışmalarda İslam, Kur’an ve hadislere dair araştırmaların teoloji yerine genelde “Arabis-
tik”, “Islamic studies”, “Orta-Doğu”, “Near Eastern Studies” adları altında yapılıyor olması, kültürel antropolojik
bakış ile alakalıdır. Yine kültür ile alakalı ortaya konan teoriler arasında “akültürasyon”, “altüst kültür”, “Doğu-Batı 
kültürü” gibi kavramsallaştırmalar da öne çıkarılır. Esasen bu yöndeki tanım ve tanımlamaların, medeniyet ve kültüre 
dair tanımlama ve perspektiflerin, Toynbee’nin de ifade ettiği gibi, Batı’yı merkeze alarak diğer medeniyet ve kültürleri 
sınıflandırma anlayışına dayandığı belirtilir (bk. Görgün, “Medeniyet: Modern Tartışmalar”, DİA, XXVIII, s. 298) 

14    Batı dillerinde hadis-sünnet kelimesi özellikle klasik oryantalistik dönemde daha ziyade bu kavramla karşılanmıştır. Ne var 
ki benzerlik arz eden vasıflarına rağmen, “tradition” terimininin, “sünnet” terimini karşılamadığı söylenmelidir. Bu an-
lamda oryantalistlerin piri sayılan I. Goldziher’in Muslim Tradition olarak İngilizce’ye çevrilen kitabı ile A. Guillaume’nin 
Tradition of Islam adlı eseri ile özellikle Wim Raven’in Leidraad Voor Het Leven. De Tradities van de Profeet Mohammed 
(Amsterdam 1997) adlı Hollandaca eserini örnek olarak zikredebiliriz. “Tradition” kavramının etimolojisi ve sünnet te-
rimine denk düşmediğine dair bk. Ahmed Naim, Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi, DİB Yay., 
Ankara 1987, s. 85-86; Coşkun, Sünnet-Gelenek İlişkisi, s. 106-107. Bu meyanda ayrıca şu husssa da işaret edilmelidir ki, 
bir kısım oryantalistler (bk. Schacht, The Origins of Muhammadan Juristprudence, s. 2) ile bazı çağdaş yazarların sünnet’i 
“living tradition=yaşayan gelenek” olarak ele aldığını da zikretmek gerekir. Bu, sünnetin bir kültür olarak fonksiyonuna, 
dinamizmine, sürekliliğine ve aktarımsal yönüne vurgulaması bakımından önem arz etse de, sünneti salt geleneğe indir-
gemekle malul olduğu söylenebilir. 
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Nitekim Cemil Meriç’in “kültür” yerine, metafizik-ontolojik bağını vurguladığı 
“irfân”ın kullanılmasını önermesi,17 bununla irtibatlıdır. Bu ontolojik bağ da göz önüne 

alınarak, kültürün oldukça önemli görüldü-
ğü Almanca’da “manevî” ve “maddî kültür” 
ayrımı yapılması18 dikkat çeker. Bu açıdan 
bakıldığında kültürün bir toplumun sahip 
olduğu maddî-manevî-irfânî değerlerden 
oluştuğunun, toplumdaki her tür bilgi, alış-
kanlık, değer yargıları, genel tutumlar, gö-
rüş, düşünce ve tüm davranış şekilleriyle bir 
bütün olduğunun vurgulanması önem arz 
eder.19 Buradan hareketle kültürün daha iyi 
anlaşılması, sosyal ve beşerî yönden “evren-
sel kültür”, “yerel kültür”, “bireysel kültür”, 
“maddî kültür”, “manevî kültür”, “ideolojik 
kültür”, “davranışsal kültür”, “büyük kül-
tür”, “küçük kültür”, “entegrasyoncu”, “asi-
milasyoncu” ve “multi-kültürel” gibi, farklı 
açılardan sınıflandırılmasıyla da ilişkilidir.20 

Bu itibarla kültürün anlaşılmasında sınıflandırmalar önemli olduğu gibi, kültür-sünnet 
ilişkisini anlamak için de ontolojik bağın önemli olduğu vurgulanmalıdır. Yine kültürel 
antropolog P. Berger’in ifade ettiği üzere, kültürün bütün oluşum aşamalarında insanın 
başat rolü21 vardır. Bu meyanda kültür, sosyal bir varlık olarak insanın sözleri-bilgisi, 
aksiyonları-fiilleri ile doğrudan irtibatlıdır.22 Bu olgu, insanlar tarafından ortaya konan, 
olgunlaştırılıp yenilenen23 kültürün, insanın kişiliğini oluşturma fonksiyonuna işaret 

Bu meyanda kültür, sos-
yal bir varlık olarak insanın 
sözleri-bilgisi, aksiyonla-
rı-fiilleri ile doğrudan irti-
batlıdır. Bu olgu, insanlar 
tarafından ortaya konan, 
olgunlaştırılıp yenilenen 
kültürün, insanın kişiliği-
ni oluşturma fonksiyonu-
na işaret ettiği gibi, kül-
türün bazı yönlerindeki 
değişkenliği-geçişkenliği 
de vurgular.

17    Cemil Meriç, Umrandan Uygarlığa, s. 89-92. Nitekim Meriç’e göre “irfân” da, insanın ortaya koydukları olması bakımın-
dan kültür ile benzeşmekle beraber, metafizik-ontolojik bağı sebebiyle ondan ayrılır.

20   Bu tür sınıflandırmalar için bk. Erinç, Sıtkı, Kültür Sanat Sanat Kültür, İstanbul 1995, s. 79; Mardin, Şerif, Din ve 
İdeoloji, İstanbul 1999, s. 155; D’Costa, G., Theology and Religious Pluralism: The Challenge of Other Religions, Oxford 
1982, s. 15; Ataman, Kemal, “Religion, Culture and Shaping of the Religious Attitude: The Case of Islam”, Islam and 
Christian-Muslim Relations, 18/4, 2007, s. 496.

22    Rapport, N.-Overing, J., a.g.e., New York 2007, s. 109. P. Berger kültürün unsurlarından biri olarak dil ile kültür ara-
sındaki zorunlu ilişkiyi vurgulamış; kültürel etkilenmenin önemli vasıtalarından birinin dil olduğunu öğretmiştir (bk. 
Berger, Peter-Luckmann, Thomas, Gerçekliğin Sosyal İnşası: Bir Bilgi Sosyolojisi İncelemesi, İstanbul 2008, s. 91-92).

18    Görgün, a.g.m, s. 298.
19    Turhan, a.g.e., s. 45.

23    Rapport, N.-Overing, J., a.g.e., s. 119.

21    Berger, Peter L., Kutsal Şemsiye, çev. Ali Coşkun, İstanbul 2000, s. 41, 43.
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ettiği24 gibi, kültürün bazı yönlerindeki değişkenliği-geçişkenliği de vurgular. Kültürün 
hadis-sünnet ile ilişkisi incelenirken bu fenomen özellikle göz önüne alınmalıdır. Bu 
meyanda ayrıca sünnetin, Hz. Peygamber ve ilk Müslüman nesillerin yaşadığı kültürel 
çevrede ortaya konduğu da hatırlanmalıdır. Bu durum “teks-konteks” ilişkisini; yani 
belli bir kültür içerisinde ortaya konan hadisler ile kültürel çevre (konteks) ilişkisini 
hatıra getirir ki, bazı araştırmalarda bu olguya işaret edilir.25  

Hz. Peygamber’in Kur’an prensipleri ışığındaki söz, fiil ve onay şeklindeki yorumunu, 
dünya-ahiret değerlendirmesi, önderliği ve takip ettiği yolu ifade eden Sünnet, İslam 
kültürünün ana kaynaklarından biridir. Sünnet, İslam kültür havzasında Müslümanları 
bir medeniyet dairesinde tutan günlük hayatın sahih kültür ve geleneğini ifade eder. 
Kur’an, İslam’ın ilkesel/teorik, Sünnet ise Kur’an doğrultusunda İslam’ın pratik ha-
yattaki sunumudur. Sünnet, bu medeniyetin insanlarını birleştiren, ortak bir hissiyat, 

düşünce ve eylem alanına çeken günlük ha-
yatın haritası, kılavuzu, Müslüman toplum-
larda dinî-sosyal hayatın ve kültürünün sos-
yolojisi olarak birtakım sosyolojik süreçlerle 
anlaşılabilir. Dünyanın neresine gidilirse 
gidilsin Müslümanlar birbirine tebessüm 
ederek selâm verir, musâfaha eder, kucak-
laşır. Böylece ”tebessüm”, ”selâm”, ”musâ-
faha” ve ”muânaka” gibi sünnetler onların 
ortak kültürü olur.26 Esasen kültür ve me-
deniyete kaynaklık eden bütün dinler için 
bu olgu geçerlidir. Zira dinler, kültür ve 
medeniyete ait kodlarını peygamberlerinin 
ve kurucu şahsiyetlerinin ortaya koydukları 
yaşanılır-somut pratiklerle oluşturur. Hâl 
böyle olunca peygamberlerin, toplumlarını 

25   Bu yönde bk. Ali b. İbrahim en-Nemle, Menâhu’t-te’sîr ve’t-teessür beyne’s-sekâfât, Beyrut 2014, s. 25-27. Ayrıca bk. Ho-
vannisian, Richard G., Religion and Culture in medieval Islam, Los Angeles 1993, s. 21.

24   Şeriati, Ali, İslam Sosyolojisi Üzerine, İstanbul 1980, s. 63-65.

26   Bu anlamda bk. Hıdır, Özcan, Inleiding tot Haditwetenschap, Rotterdam 2010, s. 16-19.

2. “İslam Kültürü” Olarak Sünnet: Sünnetin Kültür İle İlişkisi

Kur’an, İslam’ın ilkesel/teo-
rik, Sünnet ise Kur’an doğ-
rultusunda İslam’ın pra-
tik hayattaki sunumudur. 
Sünnet, bu medeniyetin 
insanlarını birleştiren, or-
tak bir hissiyat, düşünce ve 
eylem alanına çeken gün-
lük hayatın haritası, kılavu-
zu, Müslüman toplumlarda 
dinî-sosyal hayatın ve kül-
türünün sosyolojisi olarak 
birtakım sosyolojik süreç-
lerle anlaşılabilir.
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temelde inanç, ibadet ve toplumsal hayat olmak üzere üç alanda değiştirme gayretlerini 
vurgulamak gerekir. Bu meyanda taabbudî ve normatif olan inanç-ibadet alanlarının da 
kültürel tezâhürü olmakla beraber, peygamberlerin toplumsal hayata yönelik pratikleri 
kültürle daha ziyade ilgilidir. Bu anlamda kültürün oluşumunda kurucu, öncü şahsiyet-
lerin ve nesillerin rolüne vurgu yapılması27 önemlidir. Şah Veliyyullah ed-Dihlevî’nin (ö. 
1176/1762) peygamberlerin ortak meşgaleleri olarak “nefsin tezkiyesi”28 ve “toplumun 
ıslahı” gibi, kültürün öznesi olan insanın bireysel ve toplumsal gelişimini öne çıkarması 
dikkat çeker ki, kültürün oluşmasında her ikisi de başat unsurlardır.29 Dolayısıyla İslam 
kültür-medeniyetinin oluşumunda ilkesel düzlemde Kur’an, Hz. Peygamber’in kişiliği 
ve pratikleri olarak sünnet-sîret, kurucu-belirleyici öğeler30 olup Mevdûdî’nin (ö. 1979) 

27    Michielse, Kultuur als Instrument van de Heersende macht, s. 7-10. Ayrıca kültürün oluşum aşamalarında insanın başat 
rolü için Peter Berger’e nispet ettiğimiz görüşü de burada hatırlatmak gerekir (bk. Kutsal Şemsiye, s. 41, 43).

28    Bazı ayetler için bk. Bakara 2/125, 129; Âl-i İmrân 3/164; Cum‘a 62/2.
29    Turhan, Mümtaz, Kültür Değişmeleri, İstanbul 1987, s. 41; Krech, Cemiyet İçinde Fert, çev. Mümtaz Turhan, İstanbul 

1953, II, 105-105. Bu meyanda Kur’an’da bir yandan “göz aydınlığı olacak nesiller” istenmesi tavsiye edilirken öte yandan 
da “müttakîler toplumu” ve böylesi bir toplumun önderliğinin temenni edilmesine dikkat çekilir.

30    Bu konuda bk. en-Nedvî, Devru’s-Sünne fî tekvîni’l-menâh el-İslâmî, Hindistan 1989, s. 8. Sünnet ve sîret göz önüne alın-
dığında ise, Hz. Peygamber’in doğumundan vefatına kadar tüm hayatını kapsaması yönüyle sîretin daha şümullü olduğu 
söylenmelidir. Bu durumda da sünnetin kültür ile irtibatını ortaya koyarken sîret verilerini de göz önünde bulundurmak 
icap eder. Nitekim oryantalistik çalışmalarda sîrete ve tarihe dair çalışmaları sünnete önceleme yönteminin de bu söy-
lediğimizle ilgisi bulunmaktadır. Oryantalistik ilgiyi bir kenara bırakırsak sünnetin kültürle ilişkisinin tayininde onun 
bağlamını-çevresel şartlarını ve kronolojisini anlamada tarih, tabakât ve meğâzî türü kaynaklar önemlidir. Bu yönde bazı 
görüşler için bk. Zeyveli, Hikmet, Kur’an ve Sünnet Üzerine (Makaleler), Ankara 1996, s. 71-72. Bu konuda Türkçe’deki 
bazı çalışmalar için ise Bünyamin Erul’un Siret Tedkikleri (Ankara 2013) ve İ. L. Çakan’ın İslâmî Yapılanmada Siret ve 
Sünnet (İstanbul 2010) adlı kitapları ile Ali Çelik’in “Kur’an ve Sünnetin Doğru Anlaşılmasında Siretin Önemi” (Dinbi-
limleri Akademik Araştırma Dergisi III/3 (2003) adlı makalelerine bakılabilir. 
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tabiriyle “et-tırnak” gibidir.31 Hz. Peygam-
ber, Kur’an’ın ilkesel rehberliğinde, hayat-
larını olabildiğince Kur’an ve Sünnet’e göre 
düzenlemeye özen gösteren32 İslam kültürü-
nün kurucu neslini (sahâbe) meydana getir-
miş,33 kendisine vahyolunan bir beşer-kul,34 
“üsve-i hasene”35 ve ”yaşayan Kur’an”36 ola-
rak bu kurucu kültür ve neslin ilk önderi 
olmuştur.37 Tabiatıyla bu kurucu toplumda 
insanları birbirlerine karşı sorumlu olan bir 
gemideki yolculara benzeten38 Hz. Peygam-
ber, fitne dönemleri hariç Müslümanları 
toplumsallaşmaya teşvik etmiş,39 kolektif 
akla önem vermiş,40 bu toplumsallaşmanın 
da coğrafî-siyasî sınırları aşan41 kültür-me-
deniyet ideali olduğuna işaret etmiş, toplu-
mun kültürel birliğine yönelik kargaşa çıkaranların İslam’ın vâdettiklerinden mahrum 
kalacağını42 belirtmiştir. Böylece “medeniyet ve kültür birliğinin cari olduğu en bü-
yük ictimaî varlık” diye ifade edilen43 İslam toplumunun Medine’de temellerini atmış-
tır. Kaldı ki, onun insanlara örnek olma vasfı da, insan olarak bir “tarz-sîret” ortaya 
koymasıyla olmuştur ki, esasen bunlar uygulama ve örnek alınabilmede kültür ile bire 

31    Mevdûdî, Ebu’l-Âlâ, Tarih Boyunca Tevhid Mücâdelesi ve Hz. Peygamber’in Hayatı, çev. A. Asrar, İstanbul, 1992, I, 
19-20.

33    Hıdır, Özcan, “Oryantalistlerin Sahâbe’ye Dair İddialarının Modern Dönem İslâm Dünyası’ndaki Sahâbe Algısına Dü-
şünsel-Metodolojik Etkisi”, İslâm Medeniyetinin Kurucu Nesli Sahâbe: Sahâbe Kimliği ve Algısı, Tebliğ ve Müzâkereler, 
Tartışmalı İlmî Toplantı, 27-28 Nisan 2013, 2013, s. 519-560.

37   Karadavî’nin şu ifadeleri bu anlamda önemlidir: “Sünnet, Kur’an’ın yaşanmış tefsiri, İslam’ın ise pratik ve de örnek bir 
tatbikidir. Öyle ki Nebî, tefsir olunmuş bir Kur’an ve yaşanmış bir İslam idi” (bk. Karadâvî, Yusuf, Sünnet’i Anlamada 
Yöntem, Kayseri, 3. bs., s. 95). 

32    Hodgson, İslam’ın Serüveni, I, 271.

34    Fussilet 42/6.
35    Ahzâb 33/21. 
36    Bu yöndeki bazı rivayetler için bk. Müslim, Musâfirîn,139; Ebû Dâvûd, Salât, 316; Nesâî, Kıyâmu’l- Leyl, 2.

38    Buhârî, Şirket 6; Şehâdet, 31.
39    Ahmed b. Hanbel, V, 232-33, 245.
40    Heysemî, Mecmau’z-zevâid, V, 218.
41    Tâhir b. Âşûr, Usûlü’n-nizâm, s. 120.
42    Buhârî, Fiten 2; Müslim, İmâret 54, 55; Nesâî, Tahrîmü’d-dem 28.
43    Turhan, Mümtaz, Kültür Değişmeleri, s. 40.

Hz. Peygamber, Kur’an’ın il-
kesel rehberliğinde, hayat-
larını olabildiğince Kur’an 
ve Sünnet’e göre düzenle-
meye özen gösteren İslam 
kültürünün kurucu neslini 
(sahâbe) meydana getir-
miş,kendisine vahyolunan 
bir beşer-kul, “üsve-i ha-
sene”ve ”yaşayan Kur’an” 
olarak bu kurucu kültür ve 
neslin ilk önderi olmuştur.
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bir bağlantılıdır.44 “İlk kurucu nesil” olan 
sahâbenin Hz. Peygamber’i örnek almada-
ki tutum ve motivasyonlarının da bunda 
önemli katkısı olmuştur.45 Bu olguyu, kül-
türün “ortak olarak benimsenmiş değerler 
sistemi”ni içermesiyle46 irtibatlandırabiliriz. 
Zira bu değerlerin insanın iradesini etkile-
yerek, davranış ve eylemlerini yönlendirme-
de önemli rolü vardır.47 Nitekim Ali Şeriati 
“çevre-toplum ve dünyanın birikimi” olarak 
kültürü, insanın kişiliğini oluşturan beş 
fonksiyondan biri olarak nitelemiştir.48 Bu 
açıdan bakılırsa, sünnet algıları bakımından 
farklılıkları bulunsa49 da, genel anlamda sahâbenin Kur’an merkezli olarak Hz. Peygam-
ber’in oluşturduğu ortak norm ve değerlere sahip olduğu söylenmelidir. 

 Bu itibarla Sünnet, Hz. Pey-
gamber ve ashâbının uy-
gulamalarında vahyin bi-
reysel ve toplumsal hayata 
yansıması olup buna ters 
düşen anlayış ve uygula-
malar, kültür-gelenek-a-
det olarak değerlendiril-
se bile, sünnet değil bidʻat 
olarak adlandırılır.

44    Nitekim Pavlus’un mimarı olduğu günümüz hâkim Hıristiyanlığında Hz. İsa’nın yeterince örnek alınamaması ona in-
san-beşer üstü/tanrı olma vasfının atfedilmesiyle bire bir ilişkilidir. Pavlusçu Hıristiyanların sünnet olma, domuz eti 
yememe, ruhban hayatı sürdürme gibi birçok konuda Hz. İsa’yı örnek almadıkları aşikârdır. Hâlbuki bir Yahudi olarak 
Hz. İsa’nın bu uygulamaları yapmış olması, Yahudiliğin ve dönemin kültürünün bir gereği idi.

50     Karaman, Hayrettin, “Fıkıhta Gelenek ve Yenileşme”, İslam, Gelenek ve Yenileşme içinde, İSAM, İstanbul 1996, s. 30-
31. Bununla birlikte Sünnet’in, sünnet (sahih gelenek/kültür)-bidʻat (sahih olmayan gelenek/kültür) olarak ayrımının 
tartışmalı olabileceğine dair görüşler için de bk. Bardakoğlu, Ali, “Fıkıhta Gelenek ve Yenileşme”, İslam, Gelenek ve 
Yenileşme içinde, İSAM, İstanbul 1996, s. 41-42.

47    Kaya, Mahmut, “Değişen Toplum ve Değişmeyen Değerler”, Sosyal Değişme ve Dini Hayat içinde, İstanbul 1995, s. 2. 
Ayrıca kültürün iki önemli unsuru olan “düşünce”nin “davranış”ı yönlendirmesine dair de bk. Harris, a.g.e., s. 20.

49     Sahâbenin sünnet anlayışına dair B. Erul’un Sahabenin Sünnet Anlayışı adlı, alanındaki önemli çalışmaya bakılabilir.

51     Günay, Din Sosyolojisi, s. 28.

45    Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, Ankara 2003, s. 263-384.
46     Rapport, N.-Overing, J., a.g.e., s. 112. Kültür-değerler ilişkisine dair ayrıca bk. Harris, a.g.e., s. 19. 

48     Şeriati, Ali, İslam Sosyolojisi Üzerine, İstanbul 1980, s. 63-65.

Bu itibarla Sünnet, Hz. Peygamber ve ashâbının uygulamalarında vahyin bireysel ve 
toplumsal hayata yansıması olup buna ters düşen anlayış ve uygulamalar, kültür-gele-
nek-adet olarak değerlendirilse bile, sünnet değil bidʻat olarak adlandırılır.50 Sünnet’in 
aslında İslam toplumunda geleneğin (kültürün) kurumsallaşmış hali olduğuna dair ge-
nelleme içeren anlayışın51 aksine, Sünnet’in Müslümanların kültür ve geleneği ile bire 
bir eşleştirilemeyeceğine vurgu yapan bu olgu ayrıca, aşağıda Sünnet’in geçmiş kültür-
lere yönelik ilişkisinde de görüleceği üzere, Sünnet’in ilke ve esasları doğrultusunda sen-
tezci-analitik yönüne işaret eder. Bu açıdan bakıldığında, bire bir eşleşmese de Sünnet, 
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Müslümanların kültürünün içerisinde olumluluğu vurgulayan nispeten özel-spesifik bir 
alanı kapsar. Öte yandan Sünnet’in kültürle ilişkisinde, normatif yön göz ardı edilmeksizin, 
daha ziyade değerlerle alakalı tarafının öne çıktığı belirtilmelidir. Kültür ve geleneğin de, 
rölatif olarak itaat edilip saygı duyulması ve meşruiyet kaynağı olması bakımından normatif 

ve değerlerle alakalı yönlerinin vurgulanması 
önemlidir.52 Ancak toplumların kültüründe 
değerlerin zaman zaman norm, normların da 
değer olarak birbirinin yerini alabildiği bir 
gerçektir. Bu açıdan bakıldığında Hz. Pey-
gamber’in hayatı sahâbîler tarafından detaylı 
olarak gözlemlenmiş, söz, davranış ve takrîr-
leri, nasıl giyindiği, nasıl yürüdüğü,  oturma 
ve konuşma şekli gibi hayatına ait incelikler 
rivayet formunda sonraki nesillere aktarıl-
mış; bunun neticesi olarak Hz. Peygamber’i 
konu alan hadis, sîret, meğâzî, şemâil, hasâis, 
delâil gibi branşlar ortaya çıkmıştır.53 Ancak 
bu gözlem ve aktarımlarda değer olma yönü 
ve kültürel karakteri öne çıkan bazı husus-
lar, etkisi günümüze dek süren normatif bir 
şekle de bürünebilmiştir. Bu açıdan bakılırsa 
önce gerçeklikler oluşmuş, daha sonra Sün-
net’i oluşturan kültürel kodlar olarak bunla-
rın adı konabilmiştir.54 

53    Yardım, Ali, Peygamberimizin Şemâili, İstanbul 1998, s. 19-28. Sahâbenin Hz. Peygamber’in hayatını ince detaylarına 
kadar takibi ve ona uyma gayretine dair bk. Muhammed Esed, Yolların Ayrılış Noktasında İslam, s. 101-103. 

56     Berger, Peter-Luckmann, Thomas, Gerçekliğin Sosyal İnşası: Bir Bilgi Sosyolojisi İncelemesi, İstanbul 2008, s. 91-92.

52     Coşkun, Sünnet-Gelenek İlişkisi, s. 103.

54     Bu yönde değerlendirilebilecek bazı görüşler için bk. Coşkun, a.g.e., s. 19.
55     Harris, a.g.e., s. 19, 22; Rapport, N.-Overing, J., a.g.e., s. 114.

Dolayısıyla vahyin ilkesel 
rehberliğinde Hz. Peygam-
ber, ontolojik düzlemde, bi-
reysel ve toplumsal plan-
da fiilleriyle kültürel inşa, 
kültürel epistemoloji orta-
ya koyma işlevini icra eder. 
Bu kültürel epistemoloji 
vertikal-ufkî anlamda vah-
ye-Kur’an’a aitken, bir kül-
tür içerisinde ortaya kon-
ması yani horizontal-afakî 
anlamda da epistemolojik 
karakterlidir. Buradan ha-
reketle Sünnet’in kültür ile 
irtibatı, aslında ontolojiden 
epistemolojiye doğru bir 
seyri ifade eder.

Yine kültür ile alakalı çalışmalarda kültür ile söz-bilgi, düşüncenin yanı sıra özellikle 
davranış-fiil (pratik-praksis) ve kültür arasındaki uyuma da dikkat çekilir.55 Zira bir kül-
tür ancak uygulama/pratik ile somut hale dönüşebilir, görünür olur. Burada da kültürün 
varlık cevheri olarak insanın kültürü oluşturmada başat rolü öne çıkar.56 Dolayısıyla 
vahyin ilkesel rehberliğinde Hz. Peygamber, ontolojik düzlemde, bireysel ve toplumsal 
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planda fiilleriyle kültürel inşa, kültürel epistemoloji ortaya koyma işlevini icra eder. Bu 
kültürel epistemoloji vertikal-ufkî anlamda vahye-Kur’an’a aitken, bir kültür içerisinde 
ortaya konması yani horizontal-afakî anlamda da epistemolojik karakterlidir. Buradan 
hareketle Sünnet’in kültür ile irtibatı, aslında ontolojiden epistemolojiye doğru bir seyri 
ifade eder. Buna karşılık epistemolojiden ontolojiye doğru olan tersine seyir de kül-
türün gerçek anlamda Sünnet’le irtibatını gösterecektir. Resûlullah’ın giyim-kuşam, 
oturma-kalkma, yürüme, yeme-içme, uyuma gibi durumlarda yaptıklarında-tarzında 
bunun izlerini görürüz. Hanefîler’in bu tür sünnetleri “sünen-i zevâid” kategorisi için-
de değerlendirip onları kültürle bire bir ilişkili olan âdetlerden saymaları da bu açıdan 
izah edilir.57 Aslında İmam Mâlik’in Sünnet’i, çoğunlukla nebevî uygulamalara dayanan 
Medinelilerin ameli-örfü olarak anlamasını da, sünnet-kültür ilişkisi içerisinde değer-
lendirebiliriz.58 Aslında bu yön hadis ve sünnetin tarifinde yer alan Hz. Peygamber’in 
fiilî-uygulaması-pratik örnekliği ve takrîri ile yakından irtibatlıdır. Usûl-i fıkıh kay-
naklarında içkin olarak sünnetin “dinde tutulan yol” olarak tarif edilmesini59 bununla 
ilişkilendirebiliriz. 

57    Abdülğanî, Abdülhâlık, a.g.e., s. 62.
58    Aktepe, İshak Emin, İslam Hukukçularının Sünnet Anlayışı, İstanbul 2008, s. 185. Ayrıca bk. Coşkun, a.g.e., s. 51.
59   Abdülazîz el-Buhârî, Keşfü’l-Esrâr ‘an Usûli’l-Pezdevî, I-IV., thk. Muhammed el-Mu‘tasım billâh el-Bağdâdî, Beyrût: 

Dâru’l-Kitâbi’l-‘Arabî, II, 552.
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Bu anlamda Hz. Peygamber dönemin kültürü içerisinde vahyin ilkesel rehberliğin-
de bir uygulama ortaya koyarken bir yandan da toplumda yerleşik kültürel konteks 
içerisinde söz, fiil, telakkî ve teâmüllere yönelik onay (takrîr) veya onaylamama tav-
rını ortaya koyar. Nitekim takrîr ile alakalı 
tariflerde bu durum belirgin olarak öne çı-
kar.60 Bu yönüyle Sünnet, Kur’an vahyinin, 
Hz. Peygamber’in hayatında İslam kültür 
ve medeniyetinin temellerini teşkil edecek 
şekilde hayata yansıma biçimidir. Hz. Pey-
gamber Kur’an’ın 23 senelik nüzûlü esnasın-
da “ed-Dîn”i “tedeyyün”e dönüştürmüştür. 
Bu ise aynı zamanda hermenötik anlamda 
“metin-bağlam/teks-konteks” ayrımına te-
kabül eder. Dolayısıyla tedeyyünün oluş-
ması için dinin metinlerinin ne ifade etti-
ği, nasıl yaşandığının iyi anlaşılması, Max 
Weber’in işaret ettiği üzere, derinlemesine 
bir dinî, tarihî, teolojik, sosyolojik ve lin-
guistik okuma gerekir. İslam kültürü, İs-
lam’ın getirdikleri, yeni durumlar karşısında 
Müslümanların tutumları ve İslam’a nispet 
edilenlerden oluşur.61 Esasen bunu İslam’ın ürettikleri ile İslam’a sonradan katılanlar 
(bidʻat) olarak ikiye ayırabilmek mümkündür. İslam’a katılanları ise İslam’ın prensipleri 
ile uyuşanlar ve uyuşmayanlar diye kategorize edebiliriz ki, aşağıda bu ayrıca ele alına-
caktır. Hz. Peygamber’in, vali olarak atadığı Muâz b. Cebel ile arasında geçen konuşma62 
buna dair ipuçları verir. Dolayısıyla İslam’ın ürettiği kültürel değerler ve İslam adına 

62    Tirmizî, Ahkâm 3.

60    Nitekim Şevkânî, “takrîr”i “Hz. Peygamber’in huzurunda söylenen, işlenen ya da yaşadığı asırda bilinen bir hususu red-
detmeyip sükût buyurmasıdır” diye tarif etmiş (bk. Şevkânî, İrşâdü’l- fuhûl, Darü’l-fikr, ts., s. 41), Şâtıbî de (ö. 790/1388) 
“Resûlullah’ın görüp de onayladığı ya da işitip de ses çıkarmadığı fiiller şeklinde açıklar (bk. el-Muvâfakât, thk. Abdullah 
Dıraz, 1395/1975, IV, 66, krş. Tercümesi: Mehmet Erdoğan, IV, 62). Ayrıca takrîrî sünnet üzerine bir tetkik için bk. 
Çelik, Ali, “Takrîrî Sünnet (Mahiyeti, özellikleri ve hükmü)”, Diyanet İlmi Dergi, XLIII/3, 2007, s. 29-56.

61   Ünal, İsmail Hakkı, “İslam Kültürünün Sürekliliğini Sağlamada Hadis ve Sünnetin Rolü”, İslam’ın Anlaşılmasında 
Sünnetin Yeri ve Değeri, s. 25. Ayrıca bk. Çolak, Ali, “Anadolu Kültürünün Temel Kaynağı Olarak Kur’an ve Sünnet”, 
Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013/2, s. 42. Mesela yine Türkler’in, Anadolu’ya yerleşme aşamasında,  
kendi geleneklerini, İslam’ın kuralları ve yerli kültürle birleştirerek Anadolu kültürünü ortaya çıkardıklarına vurgu yapılır 
(bk. Ülken, Hilmi Ziya, “Anadolu Örf Adetlerinde Eski Kültürlerin İzleri”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 
XVII, Ankara 1969, s. 22-24).

Bu anlamda Hz. Peygam-
ber dönemin kültürü içe-
risinde vahyin ilkesel reh-
berliğinde bir uygulama 
ortaya koyarken bir yan-
dan da toplumda yerleşik 
kültürel konteks içerisinde 
söz, fiil, telakkî ve teâmül-
lere yönelik onay (takrîr) 
veya onaylamama tav-
rını ortaya koyar. Nitekim 
takrîr ile alakalı tariflerde 
bu durum belirgin olarak 
öne çıkar. 



14

üretilen, İslam kültür ve medeniyetine katılmış değerler bulunmakta ve bu yönüyle de 
heterojen bir karakter taşımaktadır. İslam adına üretilen kültürel değerlerden, olumlu, 
makul ve faydalı olanların İslam’ın doğru anlaşılıp, doğru yaşanılmasında önemli katkı-

ları olduğu şüphesiz olup bunların İslam’a 
ait olanlar içerisinde değerlendirilmesi de 
tabiîdir. Zira İslam kültürü, sadece Kur’an, 
Sünnet ve ilk Müslüman nesillerin çabaları 
ve ürettikleri ile sınırlı olmayıp, tarihin her 
döneminde İslam’ın temel ilkeleri-sabite-
leri ışığında ortaya konulan icmâ, ictihad, 
re’y-yorum, kıyas-istihsan, örf gibi, özellik-
le nas dışındaki birikimleri de kapsar. Öte 
yandan Sünnet, özü itibariyle, Kur’an’ın 
yön verdiği “süreklilik” ve “bilinçlilik” ifade 
eden özgün kültür değer ve kodlarına sa-
hip olduğu gibi, yukarıda “değişkenlik-ge-
çişkenlik” olarak ifade edildiği üzere, ilkesel 
sınırlar içerisinde farklılık arz eden, değişip 
gelişen dinamik yönlere de sahiptir;63 yöre-
sel-lokal, tarihsel ve kültürel formlara sa-
hip olduğu gibi, diğer açıdan sabit nitelikli 
kültürel ilkeleri, kodları ve uygulamaları da 
içerir; ayrıca diğer kültür havzalarından da 
istifade eder. Kur’an ile şekillenmiş sabit 
ayağı ile diğer kültür havzalarını dolaşır ve 
hikmetli kültür değerlerini benimser-içsel-

leştirir.64 Bu itibarla özü itibariyle homojen ve dışlayıcı değil, “orijinallik”, “süreklilik”, 
“bilinçlilik”, “olumluluk”, “örneklilik” ve “mutedillik” gibi temel unsurları65 doğrultu-
sunda heterojen, dinamik, sentezci, geliştirici ve kapsayıcıdır. Ancak burada esas olan, 

63   Nitekim “sünnet” kelimesinin lugat anlamında da genelde “süreklilik”, “kesintisizlik” ve “ilkesel sınırları içindeki dina-
mizm” bir şekilde vurgulanır (bk. Abdülğani Abdülhâlık, Hücciyetü’s-sünne, Darü’l-Vefa, 1993, s. 49). Ayrıca bk. Coşkun, 
Kavramsal ve Olgusal Açıdan Sünnet-Gelenek İlişkisi, İstanbul 2014, s. 20-23. “Sünnet” kelimesinin semantiğine dair de 
bk. Görmez, Mehmet, Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu, Ankara 1997, s. 219-220.

64   Tirmizî tarafından zayıf olarak nitelense de “Hikmetli söz müminin yitiğidir; onu nerede bulursa alır” (bk. Tirmizî, İlim 
19; İbn Mâce, Zühd 17) hadisinin içerdiği en önemli mesaj bu olsa gerektir.

İslam adına üretilen kül-
türel değerlerden, olumlu, 
makul ve faydalı olanla-
rın İslam’ın doğru anlaşı-
lıp, doğru yaşanılmasında 
önemli katkıları olduğu 
şüphesiz olup bunların İs-
lam’a ait olanlar içerisin-
de değerlendirilmesi de 
tabiîdir. Zira İslam kültürü, 
sadece Kur’an, Sünnet ve 
ilk Müslüman nesillerin ça-
baları ve ürettikleri ile sınırlı 
olmayıp, tarihin her döne-
minde İslam’ın temel ilke-
leri-sabiteleri ışığında or-
taya konulan icmâ, ictihad, 
re’y-yorum, kıyas-istihsan, 
örf gibi, özellikle nas dışın-
daki birikimleri de kapsar.

65    Coşkun, a.g.e., s. 27-28; Görmez, a.g.e., s. 220-224.
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66   “Kültürün hadisleşmesi”, “hadislerin-İslam’ın kültürleşmesi” ve “hadiste anlama ve yorumlamadaanakronizm” nispeten 
yeni nitelemelerdir. Bu yönde bk. Hıdır, Özcan, “Sünnet ve Beşeri-Pozitif İlimler”, Sünnet Sosyolojisi, ed. Mustafa Tekin, 
İstanbul 2013, s. 119-142. 

Hadis-kültür ilişkisinin alanları esasen hadisin ve kültürün69 geniş yelpazedeki kap-
sam alanı ile doğru orantılı olmakla beraber bunları temelde iki boyutta ele almak 
mümkündür. İlki, hadislerin İslam’ın gönderildiği dönemde Arap Yarımadası’nda var 
olan başlıca kültür alanları ile ilişkisidir. Bu meyanda da hadislerin Câhiliyye, Yahudi, 
Hıristiyan, İran ve Roma kültürü başta olmak üzere, diğer kültür alanlarıyla -yer yer de 
paradoksal özellik arz eden- ilişkisi öne çıkar. Zira hadis-sünnet bir yandan geçmiş din 
ve kültürlerin, kendi özüne uymayan yönlerine karşı çıkarken diğer yandan da insanlık 
tarihi boyunca hikmete-ma‘rûfa sahip çıkarak özümsemiştir. Bu açıdan bakılırsa sün-
net-kültür ilişkisi “çatışma”, “uzlaşma” ve “analiz etme” şeklinde tezahür eder. Bu ise 
sözü edilen kültür alanları ile hadislerin etkileşimini, buna dair temel kavramsallaştırma 
ve tartışmaları irdelemeyi gerektirir. Ayrıca bu kültür alanlarından bazılarının ilk gön-
deriliş itibariyle ilâhî kaynağa dayanan dinlere ait kültürler olması da ayrı bir olgudur. 
Sünnet’in kültür ile ilişkisinde daha ziyade öne çıkan boyutlar/alanlar ise, Hz. Peygam-

67    Hatîb el-Bağdâdî, Şerefu ashâbi’l-hadîs, thk. Mehmed Said Hatiboğlu, Ankara 1991, s. 17.
68    Muhammed Gazzâlî, Fıkhu’s-Sîre, çev. Resul Tosun, İstanbul 1987, s. 43.
69    Turhan, a.g.e., s. 48.

3. Hadis-Kültür İlişkisinin Alanları-Boyutları

Sünnet’in yön verdiği İslam kültürüne ait dinamizm, sentezcilik ve geliştiriciliğin nasıl 
sağlanacağıdır. Zira bu, bir “nas-metin” olarak hadislerin-sünnetin, “bağlam-konteks” 
olarak da kültürün neliği-niteliği, sünnet adına ortaya konan ilmî-kültürel mirasın doğ-
ru anlaşılmasındaki yaklaşım tarzı ve Sünnet’in (İslam öncesi ve sonrasına ait) kültürü 
“normatifleştirme meşrulaştırma” aracı olarak kullanılıp kullanılmadığının tespiti ile ala-
kalıdır. Aksi takdirde “kültürün normlaşması/kuralsallaşması”, “kültürün hadisleşmesi”, 
“hadislerin kültürleşmesi” ve “hadisleri anlama ve yorumlamada kültürel anakronizm” 
olguları66 ile karşılaşılır. Nitekim bu durum, hadislere mesafeli bakışın da önemli sebep-
leri arasındadır. Bu noktada bidʻatlerin-kültürün hadisleşmesi olgusuna yönelik olarak 
âlim-muhaddis tavrına vurgu yapan Evzâî’nin (ö. 157/774) “Bidʻatler ortaya çıktığında, 
âlimler onları yadırgamaz ve tepki göstermezlerse, bunlar (zamanla) sünnete (kültüre, de-
ğere, dinî geleneğe) dönüşür!” mealinde, kültürün sünnetleşmesi olgusuna dikkat çeken 
sözü67 ile “Müslümanlar hadislerin yanlış anlaşılıp yerinde kullanılmayışından çektikleri 
kadar uydurma hadislerden çekmemişlerdir” diyerek68 hadislerin anlaşılma problemine 
işaret eden Muhammed Gazzâlî’yi zikretmek gerekir.  
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ber dönemi ve Hz. Peygamber sonrasında Müslümanların günümüze kadarki dönemde 
ortaya koyduğu kültürün sünnet ile olan ilişkisidir. Bu meyanda da ilmî, ictimaî, siyasî 
faaliyet ve mesailerin tamamını sünnet-kültür ilişkisi içerisinde değerlendirmek müm-
kündür. Bu olgu, sünnet ve hadislerin tarihsel/yerel-evrensel, bireysel-toplumsal yönü-
nü, kapsayıcı olan boyutunu, risâlet-nübüvvet görevi ile alakalı olan ile böyle olmayan-
larının tayinini gerekli kılar ki, bu konuların belli yönlerini ele alan bazı çalışmalar da 
yapılmıştır.70 Ne var ki bu çalışmalarda esasen hadis-sünnetin kültürle ve kültür alanları 
ile ilişkisinin boyutlarına dair çok az bilgi verilir. Son dönemlerde ortaya konmuş bazı 
bilimsel mesailerde ise sünnet-kültür ilişkisi karşılaştırmalı olarak ele alınmaya başlan-
mıştır. Detayları ilgili çalışmalara havale ederek bu bölümde biz, meselenin iki önemli 
boyutunu ana hatlarıyla öne çıkaracağız.

Muhtelif evrelerinde kültür ve medeniyetlerin birbiriyle etkileşimi tabiidir. Her kül-
tür ve medeniyet gibi temelinde Kur’an olan İslam kültür ve medeniyeti de doğuşundan 
itibaren civarındaki kültür havzalarıyla iletişime girmiş ve bu iletişim bazı alanlarda 
karşılıklı etkileşimi getirmiştir. Kendisinden önceki ilâhî kaynaklı dinlerin doğrulayıcısı 
ve “kemâle ermiş son şekli” olması yanı sıra, temel ilkesi olan tevhidin evrenselliği sebe-
biyle de, esasen belli bir zaman ve mekânla bağlılığı bulunmayan İslam’ın, çeşitli kültür 
ve uygarlıklarla temas kurması, onun özgünlüğüne, sabitelerine zarar vermediği gibi, 

70    Sünnetin bu açılardan ele alınmasına dair Karadâvî’nin Bilgi ve Medeniyet Kaynağı Sünnet’i (çev. Özcan Hıdır, İstanbul 
2012, s. 27-132) ile Sünneti Anlamada Yöntem (çev. Bünyamin Erul, İstanbul 2008) adlı eserlerinin ilgili bölümleri 
zikredilebilir.

a. Sünnetin Geçmiş Kültürlerle İlişkisi
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evrenselliğinin de doğal bir sonucudur. Marshall G. Hodgson’ın da vurguladığı üzere, 
her kültür ve medeniyet gibi İslam kültür ve medeniyeti de tarih sahnesine çıkarken 
kendi dışındaki birikimleri tevârüs etmiş, fakat kısa süre içinde her alanda kendi özgün 
formlarını üretmiştir.71 Bununla beraber İslam kültür ve medeniyetinin özgün olma-
yıp, diğer din, kültür ve uygarlıklardan derlendiği, İslam’ın büyük oranda Yahudilik, 
Hıristiyanlık, Zerdüştlük, Roma ve Yunan kültüründen etkilendiği, İslam kültürünün 
temelinde Yahudi-Hıristiyan geleneği başta olmak üzere zikri geçen kültürlerin yattığı 
gibi, özellikle şarkiyatçılarca pek çok görüş-iddia ortaya konmuştur. Bu tür görüş ve 
iddiaları için onlar, Kur’an ve Sünnet’teki benzer söz, bilgi, hüküm, rivayet, kıssa, tavır, 
yöneliş ve prensiplerin İslam öncesinde ve 
kültürlerde ve özellikle de Yahudi ve Hıris-
tiyan kültüründe var olmasını gerekçe gös-
termektedir. Bu itibarla hadis kaynaklarında 
bulunan ve Yahudi, Hıristiyan, İran, Çin, 
Hind, Bizans, Yunan ve Câhiliyye kültürü 
başta olmak üzere muhtelif kültürlerde yer 
alan benzer bazı ifade, hüküm ve kültürel- 
folklorik unsurların ne oranda bu kültürleri 
yansıttığı, eğer yansıtıyorsa hadis kaynakla-
rına nasıl ve kimler vasıtasıyla intikal ettiği, 
ne gibi saiklerin bu intikalde rol oynadığı, 
hangi alanlarda yoğunlaştığı gibi hususların 
dikkatlice etüd edilmesi, söz konusu bu kül-
türlerin daha doğru anlaşılmasına katkı ya-
pacağı gibi, Kur’an-Sünnet verilerinin daha 
sağlıklı anlaşılması-yorumlanması bakımın-
dan da faydalı olacaktır.72 Bu ilişki, genelle-
meci ve indirgemeci (redüksiyonist) bakış ile etki-tepki sarmalından kurtarılıp Kur’an’ın 
prensipleri doğrultusunda dinler tarihi, kültür tarihi ve sosyolojinin verilerinden de ya-
rarlanılarak analitik-fenomenolojik bir bakışla ele alınmayı gerektirir. Zira klasik oryan-

71    Hodgson, İslâm’ın Serüveni, I, 3, 28-29.
72    Bunun için Kur’an’ın geçmiş din, kültür ve medeniyetlere yönelik bakışını esas alarak, İslam’ın ilk yıllarında Yahudiler, 

Hıristiyanlar ve diğer din ve kültür mensupları ile olan ilişkilerine dair doneleri teolojik, sosyolojik, antropolojik, sos-
yo-politik, dinler tarihi ve kültür tarihi açısından etüt etmek icap eder. Bu ise multi-kültürel bakış açısıyla bu meseleleri 
ele almayı gerektirir ki, oryantalistlerin çalışmaları bir yana bırakılırsa, gerek hadisçiler gerekse dinler tarihçilerince bu
alan hâlâ yeterince irdelenmiş değildir. 

Kendisinden önceki ilâhî 
kaynaklı dinlerin doğru-
layıcısı ve “kemâle ermiş 
son şekli” olması yanı sıra, 
temel ilkesi olan tevhidin 
evrenselliği sebebiyle de, 
esasen belli bir zaman ve 
mekânla bağlılığı bulun-
mayan İslam’ın, çeşitli kül-
tür ve uygarlıklarla temas 
kurması, onun özgünlüğü-
ne, sabitelerine zarar ver-
mediği gibi, evrenselliğinin 
de doğal bir sonucudur.



18

73    Özellikle klasik oryantalistik çalışmalar ile revizyonist-indirgemeci şarkiyatçıların en önemli gayreti, İslam kaynaklarını 
totalci bir bakışla bütünüyle Arap Yarımadası’nda bulunan kültürel çevre ile anlama-anlamlandırma ve bu doğrultuda 
İslam’a, Kur’an’a, Hz. Peygamber’e ve hadislere yönelik teoriler üretme çabası olmuştur. Bu meyanda onlar, Kur’an ve 
Sünnet’e yönelik İslam dışı dinî, tarihî ve sosyo-kültürel kaynakları öncelemişlerdir.

talizm ve özellikle revizyonist oryantalistler, 
Kur’an-Sünnet’in geçmiş din ve kültürlerle 
ilişkisinde genelde “indirgemeci” ve “genel-
lemeci” bir tutum takınmış;73 buna karşılık 
İslam dünyasında da refleksif, negatif, aşırı 
savunmacı ve genellemeci anlayışlar zaman 
zaman öne çıkmıştır.74 Buna göre İslam kül-
türü-medeniyeti hemen hiçbir etki-etkilen-
meyi açık olmayan/kabul etmeyen bir mahi-
yete sahiptir. Bu iki tutum arasında oldukça 
önemli detaylara sahip olan Sünnet’in geç-
miş din ve kültürlerle olan irtibatının (kat-
kı-etki-etkileniş-etkileşim) boyutları ortaya 
yeterince konulamamıştır. Zira bu kültürler-
le yukarıda da ifade ettiğimiz üzere, Kur’an 
tarafından belirlenen sabiteler alanı dışında 
farklı kültür ve medeniyet havzalarının İslam 
kültürüne katkısı-etkisi söz konusu olup bu 
alan statik değil dinamik bir alandır.

74    Özellikle tefsir ve tarih kitaplarında yer alan ve “İsrâiliyyât-Mesîhiyyât”a dair ivayetlerin ayıklanması konusunda İslam 
âlimlerinin bir tutum geliştirip bazı çalışmalar yaptıkları bilinmektedir. Ne var ki bu çalışmaların önemli bir kısmının 
polemik türü kitaplar olduğu, refleksif-tepkisellikle malul olduğu ve meseleyi inter-disipliner bir bakışla ele almaktan da 
uzak olduğunu söylemeliyiz.

Zira klasik oryantalizm ve 
özellikle revizyonist oryan-
talistler, Kur’an-Sünnet’in 
geçmiş din ve kültürlerle 
ilişkisinde genelde “indirge-
meci” ve “genellemeci” bir 
tutum takınmış; buna kar-
şılık İslam dünyasında da 
refleksif, negatif, aşırı sa-
vunmacı ve genellemeci 
anlayışlar zaman zaman 
öne çıkmıştır. Buna göre İs-
lam kültürü-medeniyeti he-
men hiçbir etki-etkilenmeyi 
açık olmayan/kabul etme-
yen bir mahiyete sahiptir.

75    Rapport, N.-Overing, J., a.g.e., s. 115, 119.

 Ayrıca kültür ve medeniyetlerin ilişkisi “anlık ve yeni ortaya çıkan” bir olgu olmayıp 
etki-etkileşim açısından tarihî köklere sahip bir fenomendir. Dolayısıyla bütün bunların 
ele alınmasında redüksiyonizm- indirgemecilik ve dogmatiklikten ziyade kültüre yönelik 
analitik, fenomenolojik ve multi-perspektifsel yöntem esas olmalıdır.75 Buradan hareketle 
hadis-sünnet-kültür ilişkisinin tebellür ettiği en önemli alan, hadis metinlerinin gerek 
nosyon gerekse metinler olarak bire bir anlamda Eski Ahit ve Yeni Ahit -ve dolayısıyla 
İsrâiliyyât-Mesihiyyât- ve Câhiliyye kültürü ile mukayesesi Müslüman araştırmacılarca 
bugüne kadar ihmal edilmiş bir alandır. Buna karşılık iddialarının neliği, gerçeklikleri ve 
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saikleri bir yana, Miguel Asín Palacios, Ignaz 
Goldziher,76 R. Bell, A. Guillaume, D. Cook 
ve J. Hämeen-Anttila gibi şarkiyatçılar bu 
konuda önemli çalışmalar yapmışlardır.77 Bu 
itibarla gerek oryantalistlerin görüş-iddiala-
rının çokluğu, gerekse bazı hadislerin metin 
olarak aynı ifadelerle Kitâb-ı Mukaddes’te yer 
alıyor olması Sünnet’in geçmiş din ve kül-
türlerle olan ilişkisi bakımından önem arz 
eder. Bu anlamda da “kudsî hadisler”, “kı-
sasü’l-enbiyâ”, “zühd hadisleri”, “fiten-melâ-
him (apokaliptik) rivayetleri” ve “mevzû ri-
vayetler” ile ilgili alanlarda olduğu gibi, bire 
bir eşleşen-benzeşen bazı rivayetlerin varlığı 
bir gerçektir.78 Ayrıca İslam kaynaklarında ve 
özellikle de zühd ile alakalı temel bazı hadis 
kaynaklarında Hz. İsa’ya ait pek çok söz ve 
İnciller’den yapılan nakillerin senedli bilgiler 
olarak bulunmasını da özellikle kaydetmek 
gerekir. Bu durum, İslam ile Yahudilik-Hı-
ristiyanlık arasındaki, belli alanlardaki, kül-
türel etkileşimi gösterse gerektir.79 

78    Asín, Miquel Palacios, Logia et agrapha domini Jesu: apud Moslemicos scriptores, asceticos praesertim, usitata, Patrologia 
Orientalis, XIII, 1919, s. 335-431 ve XIX, 1926, s. 531-624; Khalidi, Müslüman Hz. İsa, s. 52-53; 73 vd.; Cook, 
a.g.m., s. 191 vd. Ayrıca bk. Hıdır, Yahudi Kültürü ve Hadisler, s. 578-609; a.mlf. Hıristiyan Kültürü ve Hadisler, s. 
414 vd..

79    Khalidi, Müslüman Hz. İsa, s. 68-69. Zühd hadislerine dair bazı literatürdeki söz-anekdotların İnciller (kanonik-apok-
rif-pseudokrafik) ile mukayesesine dair bk. Hıdır, Hıristiyan Kültürü ve Hadisler, s. 414-432.

77   Benzer iddialar çok daha yoğun olarak “İslam’ın Yahudi-Hıristiyan kökeni” teorileri bağlamında özellikle Abraham 
Geiger, Abraham Katsh, George Lamsa, C. C. Torrey, Gustav Weil, Joseph Horovitz, H. Z. Hirschberg, Rudi Paret, 
Heinrich Speyer, Uri Rubin, Michael Lecker, John Wansbrough, Günter Lüling, Christian Lüxenberg, Gabriel Said 
Reynolds, F. E. Peters ve Angelika Neuwirth gibi, aralarında nüanslar olsa da, revizyonist-indirgemeci eğilimi ağır basan 
şarkiyatçılarca Kur’an’a yönelik de ortaya konmuştur. Yahudi kültürü etkisini savunan bazı oryantalistlerin iddialarının 
değerlendirmesi için bk. Hıdır, Yahudi Kültürü ve Hadisler, İstanbul 2010, s. 417-442. Geiger “Hıristiyanlığın Yahudi 
kökeni teorisi”nin de savunucusudur (bk. Hıdır, Hıristiyan Kültürü ve Hadisler. Zühd Hadisleri-Literatürü Özelinde, 
İstanbul 2017, s. 155-173). Bu konuda ayrıca bk. Hıdır, Özcan, “Discussions on the Influence of the Judeo Christian 
Culture on Hadiths”, The Journal of Rotterdam Islamic and Social Sciences, 2010, cilt: I, sayı: 1, 33-58. Özel olarak Hz. 
Peygamber’in geçmiş kültürlere bakışı ve etkilendiği iddiaları için de tarafımıza ait Batı’da Hz. Muhammed İmajı (İstan-
bul 2019) bakılabilir.

76    Goldziher’in bu konudaki çalışmaları için bk. Cook, David, “New Testament Citations...”, s. 191 -dipnot-.

Buradan hareketle ha-
dis-sünnet-kültür ilişkisinin 
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tinler olarak bire bir anlam-
da Eski Ahit ve Yeni Ahit -ve 
dolayısıyla İsrâiliyyât-Mesi-
hiyyât- ve Câhiliyye kültürü 
ile mukayesesi Müslüman 
araştırmacılarca bugü-
ne kadar ihmal edilmiş bir 
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oryantalistlerin görüş-id-
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bazı hadislerin metin olarak 
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türlerle olan ilişkisi bakımın-
dan önem arz eder.
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Bu meyanda Hz. Peygamber toplumda o güne kadar devam eden bazı kültürel uy-
gulamaları değiştirmiş ve İslam kültür, toplum ve medeniyetinin temellerini atmıştır.80 
Bunu oluştururken de geçmişe ait kültürel norm ve değerleri tamamen reddetmemiş, 
Yahudi-Hıristiyan ve Câhiliyye kültürü başta olmak üzere geçmiş kültürlere ait birçok 
eski âdetleri kaldırırken bazılarını ıslah etmiş bazen de yeni uygulamalar getirmiştir. Zira 
Hz. Peygamber’in getirdiği mesaj, moral, anlam ve ruh bakımından Câhiliyye Arapla-
rı’nın tevhidden uzaklaşmış kültür ve adetlerinden köklü bir biçimde farklılık arz etmek-
tedir. Câhiliyye sünneti-adetleri daha ziyade atalarının adetleri üzerine şekillenmiştir. 
Dolayısıyla Câhiliyye’deki bir kültür olarak sünnet anlayışı ile Hz. Peygamber’in sünnet 
anlayışı, bazı renklerde ve manalarda benzerlik arz etse de, özü-esası itibariyle farklı-
dır.81 Bu açıdan bakılırsa sünnet, Hz. Peygamber tarafından, Kur’an’da da yer alan82 ve 
Câhiliyye kullanımına uygun düşen birtakım manaları muhafaza edilerek, yeni misyona 

80    Umerî, Medine Toplumu, s. 20-21. Hz. Peygamber’in diğer kültür mensuplarına yönelik tutum ve uygulamaları şar-
kiyatçıların ve bazı Müslüman araştırmacıların (bk. Ataman, Kemal, “Religion, Culture and Shaping of the Religious 
Attitude: The Case of Islam”, Islam and Christian- Muslim Relations, 18/4, 2007, s. 495-496) da dediği gibi, kon-
jonktürel, bağlamsal ve durumun gerektirmesiyle olan bir tavır-tutum değil, Kur’an’ın-vahyin ilkesel rehberliğindeki
tutumdur.

81    Özafşar, Hadisi Yeniden Düşünmek, Ankara 1998, s. 34; Coşkun, a.g.e., s. 29-30.
82    Âl-i İmrân 3/137; Nisâ, 4/26; Enfâl 8/38; Hicr 15/13; İsrâ 17/77.
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uygun olarak yeniden tanımlanmıştır. Bununla birlikte Câhiliyye sünnetine dair bazı 
anlam, değer ve motiflerin Hz. Peygamber’e 
atfedilen sünnet ve buna dair rivayet mal-
zemeleri içinde yer aldığı da bir gerçektir.83 
Ancak Hz. Peygamber’in “İslam’da iken 
Câhiliyye sünnetine rağbet gösteren” ifadesi-
nin84 de işaret ettiği üzere, Hz. Peygamber 
Câhiliyye’nin kötü davranış kodlarına yöne-
lik de daima uyarılarda bulunmuştur. Bu-
radaki sünnet, Kur’an’daki “...Sizden önce 
nice sünnetler gelip geçmiştir...” ayetindeki85 
anlama yakındır.86 Bu açıdan bakılırsa sün-
netin yön verdiği İslam kültürü homojen 
değil, temel ilkeleri doğrultusunda hetero-
jen ve sentezci bir yapıya da sahiptir.87 Buna 
göre Hz. Peygamber’in ortaya koyduğu söz 
ve davranışlar, gerek yaşadığı çağ ve gerek-
se içinde yaşadığı toplumun değer yargıları, 
adet ve geleneği ile ilgili motifler taşır. Bu 
olgu, Sünnet’i, İslam öncesi Arap gelenek-
lerine indirgemek değil, sentezci-analitik 
ve sünnete- hadislere bütüncül bir bakış 
olup aynı zamanda sünnet verilerini sağlık-
lı anlama-anlamlandırmada sosyo-kültürel 
bağlamı ile zaman-mekân ve coğrafî bağ-
lamı da itibara almaktır.88 Bu meyanda Kur’an’ın vahyî düzleminde Hz. Peygamber’in, 
“ibkâ”, “ıslah” ve “ilgâ” diye formüle edilen tutumlarında bu analitik tutum tezâhür 

86    Ayrıca sünnet’in Câhiliyye’deki lugat anlamları sahâbe döneminde devam etmişse de, gittikçe “Hz. Peygamber’in örnek 
davranışları” anlamında terim manası ile kavramlaşmıştır. Bu yöndeki bazı kullanım ve değerlendirmeler için bk. Erul, 
Bünyamin, Sahabenin Sünnet Anlayışı, Ankara 2000, s. 51-76. Ayrıca bk. Coşkun, a.g.e., s. 44, 123.

88    Sünnet ve hadisleri bütüncül anlamada sosyal ve kültürel bağlamın önemine dair bk. Coşkun, Selçuk, Hadise Bütüncül 
Bakış, İstanbul 2014, s. 309-313, 317-320.

83    Bu yönde bk. Coşkun, a.g.e., s. 38-42.
84    Buhârî, Diyât 9.
85    Âl-i İmrân 3/137.

87    Kültürün sentezci yapısına dair bk. Rapport, N.-Overing, J., a.g.e., s. 111.
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eder.89 Tevhid anlayışını zedelemeyen, bâtıl inanç şeklinde olmayan, insanın maslahatını 
ve saâdetini hedefleyen kaideler doğrultusunda her türlü kültür-gelenek Hz. Peygamber 
tarafından ibkâ edilmiştir. Mesela Resûlullah Hz. İbrahim’den itibaren Câhiliyye’de de 
uygulanagelen “mazmaza”, “istinşak”, “misvak kullanmak”, “bıyık kesmek”, “istinca” 
ve “(erkekler için) sünnet olma” gibi uygulamaları “Bunlar babamız İbrahim’in sünne-

tidir” buyurarak onaylamıştır.90 Çörek otu 
ile tedavi olma gibi, Câhiliyye Arapları’nın 
önceki nesillerden tevârüs ettiği bazı uygu-
lamaları aynıyla devam ettirmiştir. Zemzem 
ve Hacerü’l-esved’e bir gelenek ve kültür 
olarak Câhiliyye Arapları’nın gösterdiği say-
gınlık da Hz. Peygamber’in bunu ibkâ etir-
mesiyle sünnetleşmiştir. Dolayısıyla burada 
Hz. İbrahim’in sünnet olarak ortaya koydu-
ğu saygı, Câhiliyye Arapları’nda kültüre-ge-
leneğe dönüşmüş, Hz. Peygamber’in bunu 
“ibkâ” edip “aslına ircâ” ettirmesiyle tekrar 
sünnetleşmiştir.91 Bu konuda dikkat çekici 

örneklerden biri de erkekler için sünnet olmadır. Esasen Hz. İbrahim’in sünnetlerinden 
olarak92 ibkâ ettirilen bu uygulama, Câhiliyye’de kültür olarak varlığını sürdürmüş,93 

Hz. Peygamber bunu ibkâ-ihyâ etmiştir. Dolayısıyla burada Hz. İbrahim’in sünneti önce 
Câhiliyye’de geleneğe dönüşmüş, Hz. Peygamber tarafından bir sünnet olarak aslına ircâ 
ettirilmiştir.

Tevhid anlayışını zedele-
meyen, bâtıl inanç şek-
linde olmayan, insanın 
maslahatını ve saâde-
tini hedefleyen kaideler 
doğrultusunda her tür-
lü kültür-gelenek Hz. Pey-
gamber tarafından ibkâ 
edilmiştir. 

89    Bu tavır ve yöntemleri bazı araştırmacılar, “red ilkesi”, “kabul ilkesi”, “karşıtlık ilkesi” ve “bölme ilkesi” olmak üzere dört 
ayrı kategoride ele alır (bk. Bulaç, Ali, Tarih, Toplum ve Gelenek, İstanbul 1996, s. 256-65). Buradaki “karşıtlık ilkesi” 
ile de Yahudi-Hıristiyan kültürü başta olmak üzere başka toplum ve kültürlerin hayatında önemli yer işgal eden konu-
larda Hz. Peygamber’in muhalefet etmesi ve Müslümanlara alternatifler sunması kastedilir. Bazı oryantalistlerce kültüre
yönelik refleksif-tepkisellik olarak nitelenen (bk. Vajda, Georges, “Juifs et Musulmans selon le Hadît”, JA, CCXXIX, s. 
57-127; Nöldeke, T., Geschichte des Qorans, s. 146-147; Kister, M.J., “Haddithû ‘an banî isrâ’îla wa-lâ haraja”, s. 239) 
Hz. Peygamber’in bu tutumlarından hareketle kültür değişimlerinde alternatif göstererek kimlik oluşturma (kültür 
değişimlerinde alternatif sunmaya dair bazı değerlendirmeler için bk. Michielse, H.C.M., Kultuur als instrument van de
heersende macht, s. 7) yönü öne çıkar. Bu yönde bazı örnekler için bk. Bulaç, a.g.e., s. 256-265. Öte yandan Hanefî 
usûlcülerinden Serahsî’nin (ö. 483/1090) sözünü ettiği (bk. Serahsî, Usûl, thk. Ebu’l-Vefa el-Efğanî, I-II, İstanbul 1984 
(ofset), II, 27) Hz. Peygamber’in beyan görevinin farklı türleri olan “beyânu takrîr”, “beyânu tefsîr”, “beyânu tağyîr”, 
“beyânu tebdîl” ve “beyânu’zarûra” esasen bu tutumlarla alakalı olsa gerektir.

90    Buna dair bk. Hatiboğlu, Mehmet Said, Hadis Tedkikleri, s. 161.
91    Bu yöndeki bazı görüş ve örnekler için bk. Coşkun, a.g.e., s. 133-34.
92    “Evâil” türü kitaplarda ilk sünnet olanın Hz. İbrahim olduğuna dair rivayetler aktarılsa (bk. Taberânî, Kitâbü’l-Evâil, 

s. 139) da, bunun ihtiyatla karşılanması gerektiği de belirtilir (bk. Ateş, a.g.e., s. 271).
93    Câhiliyye Arapları’nın sünnet olduklarında dair bir rivayet için bk. Buhârî, Bedü’l-vahy 6. Ayrıca bk. Ateş, Ali Osman, 

a.g.e., s. 269.
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Kültürel uygulama, adet ve davranışların bir kısmında sünnet, “ıslah-tebdil” fonksi-
yonu icra etmiştir. Selem akdi, nikâh akdi, vasıyyet, mirasta yapılan yeni düzenlemeler 
ve akîka da buna örnek gösterilebilir.94 Diğer bir kısmı ise İslam’ın ahkâm ve gayeleriyle 
uzlaştırılması mümkün olmadığı için ilgâ edilip yerine ya yeni hüküm ve uygulama-
lar getirilmiş yahut da yasaklar çerçevesine alınmıştır. Faizcilik, sarhoşluk veren içki-
ler, kan davası, kabile taassubu-ırkçılık, uğursuz sayma, kâhin ve arrâflara başvurarak 
gayb hakkında bilgi edinme, bazı ziraî ortaklıklar buna örnek gösterilebilir.95 Geçmiş 
din ve kültürlerden intikal eden bilgi ve rivayetlere yönelik daha ziyade hukukî zemini 
çağrıştıran sözünü ettiğimiz kavram ve tutumlar daha sonra “şer‘u men kablenâ” baş-
lığıyla metotlaşmıştır.96 Kültürle doğrudan alakalı olanları ise “İsrâiliyyât-mesîhiyyât 
(Yahudi-Hıristiyan kültürü)” ve “hikmet” başlıkları altında öne çıkmıştır. Bu anlamda 
hadis-sünnet ve kültür ilişkisini geçmiş din ve kültürlere yönelik anlamada en temel 
kavramlardan biri, “İsrâiliyyât-mesîhiyyât”,97 diğeri ise “hikmet” kavramıdır. İsrâiliyyât, 
Hıristiyan kültürü ile de ilgili olmakla beraber daha ziyade Yahudi kültürüyle alakalı98 

efsanevî, folklorik ve dinî literatürdeki bazı bilgileri içeren rivayet ve haberlerdir.99 İs-
râilî haberler, daha çok Yahudi aggadik/hukukî olmayan bilgi ve rivayetleri, kısmen de 
halakhik/hukukî ve pseudepigraphik/mevzû rivayetleri kapsar.100 Daha dakik bir ayrım 
için Hıristiyan kültüründen intikal eden bilgi ve rivayetler hakkında “mesîhiyyât terimi 
kullanılmışsa101 da bu spesifik ayrım genelde gözetilmemiş ve İsrâiliyyâtın her ikisi için 
kullanımı yaygınlaşmıştır.102

94    Bu anlamda Câhiliyye kültüründe var olan “akîka kurbanı” Allah’ın verdiği evlat nimetine karşı bir şükür nişanesi olarak 
Hz. Peygamber tarafından tashih-ıslah edilerek devam ettirilmiştir. Buna göre Câhiliyye’de neredeyse bir vacip olarak 
mevcut olan ve kesilen kurbanın kanından çocuğun alnına sürülmesi uygulaması Hz. Peygamber’in “...ondan eziyeti 
giderin” (Buhârî, Akîka 2) sözü ile kaldırılmış ve yerine güzel kokulu za‘feran sürülmesi uygulaması (bk. Ebû Dâvûd,
Akîka 20) getirilmiştir (bk. Coşkun, Hadise Bütüncül Bakış, s. 310-11). 

95    Karaman, “Zaman ve Mekân Değişmesi Halinde Sünnetin Geçerliliği”, Sünnetin Dindeki Yeri içinde, İstanbul, 1997, s. 
45; Coşkun, a.g.e., s. 128-29. Bu konuda ayrıca bk. Hatiboğlu, Mehmet Said, “Gelenekte Ölçü”, İslâmiyât, 10 (2007), 
s. 11; Ateş, Ali Osman, İslam’a Göre Cahiliye ve Ehl-i Kitap Örf ve Adetleri, İstanbul 1996, s. 85; Çelik, Ali, İslam’ın 
Kabul veya Reddettiği Halk İnançları, İstanbul 1995, s. 302-304.

96   Bu meyanda bir çalışma için bk. Hıdır, Özcan, “‘Şer’u Men Kablenâ’ Prensibi Bağlamında Serahsî’nin İslam Öncesi 
Dinlerin Hüküm ve Uygulamalarına Bakışı”, Diyanet İlmi Dergi, 2013, cilt: XLIX, sayı: 2, s. 83-98. Hz. Ömer’in 
geçmiş din ve kültürlere bakışına dair de ayrıca bk. “Hz. Ömer’in Geçmiş Din ve Kültürlere Yönelik Tutumu”, Ulus-
lararası Hz. Ömer Sempozyumu, 2018, cilt: III, 517-534.

100  Wasserstrom, Steven M., “Jewish Pseudepigrapha in Muslim Literature”, Tracing the Threads: Studies in the Vitality of 
Jewish Pseudepigrapha, ed. John C. Reeves, Atlanta 1994, s. 90.

101  Juynboll, The Authenticity, s. 137. Mesela Ebû Reyye “İsrâiliyyât” ile “Mesîhiyyât” kavramlarını birbirinden ayırarak, 
her ikisi için de ayrı başlıklar kullanmıştır (bk. Advâ’, s. 154).

102  “İsrâiliyyât” kavramının yaygın kullanımının sebeplerine dair bk. Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, I, 120; Hıdır, Yahudi 
Kültürü ve Hadisler, s. 23-37.

97    Hıdır, Yahudi Kültürü ve Hadisler, s. 23-37; a.mlf., Hıristiyan Kültürü ve Hadisler, s. 19-26.
98    Hıdır, Yahudi Kültürü ve Hadisler, s. 23-37.
99    Ebû Şehbe, el-İsrâiliyyât, s. 12 -dipnot-.
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İsrâiliyyâtın İslam kültüründe yer alması, pek çok tartışmayı ve bunun onucu olarak 
da gerek şarkiyatçıların gerekse İslam âlimlerinin ilgisini de beraberinde getirmiştir. 
Ancak İsrâiliyyâtın İslam’a nereden intikal ettiği, İsrâilî rivayetlerin Yahudilik, Hıristi-
yanlık ve İslam arasındaki dinî ve kültürel ilişkinin yanı sıra hadislerin (geçmiş) din ve 
kültürler ile olan ilişkisi hakkında ne tür bilgiler verebileceği, İsrâilî bilgi ve rivayetlerin 
İslam kültürüne niçin sokulup kullanıldığı gibi sorulara verilen cevapların yetersizliği, 
İsrâiliyyât problemini sanıldığından daha karmaşık hale getirir. Bu sadece, İsrâiliyyâtın, 
İbrânîce Kitâb-ı Mukaddes veya Yahudi-Hıristiyan kültürü başta olmak üzere diğer 
kültürlerden doğrudan bazı bilgi ve rivayetleri alıp nakletme meselesi değildir. Bunun 
ötesinde İsrâiliyyât olarak kabul edilmiş bilgi ve rivayetlerin geçmiş ümmetlerle ilgili 
nasıl bir İslâmî bakış açısı ve kültür oluşturduğuyla da ilgilidir. Zira İsrâilî rivayetler 
incelendiğinde İslam âlimlerinin sadece Kitâb-ı Mukaddes’i okumakla kalmayıp yorum-
larına ve etrafında oluşan kültüre de ilgi gösterdiği anlaşılmaktadır.103

103   Goldziher, “Proben Muhammedanischer Polemik gegen den Talmud”, Gesammelte Schriften, I,
Herausgegeben von Joseph desomogyi, 1973, s. 228-243.
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Hadis-kültür ilişkisinin belki de en önemli yönü, İslam kültürünün inanç, ahlak, 
zihniyet, davranış, estetik, örf, adet, sanat, edebiyat, hukuk, siyaset ve benzeri kültür 
alanlarında hadisin-sünnetin boyut ve ilişkisinin ne olduğudur.104 Kültürü etkileyen en 
önemli unsur din olmakla beraber kültürün dinamik bir yönünün olduğu düşünülür-
se, kültür ve tarih değişimleriyle beraber hadise ait veriler ile kültür alan ve kodları-
nı anlamada, klasik metodolojinin temel esasları ışığında yeni bakış açıları gerekeceği 
açıktır.105 Hâl böyle olunca hadis ilminin kapsam, alan ve sosyo-kültürel bağlamını da 
yeniden düşünmek icap eder. Bu ise yukarıda da ifade edildiği üzere, analitik ve in-

ter-disipliner bir anlayış ve yöntemi zorunlu 
kılar.106 Bu anlamda, yukarıda yer yer atıf-
ta bulunduğumuz, hadis ilminin konusuna, 
alanlarına ve sınırlarına dair bazı tanımları 
hatırlamak önem arz eder. Mesela Taşköp-
rizâde’ye (ö. 1621) göre hadisin konusu, Hz. 
Peygamber’in sözleri, bu sözlerin ona ait 
olup olmadıklarının sıhhat ve zafiyet bakı-
mından tespitidir.107 Taşköprizâde ayrıca ha-
dis ilminin klasik branşlarından bir kısmını 
Arap Dili ve Edebiyatı, bir kısmını Tarih, 
bir kısmını da Fıkıh usûlü ve Tefsir ilmi içe-
risinde kaydetmiştir108 ki, hadisin-sünnetin 
alan ve kapsamına bakışını göstermesi bakı-
mından önemlidir. Hadisçiler de genelde bu 
yönde tanımlamaya sahiptir.109 Kannûcî’ye 
(ö. 1889) göre ise hadisin konusu Hz. Pey-
gamber’in zatıdır.110 Kannûcî’nin tanımla-
masının diğerlerine nazaran daha kapsamlı 

b. Hadis-Kültür İlişkisi: Hz. Peygamber Sonrası Dönem

 Kültürü etkileyen en önemli 
unsur din olmakla bera-
ber kültürün dinamik bir 
yönünün olduğu düşünü-
lürse, kültür ve tarih deği-
şimleriyle beraber hadise 
ait veriler ile kültür alan ve 
kodlarını anlamada, klasik 
metodolojinin temel esas-
ları ışığında yeni bakış açı-
ları gerekeceği açıktır.Hâl 
böyle olunca hadis ilmi-
nin kapsam, alan ve sos-
yo-kültürel bağlamını da 
yeniden düşünmek icap 
eder.

104    Özafşar, “Hadis/Sünnet ve Kültür”, s. 85.

106    Özafşar, a.g.m., s. 85.
107    Taşköprizâde, Miftâhu’s-saâde, I-III, Beyrut 1985, II, 52. 
108    Taşköprizâde, a.g.e., s. 43-49. Ayrıca bk. Özafşar, “Hadis İlminde Alan Evrilmesi”, İslâmiyât, 6/4, 2003, s. 105-120. 
109    Leknevî, Zaferu’l-emânî, thk. Ebû Ğudde, Beyrut 1416, s. 22.
110    Kannucî, Sıddık Hasan Han, Ebcedü’l-ulum, Beyrut 1987, II, 220.

105   Mesela hadis metinlerinin, klasik usûlün pek yer vermediği önceki din, kültür ve medeniyetlerdeki (Yahudi-Hıris-
tiyan-Câhiliyye-Zerdüştlük-Bizans) ilgili-benzer söz, uygulama, algılama ve mitolojik unsurlar göz önüne alınarak 
değerlendirilmesi de önemlidir. Yahudilik söz konusu olduğunda “aggadik kitaplar ve gelenek”, Hıristiyanlık için ise 
“Geç Antik Dönem geleneği” ile “apokrif metinler” ve “Diatessaron” zikredilebilir.
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Genişlik ile de evde, çarşıda, mescitte, 
yolda, işte, Allah ile olan ilişkide, kişi, aile, 
Müslüman veya gayr-i müslimler, hatta in-
san, hayvan ve bitkiler ile olan ilişkilerde 
dahi, kişinin daima sünnetin rehberliğinde 
yürümesiyle hayatın her sahasını kuşatma-
sını kastediyoruz. Derinlikten kastımız ise 
insan hayatının iç yapısındaki vücut, akıl ve 
ruhu kapsar, zâhir ve bâtını içine alır; söz, 
amel ve niyeti de kuşatır.”113 Kardavî’nin 
sünnetin kapsam ve boyutlarına dair “uzun-
luk, genişlik ve derinlik” olarak zikrettiği 
bu çerçevede, kültür ile bire bir ilişkili ola-
rak, sünnetin bireysel ve toplumsal hayatın 
bütün yönlerini kapsadığı görülür. Hayri 
Kırbaşoğlu’nun sünnetle alakalı tanımında 
da sünnetin bireysel, toplumsal ve evrensel 
boyutları öne çıkmıştır.114 İdeal, ilkesel ve 
genel çerçeve itibariyle sünnetle alakalı sözü edilen genişlik-çerçeve öne çıksa da, deta-
ya inilip analitik bakıldığında sünnetle alakalı öne çıkarılan bu boyutların yerel-tarih-
sel-evrensel, risâlet-nübüvvetin gereği olanla böyle olmayan, normatif-değersel-kültü-

olduğu açıksa da, bütün bu tanımlar, hadisin temel ve ilk akla gelen alanını ortaya koy-
makla beraber, hadislerin kültür alanlarına yönelik kapsamını göstermekte yetersizdir. 
Zira günümüzde hadisin alanı, içerisinde bulunulan zamanı da içine alan “kültür tarihi” 
alanıdır.111 Bu ise ”hadis kültürü ilmi” adıyla bir ilim dalının oluşmasına yol açacak bir 
olgu olarak sünnetin-hadislerin, kültür perspektifinden literatür, fikir ve aksiyon gibi 
alanlara yönelik tanımlanması olarak da ortaya konabilir.112 Nitekim Kardavî’nin çizdiği 
çerçeve bu anlamda dikkat çeker: “(Sünnet), uzunluk, genişlik ve derinlik olarak insan 
hayatının hepsini kaplaması ile temeyyüz eden bir metottur. Uzunlukla insanın do-
ğumundan ölümüne dek, hatta ceninlik döneminden, ölümden sonrasına kadar bütün 
hayatını kapsayan, zaman dilimini kastediyoruz. 

Bu itibarla sünnetin kültür ile 
ilişkisinin tayini, kültürün ve 
özellikle de Arap Yarımada-
sı’ndaki kültürün neliği-nite-
liği ve sünnete yönelik de-
terminist yönün irdelemeyi 
gerektirdiği gibi, daha da 
önemli olarak, sünnetin ne-
liği-niteliği, gayesi ve ha-
dislerin sosyo-kültürel bağ-
lamını incelemeyi gerektirir 
ki, bütün bunlar başlı başı-
na hadisi-sünneti anlama 
problemini de beraberinde 
getirir.

111    Özafşar, Hadis’in Neliği Sorunu, s. 45; a.mlf., “Hadis/Sünnet ve Kültür”, s. 85.
112    Bu yönde bk. Özafşar, “Hadis/Sünnet ve Kültür”, Hadis ve Kültür Yazıları (Ankara 2015), s. 44.
113    Karadâvî, Sünneti Anlamada Yöntem, çev. Bünyamin Erul, Kayseri 1998, s. 95-96.
114    Kırbaşoğlu, İslam Düşüncesinde Sünnet, s. 83.
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rel yönlerinin neler olacağı, bunların nasıl analiz edileceğinin yeterince belirgin olmadığı 
ortadadır. Bu itibarla sünnetin kültür ile ilişkisinin tayini, kültürün ve özellikle de 
Arap Yarımadası’ndaki kültürün neliği-niteliği ve sünnete yönelik determinist yönün115 
irdelemeyi gerektirdiği gibi, daha da önemli olarak, sünnetin neliği-niteliği, gayesi ve 
hadislerin sosyo-kültürel bağlamını116 incelemeyi gerektirir ki, bütün bunlar başlı ba-
şına hadisi-sünneti anlama problemini de beraberinde getirir. İslam’ın ilk asırlarından 
bu yana sünnet ile alakalı en temel tartışma konularından birini teşkil eden bu hususta 
belli tasnifler, kavramsallaştırmalar, görüşler etrafında tartışmalar yapılmış, yapılmaya 
da devam etmektedir. Hanefîler’in “sünen-i hüdâ-sünen-i zevâid”,117 Şah Veliyyullah 
ed-Dihlevî’nin (ö. 1176/1762) “Risâleti tebliğ kabilinden olan sünnet ve böyle olma-
yan sünnet”118 ayrımı ile İbn Kuteybe (ö. 278/891),119 Gazzâlî (ö.505/1111),120 İzz b. 
Abdüsselâm (ö. 660/1262),121 Karâfî (ö. 668/1287),122 Tâhir b. Âşûr (ö. 1394/1973)123 
gibi âlimlerin, mantık olarak aynı fakat sayısal olarak farklı tasnifleri söz konusudur.124 
Bu tasnifler, hadislerin-sünnetin kültürle ilişkisi ile de alakalı olmakla beraber, onlarda 
daha ziyade sünnetin hücciyyeti-hukukî-fıkhî delil olmaya elverişli olanlarını ayrıştırma 
amacının öne çıktığı belirtilmelidir.125

115    Canatan, Kadir, “Söz”ün Sosyolojisi, Ankara 2013, s. 100.
116    Coşkun, a.g.e., s. 309-313.
117    İbn Âbidîn, Hâşiyetü Reddi’l-Muhtâr, İstanbul 1984, I, 130.
118    Dihlevî, Hüccetullâhi’l-bâliğa, çev. Mehmet Erdoğan, I, 472-473.
119    İbn Kuteybe, Te’vîlü muhtelifi’l-hadîs, Mısır 1326, s. 246-250.
120    Gazzâlî, Mustasfâ, Beyrut 1983, II, 212-227.
121    İzz b. Abdüsselâm, Kavâidü’l-ahkâm, Beyrut ts., II, 121.
122    Karâfî, el-Fürûk, Beyrut ts., I, 205-209. 
123    Tâhir b. Âşûr, İslam Hukuk Felsefesi, çev. Vecdi Akyüz-Mehmet Erdoğan, İstanbul 1988, s. 48- 58. 
124    Sakallı, Talat, “Sünnet’in Bağlayıcılık Açısından Taksimi”, SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1995/2, s. 69-70.

 Bununla beraber bu tasniflerin, içerik ve sonuçları bakımından sünnete ait rivayetle-
rin tarihsel-kültürel yönler barındıranlarına işaret ettiklerini de belirtmek gerekir. Yine 
bazı sünnet verilerinde tarihsellik-yerellik-kültürellik ile evrensel yönlerin iç içe geçe-
bileceği de bir gerçektir. Yani şekil, lafız ve bağlamı yönüyle tarihsel-kültürel olsa da, 
lafızcı/literal-zâhirî ve anakronizmden uzak anlaşılabildiğinde muhteva-gaye bakımından 
evrensel mesaj içeren sünnetlerden söz edebiliriz. Buradaki önemli sorun, sünnetin ev-
rensel ve kültürelliğini belirleyen yön ve niteliğin ne olduğu ve nasıl tespit edileceği-
dir. Ayrıca bu bağlamda sünnetin mi kültürü belirlediği, yoksa kültürün mü sünneti 
ortaya çıkardığı tartışması da önemlidir. Bu durumda Kur’an’ın ilkesel rehberliği ile 
İslam’ın genel nitelikli prensipleri ışığında hadis-sünnetin gaye-maksadının (makâsıd) 

125    Karadâvî, Bilgi ve Medeniyet Kaynağı Sünnet, çev. Özcan Hıdır, İstanbul 2012, s. 27-132. Ayrıca bk. Karadâvî, Sünneti 
Anlamada Yöntem, çev. Bünyamin Erul, Kayseri 1998, s. 261-336.
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tayin edilebileceğini belirtmek gerekir.126 Makâsıdın tespitinde ise hadis-sünnete ait ve-
rilerin dilsel, işlevsel, tarihsel ve sosyo-kültürel bağlamı içinde anlaşılması önemlidir.127 
Hâl böyle olunca Hz. Peygamber’in imtisal ve beyan niteliğinde olmayan fillerini ihtiva 
eden, ibadet kastı olmayıp adet kabilinden olan, içinde bulunduğu toplumun adet ve 
geleneklerine uyarak yaptığı bazı fiiller,128 yaratılışının gereği tabiî ihtiyaçları için olan 
tasarrufları,129 belli bir zamanla kayıtlı olanlar,130 dönemin uygulamaları 
gereği dünyaya ait bazı işlere taalluk eden131 söz-uygulamalarını bu 
meyanda ele alabilmek mümkündür. Sünnetin-hadisin kültür ile 
ilişkisinde diğer bir önemli yön, genel anlamda hadis musannefâtı-
nın temel eserleri ile özel olarak kültür alanları ile hadisleri 
ilişkilendiren literatürün sünnet-kültür ilişkisi bakımından 
irdelenmesidir. Bu anlamda ilk olarak hadis musannefâtı 
içinde kapsam bakımından en önemli türlerden olan “câ-
mi”ler hatıra gelir. Zira câmi türü eserler, kültür alanı-
nı da içerecek tarzda hayatın her alanını kapsayıcı ha-
dis metinlerini derleme hedefine sahiptir. Bununla 
beraber bu eserlerde yer alan metinlerin yukarıda 
sözünü ettiğimiz minvalde kültür ile irtibatının 
kurulması başlıbaşına bir anlama, algılama ve 
yöntem sorunudur. Yine “musannef ” adı 
altında özel olarak te’lif edilen eserler de 
özellikle Hz. Peygamber sonrasındaki 
iki önemli dönemin (sahâbe-tâbiûn) 
uygulamalarını içermesi hasebiyle, 
kültürün ayrılmaz yönlerinden ol-
duğunu söylediğimiz “yaşayan kül-

126   Erdoğan, Mehmet, İslam Hukukunda Ahkâmın Değişmesi, İstanbul 1994, s. 61-84.

130   Bu anlamda bk. Buhârî, Cihâd 78, 80, 81, 82, 83, 84.

128   Mâlik, Muvatta, Nidâ 68; Tirmizî, Libâs 30; Ahmed, VI, 148, 152; İbn Mâce, Libâs 15.

127   Âşık, Nevzat, “Sünnet’in Yerelliği ve Evrenselliği”, Hadis’in Dünü-Bugünü ve Geleceği Sempozyumu içinde, Samsun 
1993, s. 31; Çelik, Ali, “Sünnetin Evrensel ve Tarihsel Boyutu”, İslam’ın Anlaşılmasında Sünnetin Yeri ve Değeri adlı 
edisyon içinde, Ankara, 2001.

131   Bu yönde yorumlanabilecek bazı rivayetler için bk. Buhârî, Tıb 6, 7, 10; Vudû‘ 66; Zekât 68; Cihâd 152; Müslim, Fedâil 
41; Selâm 175; Tirmizî, Tıb 5, 11, 12; Ebû Dâvûd, Tıb 14; İbn Mâce, Tıb 20, 24, 25.

129  Bu kabilden bazı hadisler için bk. Buhârî, Eşribe 15; Müslim, Libâs 37-38; Sayd 39; Tirmizî, Eşribe 21; Ahmed, I, 
338; İbn Mâce, Tıb 29. Bu anlamda bk. Aşkar, Süleyman, Efâlü’r-Rasûl ve delâletühâ ale’l-ahkâm, Beyrut 1988, I, 
227. Ayrıca krş. Görmez, M., Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu, Ankara 1995, 
s. 288-289.
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tür-uygulama” ile yakından irtibatlıdır. Ahmed Emîn tarafından “tasnif döneminin en 
önemli özelliği, âsârın (sahâbe-tâbiûn sözleri) teşri‘e hizmetini sağlamaktır”132 diye eleş-
tirilse bile, musanneflerin en dikkat çeken yönü, kültürle yakın irtibatlı uygulamalara 
dair haberleri toplama gayesine matuf olmalarıdır.133 Dolayısıyla onlar, merfû hadislerin 
yanı sıra mevkûf ve maktû‘ rivayetlerin de önemli miktarda bulunduğu eserler olarak 
öne çıkar ki, meselenin uygulamaya dayanan kültür ile yakın alakası söz konusudur. 
Hatta J. Schacht başta olmak üzere bazı şarkiyatçıların musannef eserlere önem verip 
mevkûf- maktû‘ rivayetleri daha ziyade öne çıkarmalarının -hatta merfûları da mevkûf 
ve maktû‘ rivayetlerin belirlediğini düşünmelerinin- en önemli saiki, sahâbe ve tâbiûn 
uygulamalarına dayanan mevkûf ve maktû‘ rivayetlerin kültürle -yaşayan kültür ve gele-
nekolan ilişkisinin belirgin olmasıdır. 

132    Ahmed Emîn, Duha’l-İslâm, Beyrut ts., II, 107-108.
133    ‘Itr, Nureddin, el-İmâmu’t-Tirmizî ve’l-muvâzenetuhû beyne Câmiihî ve beyne’s-Sahîhayn, Halep 1970, s. 327.
134  Kuzâî’nin bu eserindeki hadislerin Anadolu mimarî eserlerine nasıl yansıdığına dair bk. Yardım, Ali, Şihâbü’l-ahbâr 

Tercümesi, İstanbul 1999, s. 12-14. Ayrıca bk. Özafşar, “Hadis/Sünnet ve Kültür”, Hadis ve Kültür Yazıları, s. 50-51.

Yine Medinelilerin nebevî sünnete dayanan amelini-uygulamalarını-kültürünü özel-
likle öne çıkaran İmam Mâlik’in Muvatta’ını da bu meyanda zikredebiliriz. Bu eserlerin 
yanı sıra hadisçilik ve hadis kültürü açısından yeterince değerlendirilememiş edebiyat 
ve sosyo-kültürel tarihe dair bazı klasik eserleri de bu meyanda zikretmemiz icap eder. 
Ansiklopedik yönü güçlü âlimlerin ortaya koydukları bazı eserlerde de hadis-kültür 
ilişkisinin boyutları çok daha belirgin olarak görülür. Zira bu tür eserler, döneminin 
insanlarının duygu, düşünce, inanç ve heyecanları gibi kültür ile bire bir ilişkili kay-
naklar olarak hadisler-sünnet ile kültürü meczeden eserler olarak karşımıza çıkar.  Bu 
açıdan da İbn Kuteybe’nin Uyûnü’l-ahbâr’ı, Câhız’ın (ö. 255/868) el-Beyânü ve’t-tebyîn’i 
özel önem arz eder. Hadis musannefâtının en önemli eserlerinin tasnif edildiği dönemde 
yaşayan Câhız’ın bu eseri, hadislerin kültür içerisinde nasıl anlaşılıp anlamlandırıldığını 
gösteren bir eser olma özelliği taşır. Sünnet-kültür ilişkisine yönelik içeriği ve karakte-
ristiği sebebiyle Kuzâî’nin (ö. 454/1062) Şihâbü’l-ahbâr adlı eserinin de özellikle Anado-
lu Selçukluları’nın mimarî eserlerinde yer alan hadisle alakalı hüsn-i hat levhalarının en 
önemli kaynağı olduğunu da belirtmek gerekir.134 Dolayısıyla sözünü ettiğimiz bu eser-
ler, hadisleri ilgili ve türdeş olduğu vasat-alan (konteks) ve kültür içerisinde anlamaya 
kapı aralayan, dinamik ve yaşanılır kılan eserlerdir.Bütün bu eserlerden de anlaşılacağı 
üzere sünnet, kültür ve medeniyetin temel alanları olan “ilim-düşünce-edebiyat”, “fi-
zikî dünya-mimarî-estetik” ve “sosyo-politik kurumlar”da doğrudan veya dolaylı olarak 
tezâhür etmiş; Kur’an’ın rehberliğinde İslam kültür ve medeniyetinin şekillenmesinde 
önemli rol oynamıştır.
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Hadis-sünnet ve kültür ilişkisini ele aldığımız bu çalışmamızda netice olarak şu hu-
susların altını tekrar çizebiliriz: 

1. Hadis-sünnet, İslam kültürü-medeniyetinin en önemli kaynaklarından biridir. 
Müslümanın bulunduğu hemen her yerde Kur’an’ın rehberliğinde sünnetin yön verdiği 
kültür-medeniyetin bir tezâhürü görülür. İslam kültür ve medeniyetine ait bu tezâhür-
ler, sünnetin kaynak değeri, Hz. Peygamber’in örnekliğinin mahiyeti, sünnete ittibânın 
anlamı, hadis-sünnetin neliği-niteliği, bilgi ve amel kaynağı olarak değeri, dönemin 
Arap Yarımadası’nda var olan kültürel anlayış, telakkî ve teâmüllerin hadislere ve sünne-
te dair verilerin oluşmasındaki rolü tartışmalarıyla, ancak daha ziyade sünnete ait verile-
rin anlaşılma-yorumlanma biçimi ile ilgilidir. Bütün bunların ise sünnete bakışta farklı 
perspektifleri, inter-disipliner bakışı gerektireceği aşikârdır. Kültür ile alakalı terim ve 
anlayışların daha ziyade Batı değerler sistemi içinde gelişmiş olması, bu tanım ve teori-
lerin çeşitliliği, nispeten soyut karakteri de, meselenin bir başka yönüdür. Bu meyanda 
kültürün neliği-niteliğinin de somut olarak ortaya konması önem arz eder. 

2. Sünnet-kültür arasındaki yakın irtibat -veya iç içelik- sebebiyle olsa gerek sün-
net hakkında, “İslam kültürü-medeniyeti”, “İslam sosyolojisi” ve “geleneğin (kültürün) 
İslam’daki en kurumsallaşmış şekli” türü nitelemeler de yapılır. Bu nitelemelere rağ-
men, sünnetin kültür ile ilişkisi, son yıllardaki bazı önemli çalışmalar hariç, hadis âlim 
ve araştırmacılarının müstakil olarak üzerine yeterince çalışma yapmadığı bir konudur. 
“Kültür” kavramına yönelik bazı rezervli-kısmen negatif bakışın bunda rolü olduğu dü-
şünülse de, yukarıda işaret ettiğimiz üzere, meselenin sünnet-hadisleri anlama biçimiyle 
yakın irtibatlı olduğu yadsınamaz. 

3. Hz. Peygamber’in Kur’an prensipleri ışığındaki söz, fiil ve onay şeklindeki yorum, 
dünya-ahiret değerlendirmesi, önderliği ve takip ettiği yolu ifade eden sünnet, İslam 
kültürünün ana kaynaklarından biridir. Sünnet, İslam kültür havzasında Müslümanları 
bir medeniyet dairesinde tutan günlük hayatın sahih kültür ve geleneğini ifade eder. 
Kur’an, İslam’ın ilkesel/teorik, sünnet ise Kur’an doğrultusunda İslam’ın pratik hayat-
taki sunumudur. Sünnet, ortaya konulduğu dönemden günümüze bu medeniyetin in-
sanlarını birleştiren, ortak bir hissiyat, düşünce ve eylem alanına çeken günlük hayatın 
haritası, kılavuzu, Müslüman toplumlarda dinî-sosyal hayatın ve kültürünün sosyolojisi 
olarak birtakım sosyolojik süreçlerle anlaşılabilir.  Bu ise “medeniyet ve kültür birliğinin 
cari olduğu en büyük ictimaî varlık” diye ifade edilen İslam toplumunun Medine’deki 
tezâhürleri ile öncelikle anlaşılır. Bu tezahürlerin sonraki nesillere taşınmasında ise “ilk 
kurucu nesil” sahâbenin önemli rolü olmuştur.

Sonuç
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4 Bu yönüyle sünnet, Kur’an vahyinin, Hz. Peygamber’in şahsında İslam kültür ve 
medeniyetinin temellerini teşkil edecek şekilde hayata yansıma biçimidir. Hz. Peygam-
ber Kur’an’ın 23 senelik nüzûlü esnasında 
”ed-Dîn”i sünnete yani “tedeyyün”e dö-
nüştürmüştür. Bu ise aynı zamanda “me-
tin-bağlam/ teks-konteks” ayrımına teka-
bül eder. Dolayısıyla tedeyyünün oluşması 
için, oryantalistlerin genelde yaptığı üzere, 
indirgemeci-revizyonist okumalardan kaçı-
nıp sünnet-kültür ilişkisine empatik temelli 
yaklaşım ortaya konması, dinin metinlerinin 
ne ifade ettiği, nasıl yaşandığının iyi anlaşıl-
ması, derinlemesine bir dinî, tarihî, teolojik, 
sosyolojik ve linguistik okuma gerekir. Sün-
net-kültür ilişkisine dair bu tür okumalar-
da sünnetin, Câhiliyye ve Yahudi-Hıristiyan 
kültürü başta olmak üzere diğer din ve kül-
türlerle ilişkisi ile sünnet-hadislerin İslam 
sonrası dönemlerde Müslümanların kültü-
ründeki belirleyici-etkin rolü de ortaya ko-
nabilecektir ki, İslam kültür-medeniyetinin 
hemen her alanı ve evresinde bu rol tezâhür 
etmiştir. Ne var ki, bu tezâhürlerde yer yer 
“sünnetin- hadislerin kültürleşmesi”, “kül-
türün sünnetleşmesi-hadisleşmesi” olguları 
ile de karşılaşılmıştır ki, günümüzde de ör-
neklerini gördüğümüz ve sünnete-hadislere 
yönelik rezervli-negatif bakışın da sebepleri 
arasında olduğunu düşündüğümüz bu olgu-problemin çözümü için sünnet kaynak-ve-
rilerini ele almada, klasik metodolojileri ihmal etmeksizin, bütüncül, inter-disipliner 
perspektiflerin ortaya konması elzemdir. 

Sünnet, ortaya konuldu-
ğu dönemden günümü-
ze bu medeniyetin insan-
larını birleştiren, ortak bir 
hissiyat, düşünce ve ey-
lem alanına çeken günlük 
hayatın haritası, kılavuzu, 
Müslüman toplumlarda 
dinî-sosyal hayatın ve kül-
türünün sosyolojisi olarak 
birtakım sosyolojik süreç-
lerle anlaşılabilir. Bu ise 
“medeniyet ve kültür birli-
ğinin cari olduğu en büyük 
ictimaî varlık” diye ifade 
edilen İslam toplumunun 
Medine’deki tezâhürleri ile 
öncelikle anlaşılır. Bu te-
zahürlerin sonraki nesillere 
taşınmasında ise “ilk kuru-
cu nesil” sahâbenin önemli 
rolü olmuştur. 
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