
 
VEDÂ HUTBELERİNDE HUKUK

Prof. Dr. Al� Bardakoğlu
İstanbul 29 Mayıs Ün�vers�tes� Kur'an Araştırmaları Merkez�

Peygamber Efendimizin hicretin 10. yılında (632 m.) yaptığı Vedâ hac-
cında, başta Arafat olmak üzere değişik hac mekânlarında irat ettiği 
hutbelerde (Vedâ hutbesi/hutbeleri) üzerinde durduğu ana konulardan 

biri de temel haklar ve hukuk ilkeleri olmuştur.

Başlangıçta belirtmeliyim ki, Vedâ hutbelerinde hangi ifadelerin yer aldığı 
konusunda rivayetler, özellikle de hadis ve tarih kaynaklarının verileri arasında 
belli farklılıklar mevcuttur. Vâkıdî,1 İbn Hişâm,2 Câhız,3 Taberî,4 İbn Abdirabbih5 
gibi kültür tarihçilerinin verdiği metnin daha kısa ve özlü, bunlara göre daha 
muahhar sayılabilecek hadis kaynaklarında yer alan metninin daha geniş olduğu 
görülür. Hatta bazı ifadelerin diğer hadis metinleri ve rivayetlerden alıntılanarak 
Vedâ hutbelerine sonradan idrâc edildiği yönünde çeşitli görüşler de vardır. An-
cak konu üzerinde son zamanlarda yapılan ilmî çalışmaların da katkısıyla Vedâ 
hutbelerinin muhtevası ana hatlarıyla vuzuha kavuşmuş görünmektedir.6 Bizim 
konumuz rivayetleri sübut yönüyle inceleyip sahih bir metin inşası olmadığı 

1 Vâkıdî, el-Meġāzî, III, 1111-1113.
2 İbn Hişâm, es-Sîretü’n-nebeviyye, II, 603-604.
3 Câhız, el-Beyân ve’t-tebyîn, II, 22-24.
4 Taberî, et-Târîĥ, II, 205-206.
5 İbn Abdirabbih, el-‘Iķdü’l-ferîd, IV, 147-149.
6 Bk. Orhan, “İlk Dönem Hadis ve İslam Tarihi Kaynaklarında Veda Hutbeleriyle İlgili 

Rivayetlerin Değerlendirilmesi”; Tuna, “Hadis, Tarih ve Edebiyat Kaynaklarına Göre Veda 
Hutbesinin Yeniden İnşâsı”; Özdemir, “Son Peygamber’in (S.A.V.) Son Mesajı Olarak 
Vedâ Hutbesi”, s. 95-112.
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için, burada son dönemdeki bu çalışmaların ulaştığı sonuçlarla iktifa edip Vedâ 
hutbesinde hukuk alanında nasıl bir mesaj verildiğini ele almak istiyoruz.

A. Ana Mesajlar
Konuya girmeden önce, Vedâ hutbelerinde hukuk alanında verilen mesaj-

ları birer cümleyle özetleyip genel bir çerçeve çizmek, daha sonra da bunların 
tasnif ve tahlilini içeren bir değerlendirmeye geçmek istiyorum. Vedâ hutbele-
rinde hukuk alanında söylenenlerin ana çerçevesi şudur: 

Sırf insan olmak başlı başına bir değerdir. Etnik ayırımcılık ve üstünlük iddiası 
kabul edilemez. İnsanın temel hakları haccın mukaddes yer ve zamanları gibi 
saygın ve mukaddestir. Can, mal ve namusun dokunulmazlığı vardır Suçlarda 
şahsîlik, hukukî işlemlerde ahde vefa ve rızanın korunması esastır. Ribâ yasaktır 
ve kan davaları kaldırılmıştır. Doğan çocukların nesebinin korunması ve başka-
larına nispet edilmemesi kişilik haklarının başında gelir. Kasten cana kıymanın 
cezası kısas, hataen olursa diyettir. Köle ve kadınların haklarının korunması, aile 
içi hak ve sorumluluklara riayet edilmesi gerekir. Miras payları bellidir. Bundan 
böyle Müslümanlar Allah’ın Kitabına ve Sünnet’e bağlı olarak birlik ve beraberlik 
içinde olmalı ve temel ahlâkî değerleri korumalıdır. Toplumda bozgunculuk 
cahiliye dönemine dönüştür ve Allah’ın kitabına uygun davrandıkları sürece 
yöneticilere itaat edilmelidir.

Yukarıda kısa cümlelerle ifade edilen hukukî mesajlar Vedâ hutbelerinde 
ayrıntılı biçimde ifade edilmekte ve bazı örnekler verilmektedir. Bütün bunları 
topluca değerlendirdiğimizde Vedâ hutbelerinde dört temel mesajın verildiği, 
hutbelerde zikredilen diğer hukuk ilkelerinin ve örneklendirmelerin ise bu ana 
mesajların açılımı olarak yer aldığı görülür. Bunları önem sırasına göre şu şe-
kilde sıralayabiliriz:

1. Hukuk güvenl�ğ�

Vedâ hutbelerinde belki de en öne çıkan mesaj, artık Câhiliye dönemindeki 
düzensiz ve kaba, güçlünün daha çok sözünün geçtiği ve hak sahibi olduğu, 
kabileler ve sınıflar arası katı hiyerarşinin yönettiği toplumsal hayatın sona er-
diği, onun yerine düzenli ve kurallı, herkesin hak ve hukukunun önceden 
belli olduğu, yani hukuk güvenliğinin ve hukukun üstünlüğünün bulunduğu 
bir hayata geçildiğidir. Bunun için de sık sık Câhiliye dönemine atıfla orada 
hukuksuzluğun ya da güçlünün hukukunun câri olduğu, İslam döneminde 
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ise artık herkes için geçerli kuralların olduğu ve bunlara uyulması gerektiği 
vurgusu yapılmıştır.

Ancak yeni oluşan İslam toplumunda hukuk güvenliğini sağlamaya matuf 
olarak vaz edilen her kural ve hüküm Vedâ hutbelerinde tek tek sayılmamış, 
sadece önemli görülen örnekler seçilerek verilmiştir. Verilen örnekler de ya 
toplumun din tarafından da onaylanan ortak örf ve âdetini veya İslam’ın eski-
sini ilga ederek getirdiği yeni bir kuralını hatırlatma şeklinde olmuştur. Burada 
sayılan hukukî hükümlerin formundan ve normatif içeriğinden ziyade gerçek-
leştirmek istediği amaç öne çıkmaktadır.

Hukuk güvenliğine vurgu olarak değerlendirdiğimiz rivayetleri şu başlıklar 
altında toplayabiliriz. 

a. Hukuk� �şlemlerde rıza esastır.

Bir Müslümanın malı onun rızası olmadan başkasına helal olmaz. Zulmetme-
yiniz.

Bu, Kur’an’ın da ısrarla üzerinde durduğu bir husustur. Kur’an, rızanın 
bulunmadığı bir işlemi “bâtıl yolla kazanç elde etmek/malı yemek” olarak nite-
lendirmektedir.7

Hukukî bir işlemde ilgili tarafın rızası yoksa o hırsızlıktır, gasptır, aldatma-
dır; bu da haksızlıktır ve zulümdür.

Burada, o toplumda Müslümanlar çoğunlukta olduğu için “Müslüman” 
denilmiştir. Bu ifadeye, esasında hangi inanca mensup olursa olsun diğer inanç 
sahiplerini de kapsayacak olan “kişi” kelimesinin de dahil edilmesi mümkün-
dür. Nitekim İbn Hişâm, İbn Abdirabbih gibi müellifler bunu sadece “kişi/
imriün” kaydıyla verirler.

b. Hukukun �şley�ş�nde açık b�r haksızlık/mağdur�yet�n olmaması esastır.

Hutbelerde sık sık “zulmetmeyiniz” uyarısı yapılmıştır.

Ribâ yasağının vurgulandığı yerde gerekçe ve hikmet olarak “haksızlık et-
meyin, haksızlığa da uğramayın” açıklaması yapılarak Câhiliyede’ki uygulanışıyla 
ribânın esasen açık bir haksızlık/zulüm içerdiğine ve bunun için haram kılın-
dığına işaret edilmiştir.

7 Bakara 2/188.
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c. Hukukun önünde herkes eş�tt�r/ Hukuk �hlal� yapanlara ayırım yapmaksızın 
müeyy�de uygulanır.

İnsanların hepsi Adem’in çocuklarıdır. Arab’ın Arap olmayana, Arap olmayanın 
Arab’a bir üstünlüğü yoktur. İnsanın değeri ancak takvâ iledir.

Bu, insanın insan olarak bizatihi değerli olduğu, her türlü sınıf farklılıkları 
ve ayırımcılığın kaldırıldığı anlamına gelmektedir.

Allah’a karşı saygı ve bağlılık içinde olmayı ifade eden “takvâ”ya bir değer 
ölçüsü olarak atıf, Câhiliye döneminden kalma sınıf ve sosyal statü ayrıcalıkla-
rının sona erdirilerek yerine soyu-sopu ve statüsü ne olursa olsun her bir ferdin 
sahip olması mümkün olabilecek bir ölçütün/değerin ikame edilmesi anlamına 
gelir. Çünkü takvâ, insanın doğuştan gelen ve sahip olduklarına dayanan bir 
özelliği değil, hikmetli ve erdemli olduğunda kazanabileceği bir vasıftır. Öte 
yandan takvâ, kişi ile Allah arasındadır ve hukukun bileceği iş değildir.

Kasten cana kıymalarda kısas, hataen işlenen cinayetlerde diyet gerekir.

Rebîa b. el-Hâris b. Abdilmuttalib’in oğlunun Câhiliye döneminden kalma kan 
davası, amcası Abbas b. Muttalib’in ribâsı kaldırılmıştır.

Bu duyuru, herkesin hukukun önünde eşit olduğunu, ayrıca Peygamber 
Efendimizin uygulamaya da kendi yakınlarından başlandığını, kimseye ayrıca-
lık tanınmadığını göstermektedir.

Vedâ hutbelerinde her türlü soy-sop, ırk ve kabile farklılığından doğan 
statü farklılıkları kaldırıldığı bir kez daha ilan edilmiştir. Bu açıklama hür ve 
Müslüman erkekler esas alındığında doğrudur. Müslüman olmayanlar için baş-
langıçtan itibaren ayrı bir statü söz konusudur. Müslüman köle/cariyeler ile 
kadınlara gelince, cinsiyet (erkek-kadın) ve hürriyetten (hür-köle/cariye) doğan 
farklılıklar inanç, ibadet ve ahlâk alanında eşitlenmiş olsa da hukukî alanda ve 
malî konularda devam ettirilmiştir. Bu da hukukî ve malî kuralların şekil/form 
kısmının dinin özünden ziyade sosyo-ekonomik yapı, kültür ve gelenekle daha 
fazla ilgili olması cihetiyledir. Öte yandan hak kaybı olanlara daha az sorum-
luluk yüklenerek o şartlar içinde bu ayırımın açık bir mağduriyete yol açması 
da önlenmeye çalışılmıştır.

d. Suçlarda şahsîl�k esastır.

Herkes işlediği suçtan sorumludur: Oğlu babasından baba oğlundan sorumlu 
olmaz.
Kişi baba veya kardeşinin cinayetiyle sorumlu tutulmaz.
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İslam öncesi dönemde yaygın olan “bir üyenin işlediğinden kabilesinin 
kolektif sorumluluğunun bulunması” anlayışı geride kalmış, onun yerini şahsî 
sorumluluk almıştır.

Kan davasının kaldırılmış olması da yine bu ilkenin gereğidir.

e. Ahde vefa gerek�r.

Borçların, alınan ödünç veya ariyet malın geri ödenmesi gerekir. Kefil de kefil 
olduğu borcu ödemelidir. Alınan emanet sahibine iade edilmelidir.

Ahde vefa, yani hukukî işlemlerde verilen söze bağlı kalınması insanlı-
ğın çok kadim ahlâkî ve hukukî bir değeridir. Kanunlardaki birçok ayrıntı 
ve yargılama hukukunda geliştirilen birçok yöntem de esasen de bu ilkenin 
korunmasını ve işleyişini sağlamaya yöneliktir. Çünkü “ahde vefa” toplumda 
huzur ve istikrarın yanı sıra hukuk güvenliğinin de çok önemli bir ayağını 
oluşturur. 

f. Konulmuş kurallara uyulması gerek�r.

Müslümanlar Kur’an ve Sünneti hakem ve ölçü yaptıkları sürece bir daha yanlışlık 
ve sapıklığa düşmezler.

Çünkü bu iki asıl Müslümanların din alanında rehberi olup neyi nasıl 
yapacaklarını açıklamaktadır. Bunlara uyulması aynı zamanda Müslümanların 
öngörülebilir ve düzenli bir toplum hayatlarının olması demektir.

Her varisin mirastan alacağı pay bellidir; vasiyetle bu pay ihlal edilmemelidir.

Yüz deve sınırını aşan bir diyet talebinde bulunmak da Câhiliye davranışıdır.

Nesî kaldırılmıştır.

Bu açık hükümler de yine Müslümanları konan kurallara uymaya davet 
etmektedir. 

Vedâ hutbelerinde miras paylarından kısas ve diyet gibi cezaî yaptırımlara 
temas edilmesi, herkesin bu kurallara uyması, belirlenen hakkına razı olması, 
güç ve hatır kullanarak bunun ötesine geçmeye çalışmaması uyarısını vurgula-
mak içindir. Hutbelerde Câhiliye döneminde sıkça yapılan ve takvimde keyfiliği 
doğuran ve haksızlıklara neden olan “nesî” uygulamasının kaldırıldığına genişçe 
yer verilmiş olması da bu yüzden olmalıdır.
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g. Kurallara r�ayet aynı zamanda kamu düzen�n� korumaktır.

Müslümanlar, artık Câhiliye’deki kargaşa ve bozgunculuktan uzak duracaklar; 
siyah tenli bir Habeşli de olsa yöneticiye itaat edeceklerdir.

İnsanlardan birinin diğerinin boynunu (haksız yere) vurduğu küfür dönemine 
geri dönüş yoktur; Allah’ın Kitabına tutunulduğu sürece kimse yolunu şaşırma-
yacaktır.

Vedâ hutbelerinde Müslümanların bozgunculuk ve anarşiden uzak durma-
ya, akabinde de Allah’ın Kitab’ına (ve Sünnet’e) tutunmaya veya yöneticilerine 
itaat etmeye çağrılması anlamlıdır. Burada asıl Müslümanların kamu düzeni, 
güven ve istikrar içinde yaşamasının önemine vurgu yapılmakta, bunun da 
hangi yollarla mümkün olacağı gösterilmektedir.

Cihat farzdır, ancak savaşta kelime-i şehadet getirenlerin can ve malları güven 
altında olacaktır.

Savaş gibi olağanüstü hallerde dahi uyulacak kurallar bellidir.

h. Hak ve sorumluluk denges� korunmalıdır.

Kadın ve erkeğin birbiri üzerinde hak ve sorumlulukları vardır.

Allah’a, topluma ve kişilere karşı üstlenilen haklar arasında, toplumda bi-
reylerin hak ve sorumlulukları arasında denge vardır.

Önemli bir kısmı toplumsal sağduyu, bir kısmı da ibtidaen dinî emir ve 
yasaklarla belirlenen ve mâşerî vicdanın hak ve adalet duygusunu da tatmin 
eden bu dengenin gözetilmesi aynı zamanda Allah’a karşı bir sorumluluktur. 

Aile içi karşılıklı hakların ne olduğu o toplumun yaygın örf ve adeti içinde, 
maruf ölçüsüne göre örneklendirilmiştir. Burada vurgulanan husus, herkesin 
bu denge içinde ortaya çıkan hak ve sorumluluğuna göre davranmasıdır.

2. Hukuk kurallarının teoloj�k/ak�devî yönü

Hz. Peygamber Vedâ hutbelerine daima Allah’a hamd ve sena ile başlamıştır.

İnsanlara takvâyı ve Allah’a itaati tavsiye etmiştir.

İnsanlar arasında üstünlüğün ancak Allah’a karşı gösterilecek saygı ve bağlılığa 
(takva) göre olduğu belirtmiştir.

Yaptığı tebliğe Allah’ı şahit tutmuştur.
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Herkesin sonunda Allah’ın huzurunda sorguya çekileceğini hatırlatmıştır.

Dünyada yapıp ettiklerinden âhirette hesaba çekileceklerini insanlara hatırlatmış 
ve bu hususta onları uyarmıştır.

Allah’a karşı samimiyet içinde olunmasını emretmiştir.

Dört büyük günahtan ilkinin şirk olduğu, Adam öldürenin Allah’ın düşmanı 
olduğu,

Can ve malın (ve ırzın) mukaddes kılındığı sözlerinden sonra; “Muhakkak ki 
sizler Rabbinize kavuşacak ve amellerinizden sorulacaksınız” uyarıları yapmıştır.

Miras paylarını Allah’ın belirlediğini,

Nesebi zayi edenin Allah’ın ve meleklerin lanetine uğrayacağını,

Kadınların Allah’ın emaneti olduğunu, erkeklerin onları Allah adına söz vererek 
helal kıldıklarını belirtmiştir.

Vedâ hutbelerinden buraya özetleyerek aldığımız bu uyarı ve talimatlarda 
birçok hukuk kuralının helal ve haram olarak açıklandığını ve bunun da Allah’a 
izafe edildiğini görmekteyiz. Ancak bu, sadece Vedâ hutbeleriyle alakalı bir 
durum değil, din dilinin genel karakteridir.

Kur’an’da ve hadislerde Hicaz-Arapları arasında maruf ölçüsünün ve ortak 
sağduyunun gereği olarak öteden beri uygulanan ve İslam döneminde devam 
ettirilenler de dahil birçok örf ve hukuk kuralı Allah’a izafe edilir. Mesela, koca-
nın boşama hakkını kullanım şekli,8 mirasçıların terikeden alacağı paylar,9 ev-
lenilmesi veya aynı anda tek nikah altında birleştirilmesi yasaklanan kadınlar,10 
hırsıza verilecek el kesme cezası,11 boşanan kadının hakları12 Allah’ın koyduğu 
sınır ve hükümlerdir. Sadece bu konu değil, yağmurun yağması, rüzgarların 
aşılama yapması, ağaçların yeşermesi ve meyve vermesi gibi tabiat olayları da 
Allah’ın takdir, dileme ve yaratmasıyla vücut bulmaktadır. Bu, din diliyle ve 
ilahî hitabın üslubuyla alakalı bir meseledir. Bu açıdan bakıldığında din-dünya 
ayırımı sunî bir ayırımdır ve münzel vahyi ifade eden Kitap, kâinat kitabının 
özetidir.  Yeryüzünde olup biten her şey gerek insanların eliyle gerekse se-
bep-sonuç ilişkisi içinde tabiatın işleyişiyle olsun ilk ve müessir sebep, küllî 

8 Bakara 2/229-230.
9 Nisâ 4/11-13.
10 Nisâ 4/13.
11 Mâide 538.
12 Talâk 65/1.
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yaratıcı olarak Allah’la ilişkilidir. Müslümanın bütün varlık alemini görünen 
ve görünmeyen yanlarıyla, yani fizik ve metafizik boyutlarıyla bütünüyle kav-
raması gerekir.

Aynı üslup diğer semavî dinlerin metinlerinde, Kitab-ı Mukaddes’te de var-
dır. Hatta daha genel ifade etmek gerekirse Sümer, Babil ve Asur kanunları da 
dahil olmak üzere kanun-kutsallık ilişkisi Sâmî geleneğin en belirgin özelliğidir. 
Kadim toplumların hukuklarında, özellikle de Mezopotamya hukukunda ka-
nun koyucular Tanrının adeta yeryüzündeki temsilcileridir ve yasaların kaynağı 
tanrısal iradedir. Kral-rahip motifi öndedir. Adalet tanrısal iradedir ve kral bir 
yetki/sözleşme ile onu yeryüzünde gerçekleştirecektir. Koyduğu kanunlar da 
bu tanrısal iradeyi yansıtır.13

Hukuk kurallarının, isterse insanlar tarafından konulmuş olsun, “Allah’ın 
yasaları” olarak nitelendirilmesi ve böyle görülmesi sadece teolojik değil pratik 
yönden de anlaşılabilir bir durumdur. Bununla kuralların ve yasaların insanlar 
nezdinde kabullenilmesini kolaylaştırma ve etkilerini artırma da hedeflenmiş 
olmalıdır. Öte yandan hukuk kuralları sonuç itibariyle toplum düzenini koru-
maya ve adaleti sağlamaya matuftur. Bu gerçekleştiği sürece hukuk kuralları 
dinin genel amaçları ile uyuşmakta olduğundan onların tanrısal iradeyle ilişki-
lendirilmesi de yanlış olmamaktadır.

3. Hukuk kurallarının ahlâkî değerlerle bağlantısı

Vedâ hutbelerinde hukuk kurallarıyla ahlâkî değerler arasında bağlar ku-
rulmuştur. Bunu şu ifadelerde açıkça görmekteyiz:

İnsanlar Âdemden gelmeleri cihetiyle kardeştir.

Arapların Arap olmayana bir üstünlüğü yoktur; değerli oluşu ırk ve soy-sop ile 
değil takva iledir.

Müslümanlar kardeştir.

Bir Müslüman kardeşine hıyanet etmemeli, onu aldatmamalı, onun gıybetini 
yapmamalıdır.

Bir kimsenin yüzüne tokat vurulamaz.

Bir Müslüman kardeşine eziyet edemez, onu itip kakamaz, incitemez.

13 Geniş bilgi için bk. Tosun - Yalvaç, Sumer, Babil, Asur Kanunları ve Ammi-Saduqa Fermanı, 
s. 7, 11, 24-25, 28, 37-38, 60-62, 70-71, 181, 211-217; ayrıca bk. Tosun, “Sumer, Babil ve 
Assur’lularda Hukuk, Kanun ve Adalet Kavramları ve Bunlarla ilgili Terimler”, s. 557-581.
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Yalan yere Allah’ın adını anarak yemin edilmesi günahtır.

Gönül rızası olmadan bir Müslümanın/insanın malı helal olmaz.

Ameller Allah’a karşı samimiyet içinde yapılmalıdır.

Vedâ hutbelerinde ayrıca, “orada bulunup bu nasihat ve emirleri dinleyenle-
rin gaiptekilere duyurması, orada hazır bulunanların dinledikleri bu öğütleri konu-
yu başkalarına aktarması” istenmiş, “aktarılan bu kişilerden konuyu daha da iyi 
kavrayanların çıkabileceği” de belirtilmiştir. Yine Müslümanlara “cemaatten/ana 
gövdeden ayrılmayın” uyarısı yapılmıştır, “Kur’an ve Sünnet etrafın birleşmeleri” 
tavsiye edilmiştir.

Adından da anlaşılacağı üzere hutbe bir bilgilendirme değil, uyarı ve na-
sihat konuşmasıdır. Dolayısıyla insanlara sadece uyulması gereken hukuk ku-
ralları sıralanmayıp örnekler verilerek kurallara uyulması teşvik edilmiştir. Bu 
maksatla da söz konusu kurallar belli ahlâkî tavsiyelerle birlikte zikredilmiştir. 
Diğer bir anlatımla, Vedâ hutbelerinde hukuk kurallarının yalın olarak tadat 
edilmediğini, onların hem İslam akidesiyle hem de İslam ahlâkıyla bağının sık 
sık vurgulandığını görmekteyiz.

Ahlâk, iman ve ibadetten sonra dinî öğretinin üçüncü temel unsurunu teş-
kil eder. Kişinin iman ve ibadetlerle kazanacağı dindarlık çizgisini bütün dav-
ranışlarına yansıtması, dinin temel gayelerinden biridir ve bu gaye dinin sosyal 
hayata ve dışa bakan yönüdür. İslam güzel ahlâk demektir ve Peygamberimiz 
güzel ahlâkı tamamlamak için gönderilmiştir. İman ve İslam’dan sonra üçüncü 
basamakta yer alan ihsan, dindarlığın güzel ahlâkla taçlanması, müminin yaptığı 
her işi Yüce Yaratanın kendisini daim gördüğünü ve bildiğini düşünerek, öyle 
bir bilinç ve duyarlılık içinde yapması demektir. Allah’a ve âhiret gününe ina-
nan, dinin emrettiği ibadetleri içtenlikle yerine getiren müminin sosyal hayatta 
ve insanlarla ilişkisinde de belli bir kalitede olması beklenir.

Vedâ hutbelerinde Peygamber Efendimizin aile hayatından karşılıklı hu-
kukî ve ticarî ilişkilere kadar birçok alanda sözünü ettiği hukukî kurallar ve 
yaptığı tavsiyeler de esasen insan davranışlarında erdemin ve ahlâkîliğin egemen 
olması gayesiyledir. Diğer bir anlatımla, üst değer olan ahlâkîliğin toplumun 
marufu ekseninde örneklendirilmesi niteliğindedir. Dini literatürde “maruf”, 
fıtratla da ilgilidir ve “münker”in karşıtı olarak toplumun sağduyusuna dayanan 
ortak ahlâkî tutumunu ve duyarlılığını ifade etmektedir.

Öte yandan Vedâ hutbelerinde ortak cemaate, birlik ve beraberliğe sık-
ça vurgu yapılması, muhataplardan orada duyduğu öğütleri başkalarına da 
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aktarmalarını istemesi ve bu görevin onlara emanet olarak tevdi edilmesi Müs-
lümanlar arasındaki ortak bilincin, dinî duyarlılığın ve duygu bağının artması 
demektir. Toplumda iyiliklerin yaygınlaşıp kötülüklerin azalması ancak böyle 
bir atmosferde mümkün olur.

4. Hukuka r�ayet�n �badetlerle ve İslam’ın d�ğer hükümler�yle �rt�batı

Peygamber Efendimiz sözlerinin başında Allah’a hamd ve senadan sonra Namaz, 
oruç, hac ve zekâtı emretmiştir.

Nesebi zayi edenin nafile ve farz ibadetlerinin kabul olunmayacağını bildir-
miştir.

Namaz kılanın Allah’ın zimmeti, yani koruması altında olduğunu haber ver-
miştir.

Muhacir’i ‘kötülükleri, hata ve günahları terk eden, Allah’ın haram kıldıklarını 
işlemeyi de terk eden kişi’ olarak tanımlamıştır. Mücahid de ‘Allah’a ibadet ve 
tâat konusunda nefsiyle mücadele eden kimsedir.

İslam’ın temel akidesi üç şey üzerine inşa edilmiştir: Bunlar; ulûhiyet, âhi-
ret ve nübüvvettir. Allah ile olan ilişkimiz ise iki eksende yürümektedir: Birin-
cisi, Allah’ı tanımak, yani marifet. İkincisi de O’nun nimetlerine mazhariyete 
binaen O’na teşekkür borcu; yani şükür ve hamd. 

Allah’ı tanıma borcumuz olan “marifet”i iman esasları karşılar. Allah’a te-
şekkür, şükür ve minnet borcumuzu da “ibadetler ve ahlâk” karşılar. Bundan 
dolayı dinîn üç temel unsuru iman, ibadet ve ahlâk daima birbiriyle irtibatlıdır. 
Özetle din, yaratılmış olmayı ve Allah’a karşı sınırsız bir bağlılık ve minnet içinde 
olmayı içtenlikle benimsemek, içimize sindirmek, bu varoluşumuzun karşılığı 
şükretmeyi bilmek ve bütün davranışlarımıza bu bilinci yansıtmaktır. Mümin 
için varoluş ve dünyaya gönderiliş en büyük lütuftur ve iman bu lütfa karşı 
kalbin şükrüdür. Dünya nimetlerine karşı da dilin ve bedenin şükrü gerekir.

Bunun için de Vedâ hutbelerinde iman, ibadet, ahlâk, Allah’a saygı, yarat-
tıklarına şefkat, başkasının hak ve hukukuna riayeti sağlayan kurallar iç içedir 
ve birbiriyle irtibatlı olarak vaz edilmiştir. Din dilinde bu iç içelik hep baskın 
olduğundan Vedâ hutbesi metnini bir hukuk veya temel haklar bildirimi şek-
linde tanıtmak veya bu tür bildirilerden biriyle kıyaslamak isabetli olmaz. Hatta 
daha genel ifade etmek gerekirse ilke olarak Kur’an ve hadisleri diğer din dışı 
metinlerle içerik, üslup veya başka yönlerden karşılaştırıp bu yargıya varmak 
doğru değildir.
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B. Hukuk İlkeler�
Vedâ hutbelerinde, yukarıdaki dört temel gaye ve mesajın bir bakıma ay-

rıntısı olarak aşağıdaki hukuk ilkeleri getirilmiş ve bu ilkelerin bazı örnekleri 
verilmiştir.

1. Canın Korunması / Can Güvenl�ğ�

Canlar (kanlar) dokunulmazdır, tıpkı Mekke şehri, Arefe günü ve Zilhicce ayı gibi.

Dört büyük günahtan biri, haksız yere bir cana kıymaktır.

Mümin, insanların, mallarına ve canlarına zarar vermeyeceğinden emin olduğu 
kişidir.

Kasten öldürmenin cezası kısastır, hataen işlenen cinayetlerde ise diyet gerekir.

Taammüden adam öldürmenin tanımı yapılmıştır.

Kan davaları kaldırılıp suçun şahsiliği ilkesi getirilerek suçsuz kimselerin can 
güvenliği sağlanmıştır.

Ciddi bir tehdit ve şiddet altında kalana meşru müdafaa hakkı tanınmıştır.

2. Malın Korunması / Mal Güvenl�ğ�

Mallar dokunulmazdır, tıpkı Mekke şehri, Arefe günü ve Zilhicce ayı gibi.

Mümin, insanların, mallarına ve canlarına zararı dokunmayacağından emin 
olduğu kişidir.

Dört büyük günahtan biri, hırsızlıktır. 

Rızası olmadan Müslümanın malı helal olmaz

Ödünç ve ariyet alınan mal geri verilmelidir.

İnsanların mallarını eksik vermek haramdır.

3. Irz ve Namusun Korunması

Irz dokunulmazdır, tıpkı Mekke şehri, Arefe günü ve Zilhicce ayı gibi.

Dört büyük günahtan biri, zinadır.

Zina edene Allah’ın ve meleklerin laneti vardır; onun tövbe ve şahitliği kabul 
edilmeyecektir.

Bir kimsenin iffetine iftirada bulunmak büyük günahlardandır.
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Can, mal ve ırzın tıpkı Mekke şehri, Arefe günü ve Zilhicce ayı gibi doku-
nulmaz (haram) olduğunun söylenmesi, Hicaz Araplarının zihinlerinde çakılı 
bu üç kutsal ve dokunulmaz üzerinden bir anlatımdır. Böylece, bilinen ve ina-
nılan bu kutsallara dokunulmadan asıl kutsal ve dokunulmaz olanın insanın 
can, mal ve ırzının olduğu vurgulanmış olmaktadır.

4. Toplumsal düzen�n korunması

Hz. Muhammed’den sonra artık herhangi bir peygamber gelmeyecek, Kur’an ve 
Sünnet Müslümanlara kıyamete kadar rehber olacaktır.

Kur’an ve Sünnet’in Müslümanlar arasında her zaman ortak bir bağ ol-
masının istenmesi, müminler arasında dinî bilgi, duygu ve meşruiyet yönüyle 
istikamet, birlik ve istikrarı sağlamanın yolunu göstermesi yönüyle önemli bir 
mesajdır.

“Habeşli siyahî bir kimse/köle bile olsa yöneticilere itaat edilecektir ki cennete 
girilsin.” (Bazı rivayetlerde bu itaat “Allah’ın kitabına uydukları sürece” kaydıyla 
zikredilir). 

Müslümanlar, Hz. Peygamber’den sonra tekrar küfre ve dalalete düşüp birbirinin 
boynunu vurma tehlikesine karşı uyarılmıştır.

Burada asıl kastedilen Câhiliye dönemindeki hoyratlık ve anarşi haline 
dönme tehlikesidir.

Komşulara iyi davranılması defalarca tavsiye edilmiştir.

Yeryüzünde fesat çıkarmayın” uyarısı yapılmıştır.

Bütün bunları Müslümanların birlik ve dirlik içinde, her türlü fitne ve kar-
gaşadan uzak olarak yaşaması, güvenli bir toplum oluşturması ve kamu düzeni 
içinde yaşaması yönünde direktifler olarak anlamak gerekir.

5. Özel Hayatın Korunması

Anne babaya saygı, akrabaya sevgi ve saygı tavsiye edilmiştir.

Erkeklerin ve kadınların birbiri üzerinde haklarının olduğu belirtilmiştir.

Özellikle aile içi karı-kocanın birbirleri üzerindeki hak ve sorumlulukları 
o toplumun genel geçer örf ve adetine, marufuna göre örneklendirilmiştir; bu 
bağlamda hak ve sorumluluklar arasında makul bir denge vardır.
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6. Toplumda Dezavantajlı Kes�mler�n Korunması

Kadınlar konusunda Allahtan korkun. Onlar, sizin yanınızda, kendileri için 
hiçbir şeye mâlik olmayan himayeye muhtaç kimselerdir, buyrularak kadınların 
haklarına riayet edilmesi ve bu hususta Allah’tan korkulması uyarısı yapılmıştır.

Kadınlar erkeklere emanettir.

Kadınların ‘emanet’ olarak görülmesinin ve özel himayeye alınmasının ge-
rekçesi de o günün şart ve anlayışı içinde kadınların kendi başlarına bir şey 
yapma imkanına sahip olmayışıdır. Böyle olduğu için de güçlü ve karar verici 
taraf olan erkeklere sorumluluk yükleme cihetine gidilmiştir.

 “Kölelere iyi davranın, yediğinizden yedirin giydiğinizden giydirin. Onları ce-
zalandırmakta aşırı gitmeyiniz, işkence yapmayınız.” uyarısı da toplumda ikinci 
sıradaki dezavantajlı kesimin haklarını korumaya matuftur.

Vedâ hutbelerinde yetimler, çocuklar, zimmîler gibi diğer kesimler hak-
kında bir açıklamanın yer almayışı, burada temel ilkeleri vurgulamanın esas 
alınması ve onların iyi anlaşılmasını sağlayacak bir-iki örnekle iktifa edilmesi 
sebebiyledir. 

 

7. Neseb�n Korunması

Çocuklar babalarından başkasına nispet edilemez.

Çocuk hangi döşekte (evlilik içinde) doğmuşsa kural olarak nesebi o aileye 
(babaya) aittir.

Bu, öteden beri Araplar arasında yaygın olan bir kuraldır. Aksine açık bir 
delil olmadığı sürece bu kural esas alınarak sonu gelmez tartışmaların ve şüp-
helerin önüne geçilmek istenmiştir.

Gerçek babasından başkasına nesep iddiasında bulunan kimse Allah’ın ve me-
leklerin lanetine uğrayacak, ibadetleri, tövbesi ve şahitliği kabul edilmeyecektir.

Nesebin korunmasına ve kişilerin sadece gerçek babalarına nispet edilme-
sine böylesine vurgu yapılması, aile bünyesinde ve nesebinde daha fazla nüfus 
bulundurmaya veya daha soylu biriyle nesep bağı kurmaya son derece istekli 
olan ve bu konuda toplumun ahlâkî sınırlarını da hayli zorlayan Câhiliye kül-
türüne karşı alınmış önemli bir tedbir mahiyetindedir.

Bir kimsenin nesebini zayi edecek şekilde evlat edinmenin yasaklanmış 
olması da bu tedbirle paralellik arz etmektedir.
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Son Söz
Vedâ hutbelerinin içeriği incelendiğinde, İslam döneminde getirilen bütün 

hukuk düzenlemelerinin tek tek sayılmayıp üst bir bakışla genel bir çerçeve 
çizildiği ve bu çerçeveye uygun bazı örneklerin verildiği, öte yandan birçok 
hukuk kuralının akidevî ve ahlâkî boyutuna da dikkat çekildiği görülmektedir. 
Onun için de bu hutbelerde örneklerin kendisi ve içeriğinden çok onunla vur-
gulanmak istenen ilke ve amaç önemli olmaktadır. Hutbe metni verilmek iste-
nen ana mesaj ve ilkeler açısından okunmadığında, orada bulunan muhatapl ara 
inanç, ibadet, ahlâkla ilgili uyarıların, haram, günah ve suç olan davranışların, 
ilke ve üst kurallarla onların somut örneklerinin niçin bir arada ve iç içe bir 
şekilde hatırlatıldığını anlamak zorlaşmaktadır.

Geniş kitlelere üst değer ve ilkeleri soyut olarak telkin etmek yerine onla-
rın içselleştirilmesini sağlayacak uygulama örneklerini ve muhatapların kendi 
gerçekliklerinden seçilen somut bilgileri vermek daha etkili olmaktadır. Vedâ 
hutbelerinde de buna ağırlık verilmiştir. Dinî hayatta da zaten geniş kitleler 
için soyut ve teorik bilgiden çok somut ve pratik örneklendirmeler, gün-
lük yaşayışlarında karşılığı bulunan uyarılar önemlidir. Soyutlama hem daha 
sonraki safahatı hem de işin fikriyatıyla ilgilenen belli bir kesimi alakadar 
etmektedir. 

Sonuç olarak, Vedâ hutbesinde ele alınan konularda verilen mesajı za-
man ve mekândan soyutlayarak boşluğa bir hitap şeklinde değil, İslâm’ın ilk 
muhataplarının yakın geçmişleri ve İslam’ın bu olgular/gerçeklik üzerinden 
verdiği ilkesel mesajlar, yani zihinlerdeki temel insanî ve ahlâkî değerleri 
yeniden hatırlatma ve pratiğe dönüştürme şeklinde anlamamız gerekir. Di-
ğer bir anlatımla Vedâ hutbesini evrensel nitelikte alternatif bir insan hakları 
bildirisi gibi sunmak yerine tarih ve toplumun akışı içinde İslam’ın insanlığın 
iyi, doğru ve güzel istikametinde zihniyet dönüşümüne getirdiği metafizik 
rehberliğin belli olgular ekseninde somut izdüşümleri şeklinde okumak daha 
isabetli olacaktır.
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