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TAR HSEL SÜREÇTE
SÜNNET N BA LAYICILI I OLGUSUNA
BUHÂRÎ’N N FIKHU’L-HADÎS ÖZEL NDE
B R BAKI-

Osman GÜNER*

AN APPROACH TOWARD THE BINDING AUTHORITY OF SUNNAH WITH
SPECIAL REFERENCE TO FIQH AL-HADITH OF AL-BUKHARI
The issue of understanding religious texts and instructions of God and His
prophet after the revelation of Islam has been subject to a deep effort and occupation. The question which speeches and deeds of Prophet are to be taken a model
(paradigm) and which model is to be taken a binding authority have been discussed
throughout the history of Islam. This paper presents the developments and the
course of understanding sunnah until the third century after hicra, which is considered to be the golden age of hadith. Then, it deals with 1) al-Bukhari’s approach toward the issue of binding authority of sunnah and hadith; 2) His method of understanding by taking his canonical perspective of al-hadith (f kh al-hadith) as reflected
in the headlines of different sections in his work called al-Sahih into consideration as
concrete samples of his thought. The main purpose of this paper is to determine the
level of understanding of al-muhaddisun, who are accepted as the conservative trend
in Islamic tradition, with respect to hadith and sunnah within the paradigm of binding
authority of sunnah.

GR
slam tarihi boyunca, Hz. Peygamber’in söz ve davran=Mlar=n=n gerek Müslümanlar ve gerekse diRer insanlar için örneklik teMkil etmesi konusunda -baz= marjinal gruplar= istisna edersek- hiçbir ihtilâf vaki olmam=Mt=r. Müslümanlar=n, kendilerine örnek olarak gördükleri,1 yüksek ahlâk sahibi2 ve son peygamber Hz. Muhammed’in (a.s.) örnek al=n=p al=namayacaR=n= ilke olarak tart=Mmalar= elbette mümkün
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deRildir. Bununla birlikte onun hangi söz ve davran=Mlar=n=n örneklik teMkil ettiRi,
örneklik teMkil edenlerin de teMrî aç=dan baRlay=c= olup olmad=klar= tarih boyunca
tart=Mma konusu olmuMtur.3 Bu makalede, hadisin alt=n çaR= olarak kabul edilen h.
III. asra kadar geçen süre içerisinde, sünnetin anlaM=lmas=na yönelik nas=l bir fikrî
geliMim ve mücadele seyri yaMand=R=na iMaret ettikten sonra, muhaddislerin en gözde
simalar=ndan biri olarak kabul edilen mam Buhârî’nin sünnet ve hadislerin baRlay=c=l=R= olgusuna nas=l yaklaMt=R=n= ve bu hususta nas=l bir yöntem izlediRini, Sahîh’indeki f=khî görüMlerini (f=khu’l-hadîsini) yans=tan bâb baMl=klar=ndan müMahhas
örnekler vererek ortaya koymaya çal=MacaR=z. Bununla amac=m=z, slam düMüncesinin geleneksel ve muhafazakâr kanad=n= temsil ettiRi iddia edilen muhaddislerin,
sünnet ve hadisleri anlama ve yorumlama konusundaki fikrî çabalar=n=n hangi düzeyde olduRunu, sünnetin baRlay=c=l=R= ilkesini esas alarak tespite çal=Mmakt=r.
Hz. Peygamber, hayatta iken ashâb= taraf=ndan izlendiRini, örnek al=nd=R=n=,
ad=m ad=m takip edildiRini ve hatta vefat=ndan sonra da örnek al=nacaR=n= biliyordu.
Bununla birlikte söylediRi sözler ve yapt=R= davran=Mlar=n=n ne ifade ettiRini, hangilerinin teMrî yönden baRlay=c= olduRunu, hangilerinin olmad=R=n= aç=klamam=M, bu
konuda herhangi bir ayr=m yapmam=Mt=r.4 O, bu hususta sadece birkaç kez, tümüyle
dünyevî say=labilecek ve doRrudan risalet göreviyle alâkal= olmayan iMler ile tebliR
etmekle yükümlü olduRu dinî konulara iliMkin talimatlar=n= birbirinden ay=rm=Mt=r.
Nitekim ‘Telkîhu’n-Nahl (Hurma AM=lamas=)’ diye meMhur hadisin sonunda dile
getirdiRi Mu cümle buna en çarp=c= örnektir: “(7unu iyi bilin ki,) Ben de bir be erim; size
‘dininize’ ili kin bir ey emredersem onu al n. E&er kendi reyimle bir ey emredersem, (nihayet) ben de bir be erim.”5 Bu hadisin baMka bir tarikinde de: “Siz ‘dünya’ i lerinizi
(benden) daha iyi bilirsiniz”6 buyurmuMtur. Ancak burada hemen belirtmeliyiz ki,
Hz. Peygamber bu hadisinde, baz=lar=n=n sand=R= gibi mutlak manada bir din-dünya
ayr=m=na gitmemiMtir. O bu sözleriyle, dinin herhangi bir talimat=n=n bulunmad=R=
konularda her meslek erbab=n=n, kendi dünyas=yla ilgili iMleri diRer insanlardan daha
iyi bileceRini ima etmiMtir. Esasen burada geçen ‘din’ kelimesini de, vahiy manas=na
kullanm=Mt=r.7 Dolay=s=yla gerek Hz. Peygamber’in Mahsiyeti, gerekse getirdiRi dinin
temel ilke ve esaslar=n= göz önüne ald=R=m=zda, onun yaln=zca bu ifadesine bakarak,
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slam âlimleri aras=nda sünnetin baRlay=c=l=R= aç=s=ndan yap=lan tart=Mmalar, görüM ayr=l=klar=, bu konuya
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BaRlay=c=l=k Aç=s=ndan Taksimi”, S. D. Ü. 0lahiyat Fak. Der., s. 39-102; Hayreddin Karaman, “BaRlay=c=l=k Bak=m=ndan Rasûlullah'=n Davran=Mlar=”, Hz. Peygamber ve Aile Hayat , lmî NeMriyat, stanbul, 1989,
s. 127-150; Bünyamin Erul, “Sahabenin Sünnet'e BaRlay=c=l=k Aç=s=ndan Bak=Mlar=”, 0slâmî Ara t rmalar
Der., C: X/1, s. 59-68.
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tav=r ve davran=Mlar=nda din-dünya ayr=m= gözettiRi ve sahabeye de bu konuda tavsiyelerde bulunduRu Meklinde bir sonuca varmam=z imkâns=zd=r.8

SAHABEDE BA LAYICILIK ANLAYI I
Hz. Peygamber’in ilk muhataplar= olan sahâbîler ise, sahip olduklar= anlay=M
ve idrakleri ölçüsünde onun talimatlar=ndan azamî Mekilde istifade ediyorlard=. Genellikle Peygamber (a.s.) ‘in yapt=klar=n= harfiyen yerine getiriyorlar; kendileri için
neyin baRlay=c= olup olmad=R=na, hangi hareketin mutlaka yerine getirilmesi gereken farz ve vacip, hangisinin mendûb ve müstehab olduRuna, keza hangi davran=M=n
mutlaka kaç=n=lmas= gereken bir haram, hangisinin mekruh olduRuna bakmaks=z=n,
yap=lmas= istenilen Meyi (emri) yapmaya, kaç=n=lmas= istenilen Meyden (nehiyden) de
uzak durmaya özen gösteriyorlard=. K=sacas= Peygamber (a.s.)’den ne duymuMlar ve
ne görmüMlerse ona göre amel etmeye ve onu uygulamaya gayret ediyorlard=. Bir
çok sahâbî bu Mekilde hareket ederken, sahip olduklar= iman, ittiba ve itaat anlay=Mlar=n=n gereRi olarak, mendûb hükmündeki nebevî bir tavsiyeyi uyulmas= kaç=n=lmaz bir emir; hoM karM=lanmayan mekruh hükmündeki bir uyar=y= da mutlaka kaç=n=lmas= gereken bir nehiy gibi telâkki edebilmiMlerdi.9
Ancak bu genel temayülle birlikte, baz= sahâbîlerin, Peygamber (a.s.)’in yapt=R= veya yap=lmas=n= istediRi baz= davran=Mlar=n=n farz olup olmad=R=n=; ayn= Mekilde
kaç=nd=R= veya kaç=n=lmas=n= istediRi baz= hareketlerin de haram olup olmad=R=n=
sorgulad=klar= görülmektedir. Sözgelimi Peygamber (a.s.)’e umre yapman=n vacip
olup olmad=R= sorulmuM, o da: “Hay r (vacip de&il), ancak umre yapman z faziletlidir”
buyurmuMtu.10 Yine sar=msak yemenin haram m= olduRu kendisine sorulmuM, o bu
soruya da: “Hay r (haram de&il), ben sadece kokusundan dolay ondan ho lanm yorum”
diye cevap vermiMti.11 Dolay=s=yla sahabe, Peygamber (a.s.)’in saRl=R=nda iken ona
yönelttikleri bu tür sorularla, sünnetin baRlay=c=l=R=na iliMkin kafalar=nda oluMan
istifhamlar= gidermek istiyorlard=.
Peygamber (a.s.)’in vefat=ndan sonra da, onun hangi talep ve fiillerinin baRlay=c= olduRu konusunda sahabenin farkl= yaklaM=mlar sergilediklerini görüyoruz.
Buna göre kimi sahâbîler, Hz. Peygamber’in baz= taleplerini baRlay=c= bir emir ya da
nehiy olarak alg=larken; kimileri de ayn= talebin ya bir ter&îb veya terhîb için ya da bir
istiMare, tavsiye veya irMad gayesiyle yap=ld=R=n= belirtmiMlerdir. Nitekim meyvelerin
olgunlaM=ncaya kadar sat=lmamas=, arazilerin belli bir meblaR karM=l=R=nda kiraya
verilmemesi, teravih namaz=n=n vacip, vitir namaz=n=n da farz olarak görülmemesi
ve kurban etlerinin üç gün içerisinde tüketilmesi gibi konularda12 sahabenin sahip
8

Bu hadisin manas= ve yorumuna iliMkin ayr=nt=l= bilgi için bk. Kâd= yâz, 7ifâ-i 7erîf, (trc. S. Cebeci),
Rehber Yay., Ankara, 1992, s. 483-4; Yûsuf el-Karadâvî, Bilgi ve Medeniyet Kayna& Sünnet, (trc. Ö. H=d=r), Yörünge Yay. stanbul, 2001, s. 16-22.
9
Erul, Sahabenin Sünnet Anlay , T. D. V. Yay., Ankara, 1999, s. 287.
10
Tirmizî, Hacc, 88 (III/270); Ahmed b.Hanbel, III/316, 357.
11
Müslim, EMribe, 170-1 (II/1623-4); Tirmizî, Et’ime, 13 (IV/261). Hz. Peygamber’in, bazen sahabeden
yerine getirmelerini istediRi baz= talepleri olduRu, onlar=n da onun bu talebinin yerine getirilmesi gereken (vacip) bir emir olup olmad=R=n= sorduklar=na iliMkin daha baMka örnekler de vard=r. Bk. Erul, Sahabenin Sünnet Anlay , s. 288-91.
12
Bk. Erul, Sahabenin Sünnet Anlay=M=, s. 291-307.
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olduklar= anlay=M ve içtihat farkl=l=R=na baRl= olarak farkl= deRerlendirmeler yapt=klar=
görülmektedir.
Nitekim sahabenin, sünnetin baRlay=c=l=R=n= dikkate alarak farkl= deRerlendirmelerde bulunduRuna iliMkin örnek yaklaM=mlardan biri de ‘cuma namaz= için
gusletmenin’ gerekip gerekmediRi konusundaki tav=rlar=d=r. Baz= sahâbîlerin kanaati, cuma günü gusletmenin vacip olduRu yönündedir. Onlar=n naklettiRine göre,
Hz. Peygamber, ashâb=ndan cuma namaz=na guslederek gelmelerini istemiMtir. Meselâ Abdullah b. Ömer, Peygamber (a.s.)’in bu konuda, bir gün minberdeyken ashâb=na: “Sizden biri cuma namaz na gelece&i zaman y kans n”13 dediRini nakleder. Hz.
Ömer de hilâfeti s=ras=nda hutbedeyken bir gün Hz. Osman’=n cuma namaz=na geç
geldiRini görünce neden geciktiRini sormuM, o da iMlerinin yoRun olduRunu ve ancak
abdest al=p namaza yetiMebildiRini söylemiM. Bunun üzerine Hz. Ömer onu: “Yaln=zca abdest ha! Peki siz Allah Resûlünün ‘Sizden biri cumaya geleceRi zaman y=kans=n’ dediRini duymad=n=z m=?”14 diye uyarm=Mt=r. Ebû Saîd el-Hudrî’nin rivayetine göre de Resûlüllah Möyle buyurmuMtur: “Cuma günü gusletmek her ergen (Müslüman)a vaciptir.”15 Bu rivayet, farkl= lâf=zlarla ayn= Mekilde merfû olarak Hz. Hafsa,
Câbir b. Abdullah ve Berâ b. Âzib gibi sahâbîler kanal=yla da nakledilmiMtir.16 Ancak
ayn= manay= kendisinin bir kanaati (mevkûf bir haber) olarak aktaran Ebû
Hüreyre’nin, “Cuma günü gusletmek, t=pk= cünüplükten dolay= gusletmek gibi her
ergen Mahsa vaciptir”17 Meklindeki ifadeleri ise oldukça mânidard=r. Zira kendisine, bu
sözün Peygamber (a.s.)’e ait olup olmad=R= sorulduRunda, “Hay=r, deRil!” diye karM=l=k vermiM ve k=zm=Mt=r.18 Keza baMka sahâbîlerden, cuma günü gusletmenin vacip
deRil, mendûb ve nafile (sünnet) olduRu yönünde görüMler de serdedilmiMtir. Nitekim Enes b. Mâlik, Semure b. Cündüb ve diRer baz= sahâbîler, “Kim cuma günü
abdest al=rsa, bu güzeldir ve farz olan= yerine getirmiMtir; kim de y=kan=p (guslederse) bu (onun için) daha faziletlidir” Meklinde aç=kça bu konudaki kanaatlerini ortaya
koymuMlard=r. Dolay=s=yla Ebû Saîd el-Hudrî’nin ve diRer baz= sahâbîlerin ‘guslün
vücûbiyetine’ iliMkin naklettikleri rivayeti, Peygamber (a.s.)’in bu konudaki emrine
istinaden ç=kar=lm=M mevkûf bir hüküm olarak deRerlendirmek mümkündür.
Bununla birlikte sahabeden, Peygamber (a.s.)’in cuma günü y=kan=p temizlenmeyi emrettiRine dair bir talebinin bulunduRunu bildikleri halde, böyle bir emrin
vücûbiyet ifade etmediRini, ihtiyarî bir emir olduRunu, dolay=s=yla baRlay=c= olmad=R=n= ifade eden sahâbîler de vard=r. Fakîh sahâbîlerden Abdullah b. Abbâs ve Hz.
ÂiMe’nin, söz konusu nebevî talebin/emrin hikmeti ve illetini aç=klayarak yapt=klar=
deRerlendirme, metodik aç=dan oldukça önemlidir. NakledildiRine göre, bir adam
13

Mâlik, Cum'a, 5 (I/102); Buhârî, Cum'a, 2 (I/213); Müslim, Cum'a, 1-2 (I/579).
Mâlik, Cum'a, 5 (I/102); Buhârî, Cum'a, 2 (I/212); Müslim, Cum'a, 3-4 (I/580).
15
Mâlik, Cum'a, 4 (I/102); Buhârî, Cum'a, 2 (I/212); Müslim, Cum'a, 5 (I/580).
16
Bk. Ebû Ca'fer et-Tahâvî, 7erhu Meâni'l-Âsâr, (thk. M. Zührî en-Neccâr), Dâru'l-Kütübi'l- lmiyye,
Beyrut, 1996, I/116; Nureddin el-Heysemî, Mecma'u'z-Zevâid ve Menba'u'l-Fevâid, Müessesetü'l-Meârif,
Beyrut, 1986, II/175-6.
17
Mâlik, Cum'a, 4 (I/102); ayr=ca krM. Tahâvî, 7erhu Meâni'l-Âsâr, I/119.
18
Abdurrezzâk b. Hemmâm, el-Musannef, (thk. H. Rahman el-A'zamî), el-Meclisü'l- lmî, Beyrut, trz.,
III/198.
14
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bn Abbâs’a guslün vacip olup olmad=R=n= sorar, o da buna: “Hay=r, gusletmek ihtiyarî (tercihe baRl=) bir sünnettir” der ve kendisini bu kanaate sevk eden olay=n iç
yüzünü Möyle anlat=r: “Peygamber (a.s.) zaman=nda insanlar yoksuldu. Yünlü elbiseler giyerler ve s=rtlar=nda yük taM=r(bu suretle geçimlerini saRlar)lard=. Mescit ise
dard=, tavan= bas=k ve üzeri dallarla örtülüydü. S=cak bir günde Hz. Peygamber mescide gelmiMti. Yünlü elbiseler içinde mescide gelen insanlar terlemiMler ve ter kokular= etrafa yay=lm=Mt=. Öyle ki bu durum birbirlerini rahats=z edecek boyuta ulaMm=Mt=.
Peygamber (a.s.) bunun fark=na var=nca: “Ey insanlar, cuma günü olunca y kan n!
Yan nda güzel kokusu olan varsa, o da ondan sürünsün!” buyurmuMtu. Sonra yüce Allah zenginlik verdi de, insanlar yünlü elbise giymeyi ve aR=r iMlerde çal=Mmay= b=rakt=lar. Bu arada mescit de geniMletildi.”19 bn Abbâs’=n bu sözleri, Peygamber (a.s.)’in
insanlardan uymalar=n= istediRi emrin, belli bir illete/sebebe baRl= olduRunu, illetin
ortadan kalkmas= durumunda hükmün de kalkacaR=n=, dolay=s=yla onun, Peygamber
(a.s.)’in bu emrini baRlay=c= olarak görmediRini göstermektedir. Hz. ÂiMe de, meseleye ayn= perspektiften yaklaMm=M ve sözün baRlam=n= dikkate alarak, cuma günü
gusletmenin vacip olmad=R=n= ve dolay=s=yla bu hükmün baRlay=c= olamayacaR=n=
ifade etmiMtir.20
Bu örnek de gösteriyor ki, sünneti anlama ve yorumlamada farkl= yaklaM=mlar
sergileyen sahâbîlerden, kimileri, Peygamber (a.s.)’in sözlerinin maksad=n=, sebebini
ve baRlam=n= dikkate almaks=z=n, yaln=zca sözün emir kipinde olmas=n= esas alarak,
baRlay=c= olduRuna inand=klar= emre ittiba etmek amac=yla lâfz=n zahirine sar=lm=Mlar; kimileri de kullan=lan lâfz=n emir kipinde olmas=n=n sözün baRlay=c= olabilmesi
için tek baM=na yeterli olmad=R=n=, nebevî talebin sebep ve âmillerinin ne olduRunun,
sözün hangi baRlam ve Martlarda söylendiRinin ayr=ca belirlenmesi gerektiRine iMaret
etmiMlerdir. Sahabe aras=nda görülen bu anlay=M ve içtihat farkl=l=R= nedeniyledir ki,
herhangi bir sahâbîye göre baRlay=c= olan nebevî bir tasarruf, bir baMkas=na göre
baRlay=c= görülmeyebilmektedir.21
Sonuçta, her sahâbînin kendi birikim, anlay=M, idrak ve muhakeme gücü nispetinde deRerlendirme yapt=R= ve her ne kadar kendi dönemlerinde kategorik bir
ayr=m= mümkün k=lacak bir ekolleMme ya da bir gruplaMman=n yaManmad=R= görülse
de, temelde naslar= anlama ve yorumlamada zahirî/lâfzî yaklaM=mla, f=khî/içtihadî
yaklaM=m olmak üzere iki farkl= temayülün varl=R= dikkat çekmektedir. BaMlang=çta
sahâbîler kanal=yla ilk nüveleri bu Mekilde oluMturulan yaklaM=mlar=n, sonraki dönemlerde slam kültür hayat=n= derinden etkileyecek mezhebî oluMumlara zemin
teMkil ettiRi görülecektir.

EHL- HADÎS - EHL- RE’Y ÇEK MES VE SÜNNET N BA LAYICILI I
Hz. Peygamber’in vefat=ndan sonra, gerek dört halife gerekse Emevîler döneminde bir çok sahâbî, ilmî, siyasî ve askerî maksatlarla slam coRrafyas=n=n çeMitli
19

Ebû Dâvud, Tahâret, 130 (Mektebetü't-Terbiye, Beyrut, 1989, I/72); Tahâvî, 7erhu Meâni'l-Âsâr, I/1167.
20
Buhârî, Cum'a, 14 (I/217); Müslim, Cum'a, 6 (I/581); krM. Tahâvî, 7erhu Meâni'l-Âsâr, I/117.
21
Erul, “Sahabenin Sünnet'e BaRlay=c=l=k Aç=s=ndan Bak=Mlar=”, 0. A. Der., C: X/1, s. 68.
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bölgelerine daR=lm=Mlar ve buralarda kurduklar= ders halkalar= ve yetiMtirdikleri öRrenciler sayesinde ilmî ve kültürel faaliyetlere öncülük etmiMlerdir. Sahabeden büyük bir kesimin yaMad=R= Medine Mehri, Hz. Ömer, Zeyd b. Sâbit, Abdullah b. Ömer,
Hz. Osman, Hz. ÂiMe ve Abdullah b. Abbâs gibi fakih sahâbîler sayesinde güçlü bir
f=khî-ilmî geleneRin oluMmas=na öncülük etmiMtir. Medine merkezli bu gelenek,
sahabe ve tâbiîn döneminde “Medine Ekolü” diye bilinen ve daha çok hoca, çevre ve
malzeme farkl=l=R=na dayanan bir ekolleMme görünümünde iken, Abbâsîler dönemine gelindiRinde “Ashâbu’l-hadîs, Ehlü’l-hadîs ve Ehlü’l-eser” gibi isimlerle an=lmaya
baMlanm=Mt=r.
Ashâbu’l-Hadîs, Abbâsî iktidar=n=n ilk dönemlerinden itibaren Müslümanlar=
içinde bulunduklar= parçalanm=Ml=ktan kurtarmak; toplumsal hayat=, idealleMtirilen
Hz. Peygamber dönemine göre Mekillendirmek; birlik ve bütünlük içerisinde yaMatmak için, çözümün Allah’=n Kitab=n=n yan= s=ra Hz. Peygamber’in hadisleri, sahabe
ve tâbiînin sözlerinde olduRuna inanan; bu maksatla bunlar= bir araya toplay=p,
konular=na göre tasnif eden; genelde görüMlerini hadislere dayand=ran; onlara baRlanmay= teMvik eden; Kitap ve hadisten baR=ms=z rey kullanmaktan sak=nd=ran ve
onu kullananlar= eleMtiren kimselerin müMterek ad= olmuMtur.22 Bu dönemde Ehlü’lhadîsin önemli bir kesimi, aklî ilimlerle ilgilenmekten, rey ve k=yasa baMvurmaktan
sak=nd=rman=n ötesinde, hadislerin anlaM=lmas=na dair hiçbir tefsir ve yoruma hoMgörüyle bakmam=M ve yaln=zca rivayetlerin nakliyle uRraMm=Mt=r. Kendilerini fukahâya
malzeme toplamakla görevli sayan kimi hadisçiler, sorguland=klar=nda, kendilerinin
sadece birer râvî ve nakilci olduklar=n= söylemekle yetinmiMlerdir. Nitekim tan=nm=M
hadisçilerden eM-!a’bî (v. 110/728), kendi döneminde yayg=nl=k kazanan, “hadisçilerin eczac=, fakîhlerin de doktor olduklar=” benzetmesine kat=ld=klar=n= Möyle ifade
etmiMtir: “Bizler fakîh deRiliz; biz yaln=zca hadis dinledik ve onlar= rivayet ettik.”23
Hadislere Meklen baRlanmay= savunan Dâvud ez-Zâhirî ve Ahmed b.
Hanbel’le birlikte Mâlik ve !âfiî, Ehl-i hadîsten say=l=rken,24 el-Câmiu’s-Sahîh’ine bâb
baMl=R= da dahil, hadis d=M=nda hiçbir Mey almayan Müslim ile, f=khî görüMlerini eserinin bâb baMl=klar=nda vermeye çal=Man Buhârî de Ehl-i hadîsin farkl= gruplar= aras=nda
yer alm=Mlard=r.25
Medine ekolünün yan= s=ra, Kûfe Mehri de kurulduRu andan itibaren önemli
bir ilim merkezi olmaya baMlam=Mt=r. Kûfe Mehrinin bir ilim merkezi olmas=nda ve
ekolleMmesinde, Hz. Ömer taraf=ndan gönderilen Abdullah b. Mes’ûd’un önemli bir
rolü vard=r. Ayr=ca bu konuda, dinî naslar= anlama ve yorumlamada rey ve içtihad=
büyük bir maharetle kullanan Hz. Ömer, Hz. Ali, Sa’d b. Ebî Vakkâs, Ebû Mûsâ elEM’arî ve Ammâr b. Yâsir gibi sahâbîlerin katk=s= da büyüktür. Bu ilmî faaliyet, hiç
Müphesiz orada tâbiînden seçkin âlimlerin yetiMmesine önderlik etmiMtir.26 Kûfe Meh22

Ashâbu'l-Hadîs'in bu ve benzer tan=mlar= için bk. bn Hazm el-Endelûsî, el-Fasl fi'l-Milel ve'l-Ehvâ ve'nNihal, Beyrut, 1986, II/113; Ebû Feth eM-!ehristânî, el-Milel ve'n-Nihal, (thk. Abdülemîr Ali Menhâ vd.),
Beyrut, 1990, I/245; Fahruddîn er-Râzî, Menâk bu'l-0mâmi' -7âfiî, Kahire, 1986, s. 393.
23
el-Hatîb el-BaRdâdî, el-Fakîh ve'l-Mütefakkih, Dâru'l-Kalem, Beyrut, 1986, II/84.
24
!ehristânî, el-Milel ve'n-Nihal, I/245.
25
Abdullah Ayd=nl=, “Ehl-i Hadîs”, D. 0. A., X/507.
26
M. Zâhid el-Kevserî, F khu Ehli'l-Irâk ve Hadîsuhum, (nMr. Abdülfettâh Ebû Gudde), Beyrut, 1970, 42-5.
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rinin bu ilmî atmosferinde yetiMmiM olan brâhim en-Nehaî, sahabe ve tâbiîn âlimlerinden alm=M olduRu ilmi, rey ve içtihattaki üstün kabiliyetiyle zenginleMtirmiM;
naslar= anlamada ortaya koyduRu metot ve görüMlerini, öRrencisi Hammâd b. Ebî
Süleymân vas=tas=yla Ebû Hanîfe ve öRrencilerine intikal ettirmiMtir. Sahabe ve
tâbiîn döneminde Irak/Kûfe’de baMlat=lan ve temelde naslar= anlama ve yorumlamada rey, k=yas ve akla vurgu yapan bu ilmî faaliyet, H. II. asr=n ortalar=ndan itibaren Ebû Hanîfe ve öRrencilerinin gayretleriyle sistemleMmiM ve bir ekol haline gelmiMtir. Kûfe’de kurulan bu ekol, Abbâsîler dönemine girerken “Ehlü’r-re’y” diye
isimlendirilmeye baMlanm=Mt=r.27
Merkezi Kûfe’de olan Ehl-i re’yin, Medine merkezli Ehl-i hadîsle mukayese
edildiRinde en belirgin özelliRi, naslar= tahlil ederken akla ve düMünceye oldukça
fazla yer vermeleri; mesailerini hadis rivayetlerinin toplanmas=ndan çok, hadislerin
s=hhati, kaynak deReri, anlaM=lmas=, yorumlanmas= ve tenkidi gibi konularda yoRunlaMt=rmalar= ve bu hususta kendilerine has kriterler geliMtirmeleriydi.28 H. II. as=rda
slam coRrafyas=n=n iki önemli merkezinde belirginleMen bu rey ve hadis merkezli
ekollerin varl=R=, hadis metinlerinin anlaM=lmas= ve yorumlanmas=nda belirgin bir
Mekilde yöntem farkl=l=R=na dayal= olarak iki önemli zihinsel ak=m=n bulunduRunu
göstermektedir. Bu zihinsel yaklaM=mlardan reyi temsil eden ‘fakîh’in, toplumsal
hayatta vuku bulan olaylar=n bilfiil içinde yaMayan ve sosyal yap=n=n sürekli deRiMtiRi bir ortamda yeni ortaya ç=kan problemleri reye ve aklî metotlara baMvurarak
çözmeye çal=Man bir otorite olduRu; hadisi temsil eden ‘muhaddis’in ise, mesaisini
daha çok hadis ve hadis rivayetiyle s=n=rl= tutan, âdeta sosyal hayat=n gerçeklerinden
habersiz yaMayan, realiteyi tan=mayan, mant=k, muhakeme ve seyyal düMünceden
uzak ve genelde nazariyata baRl= kalan bir rivayet âlimi/râvî olduRu görülür.29
Özellikle tedvin döneminde, hadis uydurmac=l=R=n=n baMlamas= nedeniyle zorlu yolculuklara katlanarak (‘er-rihle fî talebi’l-hadîs’ faaliyetleri sayesinde) diyar
diyar dolaM=p sözlü ve yaz=l= rivayet malzemesini toplayan, hadis Meyhlerinden çeMitli tahammül yollar=yla hadis al=p h=fzeden, sonra bunlar= meclisler tertip edip rivayet eden kimselerin, bu hummal= çal=Mmalar s=ras=nda kendilerini, hadislerin nebevî
gaye ve maksatlar=na göre yorumlanmas= ve deRerlendirilmesi faaliyetine verme
imkân=ndan yoksun kald=klar=n= söylemek mümkündür.30 Ebû Gudde’ye göre, kendilerini rivayete hasreden bu muhaddislerin “çoRunun gayret ve çabas=, rivayet ve
(haberi) dinlemeye yönelikti. Hadisin anlam ve içeriRini tahlil etmeye Middetle karM=
ç=k=yorlard=. Hatta bu râvîler, ilmin sadece senet ve metin olarak hadis rivayetinden
ibaret olduRunu düMünüyor, (metinleri) tahlil edip anlamay= ilim saym=yorlard=. Bir
rivayeti anlamak için rey kullanmay=, ona sayg=s=zl=k olarak deRerlendiriyorlard=.”31
27

M. Esad K=l=çer, “Ehl-i Re'y”, D. 0. A., X/521.
Sönmez Kutlu, 0slam Dü üncesinde 0lk Gelenekçiler, Kitâbiyât Yay., Ankara, 2000, s. 41.
29
Zekeriya Güler, Zâhirî Muhaddislerle Hanefî Fakihleri Aras=ndaki MünakaMalar ve htilaf Sebepleri, T.
D. V. Yay., Ankara, 1997, s. 1-2.
30
Görmez, Metodoloji Sorunu, s. 58; krM. Talat KoçyiRit, Hadis Ist lahlar , Ank. Ü. . F. Yay., Ankara, 1985,
s. 52-3.
31
Abdulhayy el-Leknevî, er-Ref'u ve't-Tekmîl fi'l-Cerhi ve't-Ta'dîl, (thk. Abdülfettâh Ebû Gudde), Dâru'lBeMâiri'l- slâmiyye, Beyrut, 1987, s. 87 (Ebû Gudde'nin tahkik notu).
28
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Fahreddîn Râzî’ye göre ise, bu devrin muhaddisleri, insanlar= hadislere baRlanmaya
teMvik eden, bunun d=M=ndakilere sar=lmaktan sak=nd=ran, ilmî tart=Mma ve münazaralara girmekten kaç=nan,32 hakk=nda ayet veya hadis bulunan konularda nass= esas
al=p, bulunmayan konularda ise susmay= tercih eden, yeni ve farazî olaylar=n çözümü konusunda f=khî tart=Mmalara girmeyen kimselerdir.33
DiRer taraftan Ehl-i re’y diye bilinen kesime göre, ak=l ve rey olmadan nass=n
anlaM=lmas=, yorumlanmas= ve yeni ortaya ç=kan meselelere çözüm bulunmas= mümkün deRildir. brâhim en-Nehaî’ye atfedilen “
” (Hadis ancak reyle, rey de ancak hadisle isabetlidir)34 sözü, onlara göre, hadis metinleri tahlil edilirken aklî deRerlendirmeler yapman=n ne kadar kaç=n=lmaz
olduRunu göstermektedir. Her ne kadar hadis taraftarlar=nca, hadise ayk=r= hükümler verdikleri, sahih hadisle ameli terk ettikleri ve reyi hadisten üstün tuttuklar=
Meklinde itham edilmiM olsalar da, Kûfelilerin reyle birlikte hadislere de fevkalâde
vâk=f olduklar=n= gösteren Mu olay oldukça dikkat çekicidir: Rey ekolünün meMhur
imam= Ebû Hanîfe ile k=raat ve hadis rivayetleriyle ünlü imam A’meM bir gün ayn=
mecliste oturuyorken, Ebû Hanîfe’ye bir soru sorulur, o da kanaatini ifade eder.
A’meM, ona bu kanaate nereden ulaMt=R=n= sorar. O da A’meM’in daha önce kendisine
rivayet ettiRi beM ayr= hadisi okuyarak cevap verir. Bunun üzerine A’meM: “Bu kadar=
kâfi! Sana yüz günde rivayet ettiklerimi bana bir saatte naklettin. Senin bu hadislerle amel edeceRini tahmin etmemiMtim; (yan=lm=M=m.) Ey fakîhler! Sizler doktorsunuz, biz (muhaddis)lerse eczac=lar=z. Ey koca adam, sen ise hem doktor hem de
eczac=s=n!” der.35 Bundan da anlaM=l=yor ki, ne Ebû Hanîfe ve öRrencilerinin ‘rey ekolü’ olarak tan=nmas=, ne de hadis rivayetiyle meMgul olan muhaddislerin ‘hadis ekolü’ olarak isimlendirilmesi, salt reyi kabul ya da ret anlay=M=yla izah edilemez. Zira
her iki tarafta da hem reyi hem de hadisi birlikte kullanan ve görüMlerini bu iki temele dayand=ran çok say=da âlim vard=r. Nitekim Medine ekolünün önde gelen
imam= Mâlik b. Enes’in (v. 179/795) mezhebinde rey ve k=yasa geniM yer vermesi,36
hadis ilmini çok seven yeRenlerine bu ilimden hem kendilerinin hem de baMkalar=n=n
faydalanabilmesi için rivayeti azalt=p naklettiklerini anlamaya çal=Mmalar=n= söylemesi,37 hocas= Rebîa’ya (v. 136/ 753) reyi çok kulland=R= için “Rebîatü’r-Re’y” denilmesi,38 keza Abdullah b. Mübârek’in (v.181/ 797) bir soru üzerine, ancak hadis bilen
32

Fahreddîn er-Râzî, Menâk bu'l-0mâm e -7âfiî, s. 393, 400.
Ehl-i hadîsin nas=l tan=mland=R=na iliMkin daha fazla bilgi için bk. smail H. Ünal, 0mam Ebu Hanife’nin
Hadis Anlay ve Hanefi Mezhebinin Hadis Metodu, D. . B. Yay., Ankara, 1994, s. 29.
34
Abdülazîz el-Buhârî, Ke fu'l-Esrâr (7erhu Usûli'l-Pezdevî), stanbul, 1308, I/60; bk. Kevserî, F khu Ehli'lIrâk, s. 48.
35
Abdülkâdir el-KureMî, el-Cevâhiru'l-Mudiyye fî Tabakâti'l-Hanefiyye, II/484 (Muhammed Avvâme,
Eseru'l-Hadîsi' -7erîf fî 0htilâfi'l-Eimmeti'-Fukahâ, Dâru's-Selâm, Beyrut, 1987, s. 86'dan naklen); krM. bn
Abdilberr, Câmiu'l-Beyâni'l-0lm, Dâru'l-Kütübi'l- lmiyye, Beyrut, trz., II/130-1.
36
Bk. M. Emin ÖzafMar, Hadisi Yeniden Dü ünmek, F khî Hadisler Ba&lam nda Bir 0nceleme, Ankara Okulu
Yay., Ankara, 1998, s. 46, 48, 51, 52, 56, 57, 61; Karaman, 0slam Hukuk Tarihi, Nesil Yay., stanbul,
1989, s. 199-201.
37
Hasan b. Abdurrahmân er-Râmehurmuzî, el-Muhaddisü'l-Fâs l beyne'r-Râvî ve'l-Vâî, (thk. M. Accâc elHatîb), Dâru'l-Fikr, Beyrut, 1971, s. 242, 559.
38
Emîn el-Hûlî, Mâlik b. Enes, Dâru'l-Kütübi'l-Hadîse, M=s=r, 1951, III/641; Ünal, 0mam Ebu Hanife’nin
Hadis Anlay , s. 42.
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ve reye vukufu olanlar=n fetva verebileceRini söylemesi39 gibi örnekler, temelde bu
ekolün de reye karM= olmad=klar= ve hatta hadisleri deRerlendirmede aklî istidlâle
önem verdiklerini göstermektedir. Dolay=s=yla Hz. Peygamber ve sahabe devrinde
olduRu gibi, “ak=l yürütme”, “muhakeme yapma” ve “olaylar= birbirine k=yas etme”
Meklindeki rey, hem hadisçiler hem de rey taraftar= olarak bilinen kimselerce kullan=lm=M olmas=na raRmen, karM=l=kl= hücumlar=n çeMitli Mekillerde devam ettiRi, bu
hücumlarda merkezlerin Hicaz ve Irak Meklinde belirginleMtiRi ve bunlardan Hicaz
mektebinin “hadisçi”, Irak mektebinin ise “reyci” olarak tan=nd=R= görülmektedir.40
Bunlar aç=kça gösteriyor ki, bu iki kesim aras=nda var olan ihtilâf ve çekiMme, esas
ald=klar= teMrî kaynaklar ve metotlar=na dayal= köklü ve derin bir ayr=l=ktan deRil,
naslar= deRerlendirmedeki anlay=M, yaklaM=m tarz= ve üstat farkl=l=R= ile, yetiMtikleri
sosyal, siyasal ve kültürel çevre Martlar=n=n çeMitliliRinden kaynaklanmaktad=r.
Ehl-i hadîs ile Ehl-i re’y aras=ndaki bu tart=Mma ve çekiMmeler, ilerleyen dönemlerde olumlu etkileri de beraberinde getirmiM, öyle ki, taraflar=n birbirlerine
karM= tutumunda bir yumuMama ve deRiMme olmuM, karM=l=kl= kurulan bilgi al=MveriMi
sayesinde belli ölçüde yak=nlaMma saRlanm=Mt=r. Bu durum, bir taraftan fakîhleri
hadis rivayeti, tenkidi ve hadislerden faydalanma yollar= konusunda daha itinal=
davranmaya sevk ederken, diRer taraftan da muhaddisleri, daha önce yaln=zca rivayetiyle uRraMt=klar= hadislerin anlamlar= üzerinde düMünmeye ve hadisleri dirayet
aç=s=ndan da deRerlendirmeye sevk etmiMtir. Hicrî ikinci asr=n ortalar=ndan itibaren
baMlayan bu ilmî gayretler, hadis tarihinin alt=n çaR= olarak bilinen ve meMhur
Kütüb-i Sitte müelliflerinin eserlerini telif ettikleri hicrî üçüncü as=rda doruk noktaya ulaMm=Mt=r. F=khî maksatl= tasnif faaliyetlerinin gerçekleMtiRi bu dönem, muhaddislerin f=kha soyunduklar= ve bir anlamda fukahâya üstünlük kurduklar= bir dönem
olmuMtur. Nitekim fakîh muhaddislerden bn Uyeyne’nin (v. 198/813) “Hadis, ancak fakîhlerin (elinde ayd=nlat=c=), baMkalar=n=n elinde ise sapt=r=c=d=r”41 sözü ile,
Abdullah b. Vehb’in (v. 197/812) “Mâlik b. Enes ile Leys b. Sa’d (v. 175/791) olmasayd= ben helâk olurdum; zira Resûlüllah’=n her hadisiyle amel edilir zannederdim”42
Meklindeki sözleri, devrin muhaddislerinin ‘f=khu’l-hadîs’e ne kadar önem vermeye
baMlad=klar=n= göstermesi aç=s=ndan oldukça dikkat çekicidir.

BUHÂRÎ’N N FIKHU’L-HADÎS NDE BA LAYICILIK OLGUSU
Hicrî ikinci ve üçüncü as=rlarda telif edilen sünen ve câmi’ türü eserlerin tasnifinde, muhaddisleri motive eden en etkin unsur, f=k=h olmuMtur. BaMta Buhârî
olmak üzere, Tirmizî, Ebû Dâvûd, bn Mâce ve Nesâî, f=khu’l-hadîs türünün en
gözde eserlerini meydana getirmiMler ve bu eserlerinde önce f=kh=n konular=na göre
çerçeveyi belirleyip, sonra da rivayetleri bu sisteme göre yerleMtirmiMlerdir. Bunun
en güzel örneRini Buhârî’nin Sahîh’inde görmek mümkündür.43 Buhârî, sahih hadis39

bnu'l-Kayy=m el-Cevziyye, 0'lâmu'l-Muvakk în an Rabbi'l-Âlemîn, Kahire, 1325, I/53.
Ünal, mam Ebu Hanife’nin Hadis Anlay=M=, s. 36.
41
bn Ebî Zeyd el-Kayrevânî, el-Câmi', s. 118; bk. Kâdî Îyâz, Tertîbu'l-Medârik, I/96 (Avvâme, Eseru'lHadîs, s. 43'ten naklen).
42
bn Abdilberr, el-0ntikâ fî Fadli'l-Eimme, s. 27-8 (Avvâme, Eseru'l-Hadîs, s. 58'den naklen).
43
ÖzafMar, Hadisi Yeniden DüMünmek, s. 186.
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leri derlemek maksad=yla yazd=R= eserinde, “bâb” baMl=klar= oluMturarak, burada ayet
ve hadislere dayal= olarak kurduRu mant=kî örgü sayesinde, f=khî görüMlerini, hadislere iliMkin yorum ve deRerlendirmelerini, kat=lmad=R= görüMlere dair eleMtirilerini,
k=saca f=khu’l-hadîsini yans=tmaya çal=Mm=Mt=r.44 Eserinin bu özelliRi öteden beri
dikkatleri çekmiM olduRundan, “Buhârî’nin f=kh= (doRrusu f=khu’l-hadîsi) konu baMl=klar=ndad=r” sözü pek meMhur olmuMtur.45 Biyografi yazarlar=n=n çoRuna göre, mam Buhârî meMhur bir muhaddis olman=n yan= s=ra ayn= zamanda devrinin en
büyük fakîhlerinden de biridir. Ancak burada ‘fakîh’ terimini, kelimenin orijinal
anlam=na baRl= kalarak “meseleleri dikkatle ve incelikleriyle kavrayan kimse” olarak
anlamak daha doRrudur. Bu yönüyle Buhârî’nin, “kendine has bir hüküm istinbat
44

Muhaddislerin hadisleri anlama ve yorumlama çabalar=n= yetersiz bulan Mehmet Görmez, tasnif
dönemiyle birlikte muhaddislerin, -geniM anlamda- dirâyetü'l-hadîse teMvik ederek, rivayet ettikleri hadisler üzerinde düMünmeye yönelttiklerini, Hasanu'l-Basrî, Ali b. Medînî ve mam Mâlik'ten örneklerle
ortaya koyduktan sonra, bir ilim olarak f=khu'l-hadîsin Ehl-i re’ye bir tepki olarak doRduRunu ve onlar=n f=khu'l-hadîsi f=khu'r-re’ye alternatif/karM=t olarak kulland=klar=n= belirtir. Ona göre, 'f=khu'l-hadîsi daha dar ve teknik anlamda- müstakil bir ilim dal= haline getiren kiMi mam !âfiî'dir ve esasen ne Hz.
Peygamber'in üslûbu, ne de hadislerin manaya göre rivayet edilmesi, hadislerin birer kanun metni gibi
deRerlendirilmesine imkân vermese de, !afiî taraf=ndan geliMtirilen nas teorisi sayesinde hadis metinleri
de birer nas gibi görülmüM ve onun bu anlay=M= kendisinden sonra gelen hadisçilerce rey f=kh=na karM=
savunmac= bir yaklaM=m olarak kullan=lm=Mt=r.' Ayr=ca ona göre, 'her ne kadar tasnif dönemi muhaddisleri, eserlerini yazarken rivayet ettikleri hadislerin f=kh=n= yans=tmaya çal=Mm=M olsalar da, onlar=n bu
çabas=n=n baMar=l= olduRu söylenemez…' (bk. Görmez, “F=khu'l-Hadîs”, D. 0. A., XII/547-8; Metodoloji
Sorunu, s. 60-1).
lgi alanlar= itibariyle düMünüldüRünde, hadis ile f=kh=n ayr= birer branM olduklar=, birbirleriyle kesiMen
ortak noktalara sahip olmakla birlikte, birbirlerinden baR=ms=z yanlar=n=n da bulunduRu bilinmektedir.
Nitekim daha sahabeden itibaren kimi âlimlerin hadiste iyi, f=k=hta iyi olmad=klar=, kimilerinin de f=k=hta iyi hadiste yetersiz olduklar=, baz=lar=n=n da her iki branMta da iyi olduklar=na dair kaynaklarda
zikredilen ifadeler, bu ilim dallar=n=n ayr= birer meMguliyet alan= olarak alg=land=R=n= göstermektedir
(bk. bn Sa'd, et-Tabakâtü'l-Kübrâ, Dâru Sâd=r, Beyrut, 1968, II/368, 373; M. Accâc el-Hatîb, es-Sünne
kable't-Tedvîn, Dâru'l-Fikr, Beyrut, 1981, s. 19-20).
Dinî naslar=n anlaM=lmas= konusunda metodoloji geliMtirmek, anlama ve yorumlamaya iliMkin prensipler
vaz' etmek, Müphesiz en zorunlu ve en önemli ilmî disiplinlerden biridir; ancak bu meMguliyet, kabul
etmeliyiz ki, muhaddislerden ziyade aslen usulcülerin ve fakihlerin meslekî alan=na girmektedir. Bununla birlikte yaMad=R= çaR=n ilmî, dinî, siyasî, sosyal ve kültürel geliMmelerine duyarl= bir muhaddisin
sistematik hadis koleksiyonlar=n= oluMtururken, hadislerin tasnif ve tenkidi konusunda kendi metodolojisini tam olarak uygulay=p, fakihlerin metodolojik birikimlerinden de nispeten istifade etmesi ve
hatta tek bir branM=n s=n=rlar= içerisinde kalmayarak baMka bir alanda da vukufiyet saRlamaya çal=Mmas=,
esasen takdirle karM=lanacak bir husustur. Zira bu çaba, bir anlamda teorik ve pratik bütünlüRü oluMturma çabas=d=r. Hattâbî'nin de hakl= olarak belirttiRi gibi, esasen dinin naslar=n= anlama konusunda ne
tek baM=na muhaddisler ne de tek baM=na fakihler yeterli konumda deRillerdir. Ona göre muhaddislerin
f=kha, fakihlerin de hadise yönelmeleri ve böylelikle rivayet-dirayet bütünlüRünün saRlanmas= ideal
olan bir yaklaM=m tarz=d=r. Bu baRlamda o, slamî ilimleri bir binaya, hadis ve sünneti bu binan=n temeline, f=k=h ve reyi de bu temel üstünde yükselen yap=ya benzetmektedir. Nas=l ki, temele dayanmayan
bina çökmeye mahkûmsa, üzerinde bina olmayan temel de iMlevsiz kalmaya mahkumdur. Dolay=s=yla
'nass n' ve 'reyin', bir ve beraber olmas= gerektiRi son derece aç=kt=r. (Ebû Süleymân el-Hattâbî,
Meâlimu's-Sünen, (thk. A. A. Muhammed), Dâru'l-Kütübi'l- lmiyye, Beyrut, 1991, I/4).
O halde özetle diyebiliriz ki, aslen ilmî sorumluluRu, kendi bak=M aç=s=na göre geliMtirdiRi metodoloji
doRrultusunda hadisleri tenkit, tercih ve tasnif etmek olan ve üstelik 'f=khu'l-hadîs'i büyük bir maharetle kullanan bir muhaddisin, henüz slamî ilimlerin yeni filizlenmeye baMlad=R= bir dönemde, 'saRl=kl=
bir anlama metodolojisine sahip olmad=R=', mevcut yaklaM=m=n da savunmac= ve tepkisel olmaktan ar=namad=R= ve k=sacas= ideal bir anlama yöntemi geliMtiremediRi gerekçesiyle yad=rganmas= ve mahkûm
edilmesi, hakl=l=R= son derece kuMkulu bir yaklaM=m gibi görünmektedir.
45
bn Hacer el-Askalânî, Hedyu's-Sârî Mukaddimetü Fethi'l-Bârî, (thk. M. F. Abdülbâkî), Dâru'r-Reyyân
li't-Türâs, Kahire, 1986, s. 11.
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ve ifade tarz=na sahip bir fakîh-muhaddis olduRunu, f=khî görüMleri her ne kadar
bazen Mu veya bu mezhep imam=n=n görüMleriyle mutab=k olsa da, onun herhangi
bir mezhebin müntesibi olmad=R=n= söyleyebiliriz. Bâb baMl=klar=ndaki üslûbuna
bakarak genelde, onun f=khî konular= sosyal bask= ve vâk=alardan uzak olarak ayet,
hadis ve eserin ibarelerine uygun teorik ve akademik bir zeminde ele almas=, sahabe
ve tâbiîn kavlini delil saymas=, farazî f=kha itibar etmemesi gibi niteliklerini, kendine has metodolojisinin karakteristik özellikleri olarak gösterebiliriz.”46
Bir muhaddis olarak f=khu’l-hadîs konusunda bu denli Möhret sahibi olan
Buhârî, acaba hadisleri anlama ve yorumlama konusunda nas=l bir yöntem izlemiMtir? Onun f=khî görüMleri bâb baMl=klar=nda sakl= olduRuna göre, acaba buralarda
benimsediRi ve savunduRu görüMler, ne tür bir anlama metodolojisine sahip olduRunu göstermektedir? Yapt=R= deRerlendirmelerde naslar=n illet ve hikmetini esas alarak gâî yorumlar getirmiM midir, yoksa naslarda geçen emir ve nehiy ifadelerini, her
hâlükârda vacip ve haram hükmünde görebilecek kadar lâf=zc= ve Mekilci/literal bir
yaklaM=m= m= benimsemiMtir? K=sacas=, sünnetin baRlay=c=l=R=n= dikkate alm=M m=d=r,
ald=ysa nas=l bir yöntemi esas alm=Mt=r?
Bu sorular=n cevaplar=na geçmeden önce Muna iMaret etmeliyiz ki, esasen bir
muhaddisin görev ve sorumluluRu, hadislerle ilgili teknik konularda bilgili ve maharetli olmak, hadisin s=hhatini tayin için senet ve metin tenkidini en objektif kriterlere dayal= olarak tespit etmek, baMkalar=n=n tespit edemedikleri gizli kusurlar=n=n
(illetlerinin) bulunup bulunmad=R=na vâk=f olmak, senetteki râvîlerin durumlar=na
iliMkin malûmat sahibi olmak… ve k=sacas= bu konuda metodoloji geliMtirip buna
uygun nitelikteki hadisleri tespit ve tasnif ederek bu alandan yararlanmak isteyen
otoritelerin ya da ilgililerin hizmetine sunmakt=r. GeçmiMte baz= fakihlerce, rivayet
ettikleri hadis metinlerini anlamamakla suçlanan muhaddis imamlar=n kendilerini,
‘bizler eczac=y=z’ diye savunmuM olmalar=, bu yönüyle oldukça mânidard=r. Bu benzetmeye göre, görevleri, doktorlar=n teMhisi doRrultusunda hastalara hizmet vermektir. !üphesiz bir eczac=n=n, eczac=l=R=n d=M=nda hekimlik formasyonuna sahip
olmas= da istenilen ve arzu edilen bir niteliktir. Zira hangi hastal=Ra hangi ilaçlar=n
önerilmesi gerektiRinden habersiz bir doktorun durumu ile, genel olarak tüm hastal=klar= kapsayacak düzeyde ilaç profiline sahip olmayan ve hastaya konulan teMhisi
alg=lamaktan yoksun olan bir eczac=n=n konumu, sonuca etkisi aç=s=ndan ayn= vahamettedir. Her iki meslek erbab=n=n da birbirlerinin ilgi alanlar= hakk=nda k=smen
de olsa vukufiyet sahibi olmalar= gerektiRi ortadad=r. Ancak nas=l ki bir doktorun,
ayn= zamanda eczac= olamad=R= ya da eczac=l=R=n teknik inceliklerini bilmediRi gerekçesiyle suçlanmas= doRru deRilse, ayn= Mekilde bir eczac=n=n da hekimlik formasyonuna sahip olmad=R=, hastaya teMhis koyamay=p tedavi edemediRi gerekçesiyle
suçlu görülmesi ya da en az=ndan bu durumun bir eksiklik olarak deRerlendirilmesi
doRru deRildir. Mte muhaddisin durumu da t=pk= eczac=n=n durumu gibidir. Hadis
46

Ali BardakoRlu, “Buhârî'nin HukukçuluRu”, Büyük Türk-0slam Bilgini Buhârî-Uluslararas Sempozyum,
18-20 Haziran 1987, Kayseri, 1997, 205-7. Buhârî'nin Sahîh'indeki bâb baMl=klar=n= ve kiMisel tavr=n= esas
alarak yap=lm=M bir baMka çal=Mma için bk. Mustafa Ertürk, “ mâm Buhârî'nin Siyâset Anlay=M=: Yöneten-Yönetilen liMkisi”, Marife, May=s, 2001, Konya, sy. 1, s. 7-31.
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ilminin ilgi alan=na giren konularda yeterince vukufiyet sahibi olan ve bu doRrultuda sorumluluRunun gereklerini yerine getiren bir muhaddisin, usul bilgini veya
fakîhin ilgi ve uzmanl=k alan=na giren bir konuda yetkin ve mahir olmad=R= gerekçesiyle yad=rganmas= ve bunun çok önemli bir eksiklik olarak görülmesi doRru bir
yaklaM=m olmasa gerektir. Özellikle de, slamî ilimlerin müstakil birer ilim dal= haline gelmeye baMlad=R= bir dönemde bu hususun göz ard= edilmemesi gerektiRi ortadad=r.
Hadislerin baRlay=c=l=R=n=n tespiti olgusu, haddi zat=nda bir anlama, yorumlama ve deRerlendirme faaliyetidir ve dolay=s=yla bu konuda öncelikli görev, uzmanl=k alanlar= itibariyle usûl bilginleri (metodoloji uzmanlar=) ve fakîhlere düMmektedir. Bununla birlikte, hadisçiliRinin yan= s=ra fakîhliRiyle de meMhur mam Buhârî,
her ne kadar eserini, birer muhaddis olan bn Huzeyme (v. 311/923) ve öRrencisi
bn H=bbân’=n (v. 354/965) yapt=R= gibi,47 hadisleri “emirler, nehiyler, haberler, mubahlar ve Peygamber’e has fiiller” Meklinde baRlay=c=l=R=n= dikkate alarak tasnif etmemiM
olsa da; onun, f=kh=n konular=n= esas alarak açt=R= bâb baMl=klar=nda yer yer bu türden deRerlendirmeler yapt=R= da bir vâk=ad=r.48 Esasen Buhârî’nin, nebevî talimatlardaki baRlay=c=l=R= nedenli dikkate al=p almad=R=n= gerçek anlamda tespit edebilmek
için bu konuda kapsaml= bir araMt=rma yapmak gerekir. Hatta onun sünnet anlay=M=
hakk=nda müstakil bir araMt=rma yap=lmas= durumunda önemli bir eksiklik giderilmiM olacakt=r.49 Biz burada, onun, sünnetin baRlay=c=l=R= konusundaki görüMlerini
yeterince incelemeden indirgemeci ve genellemeci bir anlay=Mla, Mu ya da bu yaklaM=m= benimsediRi Meklinde peMin bir yarg=da bulunmak yerine, bilimsel bir metotla
eserinden seçtiRimiz baz= örneklemelerden ve bâb baMl=klar=na iliMkin yap=lan baz=
ilmî araMt=rmalar=n verilerinden yararlanarak, bir ön deRerlendirme yapman=n
mümkün olabileceRini düMünüyoruz:
1. Bu konuda en dikkat çekici örnek, ihramdan ç=kmayla ilgili bir hadis hakk=nda Buhârî’nin yapt=R= deRerlendirmedir. Buhârî, bu konuda açt=R= bâb baMl=R=nda,50 Peygamber (a.s.)’in ‘emir ve nehiylerinin’ her hâlükârda ‘vücûbiyet ve tahrîme’
delâlet etmediRini, emir ve nehiylerden, ‘baRlam, hal karinesi ve baMka delillerin’
iMaretiyle ‘mubahl=k’ hükmünün ç=kar=labileceRini ifade etmiMtir.51 Buna delil olarak
47

Bk. bn Huzeyme, es-Sahîh, (thk. M. M. el-A'zamî), el-Mektebetü'l- slâmî, Beyrut, 1975, I/71, 108, 171,
211; III/285, 336 vb.; bn Belbân el-Fârisî, el-0hsân fî Takrîbi Sahîhi 0bn H bbân, (thk. !uayb el-Arnavût),
Müessesetü'r-Risâle, Beyrut, 1988, I/103-49.
48
“ mam Buhârî her ne kadar Sahîh'ini, öncelikle sahih olan hadisleri bir araya getirmek maksad=yla telif
etmiM olsa da, bu onun muhtelif konulara iliMkin görüMlerini hiç esirgemeksizin eserinin çeMitli yerlerine
serpiMtirmesine engel teMkil etmemiMtir. O, bu maharetiyle, hadislerin senet ve metinlerinin seçiminde
ne kadar hassas bir muhaddis, konu baMl=klar=n=n tertip ve tanziminde de ne büyük bir müçtehit olduRunu göstermiMtir. Diyebiliriz ki, Buhârî, bir taraftan eserinde sahih hadislere yer verirken, diRer taraftan da bütün gücünü Peygamber’in (a.s.) hadislerinden hüküm istinbat=na vermiM ve bu üstün gayretiyle bir hadisten bir çok konuda hüküm ç=karabilme baMar=s=n= göstermiMtir.” (Ali Toksar=,”Sahîhu'lBuhârî'nin Bâb BaMl=klar=n=n Özellikleri ve DeReri”, Büyük Türk-0slam Bilgini Buhârî, s. 121) Buhârî'nin
eserindeki bâb baMl=klar=n=n özellikleri hakk=nda daha geniM bilgi için bk. Toksar=, a.e, s. 121 vd.
49
Buhârî'nin sünnet anlay=M=n= tüm önyarg=lardan uzak, kapsaml= ve sistematik bir yöntemle ele al=p
ortaya koyacak bilimsel bir çal=Mma, bugüne kadar yap=lmam=M ve hâlâ bu alana ilgi duyan araMt=rmac=lar=n gayret ve çabas=n= beklemektedir.
50
Bk. Buhârî, 'tisâm, 27 (VIII/161): “...
! " # $% " & ' ( )* +, - ”
51
bn Hacer, Fethu'l-Bârî, XIII/349.

40

Buhârî ve Sünnetin Ba3lay c l 3 Olgusu

41

da, Hz. Peygamber’in sahabeye ihramdan ç=kmalar= için “0hramdan ç k n ve han mlar n za yakla n!” buyurduRunu nakletmiM ve hemen akabinde de Câbir b. Abdullah’=n “Peygamber (a.s.) onlara bunu kesin olarak emretmedi (vacip k=lmad=), sadece
han=mlar= (ile cinsel iliMkiyi) helâl k=ld=” ifadesine yer vermiMtir. Ayr=ca Ümmü
At=yye’nin “Biz kad nlar cenazenin ard ndan gitmekten nehyolunmu tuk, ancak bu, bize
kesin olarak yasaklanmam t ”52 sözlerini naklederek, nehiyden de her zaman kesin
yasaklay=c= bir hüküm ç=kmayacaR=na iMaret etmek istemiMtir. Ayn= bâb=n alt=nda
zikrettiRi Abdullah (b. MuRaffel) el-Müzenî hadisinde ise, Peygamber (a.s.)’in önce:
“Ak am namaz ndan önce (iki rekât) namaz k l n” buyurduRunu, sonra da “Dileyen
kimse bunu yaps n” diyerek bu emrin baRlay=c= olmad=R=n= ve insanlar=n bu konuda
serbest b=rak=ld=klar=n= belirtmek istemiMtir.
Buhârî, gerek seçtiRi ve delil olarak kulland=R= hadislerle ve gerekse f=khî görüMünü ifade etmek üzere açt=R= bâb baMl=R=yla, buradaki nebevî taleplerin emir ve
nehiy kipinde olmas=na raRmen, bunlar=n sadece mubahl=k ifade ettiRini, sahabenin
de böyle anlad=R=n= ve dolay=s=yla baRlay=c= bir hüküm olarak görülemeyeceRini
belirtmiM ve bâb baMl=R=ndaki ifadelerinden de anlaM=lacaR= üzere, naslar=n baRlay=c=
olup olmad=R=n= tespit ederken sadece lâf=zlar=n zahirî anlamlar=n=n yeterli bir kriter
olmad=R=n=, baMka kriterlerin de dikkate al=nmas= gerektiRini çok aç=k bir Mekilde
ifade etmiMtir.
2. Daha önce de zikrettiRimiz gibi, baRlay=c=l=R= aç=s=ndan sahabe aras=nda da
baz= tart=Mmalar ve farkl= deRerlendirmeler yap=lan ‘cuma guslü’nün vacip olup olmad=R= konusunu, Buhârî de deRerlendirmiM ve “Cuma Günü Gusletmenin ‘Fazileti’…” baMl=R= alt=nda,53 bn Ömer’in “Sizden biri cuma namaz na gelece&i zaman y kans n”54, Ebû Saîd el-Hudrî’nin “Cuma günü gusletmek her ergen (Müslüman)a vaciptir”55
Meklindeki merfû rivayetleriyle, Hz. Ömer’in cuma günü gusletmeden mescide gelen
Hz. Osman’= uyarmak için söylediRi “Allah Resûlünün y=kanmay= emrettiRini bildiRin halde, yaln=zca abdest almak öyle mi!”56 sözlerini nakletmiMtir. Buhârî, yaln=zca
lâf=zlar dikkate al=narak deRerlendirildiRinde vücûbiyet ifade eden ve dolay=s=yla
baRlay=c= olarak alg=lanabilen bu rivayetleri, sadece zahirlerinin ön gördüRü manaya
göre deRil, onlar=n arka plân=ndaki sebep ve illetleri de dikkate alarak deRerlendirmiM
ve bâb baMl=R=nda bilinçli olarak “Cuma Günü Gusletmenin ‘Fazileti’…” ifadesini
seçmiM ve bu emrin vâcip deRil, terRîb ve teMvik içerikli olduRunu,57 dolay=s=yla baRlay=c= olmad=R=n=, mendûb olabileceRini ifade etmek istemiMtir. Onun bu yaklaM=m=,
cuma günü gusletmenin ‘efdal’ olduRunu benimseyen Hanefî fakîhlerin görüMleriyle
örtüMürken,58 bu fiilin farz olduRunu kabul eden Zâhirî âlimlerin görüMleriyle çeliMmektedir.59
52

Buhârî, Cenâiz, 30 (II/78); 'tisâm, 27 (VIII/162).
bk. Buhârî, Cum’a, 2 (I/213): “.../$01 2 3 4 356 - ”
54
Buhârî, a.y.
55
Buhârî, Cum’a, 2 (I/212).
56
Buhârî, a.y.
57
bn Hacer, Fethu'l-Bârî, II/415.
58
Ünal, mam Ebu Hanife’nin Hadis Anlay=M=, s. 105-6.
59
Güler, MünakaMalar ve htilaf Sebepleri, s. 28.
53
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3. Hz. Peygamber’in ‘kurban etlerinin tüketimi’ ile ilgili talebi de, baRlay=c=l=R= aç=s=ndan gerek sahâbîler, gerekse âlimler taraf=ndan tart=M=lan bir konudur. Kurban etlerinin üç günde tüketilip tüketilmemesi hususu, sahabe aras=nda ihtilâfa
neden olmuMtur. Sahabeden Abdullah b. Ömer, Peygamber (a.s.)’in “Sizler kurban
etlerini üç günden sonra yemeyin!” emri gereRince, “kurban etlerinin üç günden sonra
yenilmesinin yasakland=R=” hükmüne varm=M ve kurban etlerini yememek için de,
Mina’dan hareket ederken ekmeRine zeytin yaR=n= kat=k yapm=Mt=r.60 Ebû Saîd elHudrî de, önüne konulan kurban etinden yememiM ve kardeMi Katâde b. Nu’mân’=n
“Bilmelisin ki, senden sonra (bu yasaR= bozan) bir emir gelmiMtir” Meklindeki uyar=s=na muhatap olmuMtur.61 Dolay=s=yla bu sahâbîler, Resûlüllah’=n “Kurban etlerini üç
günden sonra yemeyin” emrinin baRlam=n=, sebep ve hikmetini, illet ve maksad=n=
dikkate almaks=z=n baRlay=c= bir nehiy olarak alg=lam=Mlard=r.62
Aralar=nda Hz. ÂiMe’nin de bulunduRu bir grup sahabeye göre ise, Peygamber
(a.s.) bu sözü, halk=n geçim ve r=zk temini konusunda s=k=nt= çektikleri ve dönemin
toplumsal koMullar= da, insanlar=n bir an önce kurban etlerini tasaddukta bulunmaya teMvik edilmelerini gerektirdiRi için söylemiMti. Hz. ÂiMe’nin bu konudaki yorumu
Möyledir: “Biz (hacda kestiRimiz) kurban etlerinden bir k=sm=n= tuzlar, sonra da
Medine’de bulunan Peygamber (a.s.)’e getirirdik. Bunun üzerine Peygamber (a.s.):
“(Bunlar ) üç gün (içinde) yiyi(p bitiri)n!” buyurdu. Ancak bu, kesin (bir emir) deRildi.
Allah bilir ya, o, (bu kurban etleriyle muhtaçlar=) doyurmak istemiMti.”63 Seleme b.
Ekvâ’n=n naklettiRine göre ise, Hz. Peygamber (bir bayram hutbesinde) insanlara
kurban etlerini üç gün içerisinde tüketmelerini emretmiM, aradan bir y=l geçtikten
sonra sahabe ona, kurban etleriyle ilgili nas=l bir uygulama yapacaklar=n= sormuMlar,
o da Möyle cevap vermiMti: “(Bu y l) kendiniz yiyin, ba kalar na yedirin, (ailenize de
az k olarak) saklay n. Zira geçen y l insanlar n zorluklar vard ve ben bu nedenle insanlara yard m etmenizi istemi tim.”64
Buhârî konuyla ilgili bütün bu rivayetleri naklederek tart=Mmaya kat=lm=M ve
bu konudaki bâb baMl=R=n= da, “(Herhangi bir kay=t konulmaks=z=n) Kurban Etlerinin
Yenilmesi ve (yolculuk vb. maksatlarla) Az=k Olarak Kullan=lmas=”65 Meklinde seçmek suretiyle, söz konusu nebevî talebi, baRlay=c=l=R= ve sürekliliRi bulunan kesin bir
emir deRil de, daha çok özel Martlara binaen insanlar aras=nda yard=mlaMmay= öngören bir teMvik ve tavsiye olarak deRerlendirmiMtir.66 Dolay=s=yla Buhârî bu görüM ve
tercihiyle, naslar= deRerlendirmede lâf=zlar=n zahirini esas al=p taklide önem veren
sahâbîlerin görüMlerini deRil, aksine naslar=n arka plân=nda yatan gaye ve maksatlar=,
sebep ve hikmetleri dikkate alan fakih sahâbîlerin kanaatini paylaMm=M ve f=khîiçtihadî bir yaklaM=m sergilemiM olmaktad=r.
4. Buhârî, “meyvelerin olgunlaM=ncaya kadar sat=M=n=n yasak oluMundan” bahseden hadislerdeki ‘nehyin’ baRlay=c= bir yasak olup olmad=R= konusunda da yukar=60

Buhârî, Edâhî, 16 (VI/240).
Buhârî, Edâhî, 16 (VI/239). Buhârî'nin rivayetinde, Ebû Saîd el-Hudrî'nin ana bir kardeMi olarak zikredilen sahâbî, Ebû Amr Katâde b. en-Nu'mân ez-Zaferî'dir. Bu rivayette 'Ebû Amr Katâde' ifadesi, muhtemelen müstensihler taraf=ndan bir hata sonucu 'Ebû Katâde' Meklinde deRiMtirilmiMtir. Bk. bn Hacer,
Fethu'l-Bârî, X/27.
62
bk. Erul, Sahabenin Sünnet Anlay=M=, s. 296.
63
Buhârî, Edâhî, 16 (VI/239).
64
Buhârî, a.y.
65
Buhârî, a.y.: “ 7* 8
+! 9: 2 ; 3 < - ”
66
bk. bn Hacer, Fethu'l-Bârî, X/28.
61
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dakilere benzer bir tav=r ortaya koymuMtur. Bu konuda “Meyvelerin (ve bir sonraki
bâbda: “hurman=n”) OlgunlaMmadan Önce Sat=lmas=”67 diye açt=R= bâb=n alt=nda,
önce fakîh sahâbîlerden Zeyd b. Sâbit’in yasaR=n sebep ve hikmetine de deRindiRi
rivayetine yer vermiM ve daha sonra da Abdullah b. Ömer, Enes b. Mâlik ve Câbir b.
Abdullah’tan gelen Peygamber (a.s.)’in ‘meyvelerin olgunlaM=ncaya kadar sat=lmas=n= yasaklad=R=na’ dair rivayetlerini s=ralam=Mt=r.
Buhârî’nin, bâb=n hemen alt=nda ilk hadis olarak zikrettiRi rivayette Zeyd b.
Sâbit, bu yasaR=n belli bir sebebe binaen konulduRunu, kesinlik ve süreklilik arz
eden bir yasaklama olmad=R=n= Mu ifadelerle anlatmaktad=r: “Peygamber (a.s.) zaman=nda insanlar, meyveler henüz olgunlaMmadan önce de al=M-veriM yap=yorlard=. Ancak hasat zaman= gelince al=c=lar, meyvelerin hastal=k geçirdiRi, bozulduRu ve ham
iken döküldüRü gibi çeMitli bahanelerle sat=c=lar= dava ederler ve aralar=nda husumet
ortaya ç=kard=. Hz. Peygamber bu tür anlaMmazl=klar=n artt=R=n= görünce: “Madem
ki, bu böyle olmuyor, o halde meyveler olgunla ncaya kadar al -veri yapmay n” buyurdu.” Bu fakîh sahâbî, deRerlendirmesini Mu cümlelerle bitirir: “Peygamber (a.s.),
anlaMmazl=klar=n artmas= üzerine dan=Mana yol göstermek (istiMârî rey) kabilinden
böyle söylemiMti.”68 Dolay=s=yla onun bu yorumu, hadisteki nehyin kesin bir yasaklama olmad=R=n=, o Martlarda ortaya ç=kan bir anlaMmazl=R=n çözümü konusunda yol
göstermek anlam=na geldiRini ima etmektedir.69
Buhârî, konuyla ilgili olarak açt=R= bu iki bâbda, meyvelerin olgunlaMmadan
önce sat=M=n=n caiz olup olmad=R= konusunda alimler aras=nda görüM ayr=l=R= bulunduRu için,70 ilk bak=Mta sanki bu sat=M=n helâl ya da haram oluMu hakk=nda herhangi
bir görüM belirtmemiM gibi görünse de, daha sonraki bâb baMl=R= onun kanaatinin ne
yönde olduRunu ortaya koymaktad=r. O, konuyla ilgili olarak açt=R= bu üçüncü
bâbda, “Bir kimse olgunlaMmadan önce meyveleri satar da onlar= bir afet vurursa,
zarar(=n tazmini) sat=c=ya aittir”71 Meklindeki hükmü benimsediRini göstermiM ve bu
görüMüyle, t=pk= Ebû Hanîfe ve öRrencileri gibi, meyvelerin olgunlaMmadan sat=lmas=n=n caiz olduRu kanaatini ortaya koymuMtur.72 Buhârî bu yaklaM=m=yla, hadislerin
baRlay=c=l=R=n= tespitte sadece lâf=zlar=n zahirini deRil, ayn= zamanda sözün baRlam=n=, illet ve hikmetini de dikkate almak gerektiRini ortaya koymuM ve bu konuda
lâf=zc=/literal anlay=M= deRil, f=khî-içtihâdî bir anlay=M= benimsediRini göstermiMtir.
5. Peygamber (a.s.)’in “tarlalar=n kiraya verilmemesi” konusundaki talebinin
baRlay=c= olup olmamas= da, gerek sahabe aras=nda gerekse müçtehitler aras=nda
tart=M=lm=Mt=r. Buhârî, bu konuda açt=R= bâbda, bir taraftan Râfi’ b. Hadîc, Züheyr b.
Râfi’, Câbir b. Abdullah ve Ebû Hüreyre’nin “Resûlüllah’=n tarlalar= kiraya vermeyi
yasaklad=R=na” dair naklettikleri rivayetlere yer vermiM, diRer taraftan da bn Abbâs’=n, Peygamber (a.s.)’in bu konudaki sözlerinin baRlay=c= bir nehye hamledilemeyeceRine iliMkin deRerlendirmesine dikkat çekmiMtir. Câbir b. Abdullah’=n rivayetine
göre, Peygamber (a.s.) döneminde sahabe, ürünün üçte biri, dörtte biri yahut ta
67

Buhârî, Buyû', 85 (III/33): “ 7!=> ? @ 3?A 0B C - “
Buhârî, a.y.: “ 7 FP O BQ R MN O NI ... D E / FG * H B I J
7 ( > K L J L 6”
69
Bk. Tahâvî, 7erhu Meâni'l-Âsâr, IV/28; Kâmil Miras, Tecrid-i Sarîh Tercemesi, D. . B. Yay., Ankara, 1984,
VI/499.
70
bn Hacer, Fethu'l-Bârî, IV/461.
71
Buhârî, Buyû', 87 (III/34): “CV ? ; 76 /S
> T 7!=> ? @ 3?A 0B U D" - ”
72
Bedrüddîn el-Aynî, Umdetü'l-Kârî fî 7erhi Sahîhi'l-Buhârî, Dâru't-T=bâ'ati'l-Âmira, stanbul, trz., V/553;
krM. Miras, Tecrid-i Sarîh Tercemesi, VI/504.
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yar=s= karM=l=R=nda tarlalar=n= ekip dikerlerdi. Peygamber (a.s.) bunun üzerine: “Kimin
tarlas varsa, onu ya kendisi eksin, ya da ba kas na kar l ks z olarak ver(ip ektir)sin,
e&er bunu da yapmazsa yerini nadasa b raks n” buyurmuMtu.73
bn Abbâs Nebî (a.s.)’nin bu sözlerini onlar gibi anlamam=M ve “Peygamber
(a.s.) (san=ld=R= gibi) bu kiralamay= yasaklamam=Mt=; o yaln=zca “arazi sahibinin,
topraR=n= kardeMine karM=l=ks=z olarak ver(ip ektir)mesi, belli bir karM=l=kla vermesinden daha hay=rl=d=r” demiMti”74 Meklindeki aç=klamas=yla, nehyin gerçek mahiyetini
ve söylendiRi baRlam= ortaya koymuMtu. Esasen Abdullah b. Ömer’in, Peygamber
(a.s.) döneminden Muâviye’nin ilk y=llar=na kadar tarlalar= kiraya verdiklerini söylemiM olmas= da, bn Abbâs’=n bu yorumunu desteklemektedir.
Buhârî, bu konudaki kanaatini, “Peygamber Ashâb=n=n Ürün ve Arazi Konusunda Birbirleriyle Yard=mlaMmalar=”75 Meklindeki bâb baMl=R=yla ortaya koymuM ve
bn Abbâs’=n görüMlerine kat=larak, söz konusu nehyin baRlay=c= olmad=R=n=, Müslümanlar= birbirlerine yard=ma teMvik etmek amac=yla söylenmiM mendûb niteliRinde bir tavsiye olduRunu ima etmiMtir.76
6. Sabah namaz=n=n iki rekât sünnetini k=ld=ktan sonra saR tarafa yatman=n
gerekli olup olmamas= da, gerek sahâbîler gerekse sonraki dönem âlimler aras=nda
tart=Mma konusu olmuMtur. Sahabenin ileri gelenlerinden Hz. ÂiMe, Hz. Ömer, bn
Mes’ûd ve bn Ömer, Peygamber (a.s.)’in sabah namaz=n=n sünnetini k=ld=ktan
sonra bir müddet saR taraf=na uzanm=M olmas=n= baRlay=c= bir sünnet olarak deRil,
günlük hayat=n tabiî seyri içerisinde yapt=R= beMerî-tabiî bir davran=M= olarak alg=lam=Mlard=r. Hz. Peygamber’in her hareketine uyma eRiliminde olan bn Ömer bile, bu
hareketin sünnet olmad=R=n=, aksine bidat olduRunu ifade etmiM; bn Mes’ûd da
böyle yapanlar= aR=r bir dille eleMtirmiMtir.77 Hz. ÂiMe ise buna Möyle bir yorum getirmiMtir: “(Peygamber) bunu yaparken sünnet olsun diye yapmam=Mt=. Asl=nda o, gece
(ibadetiyle) yorgun düMüyor ve (böyle yaparak) dinlenmek istiyordu.”78 Dolay=s=yla
o, bu yorumuyla, bunun cibillî bir hareket olduRunu ve beMerî bir ihtiyaçtan kaynakland=R=n= belirtmek istemiMtir.
Ebû Mûsâ, Râfi’ b. Hadîc, Enes b. Mâlik ve Ebû Hüreyre gibi sahâbîler ise,
onun bu hareketini baRlay=c= bir sünnet olarak deRerlendirip hayata geçirmiMler ve
hatta bununla da kalmay=p baMkalar=n=n da böyle yapmalar= gerektiRini her f=rsatta
dile getirmiMlerdir.79 Nitekim Ebû Hüreyre, Hz. Peygamber’in “Sizden her kim sabah
namaz n n iki rekât(sünnet)ini k lm sa sa& taraf na uzans n” dediRini nakletmiMtir.80
Baz= sahâbîler de, mescidin arka taraf=nda iki rekât sünneti k=ld=ktan sonra, sembolik de olsa bir müddet saR taraflar=na uzan=rlar ve farza öyle kalkarlard=. Bu uygulaman=n tâbiîn döneminde de devam ettiRi belirtilmiMtir.81
73

Buhârî, Hars, 18 (III/72).
Buhârî, a.y.
75
Buhârî, a.y.: “.O 0B / 8 E 5$ 75$ +J ( >) W* - '> ; @ - ”
76
Bk. bn Hacer, Fethu'l-Bârî, V/31; Miras, Tecrid-i Sarîh Tercemesi, VII/175.
77
bn Ebî !eybe, Kitâbu'l-Musannef, (thk. K. Yûsuf el-Hût), Beyrut, 1989, II/151. bn Mes'ûd'un böyle
yapanlar hakk=nda: “Sabah namaz=n=n iki rekât=ndan sonra, merkebin yuvarland=R= gibi yuvarlanmak
da neyin nesi!” dediRi ifade edilir, bk. bn Ebî !eybe, a.y.
78
Abdurrezzâk, Musannef, III/43; bn Hacer, Fethu'l-Bârî, III/53: (Z 6 - @ *Q /* C[\5 ])
79
Abdurrezzâk, Musannef, III/42; bn Ebî !eybe, Musannef, II/150.
80
Ahmed b. Hanbel, II/415; Tirmizî, Salât, 311 (II/281).
81
bn Hazm, el-Muhallâ bi'l-Âsâr, (thk. A. S. el-Bendârî), Dâru'l-Kütübi'l- lmiyye, Beyrut, 1988, II/230.
Sahabe dönemi uygulamalar= ve tart=Mmalar için bk. Erul, Sahabenin Sünnet Anlay , s. 183-5.
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Bu konudaki tart=Mmalara, bâb baMl=klar=nda dile getirdiRi görüMleriyle Buhârî
de kat=lm=Mt=r. O, önce “Sabah Namaz=n=n ki Rekât=ndan Sonra SaR Tarafa Yatmak”82 baMl=R= alt=nda Hz. ÂiMe’nin “Peygamber (a.s.) sabah namaz=n=n sünnetini
k=ld=R=nda saR taraf=na yat=p uzan=rd=” rivayetine yer vermiM; daha sonra da “Sabah
Namaz=n=n ki Rekât Sünnetini K=ld=ktan Sonra Yatmay=p KonuMan Kimse”83 ve
“Sabah Namaz=n=n ki Rekât Sünnetinin Ard=ndan KonuMmak”84 baMl=kl= iki ayr=
bâbda yine Hz. ÂiMe’den gelen Mu rivayeti nakletmiMtir: “Peygamber (a.s.) sabah
namaz=n=n iki rekât sünnet k=ld=R=nda, eRer ben uyan=ksam, benimle konuMup sohbet ederdi; uyan=k deRilsem, namaza çaRr=l=ncaya kadar saR taraf=na yat=p uzan=rd=.”
Buhârî’nin, bu konuda üç ayr= bâb açarak her bir bâb=n alt=nda yaln=zca Hz.
ÂiMe’den gelen rivayetlere yer vermesi ve ayr=ca bâb baMl=R=nda “Peygamber (a.s.)’in
bazen yatmay=p konuMtuRuna da iMaret etmesi”, bu uygulamay= bir zorunluluk
olarak görmediRini,85 dolay=s=yla baRlay=c= olarak alg=lamad=R=n= göstermektedir. O
bu kanaatiyle, Hz. ÂiMe ve bn Mes’ûd gibi fakîh sahâbîlerin görüMlerine uyarak,
Peygamber (a.s.)’in tabiî/beMerî/cibillî davran=Mlar=na uymay= bir zaruret olarak deRil, tercihe baRl= mubah bir tav=r olarak deRerlendirmiMtir.
Buhârî’nin eserinde, bu türden f=khî deRerlendirmelerin bulunduRunu gösteren daha pek çok örnek vard=r. Nitekim Ebû Zerr’in “Uhud da& kadar alt n m olsa, üç
dinar hariç hepsini infak ederdim” rivayetini, zahirinin gerektirdiRi hükmün aksine,
malda zekât=n d=M=nda infak etmenin vacip olmad=R= ve mal biriktirmenin meMru
olduRu Meklinde deRerlendirmiM;86 Ebû !urayh’dan nakledilen “Kom usu kötülüklerinden emin olmayan kimse vallahi iman etmi olmaz” rivayetini, onun zahirini dikkate
alarak bu kusurlar=n kiMiyi imandan ç=karacaR= Meklinde deRil de, bunlar=n müminlere yak=MmayacaR=, günaha meylettireceRi Meklinde ahlâkî nitelikli bir uyar= ve sak=nd=rma (te’dîb) olarak yorumlam=M;87 keza Esmâ bt. Ebî Bekr’den gelen “Peygamber
(a.s.) güne tutulmas olay nda köle azat edilmesini emretti” rivayetindeki emir ifadesini
de, kesin baRlay=c=l=R= olan ve mutlaka uyulmas= gereken bir yükümlülük olarak
deRil de, yap=lmas= müstehab niteliRinde olan bir teMvik ve tavsiye olarak anlam=Mt=r.88
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Buhârî, Teheccüd, 23 (II/50): “ [^ _$ $ ;`: aN ( /$[5 - ”
Buhârî, Teheccüd, 24 (II/50): “C[\5 ] b $
$ c d; - ”
84
Buhârî, Teheccüd, 26 (II/52): “ [^ _$ $ e$
-”
85
bn Hacer, Fethu'l-Bârî, III/53; !ihâbuddîn el-Kastalânî, 0r âdu's-Sârî li 7erhi Sahîhi'l-Buhârî, Dâru'l-Fikr,
Beyrut, 1990, III/242.
86
Buhârî, Zekât, 4 (II/111-2): “/A > f / g @ 0 6 h > W* L iQ h 6 % j k - ” (Peygamber’in (a.s.) “Be
ukiyyenin alt ndaki mala sadaka (zekât) gerekmez” sözüne istinaden zekât=n=n verilmesi koMuluyla mal
biriktirmenin meMru oluMu).
87
Buhârî, Edeb, 29 (VII/78): “
l;
; T" - “ (KomMusu Merrinden emin olmayan kimsenin günahkâr
oluMu).
88
Buhârî, Itk, 3 (III/117): “H m # Q E /A $ ; n'
- ” (GüneM tutulmas= ve (Allah'=n yüceliRini gösteren) ilâhî iMaretler esnas=nda köle azat etmenin müstehab oluMu). “Buhârî, hadisteki güneM tutulmas=n=n hasr için olmay=p bir örnek olduRu noktas=ndan hareketle baMl=Ra “H m ” lâfz=n= eklemiM, böylece
Allah'=n azametine delâlet eden bütün önemli tabiat hadiselerinde köle azat etmenin müstehab olacaR=
sonucuna ulaMm=Mt=r… Onun söz konusu hadisten böyle bir sonuç ç=karmas=, hem slamiyet'in her vesile ile köle azâd=n= teMvik etmesi esas=na uygun, hem de Allah'=n baz= tabiî hadiselerle insanlar= ikaz
etmesi (bk. Buhârî, Küsûf, 6) durumunda iyi ameller iMlemek suretiyle onun rahmetine s=R=nmaya teMvik içermesi aç=s=ndan dikkat çekicidir.” (Bk. Selahattin Polat, “Temel nsan Haklar= Konusunda Sünnetten Sapma ÖrneRi TeMkil Eden Baz= F=khî GörüMlerin Buhârî'nin Sahîh'indeki lgili Bab BaMl=klar= ile
Mukayesesi”, Hadis Ara t rmalar , nsan Yay., s. 287-8)
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Bununla birlikte Buhârî, baz= konularda da baRlay=c=l=k olgusunu hadislerin
zahirine uygunluRunu dikkate alarak belirlemiM ve lâf=zlar=n zahiri neyi gerektiriyorsa f=khî tercihini ona göre yapm=Mt=r. O, baz= hadislerde geçen =srarl= tavsiye,
teMvik ve emir kipindeki ifadeleri birer vücûbiyet; aM=r= sak=nd=rma, uyar= ve nehiy
ifadelerini ise kesin bir yasaklama ve haram olarak deRerlendirmiMtir. Sözgelimi,
Peygamber (a.s.)’in vakit namazlar=n= cemaate kat=lmay=p evde k=lanlar hakk=ndaki
aR=r tehdit ve uyar=lar=n= “Cemaatle Namaz K=lman=n Vacip (Gerekli) OlduRu”;89
çocuklar=ndan sadece birine köle hibe eden BeMir b. Sa’d’= Peygamber (a.s.)’in “Allah’tan korkun ve çocuklar n z aras nda adil olun” Meklindeki uyar=s=n=, “Baban=n, Çocuklar=ndan Sadece Birine Mal BaR=Mlamas=n=n Caiz Olmad=R= ve Mal= Aralar=nda
Adil Bir !ekilde PaylaMt=rmas= GerektiRi”90 Meklinde anlam=Mt=r. Keza Huneyn SavaM=’n=n Müslümanlar=n zaferiyle sonuçlanmas=n=n hemen akabinde, Resûlüllah’=n
savaM ganimetlerinin taksimi konusunda söylediRi, “Kim bir dü man askerini öldürürse üzerindeki e yalar ona ait olur”91 sözünü de, cumhurun görüMü doRrultusunda anlam=Mt=r. Ona göre, devlet baMkan=n=n izni olsun ya da olmas=n her hâlükârda düMman=n= öldüren kimse, üzerindeki eMyay= almaya hak sahibidir;92 zira bu, her Meyden
önce onun savaMta gösterdiRi kahramanl=R=n=n bir mükâfat=d=r. Buhârî bâb baMl=R=nda dile getirdiRi bu görüMüyle, sanki bir taraftan bu konuda âlimler aras=nda yaManan meMhur ihtilâfa iMaret etmekte, diRer taraftan da baMl=R=n cumhurun görüMüyle
mutab=k olmas=na özen göstermektedir. Cumhura göre, ordu komutan= savaMtan
önce, “DüMman askeri öldüren onun üzerindekilere sahip olur” Meklinde bir aç=klama
yaps=n ya da yapmas=n hiç fark etmez, düMman=n= öldüren kimse tabiî olarak onun
üzerindekileri alma hakk=na sahiptir. Ayr=ca onlar, söz konusu hadisin zahirine göre
bunun bir Peygamber fetvas= ve teMriî bir hüküm (baRlay=c=) olduRu kanaatindedirler. Hanefîler ile Mâlikîlere göre ise, düMman= öldüren Mah=s, ancak devlet baMkan=n=n
izni varsa, bu konuda hak sahibi olabilir, aksi halde yap=lan meMru bir davran=M olmaktan ç=kar. Zira bu da t=pk= diRer ganimetler gibi toplam ganimete dahildir.93
mam Buhârî, bu konuda, sebep ve maksad=n ne olduRunu yeterince dikkate
almaks=z=n hadisin zahirinden ç=kan hükmün baRlay=c= olduRunu ve uyulmas= gerektiRini (vacip olduRunu) ifade etmiM olmakla, devlet baMkan=n=n izni olmadan
ganimetten pay sahibi olunamayacaR=n= savunan mam Ebû Hanîfe ve mam Mâlik’in görüMlerine muhalefet etmiMtir.
89

Buhârî, Ezân, 29 (I/158): (/ 01 O=> - l - )
Buhârî, Hibe, 12 (III/133-4):
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J ” (Konu: Baban=n çocuRa hibesi; baba çocuklar=ndan birine bir Meyler verdiRinde,
diRerlerine de o kadar verip aralar=nda adil davranmad=kça, bu hibenin caiz olmayacaR=; baban=n bu
tasarrufuna Mahitlik de yap=lmayacaR=. Zira Peygamber (a.s.): “Ba& yaparken çocuklar n z aras nda adaletli davran n!” buyurmuMtur.)
91
Buhârî, Humus, 18 (IV/58); Müslim, Cihâd, 41 (III/1370); Mâlik, Cihâd, 18 (II/454).
92
Buhârî, Humus, 18 (IV/57): “ 6 2 v Q! h0w @ Mx ; ? J 6 = A 3 A ; -=J: h0w ] ; - ” (DüMman askerinin
üzerindeki eMyay= beMte birlik (ganimet) taksimine tâbi tutmayan kimsenin durumu ile, savaMta düMman askerini öldüren kimsenin, beMte birlik taksime ve devlet baMkan=n=n hükmüne bakmaks=z=n düMman=n üzerindeki eMyay= almaya hak sahibi oluMu.)
93
bn Hacer, Fethu'l-Bârî, VI/285; krM. Tahâvî, 7erhu Meâni'l-Âsâr, III/225-32. Muhyiddîn en-Nevevî,
Sahîhu Müslim bi 7erhi'n-Nevevî, Dâru hyâi't-Türâsi'l-Arabî, Beyrut, trz., XII/58-9. mam Mâlik bu konuda kendisine yöneltilen bir soruya Möyle karM=l=k vermiMtir: “Devlet baMkan=n=n izni olmadan hiç kimse (ganimetten) bir Mey alamaz. Devlet baMkan= da bu konuda kendi içtihad=na göre karar verir. Peygamber’in (a.s.), 'Dü man askerini öldüren kimse onun üzerindekilere sahip olur' Meklindeki sözleri de,
Huneyn SavaM= d=M=nda bana ulaMm=M deRildir.” (Bk. Mâlik, Cihâd, 19 (II/454-5).
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DE ERLEND RME VE SONUÇ
Hiç Müphesiz dinî metinlerin anlaM=lmas= keyfiyeti, tarih boyunca yoRun bir
uRraM= ve mesaiyi gerektirmiMtir. Yüce Allah’=n insanlara yaln=zca ilâhî mesajlar=
göndermekle kalmay=p, ayr=ca peygamberlerin irMad=, rehberliRi ve örnekliRini de
gerekli görmesi, dinî metinleri ‘anlama ve kavrama’ olgusunun, kulluRun ifas=nda
nedenli ayr=cal=kl= bir yere sahip olduRunu göstermektedir. Zira dinî talimatlar,
ancak peygamberlerin beyan=, rehberliRi ve örnek yaMant=s= sayesinde aç=kl=Ra kavuMmuMtur. Buradan, naslar= yeterince anlamadan ve kavramadan ilâhî iradenin
isteklerini yerine getirmenin mümkün olamayacaR=, itaat ve ittiba=n ancak naslar=
doRru anlamakla mümkün olabileceRi sonucunu ç=karmak mümkündür. Dolay=s=yla
yaMad=R=m=z çaRda da dindarca yaMamak ve kulluRun gereklerini yerine getirmek,
ancak naslar=n ve nebevî talimatlar=n mana ve maksad=n= doRru anlamakla mümkün olacakt=r.
Hz. Peygamber’in sünnetin veya talimatlar=n=n nas=l anlaM=lacaR= sorunu, baMtan beri her zaman gündemi meMgul etmiMtir. Peygamber (a.s.) hayatta iken her ne
kadar sözleri ve davran=Mlar=n=n nas=l anlaM=lmas= gerektiRine, hangilerinin teMrî yönden baRlay=c=l=k arz ettiRine tek tek iMaret etmemiM olsa da, ‘hurma aM=lama hadisesi’, ‘Bedir’de ordunun mevzilenmesi’ ve ‘keler etinin yenilip yenilmemesi’ gibi münferit baz= olaylar=n akabinde, bu yönde aç=klamalarda bulunduRu bir vâk=ad=r. Hepsi
olmasa da baz= sahâbîler, kendisine bu yönde sorular yöneltmiMler ve böylelikle
‘neyin sünnet oldu&unu’ bizzat kendisinden öRrenmek istemiMlerdir. Peygamber
(a.s.)’in saRl=R=nda iken yaManan bu olumlu tecrübe, vefat=ndan sonra da sahabeye
yol göstermiM; özellikle fakîh sahâbîler, nebevî fiil ve talimatlar=n hangi baRlam ve
Martlarda, hangi maksada binaen ortaya ç=kt=R=n=, dolay=s=yla hangilerinin baRlay=c=
olup olmad=klar=n= belirlemeye çal=Mm=Mlard=r.
Sahabenin giriMimleriyle baMta sadece birer anlama ve yorumlama tarz= olarak
görülen bu kültürel hareketlilik, daha sonraki dönemlerde yerini mezhebî oluMumlara b=rakm=Mt=r. BaMlang=çta Medine ve Kûfe ekolü olarak bilinen ve daha çok üstat,
çevre ve malzeme farkl=l=R=n=n belirginleMtirdiRi bu ekolleMme, Abbâsîler dönemine
gelindiRinde Ehl-i hadîs ve Ehl-i re’y diye an=lmaya baMlanm=Mt=r. Bunlardan Ehl-i
hadîs, genelde görüMlerini hadislere dayand=ran, onlara baRlanmay= teMvik eden,
Kitap ve sünnetten baR=ms=z rey kullanmay= hoM karM=lamayan ve kullananlar= da
eleMtiren bir yaklaM=m tarz=n= benimserken; Ehl-i re’y ise, naslar= incelerken akla ve
düMünceye oldukça fazla önem veren, hadisleri rivayet etmekten çok, onlar=n nas=l
anlaM=lmas= ve yorumlanmas= gerektiRi üzerinde duran bir anlay=Ma sahiptir. Hiç
Müphesiz bu kutuplaMma, karM=l=kl= ihtilâf ve çekiMmeye dayal= bir tart=Mma zeminini
de beraberinde getirmiM ve Müslümanlar=n kültürel hayat=na zihinsel bir dinamizm
kazand=rm=Mt=r. Ekoller aras=ndaki bu ilmî tart=Mmalar, zamanla olumlu bir etkileMime neden olmuM; karM=l=kl= kurulan ilmî diyaloglar sayesinde zamanla her grup kendi eksikliRinin fark=na varm=M ve böylelikle belli ölçüde fikrî bir yak=nlaMmaya doRru
geliMim göstermiMtir.
Hicrî birinci asr=n ikinci yar=s=nda gerçekleMtirilen tedvin faaliyeti s=ras=nda, ilim merkezlerini tek tek dolaMarak hadisleri bir araya toplay=p h=fzeden, sonra bunlar= özel meclislerde rivayet ederek talebelerinin hizmetine sunan muhaddislerin, bu
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hummal= çal=Mmalar= s=ras=nda yeterince kendilerini hadislerin gaye ve maksatlar=na
göre anlaM=lmas= ve yorumlanmas= faaliyetine veremedikleri bir vâk=ad=r. Bununla
birlikte muhaddisler, zamanla kurulan kültürel etkileMim sayesinde geçmiMte yaln=zca rivayeti ve h=fz=yla meMgul olduklar= hadislerin anlamlar= üzerinde de düMünmeye ve bu yönde yöntem geliMtirmeye baMlam=Mlard=r. Hadis tarihinin alt=n çaR=
olarak bilinen hicrî üçüncü asra gelindiRinde, muhaddisler art=k, sosyal hayat=n
gerçekleri karM=s=nda daha duyarl= olduklar=n= göstermiMler ve bu dönemde ortaya
koyduklar= eserler sayesinde, f=khî konularda fakîhlerle boy ölçüMebilecek kadar
üstün bir konuma eriMmiMlerdir.
Nitekim mam Buhârî, muhaddislerin f=kha aR=rl=k verdikleri bu hicrî üçüncü
asr=n en fakîh muhaddislerinden biri olarak temayüz etmiMtir. Onun en belirgin
özelliRi, sahih hadisleri derlemek maksad=yla yazd=R= meMhur eserinde, f=khu’l-hadîsi
büyük bir maharetle kullanarak hak ettiRi deReri vermiM olmas=d=r. Buhârî, söz konusu bu eserinde, ayet ve hadislere dayal= olarak oluMturduRu “bâb baMl=klar=” vas=tas=yla f=khî görüMlerini, hadis metinlerine dair tahlil ve yorumlar=n=, kat=lmad=R=
görüMler hakk=ndaki eleMtirilerini, bir fakîh kadar maharetli bir biçimde sunmaya
çal=Mm=Mt=r. Bir muhaddis olarak f=khu’l-hadîs konusunda bu denli Möhrete sahip
olan mam Buhârî, hadisleri anlamaya çal=M=rken, haddi zat=nda bir anlama ve yorumlama faaliyeti olan ‘ba&lay c l k’ olgusunu da göz ard= etmemiM ve bu ilkeyi önemsediRini, eserinin pek çok yerinde yapt=R= deRerlendirmelerle ortaya koymuMtur.
Buhârî, sahih olduRuna kanaat getirdiRi ve delil olarak kulland=R= hadislerdeki
nebevî talimatlar=, emir ve nehiy kipinde olmas=na raRmen, her hâlükârda uyulmas=
gerekli, baRlay=c= bir hüküm olarak anlamam=M; bunlar= bazen müstehab, bazen
mubah, bazen uyulmas= ve bazen de kaç=n=lmas= zorunlu hükümler olarak deRerlendirmiMtir. O, Peygamber (a.s.)’in beMerî/cibillî davran=Mlar=na uymay= da bir zaruret olarak deRil, tercihe baRl= mubah bir tav=r olarak görmüMtür. Dolay=s=yla hadislerin baRlay=c= olup olmad=R=n= tespit ederken sadece lâf=zlar=n zahirî anlamlar=n=n
yeterli olmad=R=n=, bunun d=M=nda onlar=n arka plân=nda yatan gaye ve maksatlar=n=,
baRlamlar=n=, sebep ve hikmetlerini de dikkate almak gerektiRini ortaya koymuM ve
bu konuda lâf=zc=-literal anlay=M= deRil, f=khî-içtihâdî yaklaM=m tarz=n= benimsemiMtir. Buhârî bu tavr=yla, naslar=n arka plân=nda yatan gaye ve maksatlar= dikkate alan
fakîh sahâbîlerin kanaatlerini paylaMm=M ve onlar gibi f=khî-içtihadî bir yaklaM=m
sergilemiMtir.
Ancak Buhârî’nin, âlimler aras=nda baRlay=c=l=R= tart=Mmal= olan baz= konularda, hadislerin zahirine uygunluRunu dikkate alarak tercihte bulunduRu da görülmektedir. Buna göre o, baz= hadislerde geçen =srarl= tavsiye, teMvik ve emir içerikli
ifadeleri, mutlaka uyulmas= gereken vâcip bir hüküm olarak alg=larken; aM=r= sak=nd=rma, uyar= ve nehiy ifadelerini de kesinlikle kaç=n=lmas= gereken haram bir hüküm
olarak deRerlendirmiMtir.
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