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6. ÜNİTE HADİS VE SÜNNETİN ANLAŞILMASI 
 

1. Hadis ve Sünnetin Anlaşılmasını Konu Edinen Geleneksel Hadis İlimleri 

İslam’ın doğru anlaşılıp uygulanmasında hadis ve sünnetin önemli bir yeri vardır. Çünkü hadis ve sünnet dinin ikinci temel 

kaynağıdır. Hadis ve sünneti doğru anlayabilmek için de bazı hadis ilimlerini bilmek gerekir. 

Hadisleri metin ve sened yönünden inceleyen ilimler vardır. Bu ilimleri bilmek bazı hususlardan dolayı önemlidir. Bunlar: 

Hadis ilminin iki temel unsuru vardır Biri, hadislerin Peygamber Efendimize ait olup olmadığının tesbit edilmesi, diğeri ise bu 

hadislerin doğru anlaşılıp yorumlanmasıdır. Bu iki unsurun birincisi sened ile ilgili olup rivayet rivayetü’l hadis), ikincisi ise 

metin ile ilgili olup dirayet dirayetü’l hadis) ilmi adını alır. 

Rivayetü’l Hadis : Bu ilim isnad zincirini araştırarak hadislerin Peygamberimize ait olup olmadığını tespit eder. 

Dirayetül’l Hadis : Bu ilmin amacı hadislerin metin yönünden doğru anlaşılmasını sağlamaktır. 

 

Hadis ve sünnetin doğru anlaşılmasını konu edinen geleneksel hadis ilimleri ise şunlardır: 

Fıkhü’l Hadis  : “Fıkıh" kelimesi; sözlükte anlamak, kavramak, yetkinlik gibi anlamlara gelir. Fıkhü’l hadis ise bir 

hadisi sadece anlamak değil, onun anlam zenginliğini kavrayıp amacını sezmektir. 

Muhtelifü’l Hadis : Anlam bakımından birbirine zıt gibi görünen hadisleri inceleyen ilim dalıdır. Bu ilim dalında 

hadislerde gerçek çelişkiden değil, sadece görünüşte bir ihtilaftan söz edilebilir. 

Hadislerin farklı tariklerini bir araya getirerek yorumlama yöntemi “cem te’lif ” olarak isimlendirilir. Birbiriyle çelişiyor 

gibi görünen hadisler bazen Hz. Peygamberin peygamberliğinin farklı zamanlarına ait uygulamaları anlatıyor olabilir. 

Hükümlerin zaman içinde değişmesine “nesih” denir. Doğru anlama yöntemi olarak, nâsih mensûh ilişkisi de göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

Garîbü’l Hadis  : Hadis metinlerinde geçen ve az kullanıldığı için anlaşılması zor olan kelimeleri açıklayan bir ilim 

dalıdır. Bu ilim sayesinde hadislerde geçen nadir kelimelere ve kavramlara yanlış anlam yüklenmemiş olur. 

Esbâbü Vürûdi’l Hadis :  Hadislerin nerede ne zaman ve ne maksatla söylendiğini araştıran ilim dalıdır. Hadisin söylenmesine 

zemin hazırlayan olay ve durumun, ortam ve şartların bilinmesi hadisin doğru anlaşılmasına yardım eder. Hadisin sebep ve 

hikmetinin ne olduğu, örfi, yerel veya evrensel boyut taşıyıp taşımadığı bu ilim dalında araştırılır. 

2. Hadis ve Sünnetin Anlaşılmasında Dikkat Edilmesi Gereken Esaslar 

 

• Kur’an ı Kerim’in esas alınması gerekir. 

• Hadisler arası bütünlüğün gözetilmesi gerekir. 

• Arap dili ve edebiyatını iyi bilmek gerekir. 

• Hadis ilminde uzmanlaşmak gerekir. 

• Muhatabın bilgi düzeyini dikkate almak gerekir. 

 

2.1. Hadis ve Sünnetin Anlaşılmasında Kur’an-ı Kerim’in Esas Alınması 

Hadis ve sünnetin iyi kavranması, Kur’an ayetlerinin düşünülerek okunmasına bağlıdır. Peygamberimiz hadislerden sonra 

Kur'an ı Kerim’den bir ayet okuyarak aralarındaki anlam bütünlüğüne işaret etmiştir. 

Örnek: 

Peygamberimiz ( s.a.v) “Ben her mümine dünyada ve ahirette yakınım.” Buhârî , İstikraz, buyurmuştur. 

Ardından da; 

“Peygamber, müminlere canlarından daha yakındır...” (Ahzâb suresi, 6. ayet.) ayetini okumuştur. 

2.2. Hadis ve Sünnetin Anlaşılmasında Bütünlüğün Gözetilmesi 

Bir hadisin doğru anlaşılması ve yorumlanması için öncelikle onun bütün tariklerinin araştırılması gerekir. Böylece iç tutarlılığı 

sağlanmış olur. Bütünlüğün gözetilmesi için hadis şerhlerine başvurmak gerekir. Özellikle ahkam hadislerinin anlaşılmasında hadis 

şerhlerine başvurmak önemlidir. 

Örnek : 

Peygamberimiz “Kim Allah’tan başka bir ilah olmadığını bilerek ölürse cennete girer .” ( İman, 43 buyurmuştur. Bu hadis ilk 

bakışta sadece imanı olan kişinin cennete gireceğini ifade eder Başka bir hadiste ise “ kalpleri kuş kalbi gibi (saf ve hassas) olan 

insanlar girecektir.”( Cennet, 27 buyurmuştur.) 



Bu konuda yorum yaparken “ihlâs” ile ve “hâlis” bir kalple inanmak gerektiğini anlatan ifadelerin geçtiği hadisler de dikkate 

alınarak, bütünlük gözetilmelidir. 

3. Sünnet ve Hadisin Anlaşılmasında Farklı Disiplinlerden Faydalanma 

Hadislerin daha doğru şekilde anlaşılmasına katkıda bulunan bazı ilim dalları vardır. Kur’an ve Sünnetin anlaşılmasında yararlanılan 

temel kaynaklar şunlardır: 

Temel Kaynaklar: Kur’an, Sünnet, Siyer, Fıkıh 

Kur’an ve Sünnetin anlaşılmasında yararlanılan ilim dalları şunlardır: Tefsir, Kelam, Tasavvuf, Ahlak 

Hadis ve sünnetin doğru anlaşılmasında yararlanılan diğer disiplinler şunlardır: 

• Eğitim 

• Astronomi 

• Tıp 

• Hukuk 

• Matematik 

• İktisat 

• Siyaset 

• Tarih 

• Coğrafya 

• Antropoloji 

• Jeoloji 

• Sosyoloji 

Sonuç: 

Hadis ilminde farklı ilimlerden yararlanmak; 

• Geniş bir ufuk ve bakış açısı kazandırır. 

• İlim ve medeniyet yolunda ciddi mesafe alınmasını sağlar. 

• Bu yöntemin izlenmesi sünnet ve hadisin, geçmişte kalmış bir tarih değil, aksine bireysel ve toplumsal hayatı düzenleyen 

evrensel değerler taşıdığını gösterir. 

 

4. Hadis ile Sünnetin Öğrenilmesi ve Anlaşılmasıyla İlgili Hadis Metinleri 

 



 

 



 

 

 

 


