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adis ders kitabı hakkında daha önce, konuyla doğrudan ilgili bir
anım desteğinde “İmam Hatip Liselerinde Okutulan Hadis Ders Ki-
tabı Bağlamında Yerleşik Hadis-Sünnet Anlayışının Islahı“ (Değir-

men Dergisi, yıl: 5, sayı: 15, Sakarya-2008) adıyla yayınlanan
değerlendirmemden sonra imam Hatip Liseleri Müfredat Programı’nın gün-
celleştirilerek değiştirilmesine paralel ders kitabı da değiştirildi. Bu neden-
le yeni ders kitabını incelemek ve bir değerlendirme yapmak gereği hâsıl
oldu.

Halkın zihnine yerleşik uçuk peygamber algısı ve bunun yanında, geç-
mişten beridir kafasına esenin üretip hadis diye piyasaya sürdüğü hemen
her sözün, bahis konusu halkın hafızalarına yerleşmesi ve bu durumun mut-
laka ıslah edilmesi gereğine olan inancım ve ilaveten Hadis ve ilimlerine
olan ilgim münasebetiyle İmam Hatip liselerinde okutulan hadis ders kita-
bının içeriğini hep önemsemişimdir.

Bu hususun gereğine olan inancım, halk içinde, onlarla beraber geçir-
diğim yılların semeresi, bu halka vaziyet eden ‘büyükler’inin ifade ve ki-
taplarına yansıyan hadis (ve sünnet) ve resul (ve risalet) anlayışlarının
taşıdığı zaaf ve garabetten kaynaklanmaktadır. Bunun yanında, meslek ders-
leri öğretmenliği yaptığım ve daha çok dini bütün ailelerin evlatlarını gön-
derdikleri İHL ve Açık Öğretim İHL’lerde okuyan öğrencilerin sahip
oldukları peygamber ve özellikle hadis anlayışları da etkili olmuştur.

Bu (2009-2010) öğretim yılında okutulmaya başlanan mevcut ders ki-
tabından önce uzun bir dönem okutulan aynı isimdeki diğer ders kitabı hak-
kında, kitabın geniş bir özetini de içeren yazımda içeriğinin dolu dolu
olduğuna, verilen bilgilerle gayet seviyeli ve isabetli bir hadis-sünnet pers-
pektifi sunulduğuna işaret etmiş ve yazarı Prof. Dr. İ. Hakkı Ünal’a takdir-
lerimi ifade etmiştim.

Dr. R. Yıldırım, M. Şimşekçakan, E. Altaş, Dr. M. Akgül, Dr. İ. Günay
ve M. A. Özkiraz hocaların hazırladığı yeni kitap, baskı kalitesi düşük hat-
ta kötü olmakla beraber görsel olarak daha güzel hale getirilmiş; ünite son-
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larına eklenen tamamlayıcı hadis metinleri ve geç-
miş konuya yönelik testlerle isabetli bir tercihte
bulunulmuştur.

Yer yer dizgi hatalarına (sf. 28, 41, 46, 51, 65,
85, 108) tesadüf edilen kitap kaynakça ile beraber
152 sayfadan oluşmaktadır. Kitapta yer verilen ve
renkli zemine yerleştirilen ‘bilgi kutusu’, ‘bilgi no-
tu’, ‘biliyor muydunuz?’, ‘boşlukları dolduralım’,
‘bulalım’, ‘değerlendirelim’, ‘düşünelim’, ‘ilkeler çı-
karalım’, ‘inceleyelim’, ‘listeleyelim’, ‘not edelim’,
‘öğrenelim’, ‘paylaşalım’, ‘tartışalım’, ‘ünitemize ha-
zırlanalım’, ‘yorumlayalım’ ve diğer kısa bilgi not-
ları yararlı olmuştur diye düşünüyorum.

Ayrıca kitabın dipnotlarında sıra düzenin ka-
rışık olması bir yana referans gösterilen kitap ve
konu bazında gereksiz yer ve miktarda çok sayıda
dipnot da bulunmaktadır. Aynı kaynağa fazlaca
atıflar yapılmış olması da bu kabildendir.

Henüz okutulmaya başlanan yeni ders kita-
bında da bir önceki kitaba hâkim mantık ve yakla-
şım hemen hemen aynen korunmuş ve öğrencilere
sağlıklı bir hadis-sünnet algısı ve bilgisi verilmeye
çalışılmıştır.

Ancak bu yeni kitapta uydurma hadislere ve-
rilen örnekler değişmiş ayrıca yer ve mekân ile il-
gili olanlarına sınırlama getirilmiştir. Sözgelimi
öncekinde “sen olmasaydın kâinatı yaratmazdım.”
rivayeti için kutsi hadis biçiminde uydurulmuş bir
haber nitelemesi yapılırken yeni kitapta buna hiç
değinilmemiştir. Keza birinci kitabın, İstanbul fet-
hinin müjdelendiği hadisi uydurma hadis bağla-
mında değerlendirmesine mukabil ikincisi es
geçmiştir.

İmdi kitabı -şayet yazdıranların değilse bile-
yazanların amacının, yeni neslin esaslı bir hadis
eğitimi almasını temin etmek olduğu anlaşılmakta-
dır. Buna göre amaç, halkın çocuklarını halka ula-
şacak şekilde sağlıklı bir hadis bilgisine ve buradan
sünnet bilincine ulaştırmak olduğuna göre, sözge-
limi mevzu hadisleri tanıma yollarından hadis de-
nilen sözün güvenilir hadis kitaplarında
bulunmaması olduğu belirtilirken burada halkın
zihnine yerleşmiş yaygın yanlış örnekler verilebi-
lirdi. Dediğimiz gibi yeni kitabın bu bakımdan en

büyük eksiği bir öncekine nazaran konuyu yuvar-
lamaya çalışmış olmasıdır.

Burada okuyucunun affına sığınarak kitlesel
bir zafiyetimiz hususunda şöylece bir serzenişte bu-
lunmak istiyorum: İmam Hatip Liselerinde okutu-
lan gerekli-gereksiz çeşitli derslerin yanında bir de
Hadis dersi mevcuttur. Bu dersin kitabında hadis
ve sünnete dair derli toplu bilgiler verilmektedir.
Bu bilgilerin hiç değilse bir kısmı toplumumuzda
yerleşik hadis-sünnet anlayışına muhalif gibi dur-
maktadır. Bu anlamda topluma hâkim durumdaki
anlayışın içini dolduran birçok hadis için uydurma
nitelemesinde bulunulmaktadır; yani özetle her-
hangi bir mezhebi refleks veya tarihte oluşmuş ve
izleri bugün de hissedilen herhangi bir ekolün söy-
leminde mahsur kalmamaktadır.

Kitap, böylesi yaklaşımlarını, kendi mantık ör-
güsündeki tutarlılığıyla işlerken, bu bilgilerin mu-
hatabı durumundaki, öğreticisi olarak ilahiyatçı
öğretmen ve de öğrencilerin dikkatini çekmemek-
te ve bu hususta herhangi bir duyarlılığa sevk ede-
memektedir. Ne öğretmen ve öğrenciler ne de
bunların mensup olduğu aile ve çevreler bir şekil-
de tepki göstermektedir. Aynı şekilde bu kitabın
öğretisi yönünde etkilenme de söz konusu olma-
maktadır. Kısacası ders kitabı, sadece ders kitabı
olarak okunmaktadır. Bunun bir nedeni halkın,
resmi kurum, din ve dini öğretiye mesafeli oluşun-
da aranabilir.

Ancak gerekçesi bu olsa bile ki yabana atılır
cinsten değildir. Zira bu hususta ‘idare’nin sicili te-
dirgin edici olagelmiştir. Yine de bu, haberdar olu-
nan farklı değerlendirmelere mesafeli durmayı,
maziden devralınan kulaktan dolma kuru bilgiye
dayanıp yeniliklere kapalı kalmayı lüzum ettirme-
se gerektir.

Bilindiği gibi özellikle sofiyane düşünce, tu-
tum ve yaklaşımın etkin olduğu toplum ve/ya ce-
maatlere vaziyet eden birçok zevat da dâhil olmak
üzere geniş halk kitlelerinin sünnet ve hususen ha-
dis konusundaki yaklaşımı problemli, hadise dair
bilgileri gayet ileri derecede sığ durumdadır. Nite-
kim çoğu kimsenin uydurma rivayetlere ayet veya
sahih hadis mesabesinde değer vermesi de bu duru-
mun halkımızdaki çok derin marazi halini gösteri-
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yor olsa gerektir. Keza halk nezdinde geniş alanda
yaygın etkiye sahip birçok eserde nasıl bir hadis ve
sünnet anlayışının enjekte edilmeye çalışıldığı gö-
rüldüğünde durumun vahameti tüm çıplaklığıyla
kendini ortaya koymaktadır. İşte tam da bu neden-
le İHL’lerde okutulan ve gayet ciddi bir emek ve
doğru tercihlerden oluşmuş birikimin bir ürünü
olan Hadis ders kitabının içeriği ve inandırıcılığı
çok önemlidir.

Bu bağlamda İ. H. Ünal’ın hazırladığı ders ki-
tabı, aşağıda sıralanan başlıklar ve bunların altında
bol örneklerle anlatılan içeriklerinden de anlaşıla-
cağı üzere daha doyurucu ve yeteri bilgi ve değer-
lendirmelere sahipti(r).

Hz. Muhammed’in Kur’an’a Göre Konumu (9-
15), Hadis/Sünnet Kavramlarının Tanımı, Terim-
leşme Süreci ve Diğer İlgili Kavramlar (16-23),
Hadisin Tarihî Gelişimi (24-34), Hadis Usulünün
Doğuşu ve Gelişimi (35-38), Hadisle İlgili Terimler
ve Hadis Türleri (39-51), Uydurma Hadisler (52-
63), Hadis Tenkidi (64-78), Sünnet ve Hadisin An-
laşılması (79-87), Dinin Kaynağı Olması
Bakımından Hadis ve Sünnet (88-97), Hz. Muham-
med’in Örnekliğinin Günümüzdeki Önemi (98-

104), Hadis ve Sünnetle İlgili Tartışmalar (105-
112), Seçme Hadisler Anlam ve Yorumları (113-
122), Sözlük ve Kaynakça (125-130).

Yeni okutulmaya başlanan ders kitabında ise:

Kur’an’a Göre Hz. Muhammed’in Konumu (9-
25), Hadis İlmi ve Temel Kavramları (26-46), Hadis
Tarih (47-72), Hadis Çeşitleri (73-97), Hadislerin
Tahlil ve Tenkidi (98-119), Hadis ve Sünnetin An-
laşılması (120-141), Sözlük ve Kaynakça (142-152)
başlıkları altında yaklaşım ve değerlendirme man-
tığı önceki ile örtüşmekle beraber, sade ve kısa bil-
gilerle öğrenciyi yönlendirmek yerine daha çok
başlıklar halinde malumat yüklemekle yetinmek-
tedir.

Kitapların ikisine de hâkim yaklaşım ve değer-
lendirme mantığı, göz ardı edilemeyecek önemli
bir özelliktir. Bu bağlamda yeni kitabın, halkın
sünnet ve peygamber algısını taşıyan muhatap öğ-
renci kitlesini ve bu vesile ile halkı aydınlatmada
önemli bir misyon üstlenmesini ümit ediyorum. Zi-
ra halkın peygamber algı ve kabulünün Kur’an
merkezli düşünce boyutuna taşınabilmesi için el-
den gelen gayreti esirgememek gerektir.


