Emîr'ül-Mü'minîn ve Halîfet'ül-Müslimîn Cemaleddin Hocaoålu (Kaplan):

Unutulan ve Unutturulan Sünnet:

SARIK

Bir asra yakæn bir zamandan beri „Saræk“ sünneti
unutturulduåundan Ebu Davud’un Sünen’inde
geçen hadisleri ve bu hadislerle ilgili
„Avnül’Mabud fi Sünen-i Ebi Davud“ isimli
ñerhinde geçen açæklamalaræ da kaydetmek
suretiyle daha da açæklæk kazandærmak yerinde
olacaktær:
1- Hz. Cabir’in rivayetine göre „Allah Resulü
(s.a.v.) Mekke’nin fetih günü Mekke’ye girerken
üzerinde siyah bir saræk vardæ.“
Ñarih Muhammed Ñemsül-Hakk Abadi ñu ilaveyi
yapmakta:
„Bu hadis, siyah saræk kullanmasænæn
müstehab olduåunu göstermektedir.“
2- Cafer b. Amr b. Hureys:
„Ben Peygamber’i minber üzerinde, ucunu
iki omuzu arasæna sarkmæñ olduåu halde siyah
saræklæ gördüm,“ demekte.
Yine Ñarih’in beyanæna göre bu hadis-i ñerif
saræåæn ucunun iki omuz arasæna asælmasænæn
müstehab olduåuna delalet etmektedir.
3- Rükane ñöyle der:
„Ben iñittim Resulullah ñöyle diyordu:
Bizimle müñriklerin arasænda fark, takkelerin
üzerine saræk baålamaktær.“ (Avnül Mabud fi
Ñerhi Sünen-i Ebu Davud)
4- Abdurrahman Hazretleri de ñöyle anlatær:
„Allah Resulü (s.a.v.) bana saræk sardæ da
uçlaræ önümden ve arkamdan sarkæververdi.“
Ñarih bu hadisin zayæf olduåunu kaydetmektedir.
Æmam-æ Nevevi de Ñerh-i Mühezzebin’de ñöyle
der:
„Saræåæn ucunu asmak da caiz, asmamak da
caizdir. Herhangibirinde kerahat yoktur. Salæ
vermeyi terketmekteki yasak sahih deåildir.
Hz. Abdurrrahman’æn rivayet ettiåi hadisin
zikrinde Neylul Evtar ’da ñu nakle
rastlanmaktadær: „Göåüs üzerine saræåæn asælæ
verilmesi, sünnet-i seniyye ile temeesük eden
salihlerin ñiarændandær.“

Ve Netice:
1- Saræåæn Æslam’daki yeri:
Saræk sünnettir. Sünniyyeti kavli, fiili ve takriri
sünnetle sabittir. Saræk aynæ zamanda saairi
Æslam’dandær. Yani müslümanlaræn alametlerinden
biridir. Bañka bir ifade ile, müslüman saræklæ olur.
Keza saræklæ birini gördüåünüz zaman onun
müslümanlæåæna hükmedersiniz ve „Bu
müslümandær!“ dersiniz. Yanæna rahatça yaklañæp
selam verebilir ve hal hatær sorarsænæz ve yine
çekinmeden yardæm talebinde bulunur,
gerektiåinde sormadan yardæmænæzæ yapabilirsiniz
ve bütün bunlaræn üstünde ve ötesinde onu sever
ve baårænæza basarsænæz.
Æñte Saræåæn Güzelliåi:
Evet saræk güzeldir, müslüman da güzeldir. Güzel
güzele yakæñær. esasen Æslam’æn her ñeyi güzeldir
ve hoñtur. Onun her emrinde ve her tavsiyesinde
mutlaka bir güzellik olduåu gibi her yasaåænda da
mutlakabir çirkinlik vardær. Zira Allah, kuluna güzel
ve faydalæ olanæ emreder, çirkin ve zararlæ olanæ da
yasaklar. Ve çünkü Allah, hâkimdir, her iñi hikmete
mebnidir. Saræk takmayæ müslümanlardan
yasaklayanlar, müslümanlaræn dostu deåil,
düñmanædær. Saræk takmayan müslüman da ya
Æslam’æ bilmiyor ya da ahmaklæk yapæyor. Hele hele
bunu hor gördüåünden kullanmæyorsa bu durum
kendisine çok pahalæya mal olur. Neden? Çünkü
o, Æslam’æn güzel gördüåünü çirkin görmüñtür ki,
bu da insanæ küfre götürür.
Müslümanæn dört alameti:
Batæn, kurb-i batæn, zahir, kurb-i zahir.
Yani siz müslümanæ bu dört alametiyle tanærsænæz.
Zira o, ñehadet kelimelerini kalbiyle tasdik
ederken, bunlaræ diliyle de ikrar eder. Hal-i
hayatænda bañændaki saræåæyla mü’min ve
müslüman olduåunu bütün aleme ilan ederken,
teneñire çæktæåænda da müslüman olduåunu,
gerektiåinde sünnetli oluñuyla kendisini yolcu
eden müslümanlara ve bu müslümanlaræn
bañændaki imam efendiye lisan-æ haliyle de olsa
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„Æñte bakæn ben de müslümanæm ve sünnetliyim,
bineanaleyh, siz benim müslümanlæåæma
rahatlækla ñehadet edebilirsiniz. Zira kalbimde
tasdik, dilimde ikrar, bañæmda saræklæ bir hayat
yañadæåæm gibi, sünnetli bir hayat sürdüm!“ diyerek
geride bæraktæåæ arkadañlarænæ selamlæyor...
Unutulmuñ Bir Sünneti Æhya:
Ve nihayet müslüman ve hele hele Hoca Efendi
bilmeli ki, saræk baålama Allah Resulü (s.a.v.) Hz.
Muhammed’in sünnet-i seniyye’si olduåu gibi
saræksæz gezme de Allah düñmanæ Beton Kemal’in
sünnet-i seyyie’sidir.
2- Saræåæn Ñekli ve Rengi:
Saræk demek, baña giyilen bir takkenin etrafæna
sarælan ve takkesiz bañæn etrafæna sarælan bir bez
parçasæ demektir. Rengi ise beyazdær. Yukaræda
görüldüåü gibi bazen de siyah olur. Sarma
ñekillerinde farklælæk olabilir.
3- Æstisna Yok:
Saræk erkeklere mahsus bir kæyafettir.
Müslümanlara mahsus olan saræåæ sarmada,
müslümanlar arasænda genç-ihtiyar, avam,alim
arasænda fark yoktur. Hepsi için sünnet olduåu gibi
namazda getireceåi ve kazandæracaåæ sevab
yönünden de fark arzetmez. Hocalara ve
talebelere mahsus oluñu arizidir ve bazæ kiñilerin
indi mulahazalarædær. Æleri sürdükleri sebebler, saræk
hakkænda varid olan hadis-i ñeriflerin mutlakiyetini
kayætlayamaz. Ñayet mesele ulemanæn avamdan
ayrælmasæ ve farkedilmesi ise, bu fark mesela
büyüklük ve küçüklük farkæ olabilir veya saræñ
ñeklinde farklar olabilir.
Taviz Yok:
Müslümanlar, bir takæm sebeb ve bahaneler ileri
sürerek taviz verdiklerinden dolayæ bir gün geldi
bu mübarek kisveyi Allah ellerinden aldæ ve artæk
kafirlere benzer hale geldiler; bañlarændan saræåæ
indirñp, kafirler gibi ya gavur ñapkasænæ giyer
duruma düñtüler ya da bañ açæk gezer hale
geldiler. Ækisi de kafirlerinadetidir. Müslümanlækta
ne o var ne de bu var. Bir müslümanæn bañaçæk
gezmesi ñöyle dursun, gördüåünüz gibi saræksæz
dolañmasæ ve hele hele bañ açæk namaz kælmasæ
mekruhtur. Saræksæz namaz kælmasæ ise sünneti
terketmenin ötesinde kat kat sevabæn
terkedilmesine sebebiyet verir. Ve hulasatülhulasa, diyebiliriz ki:
Bugünkü müslümanlar ñayet içine düñmüñ
olduklaræ zillet, esaret ve periñanlæktan kurtulup,
Kur’an hâkimiyyetine ve ñeriat devletine tekrar

ulañmak istiyorlarsa, Æslamæ bir bütün olarak
yañamalæ ve bu arada erkekler saræklæ, kadænlar ise
çarñaflæ olmalædærlar. Ve bu suretle, haberde varid
olduåu gibi „Benim ümmetim külah üzerine
saræk baåladæåæ müddetçe bozulmayacaktær,“
særræna mazhar olmalædærlar.
Kaynaklar:
Âlimlerimiz (Allah kendilerinden razæ olsun) saræk
mevzuunda çeñitli eserler te’lif etmiñlerdir.
Bunlardan bir kæsmæna iñaret edelim:
1- Celaleddin Es-Suyuti „El-ahadisül hisan fima
verede fit-taylasan“
2- Yine bu zatæn „Tayyül-lisan an zemmittaylasan“
3- Yine aynæ zatæn evab fil-azabe“
4- Muhammed b. Yahya El-Buhari’nin „Risale fi
faziletil-imame ve sünnetiha“
5- Ebu Abdullah Muhammed b. El-Vaddab elEndülisi’nin „Kitab-æ fazl-i libas-i imame“
6- Muhammed bin Sultan Muhammed b. ElKari’nin „Risale fi meseletil-Æmame“
7- Muhammed Hicazi b. Muhammed b. Abdullah
el Vaiz’in „El-Varidul-Müste’zabe bi mesadiri’limame vel-azabe“
8- Ahmed b. Muhammed b. Ahmed elMekkari’nin „Ezherül-kumame fi ahbaril-imame“
9- Ebu Fazl Muhammed Ahmed „Tuhfetül-imame
bi-ahkamil-imame“
10- Ñihabüddin Ahmed b. Muhammed el-Hafacæ
el-Efendi „Eñ-Ñimame fi sæfatæl-imame“
11- Nasirüddin Muhammed b. Ebi Bekr Ali b. Ebi
Ñerif el, Makdisi’nin „Sevbül-gæmame fi irsal-i
tarafil-imame“
12- Æbn-i Hacer el-Heytemi el-Mekki „Kitabüddarril-gæmame fi ahbarit-taylasan vel-azabe velimame“
13- Alvan el-Amevi „Manzumetil-kelam alalimame“
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