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2. ÜNİTE SÜNNETİN KONUMU 

 
1. Hz. Peygamber'e (s.a.v.) Olan İhtiyaç 

Yüce Allah, 

• kullarına doğru yolu göstersinler 

• onları uyarsınlar 

• hak yoldan sapmışlara kılavuzluk etsinler 

diye peygamberler göndermiştir. 

• Peygamberlerden bir kısmının adları Kur'an-ı Kerim’de anılmıştır. 

• Peygamberlerin bazılarına vahiy yoluyla kitaplar verilmiştir. 

• Bir kısmı ise daha önceki peygamberlere gönderilmiş olan kitaplarla amel etmişlerdir. 

•  Son peygamber Hz. Muhammed’in (s.a.v.) getirdiği Kur’an, bütün peygamberleri ve onlara Allah (c.c.) katından 

indirilen kitapları tasdik edip doğrular. 

• Ancak Kur'an-ı Kerim, daha önce gönderilmiş olan diğer kitapların hükmünü kaldırır. 

• Bu durum hem Kur’an’ın son kitap olması hem de önceki kitapların tahrif edilmiş olması sebebiyledir. 

Bütün peygamberlerde müşterek olan birtakım özellikler vardır: 

• Doğru sözlü ve güvenilir olmak 

• Allah tarafından seçilmiş olmak 

• Beşerî niteliklere sahip olmak 

• Mucize göstermek 

• Günah işlemekten korunmuş olmak 

• Vahiy almak 

• Vahyi tebliğ etmek 

Kur'an-ı Kerim’de inananlara Hz. Peygamber’e karşı görevleri hatırlatılmıştır: 

• Ona ve getirdiklerine iman etmek 

• Hz. Peygamber’e ittibâ etmek 

• Hz. Peygamber’e itaat etmek 

• Hz. Peygamber’i örnek almak 

 

• Kur’an-ı Kerim’de anlatılan esasların hayata nasıl geçirileceğini sünnetten yani Peygamberimizin (s.a.v.) yaşantısından 

öğreniriz. 

• Çünkü Kur’an’ın bizi yönlendirdiği yolun hayata geçmiş hali Peygamberimizin (s.a.v.) sünnetinde yer almaktadır. 

 

2. Sünnetin Dindeki Yeri 

Sünnet, Kur’an’ın yanında dinin ikinci ana kaynağını teşkil eder. 

• Kur ’an-ı Kerîm’in birçok ayeti muhkemdir, yani hükmü açıktır. 

• Sünnet, bu hükümleri teyit eder. 

• Kur’an-ı Kerîm’in bazı ayetleri mücmeldir, yani anlamı kapalı ve açıklanmaya muhtaçtır. 

• Bu tür ayetleri açıklama görevi Resul-i Ekrem’e aittir. Namaz emri bunun en açık örneğidir. 

 

• Kur’an’da namaz birçok ayette emredilmiştir. Ancak nasıl kılınacağı, kaç rekât kılınacağı, vakitleri, namazda kıraat gibi 

konular Kur’an’da yer almaz. Namazın kılınışını açıklayan hadisler sayesinde namaz ibadeti yerine getirilir. 

Peygamber Efendimiz, sadece emir ve tavsiyelerde bulunmakla yetinmemiştir. O, tebliğ ettiği ve öğrettiği ilahî buyrukları 

hayatın bütün alanlarında uygulamıştır: 

• Toplum içinde ortaya çıkan problemleri halletmiştir. 

• Suçluları cezalandırmıştır. 

• Devleti yönetmenin ve orduyu idare etmenin örneklerini sergilemiştir. 
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3. Hadis ve Sünnetin Bağlayıcılığı 

Hadis ve Sünnet; 

• İslam’ın itikat, ibadet, muamelat ve ahlak şeklinde sistemleştirilen tüm yönlerini kapsar. 

• İslam'ın anlaşılabilmesi ve yaşanabilmesi için oldukça önem arz eder. 

• Müslümanların hayat tarzında, karşılaştıkları problemlerin çözümünde, Kur’an’ın hemen peşinden gelen başvuru 

kaynağıdır. 

  

Biliyor musunuz? 

Hasâisu’n-nebî; Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberliğine özgü birtakım davranışlarına denir. 

Visal orucu tutması, kendisine gece namazının farz olması buna örnektir. 

4. Sünnetin Evrenselliği 

Evrensellik, bir gerçekliğin bütün zamanları, tüm coğrafyaları, milletleri, ırkları, halkları muhatap alması, bunlar arasında herhangi 

bir ayrım yapmamasıdır. 

• Kur’an-ı Kerim eksiksiz evrensel bir kitaptır. Kıyamete kadar hem lafzı hem hükmü baki kalacaktır. 

• İslam dini kıyamet gününe kadar var olacak yegâne evrensel hak dindir. 

• Resul-i Ekrem evrensel mesajın taşıyıcısıdır. Onun örnek hayatı, sünneti, Müslümanların hayatına ve insanlığın vicdanına 

bir yansımadır. 

Peygamberimiz kendinden önceki devirlerden süzülüp gelen insanlık mirasını üç şekilde değerlendirmiştir. 

• Gerçeğe aykırı olanları yok sayıp iptal etmiştir. 

• Uygun olanları aynen bırakmıştır. 

• Tahrif edilip bozulmuş olanları gerçeğe uygun hale getirip ıslah etmiştir. 

Evrensel Mesaj İçeren Hadisler; 

Hiçbiriniz kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe gerçekten mü'min sayılmaz. (Buhârî, Îmân, 6.) 

Kişinin her işittiğini aktarması yalan olarak ona yeter. (Müslim, Mukaddime, 5.) 

Ben iki grup insanın hakkının çiğnenmesine asla müsaade etmem: Yetim ve kadın. (İbn Mâce, Edeb, 6.) 

Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. (Buhârî, Edeb 18.) 

5. Örnek Alma ve Taklit Etme Arasındaki Fark 

 

• Örnek alma, model alınan insanla özdeşleşmedir. 

• Kişilik oluşumu ve gelişiminde özdeşleşmenin önemli bir rolü vardır. 

• İnsan, hayatının her evresinde örnek alacağı bir model arayışına girer. 

• Sırf taklit ile örnek alma davranışını birbirinden ayırmak gerekir. 

• Çünkü taklitte irade ve bilinç söz konusu değildir. 

• Örnek alma davranışında tam bir irade ve şuurlu yöneliş vardır. 

 

➔ Allah Teâlâ’nın insanlara peygamberler göndermesinin sebeplerinden biri örnek alınmaya değer şahsiyetleri belirlemek, 

her yönden ideal bir insan modeli göstermektir. 

➔ Kur’an-ı Kerim’de Peygamber Efendimizin Müslümanlar için en ideal örnek ve rehber olduğuna işaret edilmiştir. 

➔ Peygamber Efendimizin örnekliği için “üsve-i hasene” yani en güzel örnek nitelemesi yapılmıştır. 
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6. Kur’an ve Sünnete Bağlılık ile İlgili Hadis Metinleri 
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