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Yü ce Al lah’ın in san lı ğa gön der di ği doğ ru dan me sa jın (vah yin) 
en son ara cı sı, son el çi Hz. Mu ham med, ken di si ne ina nan la ra 
bu dün ya dan ay rı lır ken iki mi ras bı rak mış tır: “Si ze iki şey bı ra
kı yo rum. On la ra sım sı kı sa rıl dı ğı nız sü re ce doğ ru dan ay rıl ma mış 
olur su nuz: Al lah’ın ki ta bı ve be nim sün ne tim.” Kur’an ve sün net, 
son el çi nin Rabb’imiz den al dı ğı me sa jın ni haî ürün le ri dir. İslâm 
bu iki te mel üze ri ne otur muş tur. Bun lar kı ya me te ka dar da son 
ilahî me sa jın “gü ven li li man la rı” ola cak lar dır. Kur’an Al lah’ın 
sö zü ve Hz. Mu ham med’in gön de ril me si ne ve si le olan va hiy dir. 
Sün net ise vah yin kon tro lün de Hz. Mu ham med’in ha ya tın da 
te ces süm eden İslâmî ya şam mo de li nin adı dır. Eli niz de ki ça-
lış ma, iş te İslâm’ın üze ri ne otur du ğu Hz. Mu ham med’in bu iki 
mi ra sın dan ikin ci si, ya ni sün net üze ri ne eği le cek tir.

Bu ça lış ma nın gi riş ma hi ye tin de ki “Bi rin ci Bö lüm”ü, sün-
net kav ra mı nı açık lı ğa ka vuş tur mak üze re ta sar lan mış tır. Bu 
bö lüm de ön ce lik le Hz. Mu ham med’in ar ka daş la rıy la bir lik te 
ya şa dı ğı ide al ha yat mo de li nin (sün ne tin) son ra ki Müs lü man-
lar ta ra fın dan bil gi ve eği tim fa ali ye ti ne dö nüş tü rül me si sü re ci 
in ce le ne cek tir. Bu sü re cin so nun da or ta ya çı kan te mel İslâm 
ilim le ri ya da di ğer adıy la “naklî ilim ler”in sün net kav ra mıy la 
iliş ki si ise bu bö lü mün ikin ci ko nu su nu teş kil ede cek tir. Sün ne-
tin tes pi ti ve an la şıl ma sı yö nün de Müs lü man âlim le rin ve ilim 
ge le nek le ri nin, özel lik le ha dis ve fı kıh âlim le ri nin kat kı la rı nın 
ele alın dı ğı “İkin ci Bö lüm”, usûl-i sün net (sün net bil gi le ri ne 
ulaş ma nın ve on la rı an la ma nın yön te mi) baş lı ğı nı ta şı mak ta-
dır. “Üçün cü Bö lüm”, Hz. Pey gam ber’in İslâm’ın te mel ku ral la-
rı nın özüm sen me si ve da ha iyi ya şan ma sı için or ta ya koy du ğu, 

Önsöz
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di nin ta mam la yı cı ve ol gun laş tı rı cı bo yut la rı nı ih ti va eden ne-
bevî sün net ler le il gi li teo rik bir çer çe ve çiz me yi ve ar dın dan da 
bu nu sün net ler üze ri ne uy gu la ma yı amaç la mak ta dır. “Sün ne tin 
Çağ daş Bo yu tu” adı nı ta şı yan dör dün cü ve son bö lüm ise, Hz. 
Mu ham med’in ya şam mo de li nin her za man ve mekâna an lam 
ka tan çağ lar üs tü, ev ren sel yö nü ne eğil mek te dir. Bu bö lüm de 
bir yan dan çağ daş etik de ğer ler bağ la mın da bir sün net seç ki si 
ya pıl ma ya ça lı şıl mış, di ğer yan dan da Hz. Mu ham med’in ha-
dis le ri nin sağ lık lı bir bi çim de an la şı la bil me si için ge rek li ba zı 
göz lem ler de bu lu nul muş tur.

Bu ça lış ma nın or ta ya çık ma sın da pek çok ki şi ve ku ru mun 
eme ği geç miş tir. Ön ce lik le, ele al dı ğım ko nu yu öne re rek be ni 
bu yön de yü rek len di ren İSAM yö ne ti mi ne mü te şek ki rim. İSAM 
araş tır ma cı la rın dan Dr. Sey fi Ke nan Bey’e özel lik le teş vik edi ci 
kat kı la rı için te şek kür edi yo rum. İSAM’dan bah set miş ken, Tür-
ki ye ge ne lin de ala nın da bir ilk olan ve kı sa za man da ül ke miz 
araş tır ma cı la rı için ger çek an lam da bir “mer kez” ol ma yı ba şa ran 
İSAM Kü tüp ha ne si’ ni an ma dan ge çe me ye ce ğim. Bu ve si ley le hem 
böy le de ğer li bir hiz me tin ger çek leş me si ni sağ la yan la ra hem de 
araş tır ma cı la ra hu zur lu bir or tam sağ la yan İSAM ça lı şan la rı na 
şük ran la rı mı su nu yo rum. Ça lış ma nın ba zı bö lüm le ri ni oku ya-
rak de ğer li fi kir le ri ni be nim le pay la şan mes lek taş la rım Meh-
met Öz şe nel ve Mus ta fa Öz türk’e de de ğer li kat kı la rı için mü-
te şek ki rim. Met ni ti tiz bir şe kil de oku ya rak göz den ka çan ba zı 
önem li nok ta lar da bi zi uya ra rak ça lış ma mı zın ol gun laş ma sı na 
kat kı da bu lu nan, is mi ni bil me di ğim edi tör-ha ke me de şük ran-
la rı mı su nu yo rum. Ay rı ca bu ra da isim le ri ni sa ya ma dı ğım, ama 
de ği şik ve si le ler le bu ki tap ta ki fi kir le ri ken di le riy le tar tış tı ğım 
mes lek taş ve dost la rı ma da te şek kür edi yo rum. An cak her şe ye 
rağ men ki tap ta gö rü le bi le cek ha ta ve ek sik lik le rin so rum lu su-
nun şah sım ol du ğu nu ha tır lat ma ma, sa nı rım ge rek yok tur. Son 
ola rak bu ça lış ma do la yı sıy la, is te me ye rek de ol sa, yol aç tı ğım 
sı kın tı la ra ve stre se sab re de rek be ni yal nız bı rak ma yan ai le me, 
eşi me ve ço cuk la rı ma da te şek kür edi yo rum.

Gay ret biz den, tev fik Al lah’tan dır!

Murteza Bedir

Bağlarbaşı, Ocak 2012


