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KUR’AN ve SÜNNETİ ÖLÇÜ ALMAK
Aziz Kardeşlerim!

Okuduğum ayet-i kerime’de Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor; “Bu Kur’an, âyetlerini düşünsünler ve akıl
sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.”[1]
Kur’an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in Sünneti dinimizin iki önemli temel kaynağıdır. Zira
mü’min için her ikisi, hayat düsturlarını içeren birer kılavuz olmaları yanında, ebedî hayatta mutluluğun da
rehberleridir. Kur’an ve Sünnet’te, bir Müslümanın hayata nasıl bakması ve yaşamını nasıl sürdürmesi
gerektiğinin temel prensipleri yer almaktadır.
Kıymetli Kardeşlerim!

Kur’an-ı Kerim’in muhatabı bütün insanlardır. Gayesi, insanları dünya ve ahiret saadetine kavuşturmaktır.
Bu gayeye ulaşabilmemiz için Kur’an’ı okuyup anlamamız ve emir ve yasaklarına uygun yaşamamız icab
eder.
Kur’an sadece ve sadece hatim indirilen, geçmişlerin ruhlarına bağışlanan, kendisinden sevap beklenen,
evlerimizin başköşesinde özenle muhafaza edilen, bir kitap değil, bilakis bizi dünya ve ahiret mutluluğuna
ulaştıracak ilahi bir kitaptır.
Aziz Müslümanlar!

Sünnet, Allah Resulü’nün Kur’an ekseninde yaptığı uygulamalarıdır. Sünnet, Kur’an’ı anlamak, Kur’an’la
terbiye olmaktır. Sünnet, Hz. Aişe validemizin ifadesiyle Kur’an ahlakıyla ahlaklanmaktır. Sünnet, Kur’an’ın
üsve-i hasene/en güzel örnek olarak nitelediği Peygamber efendimizi örnek almaktır. Sünnet, Kur’an’ın
sunduğu reçeteyi hayata yansıtmaktır. Sünnet, Kur’an’ın açıklaması ve pratiğe aktarılması demektir. Sünnet;
Kur’an’ın yaşanmasıdır, yaşatılmasıdır.
Muhterem Mü’minler!

Kur’an ve Sünnet birbirinin ayrılmaz parçasıdır. Hayatımızı Kur’an ve Sünnet ile bütünleştirmeliyiz.
Unutmayalım ki, âlem-i İslam olarak yaşadığımız birçok problemi, ancak Kur’an ve Sünneti hayatımıza
rehber ettiğimiz zaman çözebiliriz. Kur’an ve Sünneti hayatımıza rehber etmediğimiz sürece de, derdimize
derman bulamayacak; düştüğümüz kuyulardan, saplandığımız çıkmazlardan, savrulduğumuz girdaplardan
asla kurtulamayacağız.
Hutbemi Peygamber Efendimiz (s.a.s)‘in veda hutbesinde ifade ettiği bir hadisi ile bitirmek istiyorum; “Ey
insanlar! Size iki emanet bırakıyorum, onlara sahip çıkıp uyduğunuz sürece yolunuzu hiç şaşırmazsınız.
Bunlar, Allah’ın kitabı ve benim sünnetimdir.”[2]
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