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İslam Dininin Temel Kaynakları

«Size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarılırsanız, yolunuzu şaşırmazsınız:
Allah’ın Kitabı ve Peygamberinin sünneti.»    Hz. Muhammed (s.a.v.)

Allah
İnsana

İslam’ın 2
Temel Kaynağı

 Akletme  Düşünme  Seçim yapabilme nimetleri vermiştir.
 Doğru yolu gösteren peygamberler ve kitaplar göndermiştir.

 Kur'an-ı Kerim
 Sünnet (Hz. Muhammed’in söz (Hadis) ve davranışları.)

“Peygamber size her neyi verdiyse onu alın. Ve size her neyi yasakladıysa ondan vazgeçin.” 
(Haşr suresi, 7)dinkulturuahlakbilgisi.com

Ey inananlar! And olsun ki, sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve 
Allah'ı çok anan kimseler için Resulullah en güzel örnektir.” (Ahzâb suresi, 21)

 Kur’an ve sünnet, birbirini tamamlama açısından iç içedirler.
 Kur’an’da belirtilen dini hükümler (namaz, oruç, hac, …), sünneti ile tamamlanmıştır.
 Kur’an’da açıkça ifade edilmiş ayetlerin yanında Hz. Muhammed’in açıklamasıyla 

daha iyi anlaşılır hale gelmiş ayetler de vardır. Sünnet Kur’an’ın açılımıdır, tefsiridir.

 Hz Muhammed, Kur’an’ı hayatla buluşturmuş, anlaşılır ve yaşanılır hale getirmiştir. 
 Bu gün Kur’an hakkında konuşmalar yapanlar, yorumlayanlar aynı hakkı Hz. 

Peygamber’e çok görmektedirler. «Bize Kur’an yeter» diyerek Hz. Peygamberi devre 
dışı bırakmak, peygamberimize «Kur’an-ı teslim etti gitti» şeklinde postacı 
muamelesi yapmak doğru bir anlayış değildir. 
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Kur’an, sözlükte “toplamak, okumak, bir araya getirmek” 
demektir. Terim olarak ise: “Hz. Peygambere vahiy yoluyla 
gelen, mushaflarda yazılı olan, değiştirilmeden nesilden nesile
nakledilen, okunması ve yaşanması ile ibadet edilen, Allah’ın 
(c.c.) mucize kelamıdır.”

Kur’an-ı Kerim

“Doğrusu kitabı biz indirdik, onun koruyucusu elbette biziz.” (Hicr suresi, 9)

«Alemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah'ın şanı yücedir.» 
(Furkan suresi, 1)

İnanç İbadet Ahlak Kıssalar Sosyal Hayat

Kur’an-ı Kerim
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Geçmiş bazı 
peygamber ve 
kavimlerin 
mücadeleleri

Aile, toplum 
ilişkileri 
(muamelât)

Namaz, oruç, 
zekat, hac, 
salih amel…

Adalet, 
dürüstlük, 
dedikodu…

İman esasları:
*Allah’a  
*Meleklere
*Kitaplara
*Peygamberlere 
*Ahirete
*Kader Kazaya İman 

Doğru yolu 
gösteren, 
rehberlik 
eden.

Doğruyu 
yanlışı, iyiyi 
kötüyü 
ayıran

Şifa veren, 
kalpleri 
iyileştiren.

Her şeyi 
aydınlatan.

Hatırlatan, 
düşündüren.
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Hz. Muhammed’in (s.a.v) Yolu: Sünnet
 Peygamberler

Sözlükte «yol, âdet, gidişât» demektir. Terim olarak «Hz. Peygamberin sözleri 
(Hadis), uygulamaları ve sahabilerin yapmış olduğu davranışları onaylamasıdır.»

 Kur’an’dan bir ayeti daha iyi anlamak için ilk olarak Hz. Peygamber’in o 
konuda bir sözü ya da uygulaması olup olmadığı araştırılır. 

 Örneğin; Kur’an, namazın farz olduğunu bildirmiş,  ancak namazın nasıl , hangi vakitlerde 
kaç rekat kılınacağını açıklamamıştır. “Beni nasıl namaz kılarken görüyorsanız, siz de 
öylece namaz kılınız.” buyurarak namazın ne şekilde kılınacağını  Hz. Peygamber 
öğretmiştir. Oruç, zekat, hac … gibi diğer ibadetler için de durum böyledir.  

 Hz. Peygamberin sünneti, İslam’ın Kur’an’dan sonraki temel kaynağıdır.
 Hz. Muhammed'in, anlatarak ve yaşayarak öğrettiği sünneti, her konuda kendisine başvurulan 

vazgeçilmez bir kaynak ve hayatın her alanında İslam’a uygun yaşamayı sağlayan bir kılavuzdur.

 Son peygamber 
Hz. Muhammed 

“... İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman ve onların da (üzerinde) 
düşünmeleri için sana bu Kur’an’ı indirdik.” (Nahl sûresi, 44)

Allah’ın emir ve yasaklarını kullarına ulaştıran 
ve onlara doğru yolu gösteren elçilerdir. 
Kur’an’ın mesajlarını insanlara iletmiştir.                    
İslam’ı bizzat yaşayarak örnek bir hayat sergilemiştir. 

 Sünnet
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«Andolsun, Allah’ın Resûlü’nde sizin için; Allah’a ve âhiret gününe kavuşmayı uman, 
Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.» (Ahzâb sûresi, 21)

"Kim peygambere itaat ederse, Allah’a itaat etmiş olur." (Nisa suresi, 80)

http://www.dinkulturuahlakbilgisi.com/
http://www.dinkulturuahlakbilgisi.com/


Memduh ÇELMELİ

dinkulturuahlakbilgisi.com

Bizi DİNlemeye devam ediniz.
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