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Önsöz

BUGÜN BİRİ KARŞIMA ÇIKSA ve “İnsan için en büyük nimet 
nedir?” diye sorsa, birbirine eklenen yılların yaşattığı tecrübe-
ler ve öğrettiği dersler ışığında, şu cevabı verirdim: “Kur’ân’-
ın nazil olduğu bir dünyada, ahlâkı Kur’ân olan Mu ham med-i 
Arabî aleyhissalâtu vesselamın hayatından ve sünnetinden ha-
berdar halde, akıl sahibi bir kul olarak yaşamak.”

Neredeyse yarım yüzyıla ulaşmak üzere olan ömrümün 
bütün yılları ve bu yıllarda yaşadığım bütün tecrübe ve imti-
hanlar, bana bunu söyletiyor.

Hz. Peygamberin hayatının ve hatırasının, binlerce ihtimal 
içinde şaşıp kalan aklımıza ve kalbimize sağladığı rehberlik, 
Be di üz za man Said Nursî’nin ‘Eski Said’den Yeni Said’e geçer-
ken’ tecrübe ettiği üzere, insanı hayatın ortasında ‘pusulasız 
bir gemi’ gibi yaşamaktan kurtarıyor ve hakikatin bütün renk-
lerini içinde barındıran nebevî ışık hayat yolumuzu tereddüt-
süz bir şekilde aydınlatıyor.

Son baskısını İlim Şehri adıyla gerçekleştirdiğimiz ilk “Ha-
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örneklerle anlatmaya çalıştım. Kitabın birinci bölümü olarak 
kurduğum bu genel çerçevenin, Hz. Peygamberin sünnetini 
anlama ve anlatma noktasında bir pencere mi olduğu, yoksa 
bir perde mi oluşturduğu konusunda ise, açık söylemem ge-
rekirse, hâlâ tereddütteyim. O yüzden, ‘birinci bölüm’de iler-
lemekte zorlanan dostlarımıza, kitaptan değil, bu bölümden 
vazgeçmelerini ve ‘ikinci bölüm’le birlikte hadisler arasında 
doyumsuz bir yolculuğa yönelmelerini rica edeceğim. Sonra 
dönüp birinci bölümü okuduklarında, ‘Giriş Notları’nı yaz-
maya kendimi niye mecbur hissettiğimi sanırım daha iyi tak-
dir edeceklerdir.

Daha önceki kitaplarımızda da defaatle belirttiğimiz gi-
bi, kitapların isminde yazar olarak bir ismin imzası olur ama, 
hiçbir kitap gerçekte tek bir kişinin emeğinin sonucu olarak 
günyüzüne çıkmaz. Bu kitap, hepsinin ismini zikretmeye güç 
yetiremeyeceğim, nice nice ismin emeğini içerisinde taşıyor.

En başta, Allah’ın arzında ‘yetim-i Ebu Talib’ olarak tek ba-
şına iken ve bütün dünya karşısındayken Resûlullah aleyhis sa-
lâ tu vesselama yol arkadaşı olmayı seçebilmiş, bu uğurda her 
türlü bedeli çekinmeden ödeyebilmiş sahabilerin; onlardan 
duydukları hadis emanetini sonraki kuşaklara salimen akta-
ran bütün güvenilir ravilerin, milyonlarca rivayet arasında kı-
lı kırk yaran bir titizlikle bizim hadislerle buluşmamızı sağla-
yan bütün muhaddislerin emeğini görmemiz gerekiyor. Allah 
hepsinden razı olsun.

Öte yandan, ahir zaman şartlarında seküler eğitim kalıpla-
rı içerisinden çıkıp Hz. Peygamber’in sünnetiyle düşünür hale 
gelmemizin yolunu açan Bediüzzaman’a ve onun mirasını bu-
günlere taşıyan isimlere de bir teşekkür borcumuz var. Haya-
tımızı başka bir şekilde değil, bu çalışmalarla geçirmemiz için 
zahmet çekmeyi, bedel ödemeyi göze almış isimleri de unut-
mamam gerek. Annem, babam, eşim, çocuklarım; hepsine ha-
yatım boyunca hep arkamda hissettiğim destekleri ve engin 

dis Okumaları”nın üzerinden geçen sekiz yıl boyunca, ha-
dislerin ışığında bakabildiğim her olayda ve her sorunda bu 
gerçek gözüme o kadar açık ve o kadar keskin bir şekilde gö-
ründü ki...

Hakikatin Dengesi, bu tecrübenin bir meyvesi. Bu kitap, sa-
dece hakikatsizlikten dolayı değil; hakikatler arasında denge 
ve kıvam noktasını bulamamaktan dolayı da bunalan hayat-
larımıza, Resûl-i Ekrem aleyhissalâtu vesselamın sünnetinden 
devşirdiğimiz çareleri, çıkış yollarını ve çözüm adreslerini gös-
teriyor. Elbette, aklımızın anladığı, dilimizin anlatabildiği ka-
darıyla. Sünnet-i seniyyenin ‘hakikatin dengesi’ için önümüze 
sunduğu imkânın bu kitapta aktarılamayan çok daha fazla ör-
neği, hadis kitaplarında hâlâ okunmayı, hâlâ keşfedilip akta-
rılmayı ve yaşanmayı bekliyor. Sünnet-i Seniyye Risalesi’nde 
Bediüzzaman Said Nursî’nin söylediği gibi, “Sünnet-i Ahme-
diyede hiçbir mesele yoktur ki, müteaddit hikmetleri bulun-
masın. (...) Eğer bu mevzua dair iktidar olsa, ya zılsa, yetmiş 
değil, belki yedi bin risale, o hikmetleri bitiremeyecek.”

Dileriz, kalem ve kelam erbabınca bu konuda daha nice 
eser yazılır. Dileriz, Rabb-ı Rahîm bizi de bu konuda yeni yeni 
çalışmalarla nimetlendirir.

Bu vesileyle şunu da belirtmek isterim. Kitaplarım içinde 
belki en ziyade zorlandıklarım, Hz. Peygamber ile ilgili olanla-
rı oldu. Peygamberin Bir Günü’nü yazabilmem için yirmi sene 
gerekti. İlk “Hadis Okumaları”nın üzerinden ikincisini ancak 
şimdi, sekiz sene sonra tamamlayabildim. Yine Hz. Peygam-
berin hayatı, hadisleri ve sünnetiyle ilgili bir dizi kitap, sene-
lerdir ya çerçevesi oluşturulmuş ve notları alınmış veya sadece 
bazı bölümleri yazılmış halde, bekliyor. Hz. Peygamberi, ha-
yatını ve sünnetini gereğince, lâyıkınca anlatamama endişesi, 
bütün bu çalışmalar boyunca yakamı hiç bırakmadı.

Bu çalışmada da, sünnet-i seniyyede ‘hakikatin dengesi’nin 
nasıl kurulduğunu, bu konuya dair bir genel çerçeveden sonra 
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anlayışları için teşekkür borçluyum. Ben onlardan razı oldu-
ğum gibi, Rabbim de razı olsun inşaallah.

Hayatın önüne çıkardığı türlü çeşit sorular, mihnetler ve 
imtihanlar içerisinde, gereğinde yanında durup yol arkadaş-
lığı eden, gereğinde arkasında durup destek olan, gereğinde 
önünde durup koruyan arkadaşları olmasa, insan bilmem ne 
derece dik durabilir ve ne kadar yol alabilir? İsimlerini tek tek 
zikredemeyeceğim bütün arkadaşlarıma, bu kitap vesilesiyle, 
bir kez daha teşekkür ediyorum.

Bu kitabın ortaya çıkmasında, genel yayın danışmanı olarak 
hizmet gördüğüm yayın grubunda da, ağabeyim ve kardeşim 
mesabesinde birçok ismin emeği olduğunu ayrıca belirtme-
liyim. Özellikle de, binlerce kitap yayınlayan bir yayın grubu 
içinde yeri geldiğinde benim yükümü kendi omuzuna alarak 
yazı çalışmalarıma odaklanmam için çaba gösteren genel ya-
yın yönetmenimiz Ali Erdoğan’a teşekkür borcumu, ödemeye 
muktedir olamasam da, en azından ifade ve itiraf ediyorum.

Keza, kendileriyle çalışmaktan sevinç duyduğum bütün 
editör arkadaşlarımıza, Nesil Yayın Grubunca yayınlanan bü-
tün kitapların mü’minlere yakışır bir estetik kalite içinde ya-
yınlanması için emek gösteren grafik bölümümüze, hususan 
bölüm şefimiz Mesut Sarı ile Hakikatin Dengesi’nin kapağı-
nı hazırlayan Gökhan Koç kardeşime, aynı şekilde kitapların 
iç tasarımının estetik bir zarafet içinde karşınıza çıkması için 
emek sarfeden sahabi ruhlu kardeşim Said Demirtaş’a ve tas-
hih okumasını yapan Mehmet Beydemir’e özellikle teşekkür 
ediyorum.

Rabb-ı Rahîm’in Peygamberin yolunda ‘hakikatin denge-
si’ni koruyarak yaşamayı bize nasip etmesi ve ahiret ülkesinde 
hepimizi onunla buluşmakla nimetlendirmesi duasıyla...
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