 ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
Ey halkımız! Allah’ın davetçisine uyun!
(Ahkaf, 46/31)
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guraba Yayında Mihenk Taşı
NEDEN GURABA?
ِ َقالَ َر ُسولُ ا
:هلل َعل َْي ِه َو َعل َٰى آ ِل ِه َو َسل ََّم
ُ هلل َصل َّٰى ا
.»ِلغ َر َبا ِء
ِ ْ« َب َد َأ إ
ُ وبى ل
ُ ال ْس اَل ُم َغ ِر ًيبا َو َس َي ُع
ٰ ُود َك َما َب َدأ؛ َفط
: َوفِي رِ َو َاي ِة ال ّت ِْرمِذِ ي.َر َو ُاه ُم ْسل ُِم

اس م ِْن
َ ين ُي ْصل ُِح
ُ وبى ل
َّ ون َما َأ ْف َس َد
َ ِِلغ َر َباءِ؛ ا َّلذ
ُ الن
ٰ ُ« َفط
.»َب ْعدِ ي م ِْن ُس َّنتِي
Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır:
“İslam garib olarak başladı. Başladığı hale geri dönecektir. O halde müjdeler olsun Guraba’ya/gariplere!”
[Müslim, Kitâbu’l-İmân]

Tirmizî rivayetinde:
“Guraba’ya/gariplere müjdeler olsun! Onlar benden sonra sünnetimden insanların bozdukları şeyleri düzeltenlerdir.”
[Tirmizî, İmân]

Takdim
Hamd Allah’adır. Salât ve selam, Allah’ın bütün peygamberlerine, onların hidayetine uyanlara ve ölünceye kadar onların yolundan
gidenleredir.
Elinizdeki bu eser; çalışma ekibinin hazırlık, telif, inceleme ve tahkim süreçlerinde geçirdiği üç yılın ardından ortaya çıkmıştır.
Gerçek şu ki Peygamberimiz Muhammed ’ﷺin hayatını inceleyen
kitaplar oldukça çok ve çeşitlidir. Bu eserler Peygamber ’ﷺin; evindeyken, ashabıyla beraberken, yolculuktayken ve mukimkenki günlük hayatının ayrıntılarına, büyük şahsiyetlerin hayatına nispetle daha
önce eşi görülmemiş bir şekilde ışık tutmuşlardır.
Elinizdeki çalışmayı yapanların önündeki en büyük zorluk;
- Başkalarıyla olan ilişkileri bağlamında, Peygamber olan Muhammed ’ﷺin insanî yönünün ortaya konulması,
- Hayatının her aşamasında gözettiği değer ve ahlakî esasların görünür kılınması,
- Eserin; ayrıntılara boğma ve konuyu uzatma ile amacı ihlal edebilen kısalık arasında kolay ve sade bir üslupla, açık fikirlere dayalı bir
metotla yazılması olmuştur. Ayrıntılara boğma, alanının uzmanı olmadığında okuyucuyu sıkabilecek bir yöntemdir. Kısa tutma ise kitabın
konusuna dair tasavvur geliştirirken okuyucuyu bazı önemli örneklerden mahrum bırakacak bir yöntemdir.
Sanıyorum çalışma ekibi, kitapta yer alan bilgilerin bilimsel güvenilirliği yanında, büyük oranda bu dengeye bağlı kalabilmişlerdir.
Nitekim bu durumu, kitabı okuması esnasında değerli okuyucu da görecektir.

Rahmet Peygamberi Muhammed ﷺ

6

Uluslararası Peygamber ’ﷺi Tanıtma ve Destekleme Merkezi,
bu çalışmayla gurur duymakta ve ilgili çalışmayı; basım-yayın, fuarlar,
yayın programları, yarışmalar, konferanslar, kurslar vb. alanlardaki başarı zincirine güzel bir ilave olarak değerlendirmektedir.
er-Râbıtatü’l-Âlemi’l-İslamî Genel Sekreteri değerli Dr. Abdullah
b. Abdulmuhsin et-Türkî’ye, Uluslararası Peygamber ’ﷺi Tanıtma ve
Destekleme Merkezi’nin (el-Merkezü’l-Âlemiyyü li’t-Ta’rîf bi’r-Rasûl
 ﷺve Nusratihî’nin) faaliyetlerine olan sürekli ilgisi dolayısıyla içten
teşekkürlerimi ve takdirlerimi sunmaktan mutluluk duyuyorum. Aynı
şekilde bu kitabı yazan çalışma ekibine, özellikle de Dr. Muhammed
b. Abdullah ed-Düveyş’e, harcadıkları eşsiz ilmî çabalarından dolayı
teşekkür ediyorum. Benimle birlikte bu çalışmanın gün yüzüne çıkarılmasıyla ilgilenen ve her aşamasını üstün bir gayretle takip eden Dr.
Ahmed b. Osman el-Mezid’e de özelllikle teşekkür ettiğimi belirtmek
isterim.
Son olarak değerli okuyucunun fikirlerini ve değerlendirmelerini,
elektronik posta adresi info@mercyprophet.com üzerinden Uluslararası Peygamber ’ﷺi Tanıtma ve Destekleme Merkezi ile paylaşmasını
diliyorum.
Salât ve selam, Peygamberimiz Muhammed ’ﷺin, bütün peygamberlerin ve Kıyamet Günü’ne kadar izlerinden giderek onlara tâbi
olanların üzerine olsun.
					

Prof. Dr. Adil b. Ali eş-Şiddî
Uluslararası Peygamber ’ﷺi
Tanıtma ve Destekleme Merkezi
Genel Sekreteri

Önsöz

Hamd, sadece Allah’adır. Salât ve selam, kendisinden sonra peygamber gelmeyecek olanadır.
Rasûlullah ﷺ, meçhul ya da marjinal bir kişilik değildir. Nitekim
günümüzde takipçilerinin sayısı bir buçuk milyarı aşmaktadır.
Rasûlullah ’ﷺe bağlı olan ve inananların bulunmadığı küçük ya da
büyük herhangi bir belde görmek neredeyse imkânsız gibidir. Dünya
başkentlerinin hiçbiri Müslümanların namaz kıldıkları mescidlerden
hali/uzak olmamıştır.
Rasûlullah ’ﷺi pek çok insan anlatmakta; ona tâbi olan ve inananlar ondan söz etmekte, ancak Peygamber ’ﷺe aynı noktadan
bakmamaktadırlar. Bir kısım insanlar ona ve konumuna karşı çıkıp
oldukça sert ve kaba davranırken bir kısmı da aşırıya kaçarak hayatını
efsanelerle doldurmaktadır. Diğer bir kısmı ise O’nu doğru, dengeli ve
objektif bir biçimde anlatmaktadır.
Müslüman olmayanlar da onu anlatırken çeşitli gruplara ayrılmaktadır: İnsaflı ve objektif olanlar, önyargılı ve hoşgörüsüz olanlar ve
ismini bile bilmeyenler...
Muhammed ’ﷺin sahip olduğu engin şöhrete rağmen hâlâ hayatının birçok sayfası, bırakın inanmayanları mü’minlere bile kapalıdır.
Söz konusu bu kapalılık, pek çok insanın Rasûlullah ’ﷺin kişiliğiyle ilgili eksik, belki de tahrif edilmiş bir portre oluşturmasına yol açmaktadır. Onlardan bazıları da bu portreyi, Peygamber ’ﷺin hayatının
bir veya iki olayına indirgemektedir. Üstelik bu portrenin oluşturulma-
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sında dayandıkları rivayetler sahih olmayabilmekte ya da bağlamından
koparılmış olabilmektedir.
İnsanların bazıları Rasûlullah ’ﷺin portresini, düşmanlarının makalelerinden, rivayetlerinden veya alaycı tasvirlerinden oluşturmaktadır. Bazıları da bir grup takipçisinin ve kendisine iman edenlerin davranışlarından hareketle bir anlayış geliştirmektedir. Oysa Rasûlullah
’ﷺe uyanlar az sayıda olmadıkları gibi tek bir grup ya da aynı düzeyde
de değildirler. Onlar, sadece kendilerini temsil etmektedirler. Davranışları konusunda hüküm verirken esas alınacak ölçü, davranışlarının
Rasûlullah ’ﷺin öğretileri ve getirdiği şeriatla uyum derecesi olacaktır.
Ondan ve ona olan sevgilerinden çokça söz etmeleri, tasarruflarının ve
davranışlarının İslam’a nispet edilmesi, Rasûlullah ’ﷺin yolunu temsil
etmekle nitelendirilmeleri için yeterli olmayacaktır.
Bu noktalardan hareketle bu kitapta, okuyucuya, Muhammed
’ﷺin şahsiyetiyle ilgili olarak çeşitli boyutlarıyla ve yönleriyle eksiksiz
bir tasvir sunmaya çalıştık. Çağdaş dünyada yaşayan insanların çoğunun “Muhammed kimdir?” ve “Kim olabilir?” şeklindeki sorularına
cevap olabilmesi için şahsiyetini çeşitli boyutlarıyla ve yönleriyle ele
alan, Rasûlullah ’ﷺi güvenilir, sahih kaynaklardan anlatan bir tasvir...
Kuşkusuz bu kitabı, Rasûlullah ’ﷺe inanmayan ve onu takip etmeyenlere hitap ettiğimizi zihnimizde tutarak yazdık. Muhammed ﷺ
gerçeğini öğrenmek ve ilmî olmayan kaynaklardan uzak kalarak onun
şahsiyetini tanımak onların da hakkıdır.

Bu çalışma esas olarak Müslüman olmayanlara yönelik olarak
yazılmış olsa bile kendi peygamberleri Muhammed ’ﷺin hayatına dair
çeşitli safhaları bilmeyen çoğu Müslümanlar için de faydalı olacağını
düşünüyoruz. Bu düşünceden hareketle Müslümanların Rasûlullah
’ﷺin hayatını ve şahsiyetini başkalarına tanıtmaya katkıda bulunmaları
için, onun kişiliğini daha fazla tanımaları amacıyla eserin öncelikle
Arapça basılmasını tercih ettik. Bilahare diğer bazı dillere tercüme
edilecektir.
Bu çalışma, şu adımlar takip edilerek tamamlanmıştır:

Önsöz
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* Atölye çalışmalarının düzenlenmesi, Batı’da yaşayan ve Müslüman olmayanlarla çokça ilişkileri olan kişilerle görüşmelerin yapılması. Bu kişiler, Batılı okuyucunun ihtiyaç duyacağı birtakım zengin
teklifler getirmişlerdir.
* Kitabın projesinin hazırlanması, bazı uzman ve ilgililere sunulması ve onların görüşleri doğrultusunda düzeltmelere gidilmesi.
* Hazırlığı tamamlanan projeye uygun olarak Kur’an’dan, sünnetten ve siyer kaynaklarından metinler toplamaları için bazı araştırmacılara sorumluluk verilmesi.
* Kitabın yazılması ve şekillendirilmesi. Bu görevi, proje kapsamında derlenen metinlerden ve bilgilerden yararlanarak Üstad Halid
er-Ravşe yerine getirmiştir. Ancak derlenenlerle yetinmemiş, esere
birçok bilgi ilave etmiştir. Prof. Halid er-Ravşe’nin yazdıklarının tashihi, bazı çıkarmalar ve eklemelerle düzeltilmesi Dr. Muhammed b. Abdullah ed-Düveyş tarafından yapılmıştır. Dr. ed-Düveyş aynı zamanda
çalışmada yer alan bazı bölümlerin ve konuların, bütünüyle yazılmasını
da üstlenmiştir.
* Kitabın bazı uzmanlara ve tashih edecek kişilere gönderilerek
onların tavsiye ve değerlendirilmeleri doğrultusunda düzeltilmesi.
Rasûlullah ’ﷺin takipçileri ve ona iman eden, onu seven kimseler olmamıza rağmen kitabı objektif ölçülere bağlı kalarak ve kişisel
yargılardan arınarak yazmaya, yazdığımız konularda ilmî ve nesnel
gerçeklere dayanmaya gayret ettik.
Ne kadar çaba gösterirsek gösterelim, insan olarak kalmaya devam
edeceğiz. İnsan olmanın zaaf ve kusurlarından kurtulamayacağız.
Başarıya ulaştıracak ve yardım edecek olan Allah’tır. Salât ve selam, Peygamberimiz Muhammed’e, ailesine ve bütün ashabına olsun.
						

				

Proje Danışmanı

Dr. Muhammed b. Abdullah ed-Düveyş

Birinci Bölüm

P

eygamber ’ﷺin Hayatına
Yakından Bakalım

1.1. Peygamber ’ﷺin Büyüdüğü Topraklar
Mekke, Peygamberlerin atası İbrahim ’ın imar etmeye başladığı
bir şehirdi. Onun ardından da Arapların, onun merkezinde çevrelendikleri büyük bir Arap şehri halini almıştı. Nitekim İbrahim ’ın duasının bir yansıması olarak, her yerden insanlar bu şehri ziyaret etmeye
başlamış ve Araplar için bir buluşma yeri olmuştu.
O halde bizler, sosyal ve siyasî anlamda çeşitli ilişkilerin geçerli
olduğu; zenginlik, toplumsal güven, sosyal statü, pratik zeminde siyasete katılma gibi doğru bir kişilik inşasına imkân sağlayacak unsurları
barındıran ayrıcalıklı bir çevreyle karşı karşıya bulunmaktayız.
Kureyş toplumu, Arap toplumlarının fikren en üstünü, nesep bakımından de en meşhurlarıydı. Gerek konuşma ve fesahat gerek beyan
alanlarında onların lehçeleri en güçlü lehçe, dilleri en sağlam dildi. Bu
nedenledir ki Arapların her yıl hac mevsiminde Kureyşlilere karşı şiir
ve diğer kültürel ürünlerini ortaya koymaya çok hevesli olduklarını
görüyoruz.
Şahsiyetin oluşmasına etki etmesi, vakar ve hilm kazandırması
anlamında toplumsal güvene gelince; kuşkusuz bu anlamda Mekke,
Kâbe sebebiyle güvenilir ve istikrarlı bir şehirdi. Zira Kâbe, Arapların dinî mabetleri, şeref göstergeleriydi. Dinî anlamda sadece Kâbe’yi
ziyaret ediyorlar, orada kendilerini güvende hissediyorlardı. Kâbe’ye
atfettikleri kudsiyet nedeniyledir ki burada savaşmayı haram sayıyorlardı. Hatta kan davalarına olan hırslarına rağmen Mekke Haremi’nde
kan dökmeyi, kendileri için haram sayıyorlardı. Öyle ki kişi bazen Harem bölgesinde babasının ya da oğlunun katiliyle karşılaşır; ancak bu
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mekâna atfettiği kudsiyetten dolayı ona bir kötülükte bulunmazdı. İşte
geçmiş nesiller boyu tarihin ortaya koyduğu ve şu ayetinde Kur’an-ı
Kerim’in kaydettiği hakikat budur.
“Etraflarındaki insanlar kaçırılıp götürülürken (Mekke’yi) emniyetli bir yer yaptığımızı görmezler mi? Batıla iman edip Allah’ın
nimetini inkâr mı ediyorlar?” (Ankebut, 29/67)
Görüldüğü gibi Rasûlullah ﷺ, Kureyş kabilesinin dışındaki birçok
kabilenin karşılaştığı sorunların aksine, maddî imkânları bakımından
zengin ve ekonomik olarak parlak bir çevrede yetişmiştir. Nitekim Kureyş kabilesi, Rumlarla ve İranlılarla geniş ticarî ilişkiler içindeydi. Ticaret kervanları sürekli hareket halindeydi. Bu kervanlar, Rum mallarıyla
yüklü olarak Yemen’e gidiyor, buradan İran topraklarına geçiyorlardı. Buna mukabil İran malları Yemen’den alınıyor, Şam’a götürülerek
Rum topraklarına ulaşması sağlanıyordu. Hac mevsimi ise bu büyük
pazara ayrı bir canlılık kazandırıyordu. Zira bütün kabileler veya bu
kabilelerin temsilcileri bu kutsal beldede toplanıyorlardı.
Şehrin siyasî atmosferine gelince; Rasûlullah ﷺ, Mekke’nin yöneticisi olan dedesi Abdulmuttalib’in evinde bir süre yaşamıştır. Onun
ölümünün ardından da yine şehrin yöneticisi olan amcası Ebu Talib’in
evine geçmiştir. Mekke, siyasî konularla ilgilenilen, anlaşmazlıklarla
ilgili yargılamaların yapılıp çözüme kavuşturulduğu, kabilelerarası işlerin tanzim edildiği bir şehirdi. Bu nedenlerle Muhammed ﷺ, çevresindeki dünyada neler olup bittiğine, kabilelerle ilgili işlere ve anlaşmalara
vâkıftı.
Arapların aşırı önem vermeleri sebebiyle Arap Yarımadası’ndaki
dînî, siyasî ve iktisadî hayatın odağı haline dönüşmesinin ardından
Mekke, yöneticilerin de ilgisini kendine çekmişti. Ne var ki çevredeki
bölgelerin bazı yöneticileri Mekke’nin bu konumunu kabul etmemişler
ve insanların hac amacıyla ziyaret etmeleri ümidiyle Kâbe yerine kendi
ülkelerinde birtakım mabedler inşa ederek onları Mekke’den uzaklaştırmaya çalışmışlardır. Bu mabedler arasında en meşhur olanı, kralları
Ebrehe el-Habeşi tarafından Yemen’in San’a şehrinde Habeşlilerce
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inşa ettirilen bir kiliseydi.1 Ancak Ebrehe büyük bir başarısızlığa uğramış, Araplardan hiç kimse göz alıcı süslemelerine, öne çıkan mimarisine rağmen bu kiliseyi ziyaret etmemiştir. Bunun üzerine Arapları
cezalandırmak amacıyla Ebrehe, Kâbe’yi yıkma kararı almış; ardından
ön sıralarda fillerin yer aldığı büyük bir ordu hazırlayarak yıkmak üzere
Mekke’ye yönelmiştir. Buna mukabil yüce Allah, bu orduya veba ve diğer hastalıkları musallat etmiş; üzerine öbek öbek kuş gruplarını göndermiştir. Çok sayıda rivayete göre bu kuşlar, askerlerin üzerine yanan
taşlar atmış ve son neferine kadar bütün orduyu helak etmiştir. Bu
olay, bu zalim orduya Rabbanî ve ilahî bir ceza anlayışına dayanmaktadır. Kur’an-ı Kerim, mucize olduğunu açık bir şekilde gösteren bir
ifadeyle bu olaydan söz etmektedir. Yüce Allah, bu mucizeyi Kâbe’ye
tahsis etmiş ve bununla beyt-i haremini korumuştur.
“Rabbin, fil sahiplerine neler etti, görmedin mi? Onların kötü
planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üstüne sürü sürü kuşlar
gönderdi. O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış
taşlar atıyordu. Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi.” (Fil, 105/1-5)
Bu olayın yaşandığı yıl, aynı zamanda Rasûlullah ’ﷺin doğduğu yıl
olan 571 yılına denk gelen yıldı.
1.2. Peygamber ’ﷺin Kişiliğinin
Oluşumunu Etkileyen Bazı Unsurlar
Kuşkusuz pek çok unsur, hususi olarak bu eşsiz kişiliğin ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Nitekim yaşanan çeşitli önemli olayların her
biri Rasûlullah ’ﷺin hafızasında ayrı bir iz bırakmıştır.

O, Arap aileleri içinde en şerefli, konumu en yüce ve soyu en
temiz olan bir aile içinde dünyaya geldi. Bundan dolayıdır ki suikast
düzenlemek için hazırlık yapmaya varacak kadar türlü ve şiddetli düşmanlıklarla karşısına dikilmelerine rağmen, ne Kureyş’ten ne de ken1		 O dönemde Yemen, Habeş krallığının kontrolündeydi.
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disini yalanlayan düşmanlarından bir kimse onu soyu ya da şerefi sebebiyle eleştirmeye cesaret edebilmiştir.
Sahih rivayetler Rum İmparatoru Herakleios’un bilgi almak amacıyla Peygamber  ﷺile ilgili olarak bir Arap heyetine yönelttiği çeşitli
soruları nakletmektedir. İmparator, başlarında Rasûlullah ’ﷺin en azılı
düşmanı olan Ebu Süfyan’ın bulunduğu bu heyetle imparatorluk sarayında bir araya gelmişti. Bu rivayetler, Herakleios’un onlara bazı
sorular sorduğunu aktarmaktadır ki, soruların ilki şuydu:
- Aranızda onun soyu nasıldır?
Heyet:
- O, aramızda en şerefli olanımızdır.
Herakleios:
- Yüce Allah, peygamber olarak göndereceği kişiyi mutlaka kavminin asilleri, soyca en düzgün olanları arasından seçer.2
Doğrudur. İslam, davranış ve eylemler karşısında soy şerefi için bir
ölçü ortaya koymamıştır. Fakat Rasûlullah ’ﷺin, bir hadisinde ifade
buyurduğu gibi soy şerefi, davranış ve eylem şerefiyle birleştiği zaman
faziletler de biraraya toplanmış demektir. Nitekim şöyle buyurmuştur:
“İnsanlar maden gibidirler. İyi anlayıp kavradıkları sürece, cahiliye
döneminde iyi olan kişiler, İslamî dönemde de iyi kabul edilirler.”3
Rasûlullah ’ﷺin yetişmesi konusunda gözardı edemeyeceğimiz
önemli bir unsur daha vardır: Annesinin hamileliğinin başlarında babası vefat etmiş ve yetim olarak dünyaya gelmiştir. Ardından henüz
altı yaşındayken annesini de kaybetmiş ve böylece küçüklüğünden itibaren anne-babasını ve onların şefkatini kaybetmenin acısını tatmıştır.
Bu durum, ileriki zamanlarda insanlığın yüce kavramlarını çok daha
fazla hissetmesini, kalbinin rahmetle, şefkatle, yetimlere ve acılı kimselere karşı merhametle dolmasını sağlayacaktır. Nitekim Yüce Allah
şöyle buyurmaktadır: “O, seni yetim bulup barındırmadı mı? Şaşır2		 Buhari, 7; Müslim, 1772.
3		 Buhari, 2283.
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mış bulup da yol göstermedi mi? Seni fakir bulup zengin etmedi
mi? Öyleyse yetimi sakın ezme. El açıp isteyeni de sakın azarlama.” (Duha, 93/6-10)
Bu durum, Allah’ın peygamberi Musa  hakkında bildirilenlerle
de uyuşmaktadır: “Musa’yı sandığa koy; sonra onu denize (Nil’e)
bırak; deniz onu kıyıya atsın da, Benim düşmanım ve onun düşmanı olan biri onu alsın. (Ey Musa! Sevilmen) ve Benim nezaretimde yetiştirilmen için sana Kendimden sevgi verdim. Hani, kız
kardeşin gidip ‘Ona bakacak birini size bulayım mı?’ diyordu.
Böylece seni, gözü gönlü mutluluk dolsun ve üzülmesin diye annene geri verdik. Ve sen, birini öldürdün de seni endişeden kurtardık. Seni iyiden iyiye denemeden geçirdik. Bunun için yıllarca
Medyen halkı arasında kaldın. Sonra takdire göre (bu makama)
geldin ey Musa! Seni, Kendim için elçi seçtim.” (Taha, 20/39-41)
Peygamber ﷺ, dört yaşını bitirene kadar Beni Sa’d yurdunda,
çölde yaşadı. Böylece bünyesi güçlü, bedeni sağlıklı, dili fasih, kalbi
fasih biri olarak yetişti. Çocukluğundan itibaren ata iyi biniyordu. Aynı
zamanda ilk gençlik yıllarında koyun gütmüş ve bu çobanlık ona sabrı,
hilmi, tefekkürü, uyanık ve dikkatli olmayı öğrettiği gibi yüce şahsiyetlerin aradığı sükûneti ve huzuru da bahşetmiş; “rahmet peygamberi”
olarak nitelendirilmesini sağlayacak şekilde kendisinin ayrılmaz bir
özelliği olan rahmeti öğretmiştir.
Sahih rivayetler, her peygamberin, hayatının bir devresinde mutlaka çobanlık mesleğiyle meşgul olduklarını ortaya koymaktadır. Nitekim Rasûlullah  ﷺbu durumu şu şekilde ifade etmektedir: “Yüce
Allah’ın gönderdiği hiçbir peygamber yoktur ki çobanlık yapmış
olmasın.” Bunun üzerine ashab-ı kiram, “Sen de mi?” diye sormuş,
o da “Evet, bir miktar dinar ve dirhem karşılığında Mekkelilerin
koyunlarını otlatmışlığım vardır.” buyurmuştur.4
Dolayısıyla bu süreç; Muhammed ’ﷺi, coğrafya ve zaman bağlamında şahsiyeti etkileyebilecek birtakım koşulların içerisine yerleştiren
4		 Buhari, 2262.
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sistemli bir eğitim işlemidir. Sonuç olarak bu eğitim, bizler için insanlığın eşsiz ve özel bir örneğini ortaya çıkarmıştır.
1.3. Peygamber ’ﷺin Özellikleri
Burada anlattıklarımızdan amaçladığımız, Rasûlullah ’ﷺi doğal
hayatı içinde görmemize imkân verecek bütüncül bir sahneyi ortaya
koyacak tasvirleri nakletmektir.
Peygamber ’ﷺin ashabı ve ona tâbi olanlar, onun şahsiyetine ilgi
göstermişlerdir. Bu nedenle bizim için onu tasvir eden sahih rivayetler
gerçekten çoktur. Onunla ilgili oluşturmak istediğimiz sahneyi oluştururken bu rivayetlere güvenebiliriz.
1.3.1. Peygamber ’ﷺin Fizikî Özellikleri
Peygamber ’ﷺin fiziği düzgün, boyu fidan gibiydi. Orta boylu
olmakla birlikte kısaya meyilli olmaktan ziyade uzuncaydı. Ashab-ı
kirâmdan Enes  şöyle söylemektedir: “Peygamber ﷺ, belirgin bir
şekilde uzun değildi. Kısa da sayılmazdı. Ancak uzuncaydı. Başka bir
sahabî Berâ b. Âzib de aynı şekilde “Dikkat çekecek şekilde uzun değildi, kısa da değildi.” buyurmaktadır.
Omuzlarının arası açık, yani omuzları ve göğsü genişti.
1.3.2. Yüzünün Şekli ve Yüz Hatları
Rasûlullah  ﷺbeyaz tenliydi. Ancak çok beyaz değildi, kırmızıya
çalan parlak bir beyazlığı vardı. Ebu Tufeyl  diyor ki: “Güzel yüzlü
ve beyazdı.”5 Enes  ise “soluk beyaz veya koyu esmer tenli değil,
parlak renkteydi”6 demektedir.
Enes ’ın kasdettiği bu parlaklık, amcazadesi Ali b. Ebi Talib’in
anlattığı gibi nuranî bir beyazlıktır. O şöyle demiştir: “Kırmızıya çalan
bir beyazlığı vardı.”7
5		 Müslim, 2240.
6		 Buhari, 2547; Müslim, 2238.
7		 Ahmed, 947; Tirmizi, 3638.
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Yüzü bir tür yuvarlaktı. Fakat tam daire şeklinde yuvarlak değil;
daire ile düz arası bir şekildeydi. Ashabından Ka’b b. Malik  diyor
ki: “Sevindiğinde yüzü bir ay parçası gibi parlardı.”8 Ashabtan Ebu
Hureyre ise onu şöyle tasvir eder: “Peygamber ’ﷺden daha güzel
birini görmedim. Sanki yüzünde güneş gezinirdi.”9
Alnı düz ve genişti. Gözleri iriydi; siyahı simsiyah, beyazı bembeyazdı. Sürmeliydi.10
“Gözleri iri, kirpikleri uzun, gözleri kırmızıya çalıyordu.”11
Burnu düz, biraz uzun ve hafif kemerliydi. Bununla birlikte burun
ucu küçüktü.
Dudakları geniş, dişleri seyrekti.
Sakalı siyahtı ve içinden sayılabilecek şekilde biraz beyazlığı
vardı.12
Alt dudağının altında bazı beyaz kıllar vardı.13
Saçı simsiyahtı; ne sert ne de yumuşaktı. Saçlarına ancak ömrünün sonlarına doğru, altmışlı yaşlarında aklar düşmüştü.
1.3.3. Sesi
Sesi güçlüydü, biraz kalıncaydı. Konuştuğu zaman sesini duyururdu. Sesi, dinleyeni rahatsız etmezdi, bilakis dinleyen rahatlardı. İhtiyaç
duyulmadıkça sesini yükseltmezdi. Hicreti esnasında yolda Peygamber  ﷺve onun yol arkadaşına rastlayan Ümmü Ma’bed şöyle demiştir: “Sesi güçlü ve keskindi, biraz kalıncaydı.” Amcasının kızı Ümmü
Hâni, evinin çardağında, geceleyin Kabe’de Kur’an okuyan Peygam�ber ’ﷺin sesini duyduğunu nakletmektedir.14
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		

Buhari, 3556; Müslim, 2769.
Ahmed, 8297; Tirmizi, 3648.
Tirmizi, 3645.
Ahmed, 686.
Buhari, 3547; Müslim, 2347.
Buhari, 3546; Müslim, 2341.
Nesâî, 1013; İbn Mace, 1349; Ahmed, 26355.
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1.3.4. Yürüyüşü
Ciddi, sağlam ve seri adımlarla yürürdü. Fakat bu esnada ne dik ne
de eğikti. Adımları birbirine eşitti. Yürüyüşünden enerjik ve hayat dolu
olduğu anlaşılırdı. Ashabından Ebu Hureyre  bu durumu şöyle nakletmektedir: “Ondan daha seri birini görmedim. Sanki yer, ayaklarının
altında birbirine katlanıyordu. O normal şekilde giderken biz adeta
nefes nefese kalırdık.”15
Bir yerde ise şunları nakletmektedir: “Onunla birlikte bir cenazedeydim. Yürürken beni geçerdi ve ben de hızlanırdım. Hızlansam bile
o yine de beni geçerdi.”16
1.3.5. Konuşması
Rasûlullah ’ﷺin konuşması sakin ve tatlıydı. Kelimeleri açık seçikti. Kullanımı olmayan sözcükleri kullanmaz, dinleyenlerin hislerini ve
hâyâ duygularını yaralamazdı. Söylediklerinin anlaşılmasını sağlardı.
Öyle ki söylemek istediği kelimeleri üç kez tekrar ederdi. Onun yanında oturan kişi, onun sözlerini iyice ezberleyebilirdi.
Eşi Aişe  şöyle diyor: “Konuşması tane taneydi. Dinleyen kişi
anlardı.”17
Onun hizmetinde bulunan Enes ise şöyle demiştir: “Peygamber
 ﷺbir söz söylediği zaman üç kez tekrar ederdi. Ta ki bu sözler
anlaşılsın. Bir topluluğa geldiğinde onlara selam verir, selamını üç kez
tekrarlardı.”18
1.4. Muhammed  ﷺile Bir Buluşma
1.4.1. Temizliğe Verdiği Önem
Muhammed, temizliğe ve sürekli temiz kalmaya çok önem verirdi.
O, Yüce Allah’ın insanı diğer varlıklardan üstün kıldığını, bu nedenle
15		
16		
17		
18		

Tirmizi, 3648.
Ahmed, 7454.
Ebu Davud, 4839; Tirmizi, 3639.
Buhari, 95.
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de insanın bu üstünlüğe yaraşır bir şekilde yaşaması gerektiğini düşünüyordu. Nitekim şöyle buyurmaktaydı: “Melekler, insanoğlunun
rahatsız olduğu şeylerden rahatsız olurlar.”19
Ashabına, sürekli abdestli ve temiz olmalarını tavsiye eder ve bunu
salih mü’minlerin özelliklerinden sayardı. Ashabından Sevbân ,
onun şöyle buyurduğunu nakletmektedir: “Sürekli abdestli olmaya,
sadece kâmil mü’minler özen gösterirler.”20
Sahabeden Ebu Hureyre , Peygamber ’ﷺden şu sözleri duyduğunu nakletmektedir: “Cennetteyken mü’minin ziyneti, abdest
suyunun ulaştı yere kadar ulaşacaktır.”21
Rasûlullah ’ﷺin nezdinde temizlik, dış temizlikle; insana bulaşan
her türlü pisliğin temizliğinde su kullanmakla sınırlı değildi. Bilakis temizliğin bir anlamı daha vardı. O da iç temizliğiydi. Hatta o, kendisine
tâbi olan kişilere, gerçek temizliğin iç temizliği olduğunu öğretiyordu.
Nitekim iç temizliği, sahiplerini her zaman dış temizliğe teşvik eden
bir temizliktir.
Nefsi Allah’a isyan etmekten, günahlardan temizlemekle vücudun
dışını suyla temizlemek arasındaki bu sağlam bağlantıyı bildiren ve
bunu bize öğreten en iyi hadis, Rasûlullah ’ﷺin, ashabına öğrettiği şu
hadistir: “Mü’min kul abdest alırken ağzını yıkadığında ağzından,
sümkürdüğünde burnundan, yüzünü yıkadığında kirpiklerinden
itibaren yüzünden, kollarını yıkadığında tırnak diplerine varıncaya kadar kollarından, başını meshettiği zaman kulağı dâhil başından, ayaklarını yıkadığı zaman da ayak tırnaklarının diplerinden
itibaren ayaklarından hataları dökülür. Ardından mescide yürür
ve böylece namazı, kendisi için ilave bir sevap olur.”22
Temizliğe gösterilen bu itinaya mukabil, bazı dinlerin insanları
taharetten uzaklaştırdığını; bağlılarını uygun olmayan bir görüntüyle
19		
20		
21		
22		

Müslim, 564.
Ahmed, 21873; İbn Mace 277.
Buhari, 5953; Müslim, 250.
Nesâî, 103; İbn Mace, 282; Ahmed, 18585.
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ortaya çıkmaya teşvik ettiğini görüyoruz. Bu kişiler saçlarını ve tırnaklarını uzatmakta, yıkanmaktan ve temizlenmekten kaçınmaktadırlar.
1.4.2. Güzel Kokuya Olan İlgisi
Onunla karşılaşılaşıldığında dikkat çeken bir husus da güzel kokuya
olan sevgisi ve güzel kokuya verdiği önem, hoş kokulara ve her zaman
için insanların yanına, insanların hoşlanacağı kokularla çıkmaya olan
düşkünlüğüdür. Peygamber  ﷺinsanları hoş kokulara ilgi göstermeye
çağırırdı. Kendisine hizmet etme şerefine nail olan Enes  şöyle demiştir: “Peygamber ’ﷺin kokusundan ve terinden daha hoş bir koku
koklamadım.”23
Ashabından Câbir b. Semure, çocukluğunda yaşadığı bir anısını
şöyle nakletmektedir: “Rasûlullah  ﷺyanağımı okşadığında elinde öyle
bir serinlik ve koku hissettim ki sanki elini koku şişesinden çıkarmıştı.”24
Yine ashaptan Câbir b. Abdullah  onu şöyle anlatmaktadır:
“Herhangi bir yoldan geçtikten sonra Peygamber ’ﷺin ardından aynı
yola giren hiç kimse yoktur ki kokusundan dolayı o yoldan Peygamber
’ﷺin geçtiğini anlamasın.”25
Hoş kokuya dair şöyle güzel bir açıklama vardır: Güzel kişi, güzel kokuyu sever. Kötü kişi ise kötü kokular içinde yaşamayı sever.
Bundan dolayıdır ki büyücülerin, sihirle ve gözbağcılıkla uğraşanların,
iğrenç kokular kullandıklarını ve bu kokularla anıldıklarını görürüz.
1.4.3. Doğru Bir Yüz İfadesi
Rasûlullah  ﷺile karşılaşan kişi en ufak bir şüphe, aldatma, tuzak
ya da yalan hissetmezdi. Yüzü tamamen doğruluk, doğallık, açıklık ve
samimiyet intibaı uyandırırdı.
Müsaadenizle, Müslüman olmadan önce ona düşmanlık edenlerden birinin onunla ilgili söylediklerini sizlere nakledeyim ki, bu kişi
23		 Buhari, 2561; Müslim, 2330.
24		 Müslim, 2329.
25		 Dârimî, 66.
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Ebu Süfyan’dır. Rum İmparatoru Herakleios, Rasûlullah  ﷺile ilgili
bilgi almak üzere bir grup Arapla birlikte kendisini çağırdığında onlara
şöyle sormuştu:
- O, bu peygamberlikle ilgili açıklamalar yapmadan önce kendisini
yalan söylemekle hiç itham etmiş miydiniz?
Ebu Süfyan:
- Hayır.
Herakleios:
- İnsanlara karşı yalan söylemeyen bir kişi, Allah’a karşı da yalan
söylemez.26
Ondaki bu özelliği açıklamaya yeterli olacak bir şahit daha vardır.
Yahudi din âlimlerinden Abdullah b. Selam diyor ki:
“Rasûlullah  ﷺMedine’ye gelince insanlar onun yanına gidip
toplandılar. Ben de onu görmek için insanlarla birlikte geldim. Rasulullah ’ﷺin yüzünü inceleyince onun yüzünün yalancı bir kimsenin
yüzü olmadığını anladım. Kendisinin ilk söylediği şey şu olmuştu: ‘Selamı yayın, yemek yedirin, akrabalık bağını koparmayın, insanlar uyurken geceleyin namaz kılın ki böylece esenlikle cennete
girebilesiniz.’”27
Peygamber ’ﷺin yüzüne yayılan bir parlaklık vardı. Onunla buluşulduğunda etrafa yayılan büyük bir huzur söz konusuydu. Bu durum
zarafet ya da güzellikle ilgili bir şey değildir. Bazen yüz hatları zarif
olmayan biriyle karşılaşır; ancak yüzünde bir aydınlık fark eder, konuşunca rahatlama hissedersin.
Hiç şüphe yok ki bu, edindiği izlenimlerden hareketle kalbin, insanların mimiklerini anlamlandırabilme yeteneğiyle ilgili bir husustur.
Aynı şekilde kalbinin gizlediği kötülük ve fesat sebebiyle karamsarlık
ve moralsizlik, hatları güzel olan bir yüze de hâkim olabilmektedir.
26		 Buhari, 7; Müslim, 1773.
27		 Tirmizi, 2485.
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1.4.4. Rasulullah  ﷺİle Karşılaşmanın Güzelliği
Hiç kuşku yok ki herhangi bir kişi kendisiyle karşılaştığında
Rasûlullah ’ﷺin yüzündeki ışıltı ile tebessümünün güzelliği, bu karşılaşmaya büyük bir ayrıcalık sağlamakta; bu karşılaşmayı yaşayan
dostlarından ziyade düşmanı olan herkese bile büyük bir takdir hissi
vermektedir. Kendisi, güzellikle ve güler yüzle karşılama hususunda
zenginle fakir, siyahla beyaz arasında ayırım yapmamakla tanınırdı.
Hatta çocukların yüzlerine karşı bile tebessüm eder ve onları güzel
karşılardı.
Rasûlullah ﷺ, karşılaştığı kişilere, insan olmaları sebebiyle saygı
gösteriyor ve her insana değer veriyordu. Düşüncesini herkese ulaştırmaya önem veriyor, davetini onlara arzediyordu. Hatta onunla irtibat
kuran her insan, kendini insanlar içinde Rasulullah ’ﷺe en yakın olan
kişi zannederdi.
Tam da bu konuyla ilgili olarak; yani Rasûlullah ’ﷺin kendisine
aşırı ilgi göstermesi sebebiyle insanlar içinde kendisine en sevimli olan
kişi olma ümidiyle ashabından Amr b. As ’a dair ilginç bir olayı nakletmek istiyoruz. Bu ilgi sebebiyle Amr b. As, Peygamber ’ﷺe gider
ve şöyle sorar:
- İnsanlar içerisinde en çok sevdiğin kişi kimdir?
Peygamber ﷺ:
- Aişe’dir.

Amr b. Âs:
- Peki erkeklerden?
Peygamber ﷺ:

- Onun babasıdır. (Sahabî Ebu Bekir ’ı kastetmektedir.)
Amr b. Âs:
- Ondan sonra?
Peygamber ﷺ:
- Ömer’dir.
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Bu cevaplar karşısında Amr b. Âs , Peygamber  ﷺtarafından
sonuncu sırada sayılmaktan korkarak sormayı bırakıp susar.28
Rasûlullah  ﷺaynı zamanda karşılaştığı kişilere karşı nezaket kurallarına son derece riayet etme özelliğine haizdi. O, insanlara yüzüyle yönelir, arkasını dönmezdi. Onlarla gözlerine bakarak konuşur
ve tokalaşırdı. Nitekim şöyle buyurmaktadır: “Herhangi iki Müslüman karşılaşır, biri diğerinin elinden tutar da tokalaşırlar ve Yüce
Allah’a birlikte hamd ederlerse aralarında bir günah kalmaksızın
birbirinden ayrılırlar.”29
O, tokalaşırken elini çekmedikçe muhatabının elinden elini
çekmezdi.30
Rasûlullah  ﷺbüyüklere saygı, küçüklere merhamet gibi üstün
meziyetleri olan bir kişiydi. O şöyle söylüyordu: “Küçüklerimize
merhamet etmeyen, büyüklerimizin kadrini bilmeyen bizden
değildir.”31
Yemesinde, içmesinde, konuşmalarında, hareketlerinde ve duruşlarında son derece edebe riayetkârdı. Allah’ın izniyle bu konulara ilişkin ek açıklamalar kitabımızın ileriki sayfalarında gelecektir.
1.4.5. Selamı Yayması
Selam vermeyi sever, insanlarla karşılaştığında önce kendisi selam
verir, ashabına da bunu emrederdi. O şöyle buyurmuştur: “İnsanların Allah’a en yakın olanları, insanlarla karşılaştıklarında selamı
önce verenlerdir.”32
Hatta herhangi bir ağaç ya da taş araya girdikten sonra aynı kişilerle tekrar karşılaştığında, bir daha selam vermeye özen gösterirdi.
Ashabından Ebu Hureyre  şöyle nakletmektedir: “İçinizden biri,
28		
29		
30		
31		
32		

Buhari, 4358; Müslim 2384.
Ahmed, 181121.
Ebu Davud, 4794; Tirmizi, 2490; İbn Mace, 3716.
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kardeşiyle karşılaştığında selam versin. Aralarına ağaç, duvar veya
bir taş girer de sonra tekrar buluşurlarsa yine selam versin.”33
Hatta Peygamberimiz  ﷺyolda çocuklarla karşılaştığı zaman onlara selam verirdi.34
O, selamın muhabbet, sevgi ve kaynaşma vesilesi olduğunu düşünüyordu. Nitekim şöyle buyurmaktaydı: “Yaptığınızda birbirinizi seveceğiniz bir şeyi size göstereyim mi? Aranızda selamı yayınız.”35
Rasûlullah ﷺ, sadece tanıdıklarına selam vermiyordu. Bilakis bu
yüce kavramın ve ifadenin yayılması için tanısın tanımasın herkese
selam veriyor, ashabına da bunu tavsiye ediyordu. Mesela İslam dinine uygun olan amellerden hangisinin daha hayırlı olduğunu sormak
üzere kendisine gelen ashabından birine şu cevabı vermiştir: “Fakirlere ve diğer insanlara yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın kişilere
selam vermendir.”36
Dolayısıyla selam, Rasûlullah ’ﷺin davetinde, mesajıyla ilgili fikrî
bir odaktır. Yayılmasını emrediyor ve önce vermeye özen gösteriyordu. Selam ona göre güvenlik, kaynaşma, Allah Teâla için istemenin
ve sevmenin ilanı anlamına geliyordu. Hatta o, her zaman selamın
ardında insanlara rahmet ve bereket için dua ediyor ve şu şekilde selam veriyordu: “Esselâmu aleykum ve rahmetullâhi ve berakâtuhu
/ Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketi sizinle olsun.”

33		
34		
35		
36		

Ebu Davud, 5200.
Buhari, 6248; Müslim, 2128.
Müslim, 54.
Buhari, 12; Müslim, 39.
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2.1. Muhammed ’ﷺin Beşeriliği
Rasûlullah ﷺ, davetinin başlangıcından itibaren Allah Teâla ile
peygamber ve insanlar arasındaki ilişkinin karakterini açıklamaya özen
göstermiştir. Yüce Allah, her amelin Kendisi için yapıldığı, bütün ibadetlerde Kendisinden ümit duyulan, ne olursa olsun Kendisinden başka kulluk edilebilecek hiçbir varlığın olmadığı gerçek mabuddur, ilahtır. Çünkü Rab olan, yaratan, rızık veren, yaşatan ve öldüren sadece
O’dur. İbadete layık olan ilah sadece O’dur. Celâl ve kemâl sıfatlarıyla
muttasıf olan, mukaddes güzel isimlerle anılan O’dur. Peygamber ﷺ,
insanlara mesajını iletmesi, onlara kendileri için meşru kılınan amelleri
nasıl tatbik edeceklerini öğreten ve açıklayan, Yüce Allah’ın seçtiği
insandır. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de bu durum bütünüyle açıklanarak
şöyle buyrulmaktadır: “De ki: Ben sadece sizin gibi bir beşerim.
(Şu var ki) Bana, ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor.” (Kehf,
18/110)

O halde peygamber olan bir beşer, vahiy olan bir mesaj, ortağı
olmayan ve tek olan kulluk edilecek bir ilah söz konusudur.
Bu beşer, bu sorumluluğu taşımak üzere hemcinslerine layık olan
şekilde ilâhî inayetle seçilmiş olan kişidir. Vahiy; bu durumu ispat
eden, öğreten, her türlü insanî davranışlarına istikamet veren husustur. Onun daveti, kulluk yapılmaya Kendisinden başka hiçbir varlığın
layık olmadığı Allah’a kulluk içindir. Hakkıyla kulluk yapılacak olan,
sadece Allah Teâla’dır (İlah olarak sadece O vardır).
Peygamberler, insanlar içerisinde ulûhiyet gerçeğini ve sadece gerçek ilahın kulluk edilmeye layık olduğunu en iyi idrak eden kişilerdir.
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Bu nedenledir ki onlar için Allah’ın hakkı olan şeylerle peygamberin
hakkı olan şeyler arasındaki ayırım nettir. Her peygamber, insanları,
mutlaka Rablerini birlemeye ve Rablerine kulluk etmeye çağırmıştır.
Kur’an-ı Kerim peygamberlerin, insanları sadece Allah’a kullukta bulunmak yerine kendilerine kullukta bulunmaya çağırma ihtimalini reddederek şöyle buyurmaktadır: “Hiçbir insanın, Allah’ın kendisine
Kitap, hikmet ve peygamberlik vermesinden sonra (kalkıp) insanlara, ‘Allah’ı bırakıp bana kul olun!’ demesi mümkün değildir.
Bilakis (şöyle demesi gerekir:) ‘Okutmakta ve öğretmekte olduğunuz Kitap uyarınca Rabbe hâlis kullar olunuz.’” (Âl-i İmran, 3/79)
Şüphesiz Yüce Allah, Rasûlullah ’ﷺi bir peygamber olarak seçmiş
ve diğer insanlardan üstün tutmuştur. Bu üstünlüğün göstergelerinden
bazıları şunlardır:
- Yüce Allah’ın, Rasûlullah ’ﷺi üzerinde yarattığı ahlakî meziyetler, huylar ve karakteristik özellikler.
- O, gökten vahiy almakta, Aziz ve Celil Allah’ın kelamı ona inmektedir.
- O, insanlara gönderilen bir elçidir. Allah tebâreke ve teâla’dan insanlara mesaj iletmekte ve onları Allah’a kul olmaya çağırmaktadır.
Bu özellikler bazı insanları, Peygamber ’ﷺin şahsiyetiyle ilişkilerinde mutedil olan sınırı aşmaya sürüklemektedir. Bazen de onun
hakkında aşırılığa, zihinlerinde normal insanî olanı aşan bir portre
kurgulamalarına yol açmaktadır.
Bu duruma şu olayları örnek gösterebiliriz:
- Müşrikler, insanlar arasından bir peygamberin gönderilmesine
itiraz etmişler ve gökten bir melek indirilmesini istemişlerdir. Kur’an
bu duruma vurgu yaparak bir meleğin peygamber olarak gönderilmesi
halinde de bu peygamberin, insan şeklinde olacağını beyan etmiştir.
“‘Muhammed’e (görebileceğimiz) bir melek indirilseydi ya!’ dediler. Eğer Biz öyle bir melek indirseydik elbette iş bitirilmiş olur,
artık kendilerine göz bile açtırılmazdı. Eğer peygamberi bir me-
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lek kılsaydık muhakkak ki onu insan sûretine sokar, onları yine
düşmekte oldukları kuşkuya düşürürdük.” (En’âm, 6/8-9)
Peygamberler mesajlarını, birlikte yaşarken, onlarla iletişim kurarken insanlara iletir; onlara dinin hükümlerini öğretirler. Sadece onlarla
konuşurken değil; bilakis onlarla yaşarken, birlikteyken! Bundan dolayıdır ki peygamberler de onlar gibi bir insan olmadıkça, onları görmedikçe, diğer insanlarla ilişki kurdukları gibi onlarla ilişki kurmadıkça bu
durum gerçekleşemeyecektir.
- Kur’an-ı Kerim, Peygamber ’ﷺin yemek yiyen, çarşı pazarda
dolaşan biri olması sebebiyle itiraz ettiklerini nakletmektedir. Nitekim
Aziz ve Celil Allah şöyle buyurmaktadır: “Onlar (bir de) şöyle dediler: ‘Bu ne biçim peygamber; (bizler gibi) yemek yiyor, çarşılarda
dolaşıyor! Ona bir melek indirilmeli, kendisiyle birlikte o da uyarıcı olmalıydı! Yahut kendisine bir hazine verilmeli veya içinden
yiyip (meşakkatsizce geçimini sağlayacağı) bir bahçesi olmalıydı.’
(Ayrıca) o zalimler (müminlere), ‘Siz, ancak büyüye tutulmuş bir
adama uymaktasınız!’ dediler. (Rasûlüm!) Senin hakkında bak ne
biçim temsiller getirdiler! Artık onlar sapmışlardır ve (hidayete)
hiçbir yol da bulamazlar.” (Furkan, 25/7-9)
Ardından Yüce Allah, aynı sûrede itiraz edilen bu özelliklerin, peygamberlerle ilgili genel bir sünneti olduğunu bildirmektedir. Yani onlar yemek yerler, çarşı pazarda dolaşırlar: “(Rasûlüm!) Senden önce
gönderdiğimiz bütün peygamberler de hiç şüphesiz yemek yerler,
çarşılarda dolaşırlardı. (Ey insanlar!) Sizin bir kısmınızı diğer bir
kısmınıza imtihan (vesilesi) kıldık; (bakalım) sabredecek misiniz?
Rabbin her şeyi hakkıyla görmektedir..” (Furkan, 25/20)
- Yüce Allah, önceki peygamberlerin kavimlerinin, insan olmaları
sebebiyle peygamberlerine itiraz ettiklerini ve bunu davetlerine karşılık
vermemelerine ve kendilerine tâbi olmalarına engel saydıklarını haber
vermekte ve şöyle buyurmaktadır: “Rablerinden kendilerine ne zaman yeni bir ihtar gelse, onlar bunu, hep alaya alarak, kalpleri
oyuna, eğlenceye dalarak dinlemişlerdir. O zalimler şöyle fısıl-
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daştılar: ‘Bu (Muhammed), sizin gibi bir beşer olmaktan başka nedir ki! Siz şimdi gözünüz göre göre büyüye mi kapılıyorsunuz?’”
(Enbiya, 21/2-3)

- Bir sûre sonrasında gelen Mu’minûn sûresinde, peygamber kıssalarındaki ayrıntılardan söz ederken Kur’an, Nuh ’ın kavminin takındığı tutuma ve insan olduğu için Nuh ’ın mesajını kabule itiraz
ettiklerine işaret etmektedir: “Bunun üzerine, kavminin inkarcı ileri
gelenleri şöyle dediler: ‘Bu, sadece sizin gibi bir beşerdir. Size
üstün ve hâkim olmak istiyor. Eğer Allah (peygamber göndermek)
isteseydi, muhakkak ki melekler gönderirdi. Biz geçmişteki atalarımızdan böyle bir şey duymadık.’” (Mü’minûn, 23/24)
- Hûd ’ın kavmi olan ve aynı gerekçeyle itirazda bulunan Âd
kavminin tutumuna işaretle de şöyle buyurmaktadır: “Onun kavminden, kâfir olup ahirete ulaşmayı inkâr eden ve dünya hayatında
kendilerine refah verdiğimiz varlıklı kişiler, ‘Bu, dediler, sadece
sizin gibi bir insandır; sizin yediğinizden yer, sizin içtiğinizden
içer. Gerçekten, sizin gibi bir beşere itaat ederseniz, herhalde
ziyan edersiniz.’” (Mü’minûn, 23/33-34)
- Kur’an-ı Kerim, Rasûlullah ’ﷺin kavminin de bazı taleplerde bulunduklarını ve bazı gerekçelerle itiraz ettiklerini bildirmektedir: “Onlar: ‘Sen, dediler, bizim için yerden bir kaynak fışkırtmadıkça
sana asla inanmayacağız. Veya senin bir hurma bahçen ve üzüm
bağın olmalı; öyle ki, içlerinden gürül gürül ırmaklar akıtmalısın.
Yahut, iddia ettiğin gibi, üzerimize gökten parçalar yağdırmalısın
veya Allah’ı ve melekleri gözümüzün önüne getirmelisin. Yahut
da altından bir evin olmalı, ya da göğe çıkmalısın. Bize, okuyacağımız bir kitap indirmediğin sürece (göğe) çıktığına da asla
inanmayız.’ De ki: ‘Rabbimi tenzih ederim. Ben, sadece beşer bir
elçiyim?’” (İsra, 17/90-93)
Ardından Yüce Allah, bu durumun Peygamberimizin kavmine
mahsus olmadığını, önceki kavimlerin, kendi peygamberlerine de aynı
tutumu gösterdiklerini nakletmiş ve şöyle buyurmuştur: “Zaten, ken-
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dilerine hidayet rehberi geldiğinde, insanların (buna) inanmalarını
sırf, ‘Allah, peygamber olarak bir beşeri mi gönderdi?’ demeleri
engellemiştir. Şunu söyle: ‘Eğer yeryüzünde yerleşmiş gezip dolaşan melekler olsaydı, elbette onlara gökten, peygamber olarak
bir melek gönderirdik.’” (İsra, 17/94-95)
- Allah Teâla, Elçisine, insanlara bir beşer olduğunu, beşerîlik özelliğini sarih bir şekilde açıklamasını, onların bunun dışındaki iddiaları
reddetmesini şu ifadelerle emretmektedir: “De ki: Ben, yalnızca sizin gibi bir beşerim. (Şu var ki) bana, İlâh’ınızın, sadece bir İlâh
olduğu vahyolunuyor. Artık her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, iyi iş yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın.”
(Kehf, 18/110)

“De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Bana ilâhınızın
bir tek İlâh olduğu vahyolunuyor. Artık O’na yönelin, O’ndan
mağfiret dileyin. Ortak koşanların vay haline! ” (Fussilet, 41/6)
Peygamber ’ﷺin hayatına baktığımızda gerek karşılaştığı olaylarda gerek kendisini anlattığı sözlerinde onun beşerî özelliğini saf haliyle
bulabilmekteyiz.
O, ashabıyla birlikte savaşlara ve gazvelere katılırdı. Uhud
Savaşı’nda, arkadaşlarının başına gelen felaketler onun da başına gelmiştir. Bu savaşta yaralanmış, dişleri kırılmış, hatta düşmanları kendisinin öldüğü söylentisini yaymışlardır. Kur’an-ı Kerim tam da bu konuya temas ederek ve onun beşeriyetini, ölebileceğini veya öldürülebileceğini vurgulayarak şunları söylemektedir: “Muhammed, ancak
bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir.
Şimdi o ölür ya da öldürülürse, gerisin geriye (eski dininize) mi döneceksiniz? Kim (böyle) geri dönerse, Allah’a hiçbir şekilde zarar
vermiş olmayacaktır. Allah, şükredenleri mükâfatlandıracaktır.”
(Âl-i İmrân, 3/144)

Peygamberimiz ﷺ, arkadaşlarına namaz kıldırıyor, onlar da onun
arkasında namaz kılıyorlardı. Bu namazların rekât sayısı da farklı olabiliyordu: Sabahın iki, öğle ve ikindinin dört, akşamın üç ve yatsının
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dört rekât olması gibi... Bir gün Peygamberimiz  ﷺyine ashabına namaz kıldırırken kaç rekât kıldığını unuttu. Abdullah b. Mesud  olayı
bize şöyle nakletmektedir: “Rasulullah  ﷺbize öğle namazını beş rekât
olarak kıldırdı. Selam verince dedik ki ‘Ya Rasulallah! Namaza ilave
mi var?’ Peygamberimiz ﷺ, ‘Neden sordunuz?’ buyurdu. Ashab ‘Beş
rekât kıldırdın.’ dedi. Abdullah b. Mesud  devamla diyor ki: Bunun
üzerine Peygamberimiz  ﷺayaklarını büktü, kıbleye döndü ve iki defa
secde yaptı. Ardından da selam verdi ve şöyle dedi: ‘Ben de sizin gibi
bir insanım. Siz nasıl hatırlıyorsanız ben de hatırlarım, siz nasıl
unutursanız ben de unuturum. Unuttuğum zaman bana hatırlatınız. İçinizden biri namaz kılarken kaç rekât kıldığında şüphe ederse doğru olanı araştırsın ve namazını bunu esas alarak sürdürsün.
Ardından da iki kez secde yapsın.’”37
Nitekim bir seferinde sabah veya öğle namazını kılarken ikinci
rekâtın sonunda selam vermiştir. Diğer bir seferindeyse namazla ilgili
olan taharet konusunda bir unutkanlığı olmuştu. Bilindiği gibi namazdan
önceki temizlik, Müslümana farz olan temizliktir. Peygamber  ﷺise
tıpkı diğer insanlar gibi unutabilmektedir. Ebu Hureyre naklediyor:
“Namaz için kâmet getirildi ve cemaat ayaktayken/kıyamdayken saflar
düzeltildi. Rasulullah  ﷺbize doğru çıktı. Namaz kılacağı yere geçince
cünüp olduğunu hatırladı. Bunun üzerine buyurdu ki: ‘Yerinizden
ayrılmayın.’ Sonra odasına geri döndü ve gusledip başından su
damlayarak tekrar yanımıza çıktı. Tekbir getirdi, bizler de onunla
birlikte namazımızı eda ettik.”38
İlahî Bir Uyarı
Rasûlullah ﷺ, kendisine vahiy gelmeyen konularda ictihad eden
bir beşerdi. Bazen ictihadında isabet edemiyordu. Bu durumda vahiy kendisini düzeltiyordu. Bu durumu açıklayan olaylar ve teyid
eden ayetler ileriki sayfalarda karşımıza çıkacaktır. Ancak biz, burada
37		 Buhari, 400; Müslim, 572. (Burada kastedilen secdeler, namazda yanılma veya
unutma halinde yapılan sehiv secdeleridir. Y. Ç.)
38		 Buhari, 275; Müslim, 605.
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açıklamak istediğimiz bu özel duruma vurgu yapmak istiyoruz. Abese sûresinin (1-11 arası) ayetleri, Rasûlullah ’ﷺe Kur’ânî kınamayı
anlatmakta ve gözlerini kaybeden fakir Müslümanlardan birine karşı
Rasûlullah ’ﷺden sadır olan bir hatayı düzeltmektedir. Rasûlullah ﷺ
Kureyşli bazı liderlerle bir aradayken onları İslam’a davet ediyor ve
onlara İslam’ı açıklıyordu. Onların, kendisinin bu çağrısını kabul edeceklerini düşünmüştü. O esnada o fakir âmâ müslüman İbn Ümmi
Mektûm  çıkageldi ve “Yâ Rasulallah! Bana hakkı anlat.” demeye
başladı. Peygamber  ﷺise yüzünü çeviriyor ve diğerlerine ilgi gösteriyordu. Bunun üzerine bu sûre nazil oldu. Kuşkusuz Rasûlullah  ﷺbu
olayda, kavmin güç sahibi bazı liderlerinin hidayeti için normal beşerî
bazı ümitleri/beklentileri dikkate almıştır. O, bu kişilerin müslüman
olmasının, davetine büyük yararları olacağını zannediyordu. Belki de
bu amaç, beşerî düzeyde genel olarak davet sahibi kişileri temize çıkaracak bir gerekçedir. Özellikle de Peygamber ’ﷺe tâbi olanların büyük
bir kısmının fakir ve zayıf kimseler olduğuna dikkat çekerek sürekli
olarak kendisine “İki topluluktan hangisinin (hangimizin) mevki ve
makamı daha iyi?” (Meryem, 19/73) şeklinde sordukları sorularla övünen
düşmanları söz konusu olduğunda! O halde kavminin eşrafından bazı
kişilerin kalplerinin İslam’a meyletmesini sağlama ve İslam toplumuna
onları kazandırma arzusu, insanların zorlanmadan anlayabilecekleri
tamamen tabiî bir arzudur.
Ancak Kur’an, Allah katında zengin ile fakir, asillerle sade insanlar, gözleri görmeyenle gören, yönetenle yönetilenler arasında ayırımın olmaması gibi bazı önemli ilkeleri vurgulamak üzere gelmiştir.
Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “(Peygamber), âmânın kendisine
gelmesinden ötürü yüzünü ekşitti ve çevirdi. (Rasûlüm! Onun halini) sana kim bildirdi! Belki o temizlenecek, yahut öğüt alacak da
o öğüt ona fayda verecek. Kendini (sana) muhtaç görmeyene gelince, sen ona yöneliyorsun. Oysa ki onun temizlenip arınmasından sen sorumlu değilsin. Fakat koşarak ve (Allah’tan) korkarak
sana gelenle de ilgilenmiyorsun. Hayır! Şüphesiz bu bir öğüttür.”
(Abese, 80/1-11)
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Daha sonra Rasûlullah ﷺ, İbn Ümmü Mektûm’la her karşılaştığında onu çok güzel bir şekilde karşılıyor, kendisine sıcak ve samimi bir
şekilde yakın davranıyordu.
2.1.1. İnsanlar Arasında Hakem Olan Bir İnsan
İnsanlar, aralarında çıkan problemler ve davalarla ilgili olarak Rasû
lullah ’ﷺe müracaat ediyor, o da onlar arasında hüküm veriyordu.

Yüce Allah tarafından vahiyle desteklenen konumuna rağmen
Rasûlullah ﷺ, beşerilik özelliğine bağlı işlerle de ilgileniyordu ki, bu
işlerden biri de hâkimlikti. O, insanlar arasında Allah’ın Kitabı ile hüküm veriyordu. İnsanlar davalarını bir hâkimin huzurunda ortaya koyarken haklarını savunma konusunda ifade kabiliyetleri bakımından
birbirinden farklıdırlar. Bu noktada, Rasûlullah  ﷺinsanlara, -hâkimlik
de yapsa- kendisinin bir insan olduğunu hatırlatıyordu. Nitekim Ümmü
Seleme , Peygamber ’ﷺin şöyle buyurduğunu nakletmektedir:
“Siz bana davalarınız için geliyorsunuz. Şüphesiz ben, sadece
bir insanım. İçinizden kimileri diğerlerine göre delillerini daha iyi
ifade edebilir. Kimin lehine, kardeşinin hakkı olan bir şeye hükmetmişsem o şeyi almasın. Çünkü ben bu kararla, onun için Cehennemden bir parça koparmış olmaktayım.”39

Bu olayla ilgili rivayetlerden biri bu sözün nedeni olarak Peygamber ’ﷺin, odasının kapısından iki hasmın sesini duyması ve bunun
üzerine dışarı çıkıp onlara bu sözleri söylemesi olarak geçmektedir.
Peygamber  ﷺbu ifadeleriyle insanları eğitmeyi, insanda bulunan
ve başkalarının haklarına saygılı olmayı, kendilerine ait olmayan bir
şeyi alabilmek için yargıyı bir araç haline getirmekten kaçınmalarını
sağlayan vicdan ve otokontrol sistemini ıslah etmeyi amaçlıyordu.
Kanunlar ne kadar sağlam olursa olsun kanuna karşı hile yapmak
ve kanunun boşluklarının fırsata çevrilmesi mümkündür. Ancak vicdan
ve iç denetim sistemi geliştiği zaman bu hile şekilleri ve başkalarının
haklarını ele geçirme çabaları kaybolmaya yüz tutacaktır.
39		 Buhari, 6967; Müslim, 1713.
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Yukarıda bahsi geçen iki kişi, Rasûlullah ’ﷺin bu sözlerini duyduklarında -Peygamberimizin eşleri Ümmü Seleme ’nın rivayetine
göre- bu söz onların iç dünyalarında bir iz bırakmıştır. Nitekim Ümmü
Seleme  şöyle nakletmektedir:
“Bu iki kişi ağladılar ve her biri, diğerine; ‘hakkım senindir’ dedi.
Bunun üzerine Rasulullah ‘ ﷺBöyle yapacaksanız o halde bunu aranızda paylaşın ve hakka riayet etmeye çalışın; sonra da paylarınızı
alın ve birbirinizle helalleşin.’ buyurdu.”40
2.1.2. Dünya İşleriyle Meşguliyetindeki İnsanlığı
Rasûlullah ﷺ, ziraate ve hurma yetiştirmeye uygun olmayan
Mekke’de yaşadıktan sonra hurma yetiştiriciliğiyle meşhur olan
Medine’ye hicret ettiğinde yerli halkın hurma ağaçlarını aşıladıklarına
tanık oldu. Kendi beşerî tecrübesine dayanarak onlara bir şeyler söyledi. Allah hepsinden razı olsun, ashab-ı kirâm da onun sözlerini kabul edecek
bir tavır benimsediler:
Talha b. Ubeydullah  anlatıyor: Rasulullah  ﷺile birlikte bir hurmalığa uğradık. Rasulullah  ﷺaşılama yapan bir grup görünce, “Bu
kişiler ne yapıyorlar?” dedi. Orada bulunanlar, “Erkek hurmaları alıp
dişi hurmalara yerleştiriyorlar.” dediler. Peygamber “ ﷺBunun bir
faydası olacağını sanmıyorum.” buyurdu. O grup, Peygamberimizin
bu sözlerini duyunca aşılamayı bıraktı. Ancak bu, iyi sonuç vermedi.
Bunun üzerine Peygamber  ﷺşunları söyledi: “Aşılama ile ilgili söylediklerim sadece bir zandır. Eğer faydası olan bir şeyse yapmaya
devam edebilirsiniz. Kuşkusuz ben, sadece bir insanım. Zan, hatalı
da olabilir, doğru da çıkabilir. Ancak Aziz ve Celil Allah’tan bildirdiklerimde Allah’a karşı yalan söylemem söz konusu olamaz.”41
Şüphesiz Rasûlullah ﷺ, insanlara nasıl ziraat yapacaklarını, dünya işlerini nasıl idare edeceklerini öğretmek için gelmemiştir. Allah’ın
haramlarından bir şey işlemedikleri, Allah’ın kendilerine yüklediği so40		 Ebu Davud, 2583.
41		 Müslim, 2361.
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rumluluklarında ihmalkâr davranmadıkları sürece bu işler onların tecrübelerine ve bilgilerine bırakılmıştır. Bu nedenledir ki vahiy kaynaklı
olmadığı sürece dünyayı ilgilendiren konularda söyledikleri, Peygamber ’ﷺin beşerî bir içtihadı sayılır. İnsanlardan, Peygamber  ﷺile bu
esasa göre ilişkilerini sürdürmeleri, yararlı olan ile yararlı olmayan şeylerin değerlendirilmesinde beşerî ölçütleri uygulamaları istenir.
2.1.3. İnsanlarla İlişkilerindeki İnsanlığı
Peygamber  ﷺinsanlarla irtibat/ilişki halindeydi ve onlarla
hemhâldi. Kendisine güzel bir ahlak verilmiş olmakla birlikte insanların karşısına çıktığında, onlar gibi bir insan olduğunu ifade etmekten
çekinmiyordu. Oysa onlardan birine eza verecek olsa bile Yüce Allah,
o kişiye, gördüğü bu ezaya karşılık ahirette bir mükâfat verecektir.
Ashabından Ebu Hureyre  anlatıyor: Peygamber ﷺ, birine karşı kendisinden sadır olan ezayla ilgili Rabbine şöyle diyerek talepte
bulunmuştur: “Ya Rabbi! Bu ezayı, o kişi hakkında bir zekât, namaz
ve Kıyamet Gününde kendisini Sana yaklaştıracak bir ibadet olarak kabul et.”42
Bu durumla ilgili olarak eşi Aişe  şunları anlatmaktadır: Rasulullah ’ﷺin yanına iki adam gelerek bilmediğim bir şeyler anlattılar ve
onu kızdırdılar. Her ikisine de lanet etti ve kötü sözler söyledi. O iki
kişi çıkıp gittikten sonra dedim ki: “Ya Rasulallah! Bu iki kişinin başına
gelenle karşılaşan bir kişi hayra ulaşmamıştır.” Rasulullah ﷺ, “Neden
böyle söylüyorsun?” dedi. Ben, “Onlara lanet ettin ve kötü sözler
söyledin.” deyince şöyle buyurdular; “Rabbime karşı ileri sürdüğüm
şartı bilmez misin? Rabbime dedim ki: Allah’ım, ben sadece bir
insanım. Hangi Müslümana lanet eder veya kötü söz söylersem bu
sözlerimi o kişi için bir tür zekât ve ecir say.”43
Rasûlullah ﷺ, bağlılarına/tabilerine, diğer insanların haklarına riayet etmelerini, onlara zulmetmelerinin ve eza vermelerinin tehlikesini,
42		 Müslim, 2601; rivayetin bir aslı ile ilgili olarak bkz. Buhari, 6361.
43		 Müslim, 2600.
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başkasına kötülük yaptığında ya da zulmettiğinde kişinin derhal bu kötülüğü izale etmesi gerektiğini öğretmek için kendisi hakkında bunları
anlatmaktadır. Başkalarına verilmeyen bu özellik Rasûlullah ’ﷺe verildiğine göre başkalarına kötülük yaptığımızda onlardan özür dileyerek,
onların affedilmelerini isteyerek, onlar için iyilikte bulunarak bu kötülüğün izini ortadan kaldıracak ve üzerimizdeki sorumluluğu giderecek
türden şeyler yapmaya çalışmalıyız.
2.2. Muhammed ’ﷺin İyimserliği

İyimserlik, kişinin tasarruflarında ve tutumlarında iz bırakan, üstün
ve sağlıklı bir kişilik kazandıran, normal insan için olumlu bir özelliktir.
Buna mukabil, kötümserlik ile pek çok psikolojik rahatsızlık arasında sıkı bir ilişki vardır. İyimser insanlar; istikrarlı ve düzgün bir hayat
yaşar, iyilikle karşılaşmayı umar, olaylara ve karşılaştıkları durumlara
dengeli ve mutedil bakar, problemlerden çok fırsatları araştırırlar. Sınırlı ilişkileri ve görevleri olan bir fert bile iyimserliğe ihtiyaç duyarken
lider olan ve belli mesajları taşıyan kişiler nasıl ihtiyaç duymazlar ki?!
İşte bu durum bizi, Rasûlullah ’ﷺin hayatında iyimserliğin yerini araştırmaya/incelemeye sevketmiştir.
2.3. Uğursuz Saymayı ve Kötüye Yormayı Yasaklardı
Araplar nezdinde uğursuzluk ve kötüye yorma yaygındı. Uğursuzluk saydıkları maddî sebepler ortaya çıktığında kötülük geleceğini
düşünür ve beklerlerdi. İçlerinden birinin siyah bir kuş görmesi veya
hastalıklı bir kişinin karşısına çıkması ya da bir kuşun kuzeye yönelmesi gibi… Bu tür inançlar bazen kişiyi yolculuğundan veya başka bir
ihtiyacından vazgeçirebiliyordu.
Peygamber  ﷺböylesi bir ortamda gelmiş, bunları tamamen batıl
saymış ve Yüce Allah’a karşı birer şirk kapısı olduğuna hükmetmiştir.
Abdullah b. Mesud , Rasulullah ’ﷺin şöyle dediğini nakletmektedir: “Uğursuz saymak şirktir, uğursuz saymak şirktir, uğursuz
saymak şirktir.”44
44		 Ebu Davud, 3910; Tirmizi, 1614.
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Peygamber  ﷺbunu vurgulamak, o dönemde Araplarda iyice yerleşmiş olan bu tür uğursuz sayma ve kötüye yorma âdetlerini koparıp
atmak için bu sözü üç kez tekrar etmiştir.
Arkadaşlarından biri kendisine gelerek konuyla ilgili gerçeği bildirmesi için kavminde gördüğü bazı âdetleri sorar. Bunlardan biri
de uğursuzluktur. Muaviye b. el-Hakem es-Sülemî anlatıyor: Dedim
ki: “Ya Rasulallah! Biz cahiliyeden yeni çıkmış bir topluluğuz. Allah,
İslam’ı göndermiştir. İçimizden bazıları uğursuzluğa inanıyor.” Bunun
üzerine Peygamber  ﷺşöyle buyurdu: “Bu, içlerinde hissettikleri bir
şeydir. Onları hiçbir şeyden korumaz.” Sonra bir şey daha söylemiştir: “İçimizden kimileri kâhinlere gidiyor.” Peygamber  ﷺbuna da
şöyle karşılık vermiştir: “Onlara gitmeyin.”45
Rasûlullah  ﷺuğursuzluk gerçeğinin ne olduğunu bildirmiştir.
Uğursuzluk, insanların kendi içlerinde uydurduğu bazı hislerden öteye
geçmez, ancak zamanla kendilerince gerçeklik atfettikleri, fikir ve duygu dairesini aşarak özel hayatında kişinin kararlarını etkileyen bir duruma dönüşür. Bu nedenle Rasûlullah ﷺ, bu tür duyguların engelleyici
yönünün olmadığını açıklayarak uğursuzluğu yasaklamıştır. Dolayısıyla
insanın, uğursuzluğun peşine takılmaması ve işlerini etkilemesine engel olması gerekmektedir.
Kötümserlik ve uğursuzluk, insanın gözlemlediği olaylar ve gelecek arasında objektif olmayan bir bağdır. Gelecekte meydana gelecek
şeylerle kişinin yolda karşılaştığı veya duyduğu şeyler arasında ne gibi
bir bağlantı olabilir ki?!
2.4. Güzel Sözü Hayra Yorardı
Rasûlullah  ﷺhayrı umar ve severdi. Bu nedenle güzel bir söz
duyduğunda hayra yorardı. Enes , Peygamber ’ﷺin şöyle dediğini
nakletmektedir: “Allah’ın takdiri olmadan hastalıkların bulaşması
ve uğursuzluk diye bir şey yoktur. Ancak hayra yormak hoşuma
gider. Hayra yormak ise güzel sözdür.”46
45		 Müslim, 538.
46		 Buharî, 5756; Müslim, 2224.
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Ashabından Ebu Hureyre , hayra yormayla ilgili olarak Peygamber ’ﷺin bir tutumunu şöyle nakletmektedir. “Rasulullah  ﷺgüzel
bir söz duydu ve hoşuna gitti. Bunun üzerine buyurdu ki: ‘Hayrı senin
ağzından aldık.’”47
Rasûlullah ﷺ, uğursuzluğu sevmemesine mukabil uğurlu saymaktan hoşlanır, uğurlu saymayı severdi. Ebu Hureyre , “Hayra
yormak Peygamber ’ﷺin hoşuna gider, uğursuz saymak ise hoşuna
gitmezdi.”48 demiştir.
Uğurlu sayma, -yani insanın, kendisini mutlu edecek şeyi beklemesi, karşılaşacağı işlerin de hayır olacağını düşünmesi, kişinin huzurlu olmasını ve işleriyle ilgili gelecek kaygısını terk etmesini sağlayacaktır. İşler onun düşündüğünün tersine gerçekleştiğinde ise bu durum
ona zarar vermeyecektir. Aksine, kendine dönecek ve sorgulayacaktır.
Belki de kendi kusuru ve göstermesi gereken çabayı göstermemesiyle ortaya çıkan ihmali sebebiyle istediği şeyin gerçekleşmemesinden hareketle gelecek hayatı için bir ders çıkaracaktır. Bu durumda
kusurlu olmaması halinde ise Rabbine hüsn-ü zan edecek; herhangi
bir konuda hayır umarken bunun aksi bir durumun oluşabileceğini düşünecektir. Nitekim Aziz ve Celil Allah’ın Kitabı’nda şöyle gelmiştir:
“Hoşunuza gitmediği halde savaş size farz kılındı. Sizin için daha
hayırlı olduğu halde bir şeyi sevmemeniz mümkündür. Sizin için
daha kötü olduğu halde bir şeyi sevmeniz de mümkündür. Allah
bilir, siz bilmezsiniz.” (Bakara, 2/216)
Kur’an-ı Kerim’de eşlerarası ilişkilerle ilgili olarak Yüce Allah şöyle
buyurmaktadır: “Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmazsanız (biliniz ki) Allah’ın, hakkınızda çok hayırlı kılacağı bir şeyden
de hoşlanmamış olabilirsiniz.” (Nisa, 4/19)
Bu tür konularda insan, sadece duygularına meyletmemelidir. Bilakis bu durum karşısında kendisini huzura götürecek psikolojik bir
47		 Ebu Davud, 3917.
48		 Buhari, 5754; Müslim, 2220; Aynı lafızlarla İbn Mace, 3536.
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motivasyon edinmeye, ardından daha fazla çalışmaya ve istediği sonuca ulaştıracak sebeplere tutunmaya çalışmalıdır.
2.5. Güzel Rüyaları Hayra Yormak
Rasûlullah ﷺ, güzel rüyayı hayra yorardı. Rüya gördüğü zaman,
rüyadaki bazı karinelerden yola çıkarak bu rüyadan hayatı için bir hayır çıkarırdı. Enes b. Malik ’ın naklettiğine göre Rasulullah  ﷺşöyle
buyurmuştur: “Uyuyan bir kişinin görebildiği bir rüyada kendimi
Ukbe b. Râfi’in evinde gördüm. Bize ibn tâb49 denilen yaş güzel
Medine hurması getirildi. Bu rüyayı, Ukbe b. Râfi’in evinde gördüğüm için (Râfi’, yükselen, yücelten gibi anlamlara gelir) dünyada
bizim için yüceliğe, Ahiret’te hayırlı akibete; Medine’nin güzel
hurması getirildiği için de dinimizin güzel oluşuna yordum.”50
İnsan, rüyasında, kendisini mutlu edecek veya üzecek şeyler görmekten kurtulamaz. İşte Rasûlullah  ﷺkişiyi, uykusunda göreceği bu
rüyayla olumlu bir ilişki kurmaya yönlendirmektedir. Ebu Hureyre ,
Peygamber ’ﷺden, şöyle dediğini nakletmektedir: “Rüya üç türlüdür:
Allah’tan müjde içeren rüya, iç konuşma sayılan rüya ve şeytanın
korkutması. İçinizden biri hoşuna giden bir rüya gördüğünde, istiyorsa bu rüyasını anlatır. Hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde ise
hiç kimseye anlatmasın. Kalksın ve namaz kılsın.”51
Rasûlullah ﷺ, rüya ile dengeli bir ilişki kurar; ona hacmini aşan
bir değer atfetmezdi. Rüyası onun hayatına yön veren ve yöneten
bir kurala dönüşmezdi. O, rüyada gördüğünü hayra yorarken sadece
psikolojik olarak uğurlu saymakla yetinmez, oradan hareketle eyleme
de geçerdi.
Uhud Savaşı’nda Rasûlullah  ﷺbir rüya gördü. Bunu arkadaşlarına anlattı ve hayra yordu. Olayı Cabir b. Abdullah şöyle anlatıyor: Rasulullah  ﷺşöyle dedi: “Kendimi sağlam bir zırh içindeymiş
49		 Medine’de bulunan bir hurma çeşididir. Zamanında yaşamış olan İbn-i Tâb adlı
bir şahsa nispet edilerek bu ad verilmiştir. İbnü’l-Esîr, en-Nihâye fî Garîbi’l-Eser.
50		 Müslim, 2270.
51		 Buhari, 7017; Müslim, 2263; bu lafızla İbn Mace, 3906.
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gibi gördüm Bu arada kesilmiş bir inek de gördüm. Sağlam zırhı
Medine’ye yordum. İneğe gelince; o, vallahi hayırdır.” Ardından
ashabına dedi ki: “Medine’de kalsak (şehir savunması yapsak). Düşman bize saldırdığında onlara karşı savaşırız.” Sahabe ise şöyle
dedi: “Ya Rasulallah! Vallahi cahiliye döneminde Medine’de bize hiç
saldırılmadı (yani hiç şehir savunma savaşı yapma ihtiyacı hissetmedik). İslam geldikten sonra Medine’deyken bize nasıl saldırılabilir ki!?”
Bunun üzerine Peygamber ﷺ, “O zaman dediğiniz gibi olsun.” dedi,
zırhını giydi ve silahını kuşandı. Bu durum karşısında Ensar şöyle dedi:
“Rasulullah ’ﷺin görüşüne karşı geldik.” Ardından da Peygamberimize gelip dediler ki: “Ey Allah’ın Peygamberi! O zaman sizin dediğiniz gibi olsun.” Peygamber  ﷺise şöyle buyurdu: “Bir Peygamber’e,
zırhını giyip silahını kuşandıktan sonra, savaşmadıkça zırhını ve
silahını çıkarması yakışmaz.”52
Rasûlullah ﷺ, “Vallahi hayırdır” diyerek hayra yormuştur. Buna
rağmen o, aynı zamanda durumun gereğine göre hareket etmiştir.
Durumu arkadaşlarına bildirmiş, onlarla istişare etmiş, kendi görüşü
farklı olsa da çoğunluğun görüşünü esas almış, olaya uygun davranmış
ve silahını alarak hazırlığını yapmıştır.
2.6. Güzel isimleri Hayra Yorması
Rasûlullah ﷺ, iyimserlik çağrışımı olan isimlere ilgi göstermiş; uygun olmayan çağrışımları olan pek çok ismi değiştirmiştir. Söz gelimi
bir kadının, isyan eden anlamına gelen “Âsiye” adını, güzel anlamına
gelen “Cemile” ile değiştirmiştir.53
Bir gün Peygamberimize bir adam gelir. Peygamberimiz “Adın
ne?” diye sorar. Adam, adının “zor” anlamına gelen “Hazm” olduğu52		 Ahmed, 14373.
53		 Burada bahsi geçen Âsiye «»عاصية, Arapça sad harfi ile yazılan kelimedir ve "isyan
eden kadın" anlamına gelmektedir. Kaynaklarda Fir’avn’un eşi olarak zikredilen
Âsiye « »آسيةise sin harfi ile yazılmaktadır. Anlamı ise -bir görüşe göre- sütun şeklindedir. (Çeviren)
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nu söyler. Bunun üzerine Rasulullah  ﷺadamın ismini “kolay” anlamına gelen “Sehl” ile değiştirir.
Başka bir rivayette ise Esram denilen bir adam, bir grupla birlikte
Rasulullah ’ﷺe gelir. Rasulullah  ﷺonun adını sorar. Adam “adım
Esram54” deyince Peygamberimiz, “Aksine senin adın Zür’a’dır” buyurur.
Abdullah b. Haris b. Ebzâ diyor ki: Bana Râita bt. Müslim, babasından rivayetle, babasının şöyle dediğini nakletti: Rasulullah  ﷺile
birlikte Huneyn Savaşı’na katıldım. Rasulullah  ﷺbana dedi ki: “İsmin nedir?” Ben “Ğurâb”55 dedim. Bunun üzerine o, “Hayır, aksine
Müslim’dir.” buyurdular.56
Rasulullah  ﷺel-Âs, Azîz, Atele, Şeytan, el-Hakem, Ğurâb, Şihâb
ve Habbâb isimlerini Haşim ismiyle değiştirmiştir. Yine Harp (savaş)
ismini Silm (barış) ile, Muttaci’ (uyuyan) ismini Münbais (uyanık) ile
değiştirmiştir. Aynı şekilde bazı yer isimlerini de değiştirmiştir. Mesela
Ufra57 denilen bir yerin adını Hudra58 olarak, Şuabu’d-Dalale/Dalalet
Vadisi ismini de Şuabu’l-Hüda/Hidayet Vadisi olarak değiştirmiştir.
Peygamber  ﷺbazı kabile adlarını da değiştirmiştir. Mesela Benî
Zeniyye59 adını Beni Rişde,60 Beni Muğviye61 adını da yine Beni Rişde
olarak değiştirmiştir. Hudeybiye gününde; yani Mekkelilerin Rasûlullah
 ﷺve arkadaşlarının umre yapmalarını engelledikleri ve bu konuyla
ilgili görüşmelerde bulunmak istedikleri günde görüşme yapmak üzere
Müslümanlar bir elçi gönderdiler. Ancak bir barış anlaşması sonucuna
ulaşamadılar. Ardından Mekkeliler, daha sonra Müslüman olacak
54		 Esram, ağaç ve bitkileri koparmak kökünden gelen bir kelimedir ve kesilmiş
parça anlamındadır. Peygamberimiz ekin anlamına gelen aksi bir kelimeyle bu
ismi değiştirmiş olmaktadır. (Çeviren).
55		 Ğurâb, karga demektir. (Çevirmen).
56		 Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebir.
57		 Kıraç toprak rengi. (Çevirmen).
58		 Yeşillik. (Çevirmen).
59		 Zinakâr kadının oğulları. (Çevirmen).
60		 Meşru nikâhın oğulları. (Çevirmen).
61		 Kışkırtan kadının oğulları (Çevirmen).
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olan bir kişiyi elçi olarak gönderdiler. Bu kişinin adı Sehl62 b. Amr idi.
Peygamber  ﷺbu kişi gelince onun ismini hayra yorarak şöyle dediler:
“And olsun ki Allah işinizi kolaylaştıracaktır.”63
2.7. İyimserlik, İbadet Ederken de
Muhammed ’ﷺin Ayrılmaz Bir Özelliğidir
Rasûlullah ﷺ, Rabbine yakın duran bir kuldu. Her yerde namaz ve
dua ile O’na sığınırdı. Ashabı için meşru kıldığı amellerden biri de yağmur yağmasının gecikmesi ve insanların yağmura ihtiyaç duymaları
halinde namaz kılmaktır. Bu namaz, yağmur isteme namazı anlamındaki salat-ı istiska’dır.64 Bu namazda Peygamber  ﷺinsanlara cemaatle
namaz kıldırıyor; sonra da kıbleye dönerek Aziz ve Celil Rabbine dua
ediyordu. Dua ederken ridasını ters çeviriyor, bunu kuraklık ve kıtlık
halinin bolluk ve yağmur yağması haline tebdili anlamında iyimserlik
göstergesi olarak yapıyordu.
Abdullah b. Zeyd , Peygamber ’ﷺin namazgâha çıktığını, yağmur duası yaptığını; bu esnada kıbleye döndüğünü, ridasını ters çevirdiğini ve iki rekât namaz kıldığını nakletmektedir.65
2.8. Zor Zamanlardaki İyimserliği
Başarılı bir anında birinin gözlerinde bir iyimserlik gördüğümüzde, bunu doğal sayarız. Zor durumda olan üzgün birinin gözlerinde
bir iyimserlik gördüğümüzde ise bunu garip karşılarız. Zira karşılaştığı
olaylar kişiyi zorladığında, olay kendisi aleyhine büyüdüğünde kendisine bir endişe halinin hâkim olacağını, kurtuluş ve çıkış yolu konusunda
ümitsizliğe düşeceğini düşünürüz.
Muhammed  ﷺde diğer insanlar gibi bir insan olduğu için bu tür
durumlarla o da karşılaşabiliyor, diğer insanların başına gelenler onun
da başına gelebiliyordu. Acaba o ümitsizliğe kapılıyor ve kötülük ya da
62		
63		
64		
65		

Sehl, kolay manasındadır. (Çeviren).
Buhari, 2734.
Ülkemizde bu namaz, "yağmur duası" olarak bilinmektedir. (Çevirmen).
Buhari, 1012; Müslim, 894.
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musibet beklentisi içine düşüyor muydu? Yoksa iyimser mi oluyordu?
Eşi Aişe ’nın naklettiğine göre; Aişe bir gün Peygamber ’ﷺe kavmi
tarafından karşılaştığı en zor olayı sormuş; Peygamberimiz ise ona bu
durumun Taif yolculuğu esnasında olduğunu söylemiştir. Bu durumda
bile Rasulullah  ﷺTaiflilere beddua etmemiş, Rabbinden onları cezalandırmasını istememiş, aksine şöyle demiştir: “Allah’ın, onların
neslinden sadece Allah’a kulluk eden ve O’na hiçbir şeyi ortak
koşmayan bir nesil çıkarmasını ümit ederim.”66
Hicret öncesinde Kureyşliler, evinden çıkarıp öldürmek veya
esir edip hapsetmek için Rasûlullah  ﷺaleyhine komplo kurmuşlardı. Bu, gerekli sebeplere yapışmayı ve bu durumu aşmayı gerektiriyordu. Peygamber ﷺ, arkadaşı Ebu Bekir  ile yola çıktı.
Kureyş’in kendileriyle ilgili arama faaliyetlerinin sakinleşmesi, bunun
ardından da Medine’ye gitmek üzere Mekke mağaralarından birinde
saklandılar. Kureyşliler Rasûlullah ’ﷺi aramaya başladılar, güçlerini
ve imkânlarını seferber ederek yola koyuldular ve izlerini takip ederek saklandıkları mağaraya geldiler. Konuşarak mağaranın kapısına
vardılar. Bu esnada Ebu Bekir , Rasûlullah ’ﷺe, “İçlerinden biri
ayaklarına doğru eğilip baksa bizi görür.” dedi. Rasûlullah  ﷺise ona
-Kur’an-ı Kerim’de beyan edilen- bir sözle cevap vermiştir: “Üzülme, Allah bizimledir.” (Tevbe, 9/40)
Kur’an bize bu özelliğin Rasûlullah  ﷺile sınırlı olmadığını, Allah’ın
peygamberi Musa ’ın da Muhammed ’ﷺin bu tutumuna benzer bir
tutumla iyimserliği yaşadığını nakletmektedir. Musa , karşı kıyısını
göremediği bir denizin önünde durmaktadır. Yanında, savaşma becerisi olmayan bir kavim, arkasında ise karşı koyamayacağı bir ordu vardır.
O ise “kesinlikle bize yetişecekler” (Şuara, 26/61) şeklindeki ümitsizlik
ve pişmanlık feryatlarına rağmen Rabbine güvenmekte ve umudunu
korumaktadır. O, -Kur’an’ın aktardığı gibi- yıkılmamış ve endişeye kapılmamış; aksine şöyle diyerek kurtuluş ümidini korumuştur. “Asla!
Rabbim şüphesiz benimledir, bana bir yol gösterecektir.” (Şuara,
66		 Buhari, 3231; Müslim, 1795.
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Rasûlullah  ﷺde bu şekilde peygamber kardeşlerinin izinden
gidiyordu.
26/62) İşte

Rasûlullah ’ﷺin yerine getirdiği görev, birey ve toplum olarak insanların durumunu değiştirmeyi gerektiren büyük bir görevdi: Dinin,
toplumsal ve siyasî durumların değiştirilmesi. Bizzat bu değiştirme muazzam bir çaba gerektiriyordu. Bununla birlikte olay sadece bu değişimin yapılmasıyla sınırlı değildi. Arap yarımadasında, yarımadanın olduğu gibi kalmasında çıkarları olan güçler vardı. Bu güçler, Rasûlullah
 ﷺbaşarılı olursa nüfuz ve imkânlarını kaybedeceklerdi. Bu yüzden var
güçleriyle düşmanlık yaptılar, değişime direndiler ve karşı çıktılar. Bu
düşmanlık ve mukavemetin, silahlı bir hale dönüşmesi onlar için fark
etmiyordu.
Bu durum ve bu görev Rasûlullah ’ﷺin iyimser ve ümitvar olmasını gerektiriyordu. Çünkü eylemin ve değişimin dinamiği buydu. Karamsarlık düşüncesine kapılan kişiler, bırakın toplumlarını, kendilerini
dahi değiştirmede başarılı olamazlar.
2.9. İyimserliği Ashabına Öğretmesi
Rasulûllah ﷺ, bu özelliği kendi kişiliğinde gerçekleştirmekle yetinmemiş, bilakis kendisine tâbi olanları buna göre eğitmiş ve onlara
bunu öğretmiştir. Adiy b. Hatem anlatıyor: Ben Peygamber ’ﷺin yanındayken bir adam geldi ve yoksulluktan yakındı. Sonra başka bir
adam daha geldi ve yol kesicilerden yakındı. Bunun üzerine Rasulullah  ﷺşöyle dedi: “Ey Adiy! Hire’yi gördün mü?” Hire, Irak şehirlerinden biriydi. Dedim ki: “Orayı görmedim. Ama orasıyla ilgili
bana rivayetler anlatıldı.” Peygamber ﷺ, “Allah sana ömür verirse bir kadın yolcunun Allah’tan başka hiç kimseden korkmadan
Hire’den yola çıkıp Kâbe’yi tavaf edeceğini göreceksin.” dedi. Adiy
diyor ki: İçimden “Şehirleri yakıp yıkan Tay kabilesinin haramileri o
zaman nerede olacaklar ki?” diye geçirdim. Rasulullah  ﷺdevamla
sözlerini şöyle sürdürdü: “Allah sana ömür verirse Allah’a yemin
ederim ki Kisrâ’nın hazineleri fethedilecektir.” Bunun üzerine Adiy
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dedi ki: “Kisrâ b. Hürmüz’ün mü?!” Peygamber  ﷺise şöyle buyurdu:
“Evet, Kisra b. Hürmüz. Ey Adiy! Allah’a yemin ederim ki, Allah
sana ömür verirse, avucu altın veya gümüş dolu olarak bir kişinin,
verecek birini aramak üzere evinden çıktığını, ancak bunu kabul
edecek hiç kimseyi bulamadığını göreceksin.”67
Adiy b. Hatem kendi hayatında bu haberin doğruluğuna tanık olmuş ve demiştir ki: “Bir kadının Allah’tan başka hiç kimseden korkmaksızın Hire’den yola çıkarak Kâbe’yi tavaf ettiğini gördüm ve ben,
Kisra b. Hürmüz’ün hazinelerini fetheden kişiler arasındaydım. Allah
size ömür verirse, Allah’a yemin ederim ki Ebu’l-Kasım ’ﷺin söylediklerini göreceksiniz.”
Bir başka olayda Mekke’de zor durumdayken ashabına ümitvar
olmayı öğretiyor ve onlara aydınlık geleceği va’dediyordu. Habbab b.
Eret  anlatıyor: Kâbe’nin gölgesinde cübbesini başının altına yastık yapıp koymuşken Rasulullah ’ﷺe gelip şikayetlendik: “Bizim için
Allah’tan yardım dilemeyecek misin? Bizim için dua etmeyecek misin?” Bunun üzerine Rasulullah  ﷺbuyurdu ki: “Sizden önceki milletlerde, bir adam alınıyor ve kendisi için bir çukur kazılıyordu. Sonra
da bu çukura konuluyor, ardından testere getirilip adamın başının
üzerine konuluyor ve adam ikiye biçiliyordu. Bazılarının da etiyle
kemiği arasına demir tarak geçiriliyordu ve bütün bunlar onları
dinlerinden vazgeçirmiyordu. Allah’a yemin ederim ki bu din tamamlanacaktır. Öyle ki bir kişi binekle, koyunlarıyla ilgili olarak
Allah’tan ve kurttan başka hiç kimseden korkmaksızın San’a’dan
Hadramevt’e kadar gidebilecektir. Fakat siz acele ediyorsunuz.”68
Aradan yıllar geçmiş, İslam toprakları genişlemiş ve bu topraklarda adalet ve güvenlik hâkim olmuş, emniyetin yaygınlaşması sebebiyle
-Rasûlullah ’ﷺin dediği gibi- bir kişi binekle, yolda koyunları hakkında
Allah’tan ve kurttan başka hiç kimseden korkmadan San’a’dan güven
ve emniyet içinde yola çıkabilmiştir.
67		 Buhari, 3595; müslim, 1016.
68		 Buhari, 6943.
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Rasûlullah  ﷺkendine tâbi olanlara iyimserliği öğretirken, insanların, iyi olacağına dair hiçbir umut görmediği her türlü kötümser bakışla mücadele ediyordu. İşte ashabına şöyle derken o, onların dikkatini
buna çekiyordu: “Kişi ‘İnsanlar helak oldu’ dediği zaman, insanları
helak etmiş demektir.”69
Bir Arap köylüsü/bedevi hasta olmuştu. Peygamber  ﷺonu ziyaret etmiş ve şöyle demişti: “Sıkıntı yok! İyi olursun inşaallah.”
Bunun üzerine bedevi, “İyi olursun mu dedin? Asla, aksine bu, çok
yaşlı bir adamın üzerinde, kabirleri ziyaret ettirecek kadar kaynayan
bir ateştir.” dedi. Bunun üzerine Peygamber ﷺ, “Peki, o zaman dediğin gibi olsun.”70 buyurdu.
2.10. İtidali Elden Bırakmaması
Rasûlullah ’ﷺin mutedilliği, en bariz olarak, getirdiği ve davet
ettiği şeriatında ortaya çıkmaktadır. Rasûlullah ’ﷺin hayatın her alanına dair davet ettiği inanç esaslarını ve şer’î hükümlerini düşünen
bir kişi, bu esaslarda ve hükümlerdeki itidali açıkça görecek, bunların aşırılıktan ve radikallikten uzak olduğunu anlayacaktır. Bu özellik
inanç alanları ile alt konularında ve muamelatta açıkça gözükmektedir. İslam inancı, bir yönü gözetip diğer yönü ihmal etmez. İnsanı, onu oluşturan bütün unsurlarıyla ve kişiliğini ilgilendiren konular
içinde ele almaktadır. Burada insan ile kastedilen, hem birey hem de
toplumun bir üyesi olması itibarıyla insandır. İslamî toplum aleyhine
bireyden yana tavır almadığı gibi toplumsal çıkarlar için bireyin şahsiyetini ilga da etmemektedir.
Rasûlullah ’ﷺin, kişiliğinde ve hayatında itidal göze çarpmakta,
aşırılık/radikalizm sayılabilecek bir özelliği bilinmemektedir. Nitekim
olumlu özellikleri mutedil seviyedeydi. Mesela Rasûlullah  ﷺyumuşak
huyluydu; ancak bu yumuşaklığı zaaf derecesine varmazdı. Durum güç
ve cesaret gerektirdiğinde ona uygun davranırdı.
69		 Müslim, 2623.
70		 Buhari, 3616.
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Cömertti/eli açıktı, ancak cömertliği onu israf ve savurganlığa sürüklemezdi. Son derece hayâ sahibiydi, ancak hayâ duygusu, utanılabilecek dinî meseleleri insanlara öğretmekten onu alıkoymazdı. Diğer
özellikleri de böyleydi.
Rasûlullah  ﷺashabını mutedil olmaya, ne türden olursa olsun
aşırılıktan ve radikallikten uzak durmaya çağırıyordu. Çünkü insanlar
Allah’a yakınlaşma arzusuyla bazen dinde aşırı gidebilmekte, itidalden
uzaklaşabilmektedirler. Bu nedenledir ki Peygamber  ﷺitidali ve orta
yolu emretmiştir. Ebu Hureyre  anlatıyor: Rasulullah  ﷺbuyurdu ki:
“Orta yolu tutun, aşırı gitmeyin. Gündüzün belli vakitlerinde ve
gecenin bir kısmında ibadet edin. İtidalden ayrılmayın, itidalden
ayrılmayın.”71
Peygamber ﷺ, ashabına belli bir hedefe ok atan kişiyi örnek vermiştir. Bu kişinin hedefi tutturmaya çalışması gerekir. En azından tutturamasa bile hedefe yaklaşmalıdır. İşte insan da şeriatta varid olan
miktarıyla Allah’a itaat etmeye çalışmalı ve aşırıya kaçmamalıdır.
Peygamber ﷺ, Allah’a itaatte ashabına dinin hükümlerini ve dinî
sembolleri öğretirken kendisine tâbi olan kişiler arasından aşırılığa
meyledecek kimselerin olacağını biliyordu. Bu nedenle aşırılıktan sakındırıyor, tekellüfe girmeden ve ilaveye gitmeden dinde gelen hükümlere sarılmanın gereğini vurguluyordu. İbn Abbas  anlatıyor:
Akabe sabahı (hacda) Rasulullah  ﷺbineği üzerindeyken bana dedi
ki: “Benim için taş topla.” Ben de onun için çakıl taşları topladım.
Taşları önüne koyunca şöyle buyurdu: “Bu gibi taşlarla Şeytan taşlamalısınız. Sakın dinde aşırı gitmeyin. Sizden öncekileri helak
eden şey, dinde aşırı gitmektir.”72
Ashab, en faziletli olan ve Yüce Allah’ın en çok hoşuna giden
ameli sorduklarında Peygamber  ﷺitidal ve orta yol ilkesine vurgu
yapar, kendilerini zora koşmadan yapabildikleri amelleri yapmalarını emrederdi. Aişe ’dan nakledildiğine göre Peygamber ﷺ, hangi
71		 Buhari, 6463; Müslim, 2716.
72		 Nesâî, 3057.
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amellerin daha çok Allah’ın hoşuna gittiği sorulduğunda şöyle cevap
vermiştir: “Az da olsa devamlı olanıdır.” Yine şöyle demiştir: “Yapabileceğiniz işleri üzerinize alın.”73
Rasûlullah  ﷺdinin haram kılmadığını haram kılarak, vacip kılmadığını vacip kılarak veya şeriatın aksine uygulamada kendilerini zora
sokarak ve aşırıya giderek dinde haddi aşanları yermiştir. Abdullah b.
Mesud  diyor ki: Rasulullah ﷺ, üç kez tekrar ederek şöyle buyurdu:
“Dinde aşırı gidenler helak olmuştur.”74
Peygamber  ﷺibadet ederken orta yollu olmayı ve itidali gözetirdi.
Bu durum her gün tekrarlanan ve önemli bir dinî-amelî sembolde ortaya çıkmaktadır. Bu amelî sembol namazdır ve hutbe de bu yönüyle
namaz gibidir. Cabir b. Semure  diyor ki: “Rasulullah  ﷺile birlikte
namaz kılıyordum, onun namazı da, hutbesi de mutedildi.”75
Rasûlullah ’ﷺin izlediği bu eğitimin etkileri, ashabı ve kendisine
tâbi olanlar üzerinde ortaya çıkmıştır. Onlar dini ve dinde yer alan itidali/orta yol olma özelliğini derinliğine anlıyorlardı. Bunu onun ashabından iki kişi, Ebu’d-Derdâ ile Selmân-ı Fârisî arasında cereyan eden
şu olayda da gözlemleyebilmekteyiz. Ebu Cuhfe  anlatıyor: Peygamber  ﷺSelman ile Ebu’d-Derdâ’yı kardeş yaptı. Selmân, Ebu’dDerdâ’yı ziyaret ettiğinde Ümmü’d-Derdâ’yı pejmürde bir halde gördü.
Bunun üzerine “Ne bu halin?” diye sordu. Ümmü’d-Derdâ, “Kardeşin
Ebu’d-Derdâ’nın dünyaya ihtiyacı yok ki.” dedi. Sonra Ebu’d-Derdâ
geldi ve Selman için yemek yaptı. Selman, “Sen de ye.” dedi. Ebu’dDerdâ, “Ben orucum.” dedi. Selman, “Sen yemedikçe ben yemeyeceğim.” dedi. Râvi diyor ki: Bunun üzerine Ebu’d-Derdâ yemekten yedi.
Gece olunca Ebu’d-Derdâ nafile olarak namaz kılmaya gidecek oldu.
Selman “Uyu” dedi, o da uyudu. Sonra bir daha namaza yeltendi,
Selman tekrar “Uyu” dedi. Gecenin sonuna doğru Selman “Şimdi
kalk” dedi. Kalkıp birlikte namaz kıldılar. Ardından Selman ona dedi
73		 Buhari, 6465; Müslim, 782.
74		 Müslim, 2670.
75		 Müslim, 866.
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ki: “Rabbinin senin üzerinde hakkı var, nefsinin senin üzerinde hakkı
var, ailenin senin üzerinde hakkı var; her hak sahibine hakkını vermelisin.” Daha sonra Ebu’d-Derdâ, Peygamber ’ﷺe gelip olayı anlatınca
Peygamberimiz ona, “Selman doğru söylemiş.” buyurdu.76
Nitekim Rasûlullah  ﷺgeceleyin namaz kılarak Allah’a ibadet edecek kişileri, kendilerini sıkıntıya düşürmemeye yönlendiriyordu. Sözgelimi nafile namaz kılmak için gece kalktığında yorgun ve bitkin olan
kişi, dinleninceye kadar uyumalı ki huzurlu bir halde namaz kılabilsin,
anlayacak şekilde Kur’an okuyabilsin. Ebu Hureyre , Rasulullah
’ﷺin şöyle dediğini rivayet etmektedir: “Sizden birisi gece kalkar da
Kur’an okurken dili dolaşır ve ne dediğini anlayamaz hale gelirse
uzansın.”77
Aişe  ise şunu nakletmektedir: Rasulullah  ﷺbuyurdu ki: “Sizden biri namaz kılarken uyuklarsa selam verip hemen uyusun.
Uykusu kendisini terk edinceye kadar beklesin. Zira uykuluyken
namaz kılan kişi, bilemez; belki de istiğfarda bulunuyorum zannederek kendisine hakaret eder.”78
Rasûlullah ’ﷺin ümmetine itidali öğretmeye çokça özen göstermesine rağmen nadir de olsa bazı sahabîlerin orta yolu aştıkları, aşırılığa kaçtıkları vaki olmuştur. Ancak Rasûlullah  ﷺbu durumu öğrenir
öğrenmez hemen tedavisine girişmiş; dinin itidal ve orta yol üzerine
kurulu olduğunu, bu kişilerin bu tür çabalarının yerinde olmadığını haber vermiştir.
Enes b. Malik  naklediyor: Üç kişi Peygamber ’ﷺin eşlerinin
odalarının bulunduğu yere gelerek Peygamber ’ﷺin ibadetini sordular.
Kendilerine Peygamberimizin ibadetleri anlatılınca sanki bunu az buldular ve dediler ki: “Biz kim, Peygamber  ﷺkim! Onun gelmiş geçmiş
günahları bağışlanmıştır.” Ardından içlerinden biri “Ben geceleri her
zaman namaz kılacağım,” diğeri “Ömür boyu oruç tutacağım,” bir
76		 Buhari, 1968.
77		 Müslim, 787.
78		 Buhari, 212; Müslim, 786.
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diğeri ise “Ben kadınlardan uzak duracağım ve asla evlenmeyeceğim.”
dedi. Rasulullah  ﷺonların yanına geldi ve şöyle söylediler: “Şunu
şunu söyleyen sizler misiniz? Allah’a yemin ederim ki ben, içinizde Allah’tan en çok korkanınız, O’ndan en çok sakınanınızım.
Fakat benim oruç tuttuğum da olur, tutmadığım da. Namaz kıldığım da olur, uyuduğum da. Kadınlarla da evlenirim. Kim benim
sünnetimden yüz çevirirse benden değildir.”79
Bu durum Abdullah b. Amr b. Âs  ile ilgili olarak birkaç kez tekrar etmiştir. Abdullah b. Amr b. Âs genç, enerji dolu, ibadete düşkün
bir gençti, ancak bu konuda mübalağa etmişti. Rasulullah  ﷺçağırarak onunla konuştu. Abdullah b. Amr b. Âs rivayet ediyor: Rasulullah
 ﷺbana dedi ki: “Ey Abdullah! Bana senin gündüzleri oruç tutup
geceleri ibadetle geçirdiğin anlatılıyor!” Ben de “Evet, ey Allah’ın
Rasulü!” dedim. Bunun üzerine şöyle buyurdu: “Yapma! Bazen oruç
tut, bazen tutma. Gecenin bir kısmını ihya et, bir kısmında da
uyu. Şüphesiz bedeninin senin üzerinde hakkı var. Gözlerinin senin üzerinde hakkı var. Eşinin senin üzerinde hakkı var. Ayda üç
gün oruç tutman sana yeter. Kuşkusuz yaptığın her iyilik için sana
bu iyiliğin on katı vardır. Bu da ömür boyu oruç demektir.” Abdullah  diyor ki: “Ben zorladım, sonuçta zora koşuldum.” Şöyle
ki Rasulullah ’ﷺe “Ya Rasulallah! Ben kendimde güç buluyorum.”
dedim. Bunun üzerine Rasulullah ( ﷺen sonunda) “O halde Allah’ın
Peygamberi Davud  gibi oruç tut; fazlasını da yapma!” buyurdu.
Ben “Allah’ın Peygamberi Davud ’ın orucu nasıldı?” diye sorunca
Peygamberimiz “Ömrün yarısı” (yani bir günü oruçlu, bir günü iftarlı
geçirmek) diye cevap verdi. Abdullah  yaşlandığında şöyle diyordu:
“Keşke Rasulullah ’ﷺin gösterdiği ruhsatı kabul etseydim.”80
Büreyde el-Eslemi ’tan şöyle nakledilmektedir: Bir gün bir ihtiyaç için dışarı çıktım. Bir de baktım ki Rasulullah ’ﷺin önündeyim.
Elimden tuttu ve birlikte yürümeye başladık. Derken önümüzde namaz
kılan bir kişiye rastladık. Secde ve rükûları uzatıyordu. Peygamberimiz
79		 Buhari, 5063; Müslim, 1401.
80		 Buhari1975; Müslim, 1159.
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“ ﷺOnu görüyor musun? Gösteriş yapıyor.” dedi. Ben de “Allah
ve Rasulü daha iyi bilir.” dedim. Rasulullah  ﷺelimi bıraktı, sonra da
şöyle diyerek ellerini birleştirip öne doğru uzatıp kaldırmaya başladı:
“İtidalli bir yol izleyin, itidalli bir yol izleyin, itidalli bir yol izleyin.
Hiç şüphe yok ki kim bu dine karşı zora koyulursa din ona galip
gelecektir.”81
Enes b. Malik ’tan rivayet edilmektedir: Peygamber  ﷺmescide
geldi. Bir de baktı ki iki sütun arasına uzatılmış bir ip. “Bu ip de nedir?” dedi. Dediler ki: “Bu Zeyneb’in82 ipidir. Dermansız kaldığında bu
ipe tutunuyor.” Rasulullah  ﷺbuyurdu ki: “İpi çözün. Namaz kılacak
olan kişi dinçken namaz kılsın. Yorulunca da otursun.”83
Peygamber ﷺ, Aişe ’nın yanına gelir. Aişe’nin yanında bir kadın vardır. Peygamberimiz “ ﷺBu kim?” diye sorar. Aişe , kadının
kıldığı namazları anlatarak “Falanca’dır” deyince Peygamberimiz ﷺ
araya girerek “Yeter! Gücünüzün yettiğini yapmaya çalışın. Allah’a
yemin ederim ki siz bıkıncaya kadar Allah teâlâ bıkacak değildir.”
buyurdular. Aişe annemiz devamla dedi ki: “Peygamber ’ﷺin en çok
beğendiği amel, kişinin devamlı yaptığı ameldi.”84
Şimdi kendimize bir soralım. Rasulullah  ﷺbundan neden rahatsız oldu ve neden bu kesin cevabı verdi? Şüphe yok ki o, ibadetlerle
ilgili de olsa bütün aşırılık şekillerinin kapısını kapatmaktadır. Zira bu,
itidal ve orta yol konusunda İslam’ın benimsediği yönteme aykırıdır.
Peygamber ﷺ, Aziz ve Celil olan Allah’ın ibadetleri meşru kılarken,
bu ibadetleri nefisleri tezkiye etme, onları Allah’a yakınlaşma vesilesi
yaptığını ashabına öğretmiştir. Allah teâlâ, ibadetleri sırf bir kulluk, ruhbanlık ve yaşanan dünyadan uzak durma vesilesi yapmamıştır. Yüce
Allah bizden bu meşru kılınan amellerle ve mükellefiyetlerle kulluk etmemizi, maddî ve toplumsal hayatın gerekleriyle uğraşmamızı istemiştir. Her kim bunlardan uzak durursa doğrunun uzağına düşmüş olur.
81		
82		
83		
84		

Ahmed, 2254.
Peygamber ’ﷺin eşlerinden Zeyneb binti Cahş.
Buhari, 1150; Müslim, 784.
Buhari, 43; Müslim, 741.
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Belirttiğimiz o üç kişi istedikleri gibi davransalar ve insanlar da bu
konuda onları örnek alsalar, bunun doğru olduğunu düşünselerdi bu
âlemi kim ıslah edecek ve bu âlemi Allah teâlâ’ya kim kul haline getirecekti? O halde dünyayı terk edip mabetlere kapanacaklarsa Müslümanların görevi ne olacaktır? Sonra insan ne zamana kadar bu yolu devam
ettirebilir ki? Bedenin yemeye, içmeye, uykuya, dinlenmeye ihtiyacı yok
mu? Huzur için insanın bir eşe ihtiyacı yok mu? Aşırı giden bir kişi ne
zamana kadar buna tahammül edebilir? Şüphesiz yolcusu olduğu bu
yolu tamamlayamayacaktır. Çünkü insan tabiatı buna engel olacaktır.
Zira bu tabiat -kişiye rağmen- kişi üzerinde ısrarcı olacak, ihtiyaçlarını
karşılamasını ve gerçekleştirmesini talep edecektir. Buna karşılık kişi, bu
durum karşısında acı duyacak; belki de fiilen bir günaha düşecektir. Zira
bazı insanlar ibadet ve ruhbanlık adına evlenmeyi kendilerine haram sayınca aralarından helake yol açacak pek çok hadise ortaya çıkmıştır. Beden, kesinlikle kendi fıtratına ters olan şeye tahammül edemeyecektir.
En büyük tehlike, söz konusu aşırılığa kaçan kişinin kendisi için
mukadder olur da bu aşırılıktan bir gün vazgeçip uzaklaşırsa hiçbir
şekilde mutedil olana dönemeyecek olması; aksi yönde başka bir aşırılığa düşecek olmasıdır. Bu nedenle Peygamber ﷺ, bazı insanların fazladan ibadet saydıkları bu durumun önünü kesmiştir. Oysa bu durum
bırakın fazlalığı, dinde bir eksikliktir. Hem de ne eksiklik!
2.11. Hayatın Diğer Alanlarındaki İtidali
Rasûlullah ’ﷺin davet ettiği itidal, sadece ibadetlerle ve kişinin Rabbiyle olan bağlantısıyla sınırlı değildir. Bilakis Peygamber ’ﷺin, insanları
şahsî hayatlarıyla ilgili olarak yeme, içme gibi konularda yönlendirirken
de bunu vurguladığını görüyoruz. Mikdâm b. Ma’dîkerib naklediyor: Rasulullah  ﷺbuyurdu ki: “Âdemoğlu karnından daha kötü bir kap doldurmamıştır. Âdemoğluna, belini doğrultacak kadar yemek yemesi
yeter. Mutlaka biraz daha yiyecekse de üçte biri yemek, üçte biri
içmek, üçte biri ise nefes almasını kolaylaştırmak içindir.”85
85		 Ahmed, 16735; Tirmizi, 2380, verilen lafız Tirmizi’de yer almaktadır; İbn Mace,
3349.
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Kur’an-ı Kerim yeme ve içmede itidali vurgulamaktadır: “Ey
Âdemoğulları! Her secde edişinizde güzel elbiselerinizi giyin; yiyin, için, fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez.”
(Araf, 7/31)

Rasûlullah ’ﷺin, Rabbine olan duasında da hayatın her alanında
itidali vurgulayan ifadeler yer almaktadır. Ashabından Ammar b. Yasir , Peygamber ’ﷺin yaptığı bir duayı nakletmektedir: “Allah’ım!
Yalnızken de, insanlar arasındayken de saygıyla Senden korkmayı
isterim. Hoşa gitse de, gitmese de Senden hak sözü söyleyebilmeyi isterim. Fakirlikte de, zenginlikte de Senden itidali isterim.”86
O, bu duasında Rabbinden; Kendisinden korkmayı, gerek insanlarlayken gerek yalnız başınayken emrine bağlı kalmayı, hem öfke
hem de rıza halinde her zaman hak sözü söyleyebilmeyi, fakirken ve
zenginken yaptığı harcamalarda mutedil olmayı istemektedir.
2.12. Kararlı Bir Kişiliğe Sahip Olması
Hayatta başarılı olan kişiler, temelde iki ana özelliğe, ilim ve iradeye dayanmaktadırlar. Bu iki özelliğe bağlı olarak insanların makamları
ve konumları değişiklik göstermektedir.
İnsanların kimisinin ilmi az, iradesi zayıftır. Bu kişiler, insanlar arasında değerleri en düşük olan kişilerdir. Kiminin ilmi vardır ancak iradesi ve kararlılığı zayıftır. Bu tür kişiler kendi kişiliklerine hapsedilmiş
olanlardır. Yeteneklerini ve imkânlarını değerlendiremezler. İnsanların
kimisinin de ilmi azdır ancak gayreti çoktur. Gayreti sayesinde hedefi
ve yolu net olmasa da bazı şeyler elde edebilmektedir. Hiç kuşkusuz
insanların makamlarının kemali, ilim ve kararlılığın birlikte bulunmasıyla gerçekleşecektir.
Amacı ve yöntemiyle ilgili bilginin aydınlığına bağlı olan kararlılıkla
kişinin muttasıf olması, etkin ve etkili bir kişi için mümkün olabilecek
en güçlü özelliktir. Kararlılık kişiyi savunur ve güçlendirirken umut ve
azim kişiyi müjdeleyecek ve bilinen hedefe doğru yöneltecektir.
86		 Ahmed, 17859; Nesaî, 1305, verilen lafızlar Nesaî’de yer almaktadır.
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Hayat yolunda dökülenlerin birçoğunun dökülme sebebi, iradelerinin zayıf olmasıdır. Çünkü hayatı ayakta tutan unsurlar, değişimi
arzulayanlar için oldukça fazladır. İnsan, eğer hayat yürüyüşü ve gücü
zayıf olursa kurtlar ve yol kesiciler için kanı mubah kabul edilen bir av
haline gelir.
Rasûlullah  ﷺbu manayı idrak etmişti. Bu nedenle de yılmak bilmeyen bir kararlılıkla hareket etmiş; ashabının ve ümmetinin kalplerindeki iradelerini güçlendirmeye çalışmıştır. Bu uğurda onlar için yüce
hedeflere doğru aşamalı umutlar belirlemeye gayret etmiştir. Nitekim
namazlarında çoğu zaman şöyle dua etmiştir: “Allah’ım! Senden dinde sebat, doğru yolda kararlılık istiyorum.”87
O, Rabbinden, gerçekleştirdiği başarıları devamlı kılmasını, girdiği
yolu tamamlayabilmesi konusunda kararlılık vermesini talep ediyordu.
Bu kararlılığın doğru, yararlı ve hikmetle ve bilgiyle mücehhez olmasını istiyordu.
2.13. İradenin İnşa Edilmesi
Rasûlullah ﷺ, ümmetinin kişiliğini güçlü, onurlu, iradeli, acıların
parçalayamadığı, çevresindeki zayıfların ya da düşmanların artmasından
etkilenmeyen kalplere sahip olacak şekilde yeniden inşa etmeye özen
göstermiştir. Bu tutuma bağlı olarak Müslümanlar, Rasûlullah ’ﷺin düşmanlarıyla ikinci karşılaşması olan, kendisinin yaralandığı, amcasının ve
sevdiği diğer bazı sahabîlerin şehid düştüğü, düşmanlarının, ashabının
mübarek bedenlerine müsle yaptıkları Uhud Gazvesinde ezaya uğramışlardır. Bu savaşta ashabının tamamı acı ve hüzünle karşılaşmıştır. Onlardan kimi şehid edilmiş, kimi yaralanmış, yaralarından kanlar akmaya
devam etmiştir. Onlar bu haldeyken ona Kur’an ayetleri iniyor, o da bu
ayetleri ashabına okuyordu. “Gevşemeyin, üzülmeyin, inanmışsanız,
mutlaka siz en üstünsünüzdür.” (Al-i İmran, 3/139)
Yani gevşemek ve üzülmek size yakışmaz, zira gevşeklik veya
üzüntü sizi seçtiğiniz yolunuzdan ve peşinden koştuğunuz hedefleriniz87		 Ahmed, 16683; Tirmizi, 3407.

54

Rahmet Peygamberi Muhammed ﷺ

den alıkoyar. Gerçekten de Müslümanlar üzüntülerini kalplerine gömmüşler, başlarına gelen musibetlere teslim olmamışlardır.
Kişi için en sert düşman, psikolojik yenilgidir; iç dünyasında yaşadığı zaaf ile elemlere dayanma gücünü kaybetmektir. Bu durumda kişi
ilerlemekten vazgeçip bulunduğu yere çöker. Bu sebeple Rasûlullah
 ﷺonca ızdırabına ve adamlarının karşılaştığı acılara rağmen ashabına
psikolojik ve kalbî dengeyi yeniden kazandırmaya, iç çöküntü sebebi
olabilecek her türlü etkiden onları kurtarmaya önem vermiştir. Bu tür
durumlarda Rasûlullah  ﷺdüşmanlarının peşine takılıp onları uzaklaştırmak, Müslümanlara karşı kendi iç dünyalarında hissedebilecekleri
yeni bir saldırıyı engellemek için adamlarını hemen tekrar düzene kavuşturmayı, yaralılarla birlikte sağlam olanların yeniden ordu oluşturmalarını istemiştir.
Böyle bir ortamda yenilmişlik duygularını derinleştirmek, yaralı ve
şehidlerinin olmasını fırsata dönüştürmek isteyen Kureyşlilerin lideri,
Rasûlullah  ﷺve ashabının kalplerine korku salmak istemiş; bu amaçla adamlarını Müslümanlara doğru göndermiştir. Bu adamlar Müslümanlara, Kureyşlilerin öcünü almak üzere bütün Arap kabilelerinin
Kureyşlilerle birlik olduğunu, Müslümanlara doğru yola çıktıklarını haber vermişlerdir. O haldeyken bile Rasûlullah ﷺ, bu meydan okumayı
kabul etmiş, Uhud topraklarından çıkarak Kureyşlilerin peşine düşmüştür. Akabinde Hamrâu’l-Esed denilen yerde tam üç gece ashabını
toplu tutmuştur. Onlar burada sancaklarını dalgalandırmışlar ve düşmanlarıyla karşılaşmaya hazırlanmışlardır. Nihayet şu kutsal ayetler
nazil olmuş ve Rasûlullah  ﷺbu ayetleri ashabına okumuştur: “Yara
aldıktan sonra yine Allah'ın ve Peygamber’in çağrısına uyanlar
(özellikle) bunların içlerinden iyilik yapanlar ve takvâ sahibi olanlar için pek büyük bir mükâfat vardır. Bir kısım insanlar, müminlere, ‘Düşmanlarınız olan insanlar, size karşı asker topladılar;
aman sakının onlardan!’ dediklerinde bu, onların imanlarını bir
kat daha arttırdı ve ‘Allah bize yeter. O ne güzel vekîldir!’ dediler.” (Al-i İmran, 3/172-173)
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Bu olayın en büyük kazanımı, Müslümanların karalılıklarını ve psikolojik güçlerini tekrar elde etmeleridir. Böylelikle hızla yenilginin etkilerinden kurtulmuşlar, tekrar yollarına devam etmeye koyulmuşlardır.
2.13.1. Kararlılık, Kalptedir
Kararlılık temelde kalbî bir ameldir. Kalp, kararlılığını kaybettiği
zaman, ne kadar güçlü olursa olsun bedenî kabiliyetler zaafa düşecektir. Bazen azaların gücü mütevazı olur: ancak kalp bu azaları güçlü
bir hale getirir, iradesini sağlamlaştırır ve umutlar bu kararlılığı besler.
Buradan hareketle Rasûlullah ﷺ, ashabını kalplerindeki kararlılığı inşa
etmeye yöneltmekte, buna ağırlık vermektedir. Zira kalpleri bu konuda son sözün sahibi durumundadır. O halde organların çabasından
önce kalbin gayreti gerekmektedir.
Peygamber  ﷺbirçok olayda ashabına, kişinin kalbindeki himmeti
sayesinde, bedenindeki azaları daha ulaşmadan yüce makamlara ulaşabileceğini haber vermiştir: “Kim bir iyilik yapmaya niyetlense de onu
yapamasa Allah teâlâ Kendi katında o kişi için bir iyilik yazar.”88
Düşmanıyla karşılaşmak için hazırlanan, ancak karşılaşmadan
önce ölen kişiyle ilgili olarak da şöyle buyurmaktadır: “Niyeti ölçüsünde ecri vardır.”89
Tebuk Gazvesi sırasında mazeretleri sebebiyle savaşa katılamayıp İslam Devleti’nin sınır güvenliğini sağlamada kendisiyle beraber bulunmaktan mahrum kalanlarla ilgili olarak şunları söylemiştir:
“Medine’de öyle erler var ki katettiğiniz her mesafede, aştığınız
her vadide mutlaka sizlerle birliktedirler. Şüphesiz onları, mazeretleri engellemiştir.”90
Hatta -Peygamber ’ﷺin tasavvuruna göre- durum bunun da ötesindedir. Nitekim niyeti, -ibadetiyle ilgili olarak- kişiyle Rabbi arasına girebilmektedir. Rasulullah  ﷺşöyle buyuruyor: “Gece namazını
88		 Buhari, 6491; Müslim, 30.
89		 Malik, 552; Ahmed, 23239; Ebu Davud, 3111; Nesâî, 1846; İbn Mace, 2803.
90		 Buhari, 4423; Müslim, 1911, verilen lafız Müslim’de yer almaktadır.
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kılma alışkanlığı olan, sonra bir gece uykuya yenik düşerek bu
namazını kılamayan hiç kimse yoktur ki bu namazının ecri kendisi için yazılıyor olmasın. Böylece o kişinin uykusu, onun için bir
sadakaya dönüşmüştür.”91
Rasulullah ’ﷺin şu hadislerinde yer aldığı gibi bazen fakir bir
mü’min, samimi niyeti ve yüce himmeti sayesinde malı çok olan bir
zengini geçebilmektedir: “Bir dirhem, bin dirhemi geçmiştir.” Ashab-ı
kirâm, “Ya Rasulallah! Bir dirhem, bin dirhemi nasıl geçebilir?” diye
sorduklarında Peygamber  ﷺşöyle buyurdu: “Bir adamın iki dirhemi
vardı. Birini aldı ve onu sadaka olarak verdi. Diğer bir adamın ise
pek çok malı vardı. Bunca malı içerisinden yüz dirhem aldı ve onu
sadaka olarak verdi.”92
Rasûlullah  ﷺbu sözleriyle, Allah’a giden yolun güçlü bir azim,
istek ve doğru niyetle katedileceğini, kişinin kararlılığı ve niyeti sayesinde az sayılan ameliyle kararlılığı düşük, niyeti zayıf olan kişilerden
kat kat fazla mesafe alabileceğini beyan etmektedir.
Peygamber  ﷺashabına, kararlılıktaki zaafın kalpteki zaaftan kaynaklandığını, kalpler ne kadar hayat dolu olursa himmet ve gayretin o
derece çok olacağını bildirdiği gibi kişinin iradesinin yoldaki meşakkatleri de kaldıracağını bildirmektedir. Kalpteki kararlılık kalbin hayat dolu
olduğunu gösterdiği gibi aynı zamanda daha kâmil ve daha güzel bir
hayatın da sebebidir. Şüphesiz güzel hayat; yüce bir himmet, samimi
bir muhabbet, halis bir iradeyle elde edilir. Güzel hayat bu özelliklerin
derecesine göre meydana gelecektir. İnsanlar içinde hayatı en düşük
olanlar, himmeti en düşük, muhabbet ve umutları en zayıf olanlardır.93
2.13.2. Rabbanî Bir Kararlılık
Gayretlerini sadece sınırlı bazı başarıları gerçekleştirmeye bağlayan kişiler çoğu zaman bir gevşeme haline maruz kalırlar. Bu kişiler
her dönemde yeni bir kararlılığın doğmasına ihtiyaç duyarlar. Sınırlı
91		 Ebu Davud, 1314; Nesâî, 1784.
92		 Ahmed, 8710; Nesâî, 2528.
93		 İbn Kayyım el-Cevziyye, Medaricu’s-Salikîn, s. 945.
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birtakım başarılar elde ettikten sonra bazen azimleri kırılabilmekte,
iradeleri gevşeyebilmektedir. Rasûlullah  ﷺise ümmetinin iradesini ve
azmini Rableriyle irtibatlandırmaya yöneltmişti. Allah’a olan güvenleri, ashabın gücünün kaynağı; Allah’ın kudretine tevekkül etmeleri
azimlerini sabitleyen bir husustu. Rasul-i Ekrem  ﷺbir hadislerinde
şöyle demektedir: “Şüphesiz ki Allah teâlâ, yüce ve şerefli olan işleri
sever, değersiz ve bayağı olanlardan hoşlanmaz.”94
Bu ifadeleriyle Peygamber  ﷺanlatmak istediği mefhumu, bu durumu açıklayan şu Kur’an ayetinin anlamıyla irtibatlandırmaktadır:
“Kararını verdiğin zaman da artık Allah’a dayanıp güven (tevekkül et).” (Al-i İmran, 3/159)
Bu ayet her zaman azmin, münezzeh ve mukaddes olan Allah
teâlâ’ya tevekkülle irtibatlı olmasına, Allah’a güvenmeye davet etmektedir. Hatta herkesi, bütün çabasını harcamaya; ardından da durumu
Rabbine havale etmeye ve O’na tevekkül etmeye çağırmaktadır.
Bir başka ayet-i kerimede Kur’an, Rablerinin rızasını kazanmak
için sahip oldukları en değerli şeyleri feda eden mü’minler üzerinden
bir sadakat örneği getirmektedir:
“Müminler içinde Allah’a verdikleri sözde duran nice erler
var. İşte onlardan kimi, sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir; kimi de (şehidliği) beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde (sözlerini) değiştirmemişlerdir.” (Ahzab, 33/23)
Bu kişiler azimlerini ve amellerini, nefislerine karşı, Rableri olan
yüce Yaratıcılarına verdikleri sözlere bağlamışlardır.
2.13.3. Kırılmayan Bir Azim
Rasûlullah ﷺ, ashabını eğitirken büyük insanların azimlerinin kırılmaması, çökmemesi, yıkılmaması ve gerilememesi gerektiğini öğretmeye çok dikkat etmiştir. Onlara kendilerini bağladıkları ahitlerine
vefalı olmayı, istişare ettikleri kararları uygulamayı, ne tür engellerle
94		 Beyhaki, es-Sünenu’l-Kübrâ, 20569; Taberani, el-Mu’cemu’l-Kebir, 2894; elMu’cemu’l-Evsat, 2940; Ebu Said eş-Şaşi, Müsned, 20; el-Kudâî, Müsned, 1076.
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karşılaşırlarsa karşılaşsınlar tereddüde düşmeden, çekinmeden ve geri
adım atmadan bu yolda kararlılıkla ilerlemeyi öğretmiştir.
Ahde vefayı ve kararından dönmemeyi vurgulamayı konu edinen
pek çok Kur’an ayeti nazil olmuştur. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:
“Onlar, Allah’ın ahdini yerine getirirler, anlaşmayı/misakı bozmazlar.” (Ra’d, 13/20) Burada anlaşmayla/misakla kastedilen, kişinin
kendisiyle ilgili olarak güçlü ve vurgulu bir şekilde verdiği sözdür.
Uhud Gazvesi öncesinde istişare edilirken gençler, Medine dışında
müşriklerle karşılaşıp savaşmayı önerdiklerinde Peygamber  ﷺonların
görüşünü benimsemiş; namazını kıldıktan sonra da evine çekilmiş, silahını kuşanmış ve çifte zırhıyla gözükmüştü. Gençlerden isabetli düşünebilenler, düşmanla savaş konusunda tercih ettiğinden farklı bir
plana Peygamber ’ﷺi zorladıkları kanaatine vardıkları için pişman
olarak Rasulullah ’ﷺe şöyle demişlerdir: “Bizim sana muhalefet etmemiz söz konusu olamaz. Seni şehir dışına zorlayamayız. Sen nasıl
uygun görüyorsan öyle hareket edebiliriz. Bize emrettiğin gibi şehir
içinde savunma yapabiliriz.” Rasulullah  ﷺise kararından dönmedi ve
-kararlı bir şekilde- şöyle dedi: “Bir Peygamber’e, silahlarını kuşandıktan sonra, Yüce Allah onunla düşmanları arasında hükmünü
vermedikçe silahlarını geri bırakması yaraşmaz.”95
2.13.4. Tek Başına Hareket Etmek
Seni Endişelendirmemeli
Rasûlullah  ﷺkararlılık ve umut konusunda ashabına başka bir ders
daha öğretmiştir. Bu ders, mesajlarının gösterdiği yoldan ayrılmamaları,
destekçilerinin az olmasına aldırmamaları ve muhaliflerinin çok olmasından korkmamaları mahiyetinde bir dersti. Kararlı kişilerin moralleri,
kendilerine uyan kimselerin az olmasına aldırmayacak, yolda yalnız kalmaktan korkmayacak bir hale gelecek şekilde yüksek olmalıdır.
Kur’an ayetleri, hak yolda olan bir kişinin tek başına bir toplumun
tamamına denk gelebileceğini göstermektedir. Nitekim Yüce Allah,
95		 Ahmed, 14373; Darimî, 2159.
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İbrahim  ile ilgili olarak şöyle buyurmaktadır: “İbrahim, gerçekten
Hakk’a yönelen, Allah’a itaat eden bir önder idi; Allah’a ortak
koşanlardan değildi.” (Nahl, 16/120) Yani tek başına bir mü’mindi. Bir
seferinde eşine şöyle seslenmişti: “Ey Sâre! Yeryüzünde benden ve
senden başka mü’min yoktur.”96
Rasûlullah ﷺ, İbrahim ’ın bu tutumunu dikkate almış olmalıdır.
Nitekim bu davada ne zaman yalnızlık duygusuna kapılsa, kendisinden
önceki dostuna bakmış ve bu konuda onun gibi olmak istemiştir.
Bu duygu, ashaba derinden işlemiştir. Ömer, bir adamı, “Allah’ım!
Beni en az olan kimselerden kıl.” şeklinde dua ederken duyar. Bunun üzerine adama “Ey Allah’ın kulu! En az olanlar kimlerdir?” diye
sorar. Bunun üzerine adam, “Onunla (Nuh) birlikte pek az kişi
iman etti.” (Hud, 11/40), “Kullarımdan şükredenler azdır.” (Sebe,
34/13) ayetlerini okuyarak cevap verir. Bu cevap üzerine Ömer ,
“Doğru söyledin.” der.
Rasûlullah ﷺ, ashabına bu konuyla ilgili başka bir şey daha öğretiyordu. Bu da az olan mü’minlerin, sonuna kadar sabredecek olan
mü’minler olduğu; liderlik yapan kişinin yolun başında kendisiyle birlikte
olan çokluğa aldanmaması gerektiğidir. Lider olan kişinin, bu kimseleri
sınaması gerekir. Azmi sağlam olanlar, birlikte devam etmeye ve yol
almaya layıktırlar. Azmi zayıf, aldatıcı olaylara kanan ve acılara karşı
dayanıksız olanlar, kafileye katılmada nasibi en az olan kimselerdir.
Kur’an-ı Kerim, Kral Tâlût ve Allah’ın Peygamberi Davud  ile
ilgili olay üzerinden bu konuya etkili bir şekilde işaret/delalet eden bir
kıssa nakletmektedir: “Tâlût askerlerle beraber (cihad için) ayrılınca ‘Biliniz ki Allah sizi bir ırmakla imtihan edecek. Kim ondan
içerse benden değildir. Eliyle bir avuç içen müstesna kim ondan
içmezse bendendir.’ dedi. İçlerinden pek azı müstesna hepsi ırmaktan içtiler. Tâlût ve iman edenler beraberce ırmağı geçince,
‘Bugün bizim Câlût’a ve askerlerine karşı koyacak hiç gücümüz
96		 Buhari, 3358; Müslim, 2371. Mısır’a geldiklerinde söylemiş oldukları bir sözdür.
Muhtemelen o an itibarıyla Mısır toprakları kastedilmektedir. Çeviren.
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yoktur.’ dediler. Allah’ın huzuruna varacaklarına inananlar, ‘Nice
az sayıda bir birlik Allah'ın izniyle çok sayıdaki birliği yenmiştir.
Allah sabredenlerle beraberdir.’ dediler. Câlût ve askerleriyle savaşa tutuştuklarında, ‘Ey Rabbimiz! Yüreğimizi sabırla doldur;
bize direnme gücü ver; kâfir kavme karşı bize yardım et.’ dediler.
Sonunda Allah’ın izniyle onları yendiler. Davud da Câlût’u öldürdü. Allah ona (Davud’a) hükümdarlık ve hikmet verdi, dilediği
ilimlerden ona öğretti. (Bakara, 2/249-251)
Bu kıssa, sonuna kadar devam edecek ve kendileri vasıtasıyla zaferin gerçekleşeceği kimselerin, ne kadar az olurlarsa olsunlar gevşeklik göstermeyen azimli kimseler olduğunu ashabına öğretmek için
Rasûlullah ’ﷺin okuduğu hikmet dolu bir kıssadır. Zira onların sayıca
az olmaları, zaaf değildir; ancak bu durum, onların gücüne güç katacaktır. Çünkü savaş, kalplerin savaşıdır. Çokluk, her zaman için başlı
başına bir güç değildir.
2.13.5. Örnek Olmak İstemesi
Rasûlullah  ﷺbu idealleri kendi kişiliğinde örneklendirmeden ümmeti arasında yayıyor değildi. Bilakis teşvik amacıyla her daim kendisi
öncülük ediyordu. Ancak kendi yaptığı amelleri emrediyordu.
Ashabından Berâ b. Âzib , gördüğü bir olayı şu şekilde nakletmektedir: Rasulullah ’ﷺi Hendek Gazvesi’nde toprak taşırken gördüm.
Topraklar, karnının beyazlığını örtmüştü97 ve o şöyle diyordu:
“Sen olmasaydın biz bulamazdık hidayeti,
Veremezdik sadakayı, kılamazdık namazı.
İndir üzerimize huzuru, vakarı,
Sabit kıl karşılaştığımızda ayaklarımızı.
Saldırdılar bize kötülüğün önde gidenleri,
Karşı çıktık biz, fitne ateşini istediklerinde yakmayı.”98
97		 Hendek Savaşı’nda şehir savunma savaşı taktiği uygulanmış; bu amaçla
Medine’nin etrafına derin ve geniş hendekler kazılmıştır. Bu hadis, bu olaydan
bir kareyi canlandırmaktadır. Çeviren.
98		 Buhari, 2837; Müslim, 1803.
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Böyle bir sahne, kimbilir ashabının kalplerinde ne etkiler bırakmıştır? Sırtında toprak taşıyan, arkadaşlarının sıkıntılarına ve yorgunluklarına ortak olan bir Peygamber !ﷺ

Ebu’d-Derdâ  ise şu olayı nakletmektedir: “Ramazan ayında,
aşırı sıcaklarda Rasulullah  ﷺile birlikte yola koyulduk. O kadar ki kimimiz bu sıcaklardan dolayı ellerimizi başımızın üzerine koyuyorduk.
Bu haldeyken aramızda sadece Rasulullah  ﷺve Abdullah b. Revâha
oruçluydu.”99
Onun hizmetinde bulunan Enes b. Mâlik  ise şunları kaydetmektedir: Bir gece imdat sesi duyan Medineliler endişeyle sesin geldiği
tarafa doğru koştular. Rasulullah ﷺ, eyersiz bir at üzerinde, boynunda
kılıcı asılı bir halde geri dönerken onları karşıladı. Zira Peygamber ﷺ,
imdat sesine onlardan önce varmıştı. Şöyle diyordu: “Korkulacak bir
şey yok! Korkulacak bir şey yok!”100
Bu rivayetler Rasûlullah ’ﷺin nasıl bizzat işe koyulduğunu, her
dâim kendini onlara nasıl örnek olarak ortaya koyduğunu bize göstermektedir. En zor olaylarda bile kendisi yapmadan önce onlardan
bir şey istemiyordu. Düşmanlar neredeyse onları yakalayacakken bile
ashabıyla birlikte kalmıştır. Acı bir imdat çığlığı duyup da alelacele işe
koyulduklarında aceleden eyersiz bir şekilde bulduğu bir ata binmiş bir
halde Rasulullah  ﷺkendilerinin karşısında belirivermiş ve onları sakinleştirmeye, endişelerini gidermeye çalışarak “Korkulacak bir şey
yok! Korkulacak bir şey yok!” demiştir!
2.13.6. İradeyi ve Umudu Terbiye Metodu
Kur’an, gayret ve üstün kararlılığı olan kişileri överek Rasûlullah
’ﷺe nazil olmuştur. Gayret ve kararlılıkla hareket edenlerin başında
peygamberler gelmektedir. Kur’an, bu peygamberler arasından “ulu’lazm/azim sahibi peygamber” şeklinde nitelediklerini makamca daha
üstün saymıştır. “Peygamberlerden azim sahibi olanların sabretti99		 Buhari, 1945; Müslim, 1122. Bu ifadeler, Müslim’de geçmektedir.
100 Buhari, 2908; Müslim, 2307.
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ği gibi sen de sabret.” (Ahkaf, 46/35) Azim sahibi kişiler olarak nitelendirilmelerinin nedenini de açıklamıştır. Şöyle ki onlar sabretmişler, bu
sabırlarında sebat etmişler, davalarını savunmuşlar ve ilkelerine bağlı
kalmayı sürdürmüşlerdir. Bu yönüyle diğer peygamberlerle aynıdırlar.
Ancak bu peygamberler, karşılaştıkları musibet ve acılar daha çok ve
daha sert, yaşadıkları olaylar daha şiddetli olduğu için diğerlerinden bir
derece üstündürler. Kur’an, bu peygamberlerin başında Nuh, İbrahim,
Musa, İsa ve Rasûlullah ’ﷺi saymaktadır.

Kur’an aynı zamanda peygamberlere tâbi olan kişilerden yüce
himmet sahibi, kararlı kişileri de anlatmaktadır. Nitekim Musa  ile
birlikte bulunan ve İsrailoğullarını mukaddes topraklara girmeleri için
teşvik eden iki salih kişinin olayını Kur’an şöyle nakletmektedir: “O
iman eden kimse, ‘Ey kavmim!’ dedi, ‘Siz bana uyun, sizi doğru
yola götüreceğim. Ey kavmim! Şüphesiz bu dünya hayatı geçici bir eğlencedir. Ama ahiret gerçekten kalınacak yurttur. Kim
bir kötülük işlerse, onun kadar ceza görür. Kim de kadın veya
erkek, mümin olarak faydalı bir iş yaparsa işte onlar, cennete
girecekler, orada onlara hesapsız rızık verilecektir. Ey kavmim!
Nedir bu hal? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum, siz beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz beni, Allah’ı inkâr etmeye ve hiç tanımadığım
nesneleri O’na ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ben ise sizi, azîz
ve çok bağışlayan Allah’a davet ediyorum. Gerçek şu ki, sizin
beni davet ettiğiniz şeyin dünyada da, ahirette de davete değer
bir tarafı yoktur. Dönüşümüz Allah’adır, aşırı gidenler de ateş
ehlinin kendileridir. Size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah’a havale ediyorum. Şüphesiz Allah, kullarını
çok iyi görendir.’ Nihayet Allah, onların kurdukları tuzakların kötülüklerinden bu zatı korudu, Firavun’un kavmini ise kötü azap
kuşatıverdi.” (Mü’min, 40/38-45)
Yüce Allah, burada olduğu gibi yüce himmet sahibi mü’minleri
hayırda yarışmaya şu ayetlerle teşvik etmektedir: “Rabbinizden bir
mağfirete; Allah’a ve peygamberlerine inananlar için hazırlan-
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mış olup genişliği gökle yerin genişliği kadar olan cennete koşuşun. İşte bu, Allah’ın lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah büyük
lütuf sahibidir.” (Hadid, 57/21)
“Rabbinizin bağışına ve takvâ sahipleri için hazırlanmış olup
genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun!” (Al-i İmran, 3/133)
“Hayırlı işlerde birbirinizle yarışın.” (Bakara, 2/148)
“O halde Allah'a koşun. Çünkü ben, size O’nun katından
(gelmiş) açık bir uyarıcıyım.” (Zariyat, 51/50)
“Şüphesiz bu, büyük kurtuluştur. Çalışanlar, böylesi bir kurtuluş için çalışsın.” (Sâffât, 37/60-61)
“İyi şeyler için yarışanlar, bunun için yarışsınlar.” (Mutaffifin, 83/
26)

Yüce Allah, Kendisine yakın olmaya çalışanları överek şöyle buyurmaktadır: “İşte onlar, iyiliklere koşuşurlar ve iyilik için yarışırlar.” (Mü’minun, 23/61)
“Müminlerden -özür sahibi olanlar dışında- oturanlarla malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler bir olmaz. Allah,
malları ve canları ile cihad edenleri, derece bakımından oturanlardan üstün kıldı. Gerçi Allah hepsine de güzellik (cennet)
va’detmiştir; ama mücahidleri, oturanlardan çok büyük bir ecirle
üstün kılmıştır. Kendinden dereceler, bağışlama ve rahmet vermiştir. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.” (Nisa, 4/95-96)
“Allah’ım! Acziyetten ve Tembellikten
Sana Sığınırım.” Diyen Bir Peygamber!
Yukarıdaki ifade, Rasûlullah ’ﷺin sık sık yaptığı ve ashabına da
tavsiye ettiği bir duadır.
Peygamberimiz  ﷺbir gün mescide girer, bir de bakar ki ashabından biri üzgün, kederli ve kalbi kırık bir halde. Onun yanına gelir ve şöyle der: “Sana, söylediğinde üzüntünün dağılacağı, yüce
Allah’ın borcunu ödemeni sağlayacağı bazı sözler öğretmemi ister
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misin?” Adam “Öğret ya Rasulallah!” deyince Rasulullah  ﷺşöyle buyurur: “De ki: Allah’ım! Acziyetten, tembellikten Sana sığınırım.
Üzüntü ve kederden Sana sığınırım. Korkaklıktan, cimrilikten ve
yaşlılıktan Sana sığınırım. Borca batmaktan ve insanların kahretmesinden Sana sığınırım.”101 Hizmetkârı Enes ’ın belirttiğine göre
o sıkı sık bu duayı yapardı.
Özellikle bu duayı düşünen kişi Peygamberimizin, bir şey yapamamak demek olan acziyeti, bir işi yaparken ağır ve yavaş hareket etmek
demek olan tembelliği, başarılı olmayı veya bir şeyler yapmayı engelleyen üzüntü ve kederi, büyük himmet erlerinin mertebesine ulaşmayı
engelleyen korkaklığı, cimriliği ve bunamayı saydığını görecektir. Peygamber ﷺ, mü’minin, kendisinden Allah’a sığınması, uzak durması, kendini kurtarması, her dâim Allah’a dua etmesi gereken şeylerin
hepsini burada saymıştır. Çünkü mü’min daima çalışkan, umutlu, etkin ve başarıya odaklıdır.
Rasûlullah  ﷺazimli, çalışkan ve etkin olmaya çaba sarfetmiştir. Gücünü aşan her olayda Rabbinden yardım istemiş; azmini kırabilecek,
umudunu yitirmesine yol açabilecek şeylerden O’na sığınmıştır.
2.13.7. Umutlar ve İstekler
Rasûlullah  ﷺher zaman için umutları, kararlı olmakla irtibatlandırıyor, umutlarıyla ve istekleriyle bu özelliği kazanmayı ümmetine öğretiyordu. Çoğu zaman da şu ayeti okuyordu: “Bizi takvâ sahiplerine
önder kıl.” (Furkan, 25/74) Kuşkusuz bu liderlik, umutları ve istekleri
sadece dünya ile sınırlı olan bir liderlik değildir. Bilakis ebediyete ve
ahiret cennetlerine açılan bir liderliktir.
Bu isteklerin konusu, öne çıkmak ya da insanlara gösteriş yapmak değildir. Konusu eser bırakmak, medeniyet kazandırmak, ıslah
etmek ve Allah’a yaklaşmaya çalışmaktı. Peygamber ﷺ, mü’minin en
kâmil halinin, Ahiret için hazırlanma çabası içerisinde olmak olduğunu ortaya koymuştur: “Kimin gayreti Ahirete yönelik olursa Allah
101 Ebu Davud, 1555; Buhari, 2823; Müslim, 2706.
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onun kalbine bir kanaat bahşeder, dirliğini sağlar. İstemediği halde
dünyası kendisine doğru gelir. Kimin de gayreti dünyaya yönelik
olursa Allah, fakirliğini o kulun gözünün önünden eksik etmez,
dirliğini darmadağın eder. Dünyadan ise sadece kendisi için takdir
edilen kadarı gelir.”102
O bu sözleriyle insanları dünyevî çalışmalardan, mubah olan şeyleri
kazanmaktan men etmemektedir. Bu sözleriyle bunu emretmiş, teyid
etmiş ve gerekli görmüş olmaktadır. Ancak o bu sözleriyle dünyanın,
insanların hayatındaki her şey olmasını yasaklamış olmaktadır.
Rasûlullah ﷺ, ümmetine, salih amellere doğru koşmalarını emretmiştir: “İnsanlar ezan okumanın ve ilk safta durmanın faziletini
bilselerdi ve buna kur’a çekmekten başka bir imkân bulamasalardı,
kesinlikle aralarında kur’a çekerlerdi. Öğle vakti erken gelmenin
faziletini bilselerdi birbirleriyle yarışırlardı. Yatsı ve sabah namazlarındaki fazileti bilselerdi emekleyerek de olsa gelirlerdi.”103
“Kur’an sahibine denir ki: Oku ve yüksel. Dünyada olduğu gibi
tane tane düzgün oku. Şüphesiz ki senin makamın okuduğun son ayetin yanında olacaktır.”104
Peygamber  ﷺKur’an’ı iyi okuyamayanları da okumaya teşvik etmiş ve bu okumaları karşılığında ecir alacaklarını bildirmiştir.
“Mahir bir şekilde Kur’an’ı ezberleyerek okuyan kişi, mükerrem
ve salih olan yazıcı meleklerle birliktedir. Zorlanarak da olsa okumaya
çalışan kişi içinse iki ecir vardır.”105
İbadetlere gayretsiz olmaya karşı uyararak “Hutbede hazır bulunun, imama yakın oturun. Kişi mazereti yokken hayırdan uzaklaşırsa sonunda cennete girse bile cennette geride kalır.”106 buyurmuştur.
102
103
104
105
106

Tirmizi, 2465; Dârimî, 229.
Buhari, 615; Müslim, 437.
Ahmed, 6760, 9737; Ebu Davud, 1464; Tirmizi, 2914.
Buhari, 4937; Müslim, 798.
Ebu Davud, 1108.
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Nice kez ümmetine dua ederken neler istemeleri gerektiğini öğretmiştir. Yüce Allah’a dua ederken büyük şeyler istemeyi tavsiye etmiştir. Zira hiçbir şey Allah’a çok gelmez. Nitekim şöyle buyurmaktadır:
“Sizden biriniz, dua ettiği zaman çok şey istesin. Zira dua eden
kişi Aziz ve Celil olan Rabbinden istemektedir.”107
Ebu Hureyre  naklediyor: “Allah’tan istediğinizde Firdevs
cennetini isteyin. Firdevs, cennetin ortasında ve en yüksek yeridir.
Üstünde Rahman’ın arşı bulunmakta, kendisinden Cennet nehirleri fışkırmaktadır.”108
Rasûlullah  ﷺhimmeti zayıf ve istekleri cılız olan bir kişiyi uyarmıştır. Enes  naklediyor: Rasulullah  ﷺiyice zayıf düşmüş ve kuş
gibi olmuş bir Müslümanı ziyaret etti. Rasulullah  ﷺona dedi ki: “Dua
ederken istediğin bir şey var mıydı?” Adam şöyle cevap verdi: “Evet.
Ben şöyle dua ediyordum: Allah’ım! Ahirette bana vereceğin cezayı dünyadayken ver.” Rasulullah  ﷺbu cevap karşısında buyurdu ki:
“Subhanallah! Senin buna gücün yetmez ki! Bunun yerine şöyle
dua etseydin ya: ‘Allah’ım! Bize dünyada da iyilik ver. Âhiret’te
de iyilik ver. Bizi Cehennem azabından koru.’” Enes  diyor ki:
Adam bu şekilde dua etti ve iyileşti.109
Rabia b. Ka’b  anlatıyor: Gündüzleri Peygamber ’ﷺe hizmet
ediyor, gece olunca da Rasulullah ’ﷺin kapısına geliyor ve kapının yanında geceyi geçiriyordum. Bu esnada ben bıkana veya uykuya yenik
düşüp sonunda uyuyana kadar onun sürekli olarak “Subhanallah, subhanallah, subhane Rabbi!” dediğini duyardım. Bir gün buyurdu ki: “Ey
Rabia! Benden yapabileceğim bir şey iste, ben de sana vereyim.”
Dedim ki: “Ya Rasulallah! Düşünmem için bana biraz süre ver.” Ardından dünyanın fani/geçici olduğu aklıma geldi. Bunun üzerine dedim ki:
“Ya Rasulallah! Senden, Allah’ın beni Cehennemden kurtarıp Cennet’e
koyması için dua etmeni istiyorum.” Bu sözlerim karşısında Rasulullah
107 İbn Hibban, Sahih, 889; Abd b. Humeyd, Müsned, 1496; Taberani, el-Mu’cemu’lEvsat, 2040; İbn Ebi Şeybe, Musannef, 29369.
108 Buhari, 2790.
109 Müslim, 2688.
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 ﷺbir süre sustu. Ardından “Böyle söylemeni kim sana tavsiye etti?”
diye sorunca ben şöyle cevap verdim: “Bunu bana kimse tavsiye etmedi. Ancak ben biliyorum ki dünya fanidir. Yüce Allah’ın katındaki yerin,
nezd-i ilahideki makamındır. Bu nedenle benim için Allah’a dua etmeni
istedim.” Rasulullah  ﷺşöyle buyurdu: “Dua edeceğim. Nefsine karşı
sen de bana çokça secde ederek yardımcı ol.”110
Peygamber ’ﷺin bu eğitim ve yönlendirmesinin etkileri, ashabı
ve kendisine tâbi olanlarla ilgili olarak sadece anlık tatbikatla sınırlı
kalmamıştır. Bilakis bu eğitimin etkileri; kararlı ve umutlu, şahsî hayatından ailevî ve toplumsal hayatına varıncaya kadar hayatının tamamında üstün gayret içinde olan kişiler oluşturmaya yönelik olmuştur.
2.14. Muhammed ’ﷺin Duyarlı ve Öngörülü Kişiliği
Duyarlılık, anlayış ve bilinç kişinin, kendini ve kendisini çevreleyen
dış dünyayı anlamasıyla ilgili kavramlardır. Çağında yaşanan durumların kavranması, toplumu etkileyen amiller, dünyaya hâkim olan güçler,
yaygın fikirler ve bu tür ortamlarda hayatı sürdürmek için gerekli olan
yolların tasavvur edilmesi, bütün bu veriler ışığında tezini ve mesajını
nasıl gerçekleştireceği konuları bu kavramlarla ilişkilidir. Anlayışla ilgili
olarak belirttiğimiz bu açıklamalardan hareketle şunları söyleyebiliriz.
Kuşkusuz Rasûlullah  ﷺbu özellikleri taşıyan, dahası bunun farkında
olan, derinlemesine nüfuz eden biriydi. Rasûlullah ﷺ, kendi beşerî
yönünü tam olarak bildiği içindir ki yeteneklerini, gücünü ve beşer olmasından gelen zayıflıklarını ihata edebilmiştir. O, çevresindeki beşerî
varlığı, insanlığın problemlerini, kendisini kuşatan dünyada etkin ve
iz bırakan güçleri çok iyi biliyordu. Bütün bu bilgilerini ve özelliklerini
ümmetinin gözetilmesi, maslahatı, ümmetinden zararın ve mefsedetlerin uzaklaştırılması, içinde bulunduğu çağda ümmetinin inşası ve geleceğinin tasvir edilmesinde kullanmıştır.
Davetinin doğup serpildiği atmosferin zorluğu ve sıkıntısına rağmen kendisini kuşatan şeylerin farkındaydı ve ileriye doğru attığı her
110 Müslim, 489.
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adımıyla katettiği aşamayı çok iyi biliyordu. Hiçbir zaman aceleyle bir
yola girerek kendini düşüncesizce tehlikelere attığını, paniklediğini ve
pişman olduğunu görmüyoruz. Hiçbir zaman düşmanlarına, kendisini öldürüp yok etmeleri için imkân verircesine zavallı, mütereddit ve
şaşkın bir vaziyette de görmüyoruz. Tam aksine o, bütün olayları harekete geçiren, düşmanlarının hatalarından yararlanabilen, yönetim,
organizasyon ve planlama konularında yeni tasavvurları olan biriydi.
Düşmanlarının sayısına ve hazırlıklarına oranla davetine başladığı
kişilerin sayısının az olmasına ve hazırlıklarının cılız olmasına rağmen
hiçbir olayda kendini gafil biri konumuna düşürmemiştir. Bilakis olayları nabzını elinde tutan, az sayıdaki ashabı için güven ve zafer inşa
eden kişi hep o olmuştur.
Şüphesiz o yumuşak huylu ve hikmet sahibi biriydi. Dinlemeye,
anlamaya ve kavramaya çok gayret ederdi. Zekiydi, dâhiydi. Yorumlamada ve olayı bütünüyle kuşatabilmede mahirdi. Küçük bir bilgiyi
benzeriyle buluşturur; nihayetinde birtakım gizli bilgiler ortaya çıkar,
üstü örtülü fikirler apaçık hale gelirdi.
2.14.1. Lider Duyarlılığı
Duyarlılık, her lider için gerekli olan bir özelliktir. Duyarlılığı yetersiz olan lider her daim komploların, devrimlerin hedefidir. Ülkesi
de işgal ve sömürüyle karşı karşıyadır. Ordularını yok eden, hüsranla
neticelenen savaşlara giren nice liderler duyduk ki kendilerini bitirmişler, milletlerini zayıf düşürmüşlerdir. Yine sebat etmeleri halinde kesin
bir zafere erişecekken korkarak savaştan kaçan ve perişan olan nice
komutanlar duyduk.
Liderlik herkesin başaramayacağı bir sanattır. Liderlik doğuştan
gelen yetenekler, bilgi, tecrübe, azim ve güçle birlikte kendine has
birtakım özellikler gerektirir. Ayrıca bu özelliklere kendini ve çevresini
kavrama, olayları ve insanları etkileyebilme yeteneği, yeteneklerini ve
imkânlarını mümkün olan en üstün zafer ve başarıya doğru yönlendirebilme hasletleri eklenmelidir.
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Lider olan Rasûlullah ’ﷺin anlayışı pek çok merkezî durumda
kendini ortaya koymaktadır. En önemlilerinden biri, her aşamasında
hedefinin açık seçik oluşudur. O bir mesaj sahibi olduğunu, bir emanet
taşıdığını, hiçbir an dikkatsiz olamayacağını biliyordu. Nitekim yararlı
olacağı düşünülse bile inancı ve amaçlarıyla ilgili taviz çağrılarına cevap vermiyordu. İnanç/akide, onun davetinin eksenini oluşturuyordu.
Rabbine kullukta tevhidi, mesajının gereğiydi. Bu nedenle sonraki yılda kendilerinin putlarına tapması şartıyla Rabbi olan Allah’a bir yıl ibadet edeceklerini iddia eden Kureyşlilere, kendisine indirilen Kur’an’ın
şu ayetlerini okumuştur: “(Rasûlüm!) De ki: Ey kâfirler! Ben sizin
tapmakta olduklarınıza tapmam. Siz de benim taptığıma tapmıyorsunuz. Ben de sizin taptıklarınıza asla tapacak değilim. Evet,
siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.” (Kafirûn, 109/1-6)
Aynı şekilde Rasûlullah  ;ﷺsayı, hazırlık, imkânlar, şartlar, yetenek ve kapasitelerinin sınırlarıyla ilgili olarak kendi şahsî grubunun
gücünü kuşatan incelikli bilgilere dair tam bir anlayış özelliğini haizdi.
Öyle ki hiçbir zaman planını birtakım hatalı ve eksik veriler üzerine
bina etmiyor, bu yüzden de başarısızlığa uğramıyordu. Karşılaşılması
beklenilen tehlikelerin, yoluna çıkabilecek engellerin farkındaydı. Bu
tür durumlara uygun planlar hazırlıyordu. Nitekim olaylar karşısında darbe almamak ve sürpriz engellerle karşılaşmamak için değişen
şartlara önlem alma sadedinde esnek ve alternatif çözüm olarak adlandırabileceğimiz hususları gözetmekteydi. Bu anlamda hedeflerini
gerçekleştirmede tedricilik düşüncesine imkân vermesiyle temayüz
etmiştir. Kesinlikle istenilen bir durumun, henüz zamanı gelmemiş
olabilir. Gerekli olan acil bir hedefin sağlanması zaruretine binaen
bazı hedefler ertelenebilir.
2.14.2. Habeşistan’a Hicret
Habeşistan’a hicret, Rasûlullah ’ﷺin bahsedilen bu anlayışı için bir
örnektir. Davetinin başlarında, düşmanlarının, az sayıda ve güçsüz bir
halde bulunan ashabına yönelik baskı ve ezaları şiddetlenince onlar ve
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henüz çocukluk döneminde olan davetiyle ilgili olarak endişelenmiş;
bu kriz durumunun çözümü hakkında düşünmüştür. Az sayıdaki ashabının toplu katliama maruz kalması mümkündü. Buna bağlı olarak
Habeşistan’a hicret planı gündeme gelmiştir.
Bu noktada Habeşistan’a hicretin gerçek sebebini bilmemiz gerekmektedir. Sebep sadece Mekkelilerin eziyetlerinden kurtulabilmek
değildi, bunun ötesinde ve bundan daha derinlikliydi. Öyle olsaydı Bilal, Habbâb, Suheyb, Ammar gibi zayıf ve köle olanlar hicret ederdi.
Ancak bizler Muhacirler hakkında düşündüğümüzde bu kişilerin çoğunun köklü ailelere mensup önde gelen kişiler olduklarını görüyoruz.
Bu kişilerin büyük bir kısmı, zayıf Müslümanlara kıyasla çokça işkence ve zarar görmüyorlardı. Hicret edenler Velid b. Muğire, Utbe b.
Rabîa, Ebu Süfyan b. Harb, Süheyl b. Amr, Ebu Talib ve Saîd b. Âs
gibi toplumun liderlerinin çocuklarıydı. Bu kişiler Kureyş’in liderleri ve
seçkinleriydiler. Bu nedenledir ki başlarda hicret bu kişilerin canlarını
acıtmış ve elem vermiştir. Dolayısıyla hicret edecek kişilerin seçimi
hiçbir şekilde rastgele olmamış, önceden bilinen ve belirlenen bir kurala göre gerçekleşmiştir.
Rasûlullah  ﷺçocuklarıyla birlikte bu hicrete katılmak istemiştir.
Bir lider, kendisine bel bağlayanları krize atıp kendisi oradan sağ salim
çıkmaz. İşte kızı Rukayye ve damadı Osman b. Affan da onlarla birlikte yola çıkmışlardır.
Bazı Müslüman yazarlar, Habeşistan hicretinin birinci hedefinin
Mekke’deki ilk tabakanın soykırım ve yok edilme tehlikesine önlem
almak amacıyla İslam daveti için Mekke dışında bir üs oluşturmak
olduğunu düşünmektedirler. Bu nedenle bu heyet, hicretten sonra Medine’ye hemen dönmemiştir. Çünkü tehlike devam ediyordu.
Hudeybiye Antlaşması yapıldıktan, lider kendi devleti hakkında emin
olduktan sonra ancak dönmüşlerdir. Bu dönüş, güçleri artıp kitlesel
soykırım tehlikesi uzaklaştıktan sonra en büyük düşmanlarıyla yapılan
güven verici bir barış antlaşmasıyla irtibatlıdır. Bütün bunlardan sonra
Medine’ye dönebilmişlerdir.
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2.14.3. Habeşistan’ın Mekke’ye
Alternatif Olarak Seçilmesinin Nedenleri
Öncelikle, coğrafî olarak uzak oluşudur. Habeşistan ayrı bir kıtadaydı. Mekke Asya’da, Habeşistan ise Afrika’daydı. Aralarını deniz
ayırıyordu. Yani Mekke’den yer olarak uzaktaydı. Mekkelilerin Habeşistan üzerinde hâkimiyetleri yoktu. Krallarını, Muhacirleri iade etmesi
için zorlayamazlardı.
İkinci olarak, Habeşliler hıristiyandı. Şirke nispetle Hıristiyanlık,
İslam’a daha yakındı. Yani bir araya gelebilecekleri ortak bir payda
söz konusuydu. Aynı şekilde Hıristiyan oldukları için Mekke’ye hac
için gitmiyorlardı. Mekkelilerden hiç kimse Habeşlilere, Müslümanları
aralarına aldıkları ve onlara kucak açtıkları için zarar veremezdi.
Üçüncü olarak, Habeşistan krallıkla yönetiliyor, kabileciliği kabul
etmiyordu. Kendi içinde krallığın kabilecilik sisteminden daha üstün ve
ileri olduğunu düşünüyordu. Bundan dolayı Mekkelilerin onlar üzerinde bir etkileri olamazdı. Buna karşın Arap Yarımadası’nın tamamında
kabilecilik sistemi vardı ve Mekkelilerin kabilecilikten gelen nüfuzlarına
tâbiydi.
Dördüncü olarak, Habeşistan Kralı Necaşî adalet sahibiydi. Bu,
Rasûlullah ’ﷺin, ashabına anlattığı en önemli nedendi. Şöyle demişti:
“Habeşistan’da, yanında hiç kimseye zulmedilmeyen bir kral
vardır. Yüce Allah içinde bulunduğunuz bu durumu rahatlatıp bir
çıkış yolu yaratıncaya kadar onun ülkesine gidip kalın.”111
Adalet, bir azınlığın temenni edebileceği en büyük idealdir. Hicret
edilecek bu mekân, gerçek adaletin bulunduğu bir mekândı. Nitekim
dönünceye kadar bu kralın yanında haksızlığa maruz kalmamışlardır.
Bu hicret bize Rasûlullah ’ﷺin düşüncesine, anlayışına, davetine
olan düşkünlüğüne, düşüncesizce tehlikeye atılmaktan ve acelecilikten
uzak oluşuna dair bir örnek vermiştir.
111 Beyhaki, es-Sünenü’l-Kübra, 17512.
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2.14.4. İlk Yapı Taşını Tercihindeki İnce Anlayışı

Tarihçiler bazen devletlerin inşasındaki aşamaları ve bu inşanın
unsurlarını anlatmakta; ancak çoğu zaman en önemli unsuru gözden
kaçırmaktadır. Bahsedilen bu unsur, insan unsurudur. İnsan, milletlerin, onun üzerinde durduğu veya onun sebebiyle yıkıldığı unsurdur. O,
kalıcı olmak isteyen her medeniyet için aktif bir esastır. İnsanı ihmal
eden her medeniyet, ne kadar ilerlerse ilerlesin mutlaka kendi bünyesinde çöküşünün ve başarısızlığının nedenlerini taşıyacaktır.
Bu unsur, Rasûlullah ’ﷺin, kendisiyle başlamayı tercih ettiği unsurdur. O, insanı inşa etmiş; onun üzerine devletini tesis etmiştir. Bu
insanı hazırlamaya, Rabbanî Medrese içinden başlamayı uygun görmüştür ki, bu medrese, mescittir.
Medine’ye hicret ettikten ve devletini kurduktan sonra başladığı
ilk iş ve Müslümanların ilk faaliyeti, İslam Devleti’nin ilk yapısı olarak
nitelenen Mescit’in inşası olmuştur. Arnold Toynbee,112 Medeniyet
Tarihi adlı eserinde şöyle demektedir:
“Tarihte kaleleri olmayan şehirler ve köyler olmuştur. Orduları, eğitim için belli mekânları bulunmayan köyler de olmuştur. Ancak bugüne
kadar ilahı ne olursa olsun, mabedi olmayan bir köy olmamıştır!”
Müslümanların bakış açısına göre mescit, diğer din saliklerinin kendi mabetlerine olan bakış açılarından oldukça farklıdır. Daha doğrusu
Rasûlullah ’ﷺin döneminde Mescit, Müslümanların günde beş defa
ibadet etmek için bir araya geldikleri bir mekândı. Uzak yakın herkes Cuma namazını kılmak, dinlerinin öğretilerini dinlemek amacıyla
Mescid’de haftada bir kez toplanırdı. Böylece aralarındaki farklılıklar
eriyor, fikirleri birbirine yakınlaşıyor, ruhları birbiriyle kaynaşıyordu.
Özellikle de iki grup arasında: Medine’nin yerlileri ile Medine’ye hicret
edenler.
Mescid, bir şifahaneydi. Sahabe burada tedavi görüyor, Sa’d b.
Muaz  için olduğu gibi hastalara burada çadır kuruluyordu.
112 Toynbee, Arnold J. (1889-1975), İngiliz tarihçi ve tarih felsefecisi.
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Mescit, fertler için bir eğitim müessesiydi. Faydalı dinî bilgileri burada öğreniyorlardı. Aynı şekilde kendilerine sunulan okuma, yazma
vb. dünyevî ilim fırsatını da burada değerlendiriyorlardı.
Kadına, ilim öğrenme hakkının teyidi bağlamında derslere katılma,
hayat yolunda erkeklere ortak olma yolu açılmıştı. Rasûlullah ’ﷺin eşi
Aişe , Ensar kadınların ilmî ilgilerinden memnun olmuş ve şöyle
demiştir: “Ensar kadınları, ne güzel kadınlardır! Hayâları, dinlerinin
inceliklerini öğrenmelerine mani olmamıştır.”113
Mescit, hem geceyi geçirecek bir yer bulamayan fakir Müslümanlar için geceleme mekânı hem de ortaya çıkan zor durumlarda bir yol
belirlemek için istişare meclisiydi.
Rasûlullah  ﷺbütün bu nedenlerden dolayı -içlerinden hiçbirinin
duyarsız kalamayacağı şekilde- Müslümanları, kendilerini bir araya
getirecek bir mekânla irtibatlandırmaya özen göstermiştir. Mescit,
Rasûlullah  ﷺyaşarken ve ondan sonra insanın ilim, amel, fıkıh, sevgi, ilgi, yardımlaşma ve dayanışma anlamında inşa edildiği bir mekân
olmuştur.
2.14.5. Toplumun Yapıtaşlarının
Örülmesindeki İnce Anlayışı
Hicret esnasında Medine’nin gelirleri azdı. Medine halkının çoğu
hurmacılık yaparak geçimlerini sağlıyor, bazıları da ticarete meylediyordu. Hicretle birlikte, nüfusunun kat kat fazlası, bu nüfusla birlikte
sürekli bir şekilde yaşamak üzere Medine’ye geldi. Muhacirlerin gelişinde olduğu gibi, kapasitesinin üzerinde göç alan bir şehirde, gelirlerinin
sınırlı olması, gelenlerin de şehirdeki kaynaklara ortak olması sebebiyle
birçok sorun çıkabilecekti. Bu durumda olası problemlerin telafisi için
sağlam bir sosyal yapının olması şarttır. Liderin bu durumu anlaması,
meydana gelmeden önce problemlere çözüm üretmesi gerekir. Bu, o
liderin zekâsının ve ileri görüşlülüğünün sonucudur. Başını kuma gömerek problem çıkmasını ve daha sonra çözmeyi bekleyemez.
113 Müslim, 332.
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Rasûlullah  ﷺbu anlamda daha önce kimsenin başvurmadığı orijinal bir sosyal sistem icat etmiştir. Bu sistem, olası iktisadî ve toplumsal
krizleri kuşatacak; hatta devletindeki toplumsal bağın psikolojik yapısını güçlendirecek bir anlayıştır ki, bu, kardeşlik sistemidir.
Bu sistem, Medine’nin yerlisi olan her bir Ensarın, bir Muhacir
ile kardeş olmasını öngörüyordu. Bu kardeşler, öz kardeşlerin birlikte
davrandıkları gibi davranacaklar; böylece aralarında maddî ve manevî
ilişki tesis edilmiş olacaktı. Mirasa varıncaya kadar, tıpkı öz kardeşler
arasında olduğu gibi. İçlerinden biri öldüğünde her bir kardeşe diğer
kardeşinin malından verilecekti. Ancak durum istikrara kavuşup kaynaklar çoğaldıktan sonra aralarındaki bu miras uygulaması neshedilmiştir/kaldırılmıştır.
Bu sistem sayesinde kardeşi olmayan hiçbir Müslüman kalmamıştı. Kardeşlerin evleri birdi, işleri birdi.
Bu siteme bağlı olarak, Rasûlullah  ﷺtarafından da onaylanan
çeşitli başarılar ortaya çıkmıştır. Nitekim Muhacir olan kişi, Ensardan
olan kardeşine taşıyamayacağı bir yük olmamak için bütün gayretiyle
ve çabasıyla yorularak çalışıyor; Ensardan olan kişi ise kardeşini, kendi
zararına da olsa en iyi şekilde ağırlamak, ikramda bulunmak için çırpınıp duruyordu.
Meşhur bir rivayete göre Ensardan Sa’d b. Rabî’ , Muhacirlerden kardeşi olan Abdurrahman b. Avf ’a mallarının yarısını almasını teklif etmiştir. Ancak Abdurrahman b. Avf, teşekkür ederek ve
hayır dualar ederek bu cömert teklifi geri çevirmiş; sonra da pazarın
yerini sormuştur. Pazara gidip ticaret yapan Abdurrahman b. Avf, çalışarak kazanmış ve çok kâr elde etmiştir. Rasûlullah  ﷺkendisini güzel
kokular sürünmüş bir halde görünce durumu sormuş; Abdurrahman
b. Avf da “Ensardan bir hanımla evlendim.” diye cevap vermiştir.
Bunun üzerine Rasûlullah  ﷺbir koyun keserek de olsa düğün yemeği
vermesini tavsiye etmiştir.
İslam Medeniyeti tembelliği, acziyeti, uydu ve asalak olmayı reddeden böyle bir nesil üzerinde yükselmiştir. Bu nesil, olumlu etki bırak-
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maya ve çalışmaya yemin etmiş bir nesildir. Bu konuyla ilgili olarak iffetinden kardeşinin malına dokunmayan adı geçen Muhacir sahabînin,
Müslümanların zenginlerinden biri haline geldiğini bilmek bizim için
yeterli olacaktır.
Zamanla Muhacirlerin sayısı Medinelilerin sayısını geçmiş; bu
nedenle Rasûlullah  ﷺbazı Muhacirleri birbirleriyle kardeş yapmıştır.
Enes b. Malik ’ın rivayet ettiğine göre Rasulullah ﷺ, her ikisi de
Muhacir olan Ebu Ubeyde b. Cerrah ile Talha’yı birbirine kardeş
yapmıştır.
Bu sistem, kendisine yönelen, onun birliğini parçalamak isteyen,
gücünü dağıtmayı amaçlayan bütün saldırılar karşısında İslam toplumunun birbirine tutunmasını sağlamıştır. Bu yolla mü’minler, imanlı
bir toplum için iman gücünden sonra gerekli olan en önemli gücün
birlik ve kardeşlik gücü olduğunu anlamışlardır.
2.14.6. Bireylerin Özelliklerini ve
Problemlerini Kuşatan Bir Duyarlılık
Rasûlullah ﷺ, ashabı ve düşmanlarıyla, onların kişiliklerine dair
derin bir anlayıştan yola çıkarak ilişki kurmuştur. Bazen herhangi bir
şey öğretmek istediği bir kişiye bir mesaj gönderirdi ve bu mesajı yapılan bazı tasarruflar şeklinde olurdu. Öyle ki bu mesajı, sadece sahibi
anlayabilir ve onda çok etkili olurdu.
Mekke’nin fethedileceği zaman Peygamber ﷺ, beraberinde
10.000’den fazla mücahitle Mekke’ye geliyordu. Abbas ’a, henüz
Müslüman olmamış olan Ebu Süfyan b. Harb ile birlikte dar bir bölgede buluşmalarını emretmişti. Özel bir amacı vardı. O da Ebu Süfyan’ın
orduyu görmesiydi. Bu askerî bir geçiş gibi görünüyordu. Fiilen olan
ise her kabile geçişinde Ebu Süfyan’ın “Bunlar kim?” diye sorması ve
Abbas ’ın haber vermesiydi. Sonunda Ebu Süfyan’ın gücü kalmamış ve yenileceğini anlamıştır. Nitekim daha önce hiç görmediği bir
birlik gelince “Bunlar da kim?” diye sormuş; Abbas  “Bunlar Ensardır” diye cevap vermiştir. Ensarın başında bu esnada yanında sancak
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taşıyan Sa’d b. Ubade  vardır. Sa’d , Ebu Süfyan’ı görünce “Ey
Ebu Süfyan! Bugün savaş günüdür, bugün Kâbe helaldir.” demiş, Ebu
Süfyan da Abbas ’a dönerek şöyle seslenmiştir: “Ey Abbas! Dost ve
yakınların kayrıldığı gün, ne güzel gündür.”114
Ardından birlikler içinde sayıca en az olan birlik gelmiştir. Bunlar Rasulullah  ﷺve ashabıydı. Peygamber ’ﷺin sancağı Zübeyir b.
Avvam’daydı.
Rasulullah ﷺ, Ebu Süfyan’ın bulunduğu noktaya gelince Ebu Süfyan, Peygamberimiz ’ﷺe, “Sa’d b. Ubade’nin ne dediğini bilmiyor
musun?” diye sorar. Peygamberimiz “ ﷺNe dedi ki?” der. Ebu Süfyan “Şöyle şöyle söyledi” deyince Rasulullah  ﷺbuyurur: “Sa’d doğru
söylememiş. Ancak bugün Allah’ın, Kâbe’yi yücelttiği bir gündür,
Kâbe’nin örtüsünün serildiği bir gündür.”
Rasûlullah  ﷺbu olayda iki şeyi birlikte dikkate almıştır: Konuşmalarında maksadı aşan bir kişiden sancağın alınması ile Müslümanlara
ve Mekkelilere, kendisinin savaş ve kan dökme amacının olmadığı
mesajını vermek. Bununla birlikte Sa’d ’ın karakterini ve geçmişini,
bu sözlerin kasıtsız olarak söylendiğini ve onun güzel vasıflarına gölge
düşürmeyeceğini gözardı etmemiştir.
Mekke kahramanlarının en değerlisi, yürekli kahraman Halid b.
Velid  tecrübeli, deneyimli ve dahi bir komutandı. Kendisi geç bir
şekilde Müslüman olmuş ve Müslüman oluşu üzerinden henüz üç ay
geçmişti ki Tebuk Gazvesi patlak verdi. Bunun üzerine Peygamber ﷺ
ona orduyla birlikte sefere çıkmasını emretti. Bu ordunun sayısı üç
bindi. Amaç o dönemde dünyanın iki büyük gücünden biri olan Rum
ordusuyla savaşmaktı. Rasûlullah  ﷺorduya bir komutan tayin etmişti.
Ancak bu komutan, Halid b. Velid  değil, Mekke’deki kölelerden
biri olan ve Rasûlullah  ﷺtarafından azat edilen Zeyd b. Hârise 
114 Ebu Süfyan, durumun vahametini görünce Abbas ’a, kişinin çevresini ve
tanıdıklarını bu tür durumlar karşısında koruması gerektiğini ihsas ettirmek ve
kendisine arka çıkmasını ima etmek istemiştir. Bilahare Sa’d ’ın Kâbe ile ilgili
sözü Peygamber ’ﷺe bildirilince, Peygamberimizin isteğiyle sancak başka bir
sahabîye verilmiştir. Çeviren.
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idi. Halid bunu kabul edebilir miydi? Rasulullah ﷺ, herkes tarafından
İslam tarihinin tanıdığı en üstün komutan olarak bilinmesine rağmen
Müslüman oluşundaki ciddiyetini ve samimiyetini ortaya koymak için
onu böyle bir sınanma ile karşı karşıya bırakmıştır. Nitekim devam
edecek olan dönemlerde yüz savaşa katılacak ve hiç birinde de yenilgi
yüzü görmeyecektir. Acaba Mekke’nin en büyük asillerinden olan Velid b. Muğire’nin oğlu Halid , azatlı bir kölenin komutasında emir
eri olmayı içine sindirebilir miydi?
Halid  bu tayini kabul etti! Rasulullah ﷺ, “Zeyd şehit düşerse
Cafer b. Ebi Talib, o da şehit düşerse Abdullah b. Revaha komutandır;
o da şehit düşerse Müslümanlar aralarından birini komutan seçsin.”
diyerek komuta sıralamasını belirledi. Abdullah b. Revaha , bir şairdi ve Ensarın ileri gelenlerinden sayılırdı. Ancak Rasulullah ﷺ, sanki
ordunun içinde Halid  yokmuş gibi onun adını hiç zikretmedi! Acaba bu yiğit komutan, kendisinden daha az tecrübeli, savaş deneyimi
konusunda fazla tanınmayan, kendisinden daha az kuvvetli bu üç komutana tâbi olacak mıydı? Öyle ki ismi, bu kişilerin isimlerinden sonra
bile zikredilmemişti. Hâlid , bunun üstesinden geldi ve İslam’a sadakatinin, nefsine sadakatinden daha güçlü olduğunu, fikirlerinin, hal
ve gidişatının değiştiğini, İslam’ın kendisinin ahlakını güzelleştirdiğini
ispatladı. Gerçekten de üç komutan birer birer şehit oldu. Mücahitlerden biri sancağı aldı ve onu Halid ’a teslim etti. Halid  almak
istemedi. Nihayet “Allah’a yemin ederim ki sadece seni kırmamak için
alıyorum.” diyerek sancağı teslim aldı. Ardından bu mücahit askerlere
Halid b. Velid ’ı komutan olarak seçmeyi teşvik eden bir konuşma
yaptı. Askerler de bu teklifi kabul ettiler.
Halid , Medine’ye geri dönebilmek için orduyu parlak bir askerî
planla komuta etti. İki yüz bin Rum askerinden sıyrılarak üç bin kişiyle;
üstelik sadece on iki Müslümanın şehadetiyle Medine’ye geri döndü!
İşte bunlar Peygamber ’ﷺin insan psikolojisi, kendilerini bekleyen
emanetin ve sorumluluğun yükü için onların sınanması ve ıslah edilmesi konusundaki anlayışını gösteren örneklerdir.

Rahmet Peygamberi Muhammed ﷺ

78

2.14.7. Askerî Dehası
Araplar düzenli savaş nedir bilmiyorlardı. Onlar, planları ve belli
hedefleri olmaksızın düşmana doğru saldırıyor ve geri çekiliyorlardı.
Yani saldırı ve geri çekilmeden başka bir şey bilmiyorlardı. Ancak Rasulullah ﷺ, Arapların savaşla ilgili anlayışlarını değiştirebilmiş; ordunun tanzimiyle ilgili olarak beşli sistemi icat etmiştir. Buna göre orduyu
beşe ayırmıştır. Öncü kuvvet, sağ ve sol kanatlar, merkez ve arka kuvvetler. Araplar bu yeni sistemle karşılaştıklarında şaşırıyorlardı.
Amerikan ordusu, askerî bir araştırma yaptırmıştır. Bu araştırma
“Muhammed: Eşsiz Bir Askeri Akıl” adını taşıyordu. Araştırmayı yapan kişi, askerî tarihçi Richard Gabriel’di. Araştırmasında şöyle diyordu: “Muhammed ’ﷺin dehasını ve özgün askerî düşüncesi olmasaydı
İslam kalıcı olamaz, direnemez ve vefatından sonra da yayılamazdı…
Muhammed ’ﷺin hayatı ve başarılarıyla ilgili çok sayıda araştırma bulunmasına rağmen, ona İslam’ın ilk generali nitelemesiyle bakan bir
araştırma bulunmamaktadır.”
Bu araştırma, askerî bir komutan özelliğiyle Rasulullah ’ﷺin başarılarının olmaması halinde kendisinin vefatının ardından Müslümanların, Bizans ve İran İmparatorluklarıyla savaşamayacaklarını düşünmektedir. Araştırmada şu ifadelere de yer verilmektedir: “Askerî bir lider
özelliğiyle Peygamber Muhammed’e bakılması birçok kimse için yeni
bir şeydir. O, ilk sırada yer alan bir askerî dehadır. Sadece on yıllık bir
zaman diliminde sekiz askerî savaşa komutanlık yapmış, on sekiz saldırı düzenlemiş, otuz sekiz askerî operasyon planlamıştır." Araşırma,
Muhammed ’ﷺin savaşlarda iki kez yaralandığını kaydetmektedir.
Muhammed  ﷺsadece mahir bir asker değildi. Aksine söz konusu
araştırma Rasululah ’ﷺi askerî bir düşünür ve strateji uzmanı olarak
görmekte ve kurup yönettiği istihbarat sistemini övmektedir. Bu sistem,
döneminin en güçlü imparatorlukları olan Bizans ve İran’ın sahip olduğu
istihbarattan daha başarılıydı. Araştırma, Rasulullah ’ﷺin vefatından iki
yıl sonra savaşlara başlayacak olan silahlı birleşik İslamî kuvvetler oluşturduğunu düşünmektedir. Buna göre bu kuvvetler, Arap yarımadasında
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Arapların daha önce görmedikleri bir askerî deneyimdi. Ayrıca araştırma, Rasul-i Ekrem ’ﷺin, çoğu zaman Araplara karşı giriştiği savaşlarda
gerçekleştirdiği devrim niteliğindeki değişimleri övmektedir. Bu değişim,
saldır ve geri çekil tarzındaki küçük hücumlara ve kabilelere dayalı sınırlı
ittifaklar içeren savaşçı birliklerine alternatif olarak Rasulullah  ﷺbüyük
dehasıyla ilk birleşik orduyu oluşturmasıdır. Araştırma, Rasulullah ’ﷺin,
Arap tarihinde ilk kez komuta ve kontrol edilebilir düzenli bir askerî
birlik oluşturmada başarılı olduğunu düşünmektedir.
2.14.8. Krallarla ve Liderlerle Olan İlişkilerindeki Dehası
Hicret ettikten ve Medine’ye yerleştikten sadece altı yıl sonra
Rasûlullah  ﷺİslam’a davet etmek amacıyla çevre bölgelerdeki bazı
kral ve liderlere elçiler göndermiştir. Öncelikle kimlere elçi gönderileceği konusunu ele almış ve Hristiyanları seçmiştir. Çünkü onlar Kitap ehliydi. Allah’a iman ediyorlardı, dinlerinin hak olan asıl hali de
İslam’la bağdaşıyordu. Bu nedenle de aynı ortak paydadan hareket
edilebilirdi. O payda, bir olan Allah’a kulluktu.
Ardından, Necaşi’ye bir mektup göndererek şöyle buyurdu:
Necaşi’ye Mektubu
“Allah’ın elçisi Muhammed’den, Habeşistan’ın büyük hükümdarı
Necaşi’ye!
Hidayete uyanlara selam olsun.
Seninle birlikte kendisinden başka hiçbir ilahın olmadığı, her şeyin
hükümranı, noksan sıfatlardan münezzeh ve kemal sıfatlarıyla muttasıf olan, esenlikler ve güven veren, her şeyi kontrolünde tutan Allah’a
hamdediyorum.
Meryem oğlu İsa’nın iffetli, temiz ve korunmuş olan Meryem’e
Allah’ın emriyle ilka edilen ve Allah tarafından üflenen bir ruh olduğuna şahitlik ederim. Meryem, Allah tarafından yaratılan ve üflenen bir
ruh olan İsa’ya hamile kalmıştır. Nitekim Allah, Âdem’i de sağ eliyle
bizzat yaratmıştır.
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Ben, hiçbir ortağı bulunmayan ve bir olan Allah’a, O’na itaat için
söz vermeye, bana tâbi olmaya ve getirdiğim mesaja iman etmeye
davet ediyorum.
Hiç şüphe yok ki ben, Allah’ın peygamberiyim. Seni ve askerlerini, aziz ve celil olan Allah’a davet ediyorum. Samimiyetle tebliğ etmiş
bulunuyorum. Bu konuda samimi olduğumu bilmeni isterim.
Selam ve esenlikler, hidayete tâbi olanların üzerine olsun.”115
Necaşi, bu mektuba cevaben şunları yazmıştır:
“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.
Necaşi116 Eshame’den Allah’ın elçisi Muhammed’e! Ey Allah’ın
Peygamberi! Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah’ın selamı ve bereketi senin üzerine olsun.
İsa ile ilgili duruma temas ettiğin mektubun bana ulaştı. Göğün
ve yerin Rabbine yemin ederim ki İsa, anlattıklarından zerrece öte
değildir. O, anlattığın gibidir. Bize gönderdiğin heyeti kabul ettik.
Amcazâdeni117 ve onun arkadaşlarını ağırladık. Şahitlik ederim ki sen
doğru sözlü ve doğruluğu Allah tarafından tasdik edilmiş olan Allah
elçisisin. Sana ve amcazâdene, bu konuda bağlılığımı bildiriyorum.
Onun huzurunda âlemlerin Rabbi olan Allah’a teslim olup Müslüman
olduğumu beyan ediyorum.”118
Mukavkıs’a Mektubu
Mukavkıs olarak nitelenen Mısır ve İskenderiye Kralı Cüreyc b.
Metta’ya gönderdiği mektup:
“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.
Allah’ın kulu ve elçisi olan Muhammed’den, Kıptilerin büyük hükümdarı Mukavkıs’a.
Hidayete uyanlara selam olsun.
115
116
117
118

Beyhâki, Delailü’n-Nübüvve, 2/188.
Necaşi, Habeş dilinde hükümdar anlamına gelmektedir.
Ebu Talib’in oğlu ve Ali’nin ağabeyi Cafer kastedilmektedir. Çeviren.
Beyhâki, Delailü’n-Nübüvve, 2/188.
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Seni, İslam davetinin özü olan kelime-i tevhide davet ediyorum.
Müslüman ol ki kurtuluşa eresin. Müslüman ol ki Allah, ecrini ikiye
katlasın.119 Kabul etmekten kaçınırsan, Kıptilerin günahından da sorumlusun. “De ki: Ey ehl-i kitap! Sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze geliniz: Allah’tan başkasına tapmayalım; O’na
hiçbir şeyi eş tutmayalım ve Allah’ı bırakıp da kimimiz kimimizi
ilâhlaştırmasın. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, işte o zaman,
‘Şahid olun ki biz müslümanlarız!’ deyiniz.” (Al-i İmran, 3/64)
Rasûlullah  ﷺbu mektubu götürmesi için Hâtıb b. Ebi Beltea ’ı
seçti. Hâtıb , Mukavkıs’ın huzuruna girince onunla aralarında şöyle
bir konuşma geçti.
Hâtıb:
- Senden önce bir adam120 vardı. Kendisinin en yüce Rab olduğunu iddia ediyordu. Allah, onu geçmiş ve gelecek nesillerin azabıyla
yakalayıp bu azapla cezasını verdi. Başkalarından ibret al! Başkalarına
ibret olma!
Mukavkıs:
- Bizim bir dinimiz var. Bu dini ancak ondan daha hayırlı olan bir
dinle değiştirebiliriz.
Hâtıb:
- Seni, diğer dinleri kaybetsen de Allah’ın huzurunda senin için
yeterli olacak olan dine, İslam’a davet ediyorum. Bu peygamber insanları İslam’a davet etti. Ona en sert tepkiyi Kureyşliler, en kötü
düşmanlığı Yahudiler gösterdiler. Ona en yakın duranlar ise Hıristiyanlar oldu. Yemin ederim ki Musa ’ın İsa ’ı müjdelemesi, İsa
’ın Rasûlullah ’ﷺi müjdelemesinden farklı bir şey değildir. Bizim
119 Şarihlerin açıklamalarına göre Kıptiler Hristiyan’dı. Buna göre iki kat ecirle ilgili
olarak iki ihtimalden söz edilir: Hem Muhammed ’ﷺe hem de İsa ’a iman
edeceğin ya da Müslüman olacağın ve bu vesileyle halkının da Müslüman
olacağı için iki kat ecir alabilesin. Mektubun devam eden ifadesi, ikinci ihtimali
teyid eder gibidir. Çeviren.
120 Firavun kastedilmektedir. Çeviren.
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seni Kur’an’a davet etmemizle senin, Tevrat’a inananları İncil’e davet
etmen arasında bir fark yoktur. Her bir peygamberin ulaştığı milletler,
o peygamberin ümmeti sayılırlar. Onlara düşen, o peygambere itaat
etmeleridir. Sen bu Peygamber ’ﷺin ulaştığı kimselerdensin. Biz seni
Mesih İsa ’ın dininden uzaklaştırmak amacında değiliz. Ancak biz,
İslam’ı kabul etmeni istiyoruz.
Mukavkıs:
- Ben, bu Peygamber ile ilgili olarak iyi düşündüm ve anladım ki o,
istenilmeyen bir şeyi emretmiyor, istenilen şeyleri de yasaklamıyor. O,
yolunu şaşırmış bir büyücü ya da yalancı bir kâhin de değildir. Gaybı
ortaya çıkarma ve sırları haber verme yoluyla peygamberlik mucizesini taşıdığını da anladım. Meseleyi biraz daha düşüneceğim.
Mukavkıs bu sözlerinin ardından Peygamber ’ﷺin mektubunu aldı
ve onu fildişinden yapılmış bir kaba koydu. Üzerini mühürleyip bir cariyesine verdi. Sonra Arapça yazabilen bir kâtibini çağırıp Rasulullah
’ﷺe şu mektubu yazdırdı:
“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Kıptilerin büyük
Muhammed’e.

hükümdarı

Mukavkıs’tan,

Abdullah

oğlu

Selam ve esenlikler üzerine olsun!
Mektubunu okudum. Anlattıklarını ve kendisine davet ettiğin mesajı anladım. Ben, son bir peygamberin kaldığını biliyordum. Ancak
bu Peygamber’in Şam bölgesinde çıkacağını sanıyordum.
Elçine iyi davrandım. Sana hediye olarak iki cariye gönderiyorum.
Bu iki cariyenin Kıptiler arasında büyük bir yeri vardır. Ayrıca elbiseler
ve binmen için bir de katır hediye ediyorum.
Selam ve esenlikler senin üzerine olsun.”121
Bizans İmparatoru Herakleios’a mektubu:
“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.
121 İbn Kayyım el-Cevziyye, Zâdü’l-Meâd, 3/61.
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Allah’ın kulu ve elçisi Muhammed’den, Rumların büyük hükümdarı Herakleios’a.
Selam ve esenlikler, hidayete tâbi olanların üzerinedir. Müslüman ol
ki selamete eresin. Müslüman ol ki Allah ecrini ikiye katlasın. Kabul etmekten kaçınırsan şüphesiz hem kendi günahını hem de halkının günahını yüklenmiş olursun. “De ki: Ey ehl-i kitap! Sizinle bizim aramızda
müşterek olan bir söze geliniz: Allah’tan başkasına tapmayalım;
O’na hiçbir şeyi eş tutmayalım ve Allah’ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilâhlaştırmasın. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, işte o zaman,
‘Şahid olun ki biz müslümanlarız!’ deyiniz.” (Al-i İmran, 3/64)”122
* Rasûlullah ﷺ, İslam’a davet etmek üzere Bahreyn hükümdarı
Münzir b. Sâvi’ye de bir mektup yazmıştır. Ona da Alâ b. el-Hadrâmî
’ı elçi olarak göndermiştir. Bahreyn’e ulaşan Alâ , duruma ilişkin
olarak Peygamberimiz ’ﷺe şunları yazmıştır:
“Ya Rasûlallah!

Mektubunu Bahreynlilere okudum. Onlardan kimi İslam’ı sevdi ve
beğenip müslüman oldu. Kimi de bu davetten hoşlanmadı. Bulunduğum bu topraklarda Mecusi ve Yahudiler de bulunmaktadır. Onlarla
ilgili emirlerine amadeyim.”
Bunun üzerine Rasulullah ﷺ, Alâ ’a bu konuyla ilgili emirlerini
gönderdi.
* Şam meliki Hâris b. Ebî Şemir el-Gassânî’ye gönderdiği mektup:
“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.
Allah’ın elçisi Muhammed’den Hâris b. Ebî Şemir’e.
Selam ve esenlikler, hidayete tâbi olanların, Allah’a iman edip
imanlarına sadakat gösterenlerin üzerine olsun. Seni hiçbir ortağı olmayan, bir olan ve hükümranlığını sürdürmeni sağlayan Allah’a iman
etmeye davet ediyorum.”
122 Buhari, 7; Müslim, 3322.
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Bu mektupları incelediğimizde Rasûlullah ’ﷺin, o dönemin şartlarında krallarla, uygun ve etkileyici konuşma üslubu konusunda derin
bir bilgi ve anlayışa sahip olduğunu görmekteyiz. Aynı şekilde kendisini İslam’a davet eden bir peygamber olduğu gerçeğinden başlayarak
hitap ettiğini gözlemliyoruz. Zira bu, onun görevi ve ilk amacıydı. Peygamber ﷺ, onlara tevhide iman konusunda söz birliğinde bulunmayı
teklif ediyordu. O, mektuplarının hiçbirinde dünyalık bir şey istemiyordu. Saltanat veya izzet-i ikram talep etmiyordu. Herhangi bir kişisel
menfaat beklentisi de yoktu. Aksine onlara Ahiret kapılarını açıyor;
sonra da getirdiği mesajın ne kadar kolay ve uygulanabilir olduğunu
açıklıyordu. Bu yüzden, eğer İslam’ı kabul etmeyeceklerse halklarıyla
İslam arasına girmemelerini talep ediyordu.
Krallar ve liderler daha önce Araplardan görmedikleri böyle bir
üslubu Peygamber ’ﷺde görünce şaşırıyorlardı. Bu üslup saygınlık,
onur ve zafere olan güvenle dolu bir üsluptu. Bu mektuplar gurur ya
da büyüklenme içermeyen, edebî bir zevk, insanî takdir hisleriyle kaleme alınmışlardı. Mektuplarında, Musa  ve İsa ’ın yer aldığı zinciri
tamamlayan bir halka olduğunu vurguluyordu.
Rasûlullah ﷺ, siyasî teamüllere dikkat etmiştir. O, krallarla ve
yöneticilerle iletişim kurmuştur. Nitekim onlara mektup yazmak istediğinde ashabı kendisine; “onlar mühürlü olmadıkça hiçbir mektubu
okumazlar” dediklerinde hemen yüzük olarak kullanacağı gümüş bir
mühür edinmiştir. Bu mührün üzerinde şu ifade yer alıyordu: Muhammed, Allah’ın Rasûlüdür.
2.14.9. Muhammed ’ﷺin Sade Kişiliği
Kalpleri açabilecek birtakım anahtarlar vardır. Bu anahtarların en
önemlisi sadeliktir. Belki de kendisiyle karşılaştığında, kişinin hafızasında kalan ilk izlenim Peygamberimizin sadeliğidir.
Sadelik yapmacıklığın, zorakiliğin zıddı olan; sahibinin diğer insanlardan herhangi bir övgü ya da makam, itibar beklemeden sergilediği
her türlü tutumu ifade eden bir kavramdır.
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Ahlakî meziyetlerden birini kaybeden herkes, kaybettiği meziyetle
nitelendirilmek ister. Mesela cimri olan kişi, insanların kendisini cömert olarak nitelemesini temenni ederken korkak olan kişi, insanlar
arasında cesur olarak tanınmayı arzular. Zayıf ve güçsüz olan ise zayıflıkla nitelendirilmekten hoşlanmaz. İşte sadelik bunun tam tersi bir
özelliktir. Yani kişi bu özelliği sayesinde insanların karşısına gerçek
haliyle çıkar, öyle görünür; aldatmadan, kandırmadan. Yapmacıklık ve
zorakilik, sahibini mutlaka yalana ve riyaya götürecek olan bir kapıdır.
Riya, gerçek olandan farklı bir şeyi sergilemektir. Riya, bu davranışı
benimseyen kişinin, bütün çabasını gerçek kişiliğini ortaya koymaya
değil; insanların kendisi hakkındaki izlenimlerini yönlendirmeye harcadığı anlamına gelir.
Aslında yapmacıklık, devam ettirilmesi zor bir sıfattır. Zira karakter halini almayan davranışlar süreklilik arzetmez; kimi zaman yapılır
kimi zaman terk edilir. Dolayısıyla yapay davranan kişi, nihayetinde
asıl karakterine geri dönecek ve insanlar bir gün gerçeği göreceklerdir.
Bazen bazı insanları aldatmak kolay olabilir. Ama her zaman herkesi
kandırmak imkânsızdır.
Yapmacıklık bir zaaftır. Zira böyle davranan kişi, gerçek ahlakî
özellikleri ve doğal tepkileriyle insanların karşısına çıkamaz. Kendisini
benimsemeleri için -taşımadığı hasletlerle- yapay davranır, karakterinde olmayan ahlakî meziyetlere bürünmeye çalışır. Sağlam ve güçlü bir
kişiliğe sahip olsaydı, gerçek kişiliğiyle insanların karşısına çıkacaktı.
Ancak bu tür kişiler, rahatlarını ve insanlara karşı ikiyüzlü olmayı tercih ederek duruma göre şekil almayı yeğlemektedirler.
Yapmacık davranan kişi, sonunda insanların kızgınlıklarını, nefretlerini ve alaylarını devşirecektir. Zira bu tür kişiler dilleri sürçtüğünde
ya da zor zamanlarda davranışları kendilerini ele verdiğinde mutlaka
gerçek yüzlerini ortaya koyacaklar ve böylece hakikatler ortaya çıkacaktır. O zaman kendini beğendirmeye çalıştığı herkes ondan nefret
edecektir. Kısacası yapmacık bir şekilde davranan kişi asla hayır devşiremez.
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Allah katında ve insanlar nezdinde kişinin, iç dünyasında sakladığı
şeyi bütün gerçekliğiyle apaçık olarak ortaya koymasından daha sevimli bir şey yoktur. Yalan söylemeden, ikiyüzlülük yapmadan, kandırmadan ve yapmacıklığa kaçmadan.
Eğer Peygamberimizi görebilseydik, onu yapmacıklıktan en uzak
duran kişi olarak görecektik. Kur’an ayetlerinde Rabbinin kendisine
emrettiklerini insanlara okurken bu durum nasıl yadırganabilir ki?
“De ki: Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum. Ve ben
olduğundan başka türlü görünenlerden de değilim.” (Sad, 38/86)
Peygamberimiz  ﷺbir hadislerinde şöyle buyurmaktadır: “Yumuşak huylu, sade ve nezih, kolaylaştıran ve insanlara yakın davranan kişilere Cehennem haramdır.”123
Ayrıca borcunu öderken de, alacağını tahsil ederken de hoşgörülü
olan kişinin Cennete gireceği nakledilmektedir.
Hiç şüphe yok ki Rasûlullah  ﷺyapmacıklıktan, zorakilikten uzak
yaşamıştır. Tam tersine bunu çokça eleştirmiş ve ashabını bundan uzak
durmaya teşvik etmiştir. Hatta sahabenin küçüklerinden Abdullah b.
Ömer  diyor ki: “Yapmacıklık ve zorakilik bize yasaklandı.”
Yeni yetişen küçüklere çok erken zamanlardan itibaren yapmacıklıktan uzak durmayı, kendisinde bir huy halini alana kadar sadeliği ve
doğallığı prensip edinmeyi aşılayan bir eğitim ne güzel eğitimdir!
2.14.10. Konuşma Üslubunun Sadeliği
Kimi insanlar hikmetli ve bilgili konuşmayı garip ve girift ifadeler
kullanmak sanırlar ve bunun için kendilerini oldukça zorlarlar. Ancak
Rasûlullah  ﷺkonuşurken, çok az bilinen ve en girift sözcükleri kullanabilecek olmasına rağmen kolay ve anlaşılır şekilde konuşurdu. Dinleyenin seviyesine uygundu. O, Arap fasihlerinin en fasihiydi. Ancak
o, konuşmada sadeliği tercih etti ki büyük-küçük, âlim-cahil, kadınerkek, hatta küçük sabiler bile söylenenleri anlayabilsin.
123 Ahmed, 3928; Tirmizi, 2488.
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Mü’minlerin annesi Aişe  bu konuyu şöyle tasvir etmektedir:
“Rasulullah ’ﷺin sözleri açık seçikti. Dinleyen herkes anlayabilirdi.”124
Yani kullandığı dil karmaşık olmaktan uzak ve sade bir dildi.
Aişe  annemiz şunu da nakletmektedir: “Bizimle öyle konuşurdu ki kullandığı kelimeleri biri saymak istese sayabilirdi. Sizin gibi hızlı
konuşmazdı.”125 Bir başka deyişle hızlı bir şekilde çok söz söylemez,
konuştuğu zaman açık, kolay anlaşılır bir üslupla konuşurdu.
Sahabe-i kiramdan Enes  anlatıyor: “Rasulullah  ﷺbir şey
söylediğinde onu üç kez tekrar ederdi ki söylediği iyi anlaşılabilsin.”126
Zira kalabalıklara hitap ettiği zaman uzaktakilerin anlayamama ihtimali vardır. İşte bu yüzden sözlerini tekrar ederdi ki duyulabilsin ve
anlaşılabilsin.
Kolay ve sade sözcükler eğer yerinde seçilebilirse kalpler üzerinde
çok etkili olurlar. Bu sebepledir ki ıslah etme gayesinde olan liderler/
önderler konuşmalarına önem verirler ve iyi hazırlarlar. Anlaşılması zor
olabilecek birçok kelimeyi değiştirirler. Konuşmalarındaki öncelikleri,
kolay cümleler oluşturarak mesajın kitleye seri bir şekilde ulaşmasını
sağlamaktır. Bu amaçla çoğu zaman kendileri için konuşma metinleri
hazırlayacak ve düzenleyecek uzmanlardan yardım alırlar.
2.14.11. Görüntüsündeki Sadelik
Belki de insanların en çok önem verdikleri şey görüntüleridir. İnsanlara nasıl görünüyorlar? Ne şekilde gözüküyorlar? Bu nedenle pek
çok insan, zorlanarak ya da iddialı davranarak da olsa iyi görünmeye
titizlenir.
Kişiden iç dünyasını ıslah etmesi istendiği gibi insanların karşısına
çıktığı kılık kıyafet ve görüntüsünü ıslah etmesi/düzeltmesi de beklenir. Hiç kuşkusuz Rasûlullah  ﷺinsanlara en güzel haliyle gözükmeye
önem verirdi. Zira güzel hal, kişinin insanlara değer verdiğine dela124 Ebu Davud, 4839; Tirmizi, 3639.
125 Buhari, 3568; Müslim, 2493.
126 Buhari, 95.
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let eder. Peygamberimiz  ﷺen güzel kelimeleri seçerek insanlara en
iyi haliyle görünmek isterdi. Güzel ahlakıyla da bu duruma apayrı bir
katkı sağlardı. Sadelik, şartlara uygun olan en iyi şekli elde etmeye
çalışmaktır.
Rasûlullah  ﷺsaçlarını tarar, elindeki imkânlarla kılık kıyafetini
düzgün tutmaya çalışırdı. O hiç kimseye zahid ve âbid görünmek için
ince veya eski elbiseler giymesini tavsiye etmemiştir. Hiç şüphesiz
Yüce Allah, helal yollarla olduğu sürece her mü’mine süslenmeyi helal
saymıştır: “Allah’ın, kulları için yarattığı süsü ve temiz rızıkları
kim haram kıldı?” (Araf, 7/32)
Allah Teâla, mescitlere gidildiğinde abdest ve güzel görünüş manasında süslenmeyi emretmiştir: “Ey Âdem oğulları! Her secde edişinizde güzel elbiselerinizi giyin; yiyin, için, fakat israf etmeyin;
çünkü Allah israf edenleri sevmez.” (Araf, 7/31)
Peygamber  ﷺhem hayatı hem de görüntüsü son derece güzel
olan bir örnekti. Elbisesinin temiz olmasına çok önem verir, elbisesine güzel koku sürmeye itina gösterir, insanların yanına temiz ve hoş
kokularla çıkardı. Ancak bu konuda güzel görünmek uğruna işlerini
aksatacak şekilde aşırıya kaçmaz, kendini zorlamaz; güzel ve bulunduğu seviyeden farklı bir seviyede görünmek için harcama yapmak amacıyla -bugün kimilerinin yaptığı gibi- borç almazdı. Bilakis kendisine
bahşedilen neyse onunla süslenirdi. Bu arada bayramlar, Arap kabile
heyetlerini karşılama gibi münasebetlerde giymek üzere değerli bazı
şeyleri bir kenarda tutardı. Ashabından Bera b. Âzib  bu konuyla
ilgili olarak şunu nakleder: “Peygamber ’ﷺi kırmızı bir kıyafet içinde
gördüm. Diyebilirim ki bu halde Rasulullah ’ﷺden daha güzel hiçbir
şey görmedim.”127
Gösterişin/riyanın bir çeşidi de insanlar arasında meşhur olmak
için hayat standardının dışında garip kıyafetler edinmektir. Rasûlullah
 ﷺbunu yasaklamış ve şöyle buyurmuştur: “Her kim dünyadayken
şöhret elbisesi giyerse Allah Teâla o kişiye Kıyamet Günü zillet
127 Buhari, 3551; Müslim, 2337.
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elbisesi giydirir; ardından da o elbisenin içinde Cehennem ateşini
alevlendirir.”128
Bir başka gösteriş/tekellüf de giyilebilecek olan bir kıyafeti sadece
eskidiği için atmaktır. Oysa uygun olan, kendisi kullanmayacaksa da
bir başkasını faydalandırmak; eskiyene kadar gardıropta hapsetmemektir. Rasûlullah  ﷺeskiyen elbiselerini yırtıldığı zaman yamalar ve
daha sonra tekrar giyer ya da sadaka olarak verirdi.
2.14.12. Misafir Ağırlarken ve Misafirkenki Sadeliği
Kimi insanların gerek kendileri misafir olurken gerek başkalarını
ağırlarken gösteriş yaptıklarını görürsün. Bu kişilerin misafir ağırlarken
imkânlarını aşacak şeylerle, hatta ağır borçlar altına girecek veya kredi
kartlarını aşırı kullanacak şekilde misafirlerine ikramda bulunduklarına
şahit olursun. Bunu yaparken tek gayeleri, zengin gibi görünmektir.
Bu cömertlik alameti değildir. Tam tersine kötü davranışa ve sonucu
kötü idare etmeye delildir. Bu tür kişilerin kendileri misafir olduklarında da muhatabı ikramda gösterişe girmedikçe, kaldıramayacağı yükün
altına girmedikçe memnun olmadıklarını görürsün. Öyle ki bazen misafiri olduğu kişilerin, misafirin hakkını vermediğini ima ettiklerini ya
da açıkça dile getirdiklerini müşahede edersin.
Oysa Peygamber  ﷺmisafirken de, misafir ağırlarken de sade davranan ve kolaylıkla hareket eden bir insandı. Yüksek seviyeden ya da
zengin birinin davet etmesini şart koşmazdı. O hür-köle, zengin-fakir,
müslim-gayrımüslim herkesin davetine icabet ederdi.
Bir gün İran asıllı olan ve o zamanlar köle olan Selman  elinde
bir tabak taze hurmayla gelmiş ve şöyle söylemiştir: “Bu size bir hediyedir.”
Rasulullah  ﷺise bu hediyeyi kabul etmiş, ashabını toplamış ve
“‘Bismillah’ deyin ve afiyetle yiyin.” buyurmuştur.129
128 Ahmed, 5231; Ebu Davud, 4029; İbn Mace, 3607. Nakledilen ifade İbn Mace’de
geçmektedir.
129 Ahmed, 23200.
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Ensardan hür bir kimse olan Cafer b. Abdullah  bir koyun keserek onu davet etmiş; o da insanları toplayarak bu daveti karşılıksız
bırakmamıştır.130
Ensarın ileri gelenlerinden Talha ’ın davetine icabet etmiştir.131
Bir Yahudi, Rasulullah ’ﷺi davet etmiş ve bu davete giderek ikram
edilen koyun etinden yemiştir. Ancak et zehirli olduğu için ashaptan
biri bu etten dolayı vefat etmiştir.132 Bütün bu örnekler Rasulullah ’ﷺin
herkesin davetine açık olduğunu, davet sahibinin veya yiyeceklerin
onun nezdinde etkili olmadığını göstermektedir. Kısacası o misafirlik
konusunda kolaylaştıran bir kişiydi. Gelen misafirlerine, vakit yemek
vaktiyse yanında ne varsa onu ikram eder; ne olursa olsun hiç kimse
için kendini zora sokmazdı.
Bir seferinde Rasulullah ’ﷺe bir misafir geldi. Hanelerinde yiyecek
bir şey yoktu. Son umut olarak eşlerine haber saldı. Onların yanında
da misafire ikram edecek bir şey bulamadı. Bunun üzerine bir münadi
gönderip “Kimin yanında Rasulullah ’ﷺin misafirine ikram edeceği bir yiyecek var?” diye seslenmesini emretti. Bunun üzerine Ebu
Talha, kendisine daha önce ikram edilen hurmalarla o kişiyi ağırladı.133
Görüldüğü gibi Rasulullah  ﷺyanında yiyecek olmadığında gösteriş
yapmamış/kendini zorlamamış, bu durumu küçültücü ve kendisinin
değerini düşürücü bulmamıştır.
Ebu Hureyre  anlatıyor: Rasulullah ’ﷺe bir adam geldi ve “Açım
ve yiyecek bir şey bulamadım.” dedi. O da eşlerinden birine haber yolladı. Eşi, “Seni hak ile gönderene yemin olsun ki yanımda sudan başka bir şey yok!” diye cevap verdi. Bunun üzerine Rasulullah ﷺ, “Bu
adamı bu gece kim ağırlar?” diye sordu. Ensardan biri dedi ki: “Ben
ya Rasulallah!” Adam, misafiri alıp evine gitti. Eşine, “Rasulullah ’ﷺin
misafirini ağırlayalım.” dedi.134
130
131
132
133
134

Buhari, 4102; Müslim, 2039.
Buhari, 3578; Müslim, 2040.
Beyhaki, 237/2.
Buhari, 3798; Müslim, 2054.
Buhari, 3798; Müslim, 2054.
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2.14.13. İnsanlarla Olan İlişkilerindeki Sadeliği
Bazı insanlar diğer insanlarla arasına birtakım engeller koyarlar.
Özellikle de lider, yönetici, hâkim veya -genel anlamda- meşhur biri olduklarında. Bu insanlardan kimi de insanlarla ya da insanların kendileriyle buluşmalarına engel olacak katı prensipler koyarlar. Oysa kişiye,
kendini insanlardan uzak tutması veya insanların ondan uzak durması
hapis olarak yeter.
Rasûlullah  ﷺinsanlarla olan ilişkilerinde böylesi bir tavır içine girmezdi. Aksine günde beş kez, Müslümana mescide gitmeyi gerekli
kılan beş vakit namazda insanlarla bir araya gelirdi. İnsanlara namaz
kıldırır, sonra dönüp onlara kulak verir, onlarla konuşur, hal ve hatırlarını sorar, onların halleriyle huzur bulur, gelmeyen varsa onları sorardı.
O, cenaze törenlerine katılır, bizzat bulunmaya özen gösterir, haberi
olduğu sürece bu törenlerden geri durmazdı. Öyle ki biri vefat edip
de haberi olmaz ve kendisine haber verilmezse cenaze -ister küçüğün
ister büyüğün- kimin olursa olsun katılma ve dua etme isteğini göstermek için ashabına çıkıştığı da olurdu.
Kendini Mescid-i Nebevi’inin temizliğine vermiş yaşlı bir kadın
vardı. Bir süre gözükmedi. Rasulullah  ﷺbir süre onu göremeyince
çevresindekilere sordu. Kadının öldüğünü söylediklerinde, ashabına,
“Bana söyleseydiniz ya!” diye sitem etti. Oysa onlar bu kadının ölümünün, Rasulullah ’ﷺin değerli vaktini alacak kadar önemli olmadığını zannediyorlardı. Zira Rasulullah  ﷺbüyük işlerle meşguldü. Ne var
ki Rasulullah  ﷺonlara kızmış, “Bana onun kabrini gösterin.” demiş,
ashab kadının mezarını gösterince de o kadına dua etmiştir.135
Peygamber  ﷺbir gün kabristandayken, kaybettiği bir yakını sebebiyle hüngür hüngür ağlayan bir kadına rastlar. Kadına, “Allah’tan
kork ve sabret.” der. Kadın, Rasulullah ’ﷺi tanıyamaz ve “İşine bak,
benim başıma gelenler senin başına gelmemiştir.” diye karşılık verir.
Peygamberimiz  ﷺoradan ayrılınca kadına bu kişinin Rasulullah ﷺ
135 Buhari, 457; Müslim, 956.
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olduğu haber verilir. “Rasullah ’ﷺe nasıl böyle bir cevap verdim?!”
diye kadının üzüntüsü bir kat daha artar. Ertesi gün mahcup ve endişeli bir şekilde Rasulullah ’ﷺe gelir. Kapısının önünde diğer liderlerde
olduğu gibi görevlilerin, demir zincirlerin bulunmadığı, yani Rasulullah
’ﷺin kapısı, çalan herkese açık olduğu, kapıyı kim çalarsa ona açıldığı
için... Ben seni tanıyamadım... diye ondan özür diledi. Ancak Peygamber ﷺ, “Asıl sabır, musibetin ilk ânında olandır." buyurdu.
Kadın onu tanıyamamıştı; önünde arkasında hiç kimse yürümüyordu, bazı insanlarda olduğu gibi büyük bir maiyeti de yoktu. Tam tersine
kadın, son derece sade, insanlar arasında dolaşan normal insanlar nereye oturuyorsa oraya oturan, onlar gibi yaşayan biriyle karşılaşmıştı.
Rasulullah  ﷺashabının arasına oturduğu zaman kendisine ayrı bir
yer, ayrıcalıklı bir durum edinmezdi. Aksine onlar gibi yere otururdu.136
Hatta onlara, hep birlikte mescitte yere oturmayı, zenginle fakir, yönetenle yönetilen arasında hiçbir ayırımın olmadığını telkin ederdi.
Mescide veya Müslümanların toplu bulunduğu bir yere geldiği zaman Müslümanlar ona olan saygılarından dolayı ayağa kalkarlar, ama
o, tevazuundan dolayı onları bundan men ederdi.137
Yemek yerken onlardan biri gibi yerdi. Yemekte ona mahsus bir
yer olmazdı. Bilakis şöyle derdi: “Ben sadece bir kulum. Bir kul nasıl
yerse ben de öyle yer, nasıl oturursa öyle otururum.”138
Rasûlullah  ﷺo günün şartlarında binilebilecek hayvanlara binerdi.
Nitekim ata, deveye, katıra ve eşeğe binmiştir. O, genellikle ashabından birini de yanına alır, binecek başka bir hayvan yoksa arkasına
bindirirdi.
Ayırmaksızın insanlarla birlikte otururdu. Onun öyle zenginlerden
veya toplumda itibarlı sayılan kimselerden oluşan özel bir oturma gru136 Taberani, Mu’cemu’l-Kebir, 12494. İbn Abbas ’tan naklen gelen bu rivayette
şöyle geçmektedir: Rasulullah  ﷺyere oturur, yerde yemek yer, koyunları sağar
ve kölelerin arpa ekmeğine davet etmeleri halinde onları geri çevirmezdi.”
137 Ahmed, 21677; Ebu Davud, 5230; İbn Mace, 3836.
138 Ebu Ya’la, Müsned, 4126.
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bu yoktu. Tam aksine herkesle otururdu. Ama daha çok da fakirlerle
birlikte otururdu. Bir hadis-i şerifinde şöyle dua etmektedir: “Allah’ım!
Beni fakir olarak yaşat, fakir olarak canımı al ve fakirler topluluğu içinde haşret!”139
Bir meclise geldiği zaman meclis nerede bitiyorsa oraya otururdu.
O gelmeden önce kendisine özel bir yer hazırlanmazdı. Uygun olan
boş bir yere otururdu.
Yolculuğa çıkacağı zaman tekellüfe/gösterişe girmezdi. Mukimken
nasıl sadeyse yolculuğunda da öyle sadeydi. Enes b. Malik  diyor ki:
Rasulullah  ﷺeski bir deve semerinin ve aşağı yukarı dört dirhem kadife üzerinde hac yolculuğuna çıktı ve şöyle dua etti: “Allah’ım! Riya
ve gösterişten uzak bir hac nasip eyle.”140
Kısacası o bir kral değildi. Hayatının hiçbir aşamasında herhangi
bir kral gibi gösteriş içinde de asla olmamıştır.
2.15. Muhammed ’ﷺin Belagati
Mekke, İbrahim ’dan itibaren hac için bir ziyaret mekanıydı.
Hacılar Arap yarımadasının her yerinden buraya akardı. Arapların birbirinden farklı pek çok lehçesi vardı. Bu lehçeler Mekke’de bir araya
gelir, adeta buraya dökülürdü.
Çocukların dil birikimleri, dili işitmelerine bağlı olarak oluştuğu
için Mekke’de yetişen bir çocuk, farklı kabilelerin dillerinin burada bir
arada buluşması yüzünden dil bakımından zayıf yetişirdi. Bu yüzden
Mekkeli önde gelen aileler, saf Arap lehçesini ve doğru konuşabilmeyi
öğrenmeleri için çocuklarını ve torunlarını kırsal bölgelere gönderirlerdi. Kureyş’in lideri Abdulmuttalib de bu geleneğe uyarak torunu
Muhammed ’ﷺi, doğduğu günden itibaren Benî Sa’d kırsalına göndermiştir. Muhammed  ﷺbebekliğinden itibaren burada fasih Arap
dilini duyarak yetişmiş ve Araplar içinde lehçesi en fasih, belagat ve
ifade yeteneği en iyi olan kişi haline gelmiştir. Peygamber  ﷺArap
139 Tirmizi, 2352; İbn Mace, 4126.
140 İbn Mace, 2890; rivayetin aslı Buhari’de de geçmektedir, 1517.
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fesahati ve belagatiyle konuşmuş; hatta bu konuda bütün Arapları geride bırakmıştır.
Araplara göre belagat, etkileyici ve anlaşılır az sayıda kelimeyle birçok manayı ifade edebilmektir. Araplar söze önem veriyor ve
ezberliyorlardı. İletişim alanında bundan başka bir araçları da yoktu.
Ümmilikleri141 onları sürekli olarak sağlam ve iyi konuşmaya, belagat alanında dikkatli olmaya sevk ediyordu. Bu nedenledir ki güçlü
ve dikkatli sözcükler kullanmakla nitelendirilmiş, kelime şekillerine ve
delaletlerine önem vermiş, dil sanatlarında öne çıkmış, şiir, nesir ve
özdeyişlere merakları olmuş; içlerinden şiir alanında, şiir sanatı ve becerisi konusunda zamanlarının parlak şahsiyetleri haline gelen önemli
kişiler çıkmıştır. Bu kişiler şiiri hikmet, kişisel hayat tecrübesi, nasihat
ve deneyimlerle işlemişlerdir.
Bu konuda içinde bulundukları temiz coğrafî mekân ve dinginlik
de yardımcıları olmuştur. Böylece şiir yeteneği onların dili üzerinde
serpilmiştir. Onlar sözü güzelliği, sevgiyi, hayır ve fazileti, bazen de
yozluğu, kötülüğü ve şerri tasvir etmede kullandıkları gibi övgüde,
savaşları kızıştırmada ve ağıtlarda de kullanmışlardır. Bu haliyle söz,
kadın ve erkeklerin ilgi gösterdiği ayrı bir hayat halini almış; kadınlar
arasından da şairler, edipler, hatipler ve bu sahada da hünerli kişiler
çıkmıştır.
Arapların söz alanında düzenledikleri panayırlara şairler ve edipler
katılıyordu. Bu panayırlar günümüzün edebiyat mahfillerine benziyordu. Bu yolla amatör ya da profesyonel fark etmeksizin şair ve edipler
bir araya geliyordu. Nihayetinde uzmanlar yeni yazılan şiirleri, kasideleri dinliyorlardı. Bazen de bu kasidelerden biri başarılı bulunuyor,
uygun bir malzemeye yazılarak Kâbe’nin duvarına asılıyordu. Ertesi
yılın panayırına kadar da bu şekilde asılı kalıyordu. Bu şekilde Kâbe
duvarına asılma şerefini elde eden şiirlere “muallaka” adı veriliyordu.
Bu anlamda bir kabileden bir şairin çıkması o kabileyi büyük sevince
boğuyor; kendilerini, ellerindeki silahlarına yeni bir silah daha ilave
141 Yazılı gelenekten yoksun olmaları. Çeviren.
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etmiş, övgülerini anlatacak ve insanlar arasında yayacak yeni bir yol
daha bulmuş gibi görüyorlardı.
Her peygamber, kendi kavmine, kavminin diliyle gönderilmiş ve
kavminin başarılı olduğu alanlarda kavminde öne çıkmış, onu ayrıcalıklı kılacak mucizeler kendisine bahşedilmiştir. Sözgelimi Musa 
sihir becerisinin meşhur olduğu bir beldede yılana dönüşen bir âsâ ile
gelmiş, İsa  tıp ve ilaç alanında uzmanlaşmış bir toplumda ölüleri
diriltmek ve hastalara şifa vermekle temayüz etmiştir.
Rasûlullah  ﷺde kavmi arasında öne çıkacak şekilde belagati en
iyi kullanan kişi olarak gelmiş bu mucizesi, bir benzerini getirmeleri
yönünde bütün Araplara meydan okuyan belagatin bütün inceliklerini
en iyi biçimde yansıtan bir Kitap olmuştur. Nitekim hiçbir edip, fasih
bunu başaramamıştır. Bunun üzerine meydan okuma biraz daha şiddetlenerek Kitabın on suresine benzer bir sureye indirgenmiştir. Bundan da aciz kaldıklarında meydan okuma ilerlemeye devam etmiş ve
benzer bir sure getirmeleri istenmiştir. Bu durum karşısında acizlikleri
iyice ortaya çıkmış ve bütün Araplar, Peygamber ’ﷺin belagat ve fesahatine, getirdiği Kitabın mucizeliğine, onu taklit edemeyeceklerine
ve onunla boy ölçüşemeyeceklerine tanık olmuşlardır.
Rasûlullah  ﷺbaşkalarının aciz kaldığı bir belagate sahipti. İnsanlar onun yanına gelip oturuyor, onu dinlemek için adeta hareketsiz
şekilde duruyorlardı. O, az konuşan biri de olsa maksadını veciz bir
şekilde ifade ediyor, az söze pek çok manalar sığdırabiliyordu.
2.15.1. Kur’an Mucizesinin Belagati
Allah Teâla, Peygamberimiz ’ﷺe fesahat ve belagat yüklü, insanları benzerini getirmekten aciz bırakan Kur’an’ı indirmiştir. Bu Kur’an,
söz dizimindeki dikkat ve inceliğiyle akıllara durgunluk vermiştir. Öyle
ki nazmı ne şiire ne de nesre benzemekteydi. Daha önce Arapların
tanık olmadığı yeni ve eşsiz bir şeydi. Bu nedenledir ki onunla yarışamamış ve bir benzerini yazamamışlardır.
Buyrun, buna basit bir örnek verelim:
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فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا

“Ondan ümitlerini kesince, (meseleyi) gizli görüşmek üzere
ayrılıp (bir kenara) çekildiler.” (Yusuf, 12/80)
Ayetin bu kısmı belki de sana birçok kelime kullanılarak tercüme
ediliyordur. Ancak bu kısım, Arap dilinde sadece beş kelimeden, yirmi
dört harften oluşmakta, dört ayrı olayı temsil etmektedir.
Yusuf  kardeşini yanında tutmak istedi. Bu amaçla kardeşini hırsız gibi gösterecek bir plan hazırladı. Onların şeriatına göre hırsız, çalınan malın sahibinin yanında köle olarak tutulabiliyordu. Bu yolla Yusuf
 kardeşini almaya karar verdi ve fiilen de aldı. Yusuf ’ın diğer
kardeşleri ise Melik’in (Yusuf ), kardeşlerini affetmesini umuyorlardı,
ama Melik’in yıllar önce kuyuya attıkları kendi kardeşleri olduğunu bilmiyorlardı. İşte ayet bu olaya ilişkin dört durumu anlatmaktadır:
* Yusuf ’ın kardeşleri, Melik’i, aralarından başka birini alıkoyması için ikna etmeye çalışıyorlardı. Ancak sonunda ikna konusunda
ümitlerini kestiler.
* Buna rağmen içlerinden bazıları hâlâ ikna etmeye çalışıyordu.
Ümitsizliğe düşenler, diğerlerinden, uğraşmanın yararının olmadığını,
Melik’in ikna olmayacağını, bu nedenle de Melik’le konuşmaktan vazgeçmelerini istediler.
* Melik’in yanından ayrıldıktan sonra başka bir yerde buluşmak
üzere gizlice anlaştılar.
* Gözlerden uzak bir yerde buluştular. Aralarında istişare ederlerken başkalarının duymaması için fısıltıyla konuşuyorlardı.
İşte bu, Kur’an’ın sadece beş kelimeyle tek bir cümlede kısaca ifade ettiği dört ayrı sahnedir. Bundan dolayı tarihçiler henüz Müslüman
olmamış beliğ bir bedevinin bu ayeti duyunca hemen Allah’a secdeye
kapandığını, sebebi sorulunca da “belagat ve fesahatini takdir etmek
için secde ettim” dediğini nakletmektedirler.
Bir yerde de Kur’an, iki emir, iki nehiy ve iki müjdeyi tek bir ayette
anlatmaktadır:
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ِ و َأوحينَا إِ َلى ُأم موسى َأ ْن َأر ِض ِع ِيه َفإِ َذا ِخ ْف
َ ت َع َل ْي ِه َف َأ ْل ِق ِيه فِي ا ْل َي ِّم َو اَل ت
َخافِي َو اَل
َْ ْ َ
ْ
َ ُ ِّ
ِ تَح َزنِي إِنَّا رادوه إِ َلي ِك وج
اع ُلو ُه ِم َن ا ْل ُم ْر َس ِلي َن
َ َ ْ ُ ُّ َ
ْ

“Musa’nın anasına, ‘Onu emzir, kendisine zarar geleceğinden
endişelendiğinde onu denize (Nil nehrine) bırakıver, hiç korkup
kaygılanma, çünkü Biz onu sana geri vereceğiz ve onu peygamberlerden biri yapacağız.’ diye bildirdik.” (Kasas, 28/7)

Rasulullah  ﷺbir gün Kâbe’nin yanı başına oturup Kur’an okuyunca müşrikler Kur’an’ı dinlemişler ve Kur’an, onların akıllarını başlarından almıştı. Rasulullah ﷺ, Necm suresinin sonundaki secde ayetini
okuyunca secde etmiş, onu gören Müslümanlar da secde etmişti. Ardından buna kendilerini kaptıran müşrikler de yüce Allah’ın azametini
kabul ederek ve Kur’an’ın mucizeliğini takdir ederek onlarla birlikte
secdeye kapanmışlardı. Nitekim Abdullah b. Abbas ’tan nakledildiğine göre Necm Suresi sebebiyle Rasulullah  ﷺMüslümanlar, müşrikler, cinler ve insanlar birlikte secde etmiştir.142
Rasûlullah  ﷺzamanında ve ondan sonraki dönemlerde birçok
Arapça otoritesi Kur’an’ın bu özelliğine tanıklık etmiştir. Bu kişilerden biri de Peygamberimiz ’ﷺe giden Velid b. Muğire’dir. Bu müşrik,
Kur’an’ı dinleyince ondan etkilenmiş, apayrı bir yüzle geri dönmüş
ve şu itirafta bulunmuştur: “Hiç kuşku yok ki içinizden Arap şiirlerini
en iyi bileniniz benim. Yine hiç kuşku yok ki bu sözler şiir değildir. Bu
sözler öyle tatlı, öyle güzel ve berrak ki üstü yemiş bitirirken altında
rahmetler coşmaktadır. Bu sözler her şeyin üstündedir ve hiçbir şey bu
sözlerin üzerine çıkamaz. Bunlar, beşer sözü de değildir.”143
Bu yüzden Mekkeli müşrikler, ailelerinin Kur’an dinlemelerini
engellemeye çalışmış, bu yönde birbirlerine tavsiyelerde bulunmuşlardır.
Çünkü onlar kullanılan üslup ve hitabetin etkileyici olacağını biliyorlardı.
Kur’an, beyan özelliği en güçlü olan bir kitaptır. Bu yönüyle Rasûlullah
’ﷺin risaletine iman etmeseler bile Kur’an adeta onların akıllarını
142 Buhari, 1071.
143 Hâkim, Müstedrek, 3872.
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büyülüyor, kalplerini esir alıyordu. Kur’an’ın naklettiği gibi şöyle
diyorlardı: “Bu Kur’an’ı dinlemeyin, okunurken gürültü yapın, belki
bastırırsınız.” (Fussilet, 41/26) Yani kendinizi Kur’an’ı dinleme durumuna
düşürmeyin. Size uyanlara da bunu tavsiye edin. İstemeden dinlemek
zorunda kaldığınızda da onun kafasını karıştırmaya çalışın ki sözleri size
ulaşmasın. Bütün bunlar, üstün gelmek istiyorsanız etkili olacaktır. Aksi
halde Kur’an sizi bastıracak ve üslubuyla size hâkim olacaktır.
Cübeyr b. Mut’im anlatıyor: Peygamber ’ﷺi akşam namazında
Tûr sûresini okurken dinledim. “Acaba onlar herhangi bir yaratıcı
olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar?” (Tûr,
52/35) ayetini okuyunca kalbim yerinden çıkacak gibi oldu. O an imanın kalbime yerleştiği ilk andı.144
Müşrikler, Mekke’yi ziyaret eden herkese, üzerlerinde etki bırakmaması için Rasûlullah ’ﷺi dinlememeyi tavsiye ediyorlardı. Tufeyl
b. Amr ed-Devsi , henüz Müslüman olmadan ve Rasulullah ﷺ
Mekke’den ayrılmadan önce Mekke’ye geldiğini, bunu öğrenen Mekkelilerin de yanına geldiğini nakletmektedir. Asil, şair ve zeki biri olan
Tufeyl , yanına gelen Mekkelilerin şunları söylediklerini nakletmektedir: “Ey Tufeyl! Bu adam aramızdayken şehrimize geldin. Bu adam
bizi zora soktu, dirlik ve birliğimizi bozdu. Onun sözleri adeta sihirli.
Kişiyle babasının, kardeşinin, eşinin arasını ayırıyor. Doğrusu seninle
ve kavminle ilgili olarak endişeleniyoruz. Onunla konuşma, onu dinleme.” Tufeyl diyor ki: “Vallahi, bu konuda ısrarcı olmayı sürdürdüler.
Öyle ki onun hiçbir sözünü dinlememeye ve onunla konuşmamaya
karar verdim. O kadar ileri gittim ki istemeden de olsa kulağıma sözleri gelir endişesiyle kulaklarıma pamuk tıkadım. Onu duymak istemiyordum. Bu haldeyken Mescid-i Haram’a gittim. Bir de baktım ki
Rasulullah  ﷺKâbe’nin yanında namaz kılıyor. Onun yakınına iliştim.
Yüce Allah mutlaka onu bana duyurmayı murad etmişti. Ondan güzel sözler duydum. İçimden dedim ki: “Anası evladını kaybedesice!
Allah’a yemin ederim ki ben zeki bir şairim. Güzel ve kötü kelamı çok
144 Buhari, 4023; Müslim, 463.
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iyi bilirim. Bu adamın söylediklerini dinlemekten beni men eden nedir? Getirdiği şeyler güzelse kabul eder, kötüyse terk ederim.” Sonra
da beklemeye koyuldum. Rasulullah  ﷺnamazını bitirince evine doğru
yöneldi. Onu takip etmeye başladım. Evine girince ben de huzuruna vardım. Dedim ki: “Ya Muhammed! Kavmin bana şunları şunları
anlattı. Sonra Yüce Allah mutlaka seni bana duyurmayı murad etti.
Doğrusu güzel şeyler duydum. Şimdi seninle ilgili işin hakikatini bana
anlatır mısın?” Bu talebim üzerine Rasulullah  ﷺbana İslam’ı anlattı,
Kur’an’dan ayetler okudu. Allah’a yemin ederim ki o sözlerden daha
güzelini de, ondan daha düzgününü de asla duymadım. Bu sayede de
Müslüman oldum.”145
Yemen’den bir adam gelmişti. Adı Dımâd el-Ezdi ’tı. Dımâd 
henüz Müslüman olmamıştı. O rukyeyle tedavi eden biriydi. Mekkeli
kendini bilmezlerin “Muhammed cinlere sarmış” dediklerini duydu.
Bunun üzerine içinden “Ben hastalılara karşı rukye yapan biriyim,
belki Allah ona benim vesilemle şifa verir.” diye geçirdi. Rasulullah ﷺ
ile karşılaştı. Dedi ki: “Ya Muhammed! Ben çeşitli hastalıklara karşı
rukye yapıyorum. Allah benim vesilemle dilediğine şifa veriyor. Sana
da rukye yapayım mı?” Rasulullah  ﷺşöyle cevap verdi: “Hamd sadece Allah’adır. O’na hamdeder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz.
Nefislerimizin kötülüklerinden ve kötü amellerimizden O’na sığınırız.
Allah’ın hidayete erdirdiğini saptıracak hiç kimse yoktur. O’nun saptırdığına hidayet edecek de hiç kimse yoktur. Allah’ın bir olduğuna ve
hiçbir ortağı olmadığına, Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna
şahitlik ederim.”
Bu sözler Rasulullah ’ﷺin genellikle insanlarla konuşmaya başlamadan önce kullandığı ifadelerdi. Bu ifadeler henüz asıl maksadına
başlamadığını gösteren, sadece konuşmaya giriş sadedindeki ifadelerdi. Ancak bu kadarı bile Dımâd’ı şaşırtmaya yetti. Hayranlıktan gözleri
pür dikkat kesildi. İçinden “Cinlere sarmış dedikleri, hastalığına şifa
için geldiğim adam bu muymuş?” diye geçirdi ve hemen “Bu sözlerini
145 Üsdü’l-Ğabe, 2/40.
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benim için tekrarlayabilir misin?” diye atıldı. Rasulullah  ﷺaynı sözleri bir kez daha söyledi. Dımâd üçüncü kez talep etti, Rasulullah ﷺ
üçüncü kez tekrarladı. Ardından ”Vallahi kâhinlerin, sihir yapanların,
şairlerin sözlerini dinledim. Fakat senin sözlerin gibisini hiç duymadım. Uzat elini de Müslüman olmak üzere sana bey’at edeyim.” dedi
ve böylece Müslüman olup bey’at etti.146
Peygamber ’ﷺin hutbelerindeki, seçtiği kelimelerdeki, namazlarındaki üslubu, telaffuzunun kolaylığı, manaca beliğ oluşuyla öne çıkyordu.
Onun kullandığı sözcükler akıcı ve kolay anlaşılırdı. İnsanların kullanmadığı ve dilde alışılmadık kelimelerden daima kaçınırdı ki dinleyen herkes
konuşmasını anlayabilsin, ezberlemede sıkıntı çekenler ezberleyebilsin.
Bu nedenle onun sözleri, az sayıda mucize türü sözcüklerle içerdiği büyük ve derin manalar sebebiyle Araplar arasında özdeyişler haline gelmiştir. Şu son derece veciz hadisini buna örnek gösterebiliriz: “Zarar
vermek de, zarara zararla karşılık vermek de yoktur.”147
Bu söz Müslümanlar için temel bir prensip haline gelmiş, âlimler bu
hadisi sayfalarca şerhetmiş ve bu sözden şu esasları çıkarmışlardır:
* İslam’ın bütün hükümleri fert ve toplum yararı için gelmiştir. Hiçbiri zarar içermez. Herhangi bir kişiye zarar içeren bir hüküm, İslam’a
nispet edilemez.
* İnsanın kendine ve bir başkasına, kasten ya da hataen zarar
vermesine izin verilemez. Şöyle ki hataen zarar verdiğinde bu zararı
tazmin etmesi gerekir.
* Yiyecek veya bir önemli bir zararı giderme ihtiyacı bulunmadıkça
hayvanlara veya başka bir şeye zarar verilmesine müsamaha gösterilemez.
* Bir zarar oluştuğunda kişinin, imkânları el veriyorsa mutlaka bu
zararı kendinden ve diğer insanlardan uzak tutması gerekir. Toplumun
da zararın giderilmesine katılması gerekir. Bu, fert ve toplum için şer’i
bir hak ve ödevdir.
146 Müslim, 868.
147 Ahmed, 22272; İbn Mace, 2340.
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* Zarar, kişiye veya bir başkasına daha ağır gelebilecek başka bir
zararla giderilemez. Zararı kendinden uzaklaştırman demek, kim olursa olsun, gayrımüslim de olsa zararı bir başkasına bulaştırabilirsin demek değildir.
* Genel ve toplumsal bir zararı gidermek için özel ve bireysel zarara katlanılır.
* Daha büyük olan bir zarar, daha az olan bir zararla giderilebilir.
Bunlar ulemanın Rasulullah ’ﷺin dilinden dökülen birkaç kelimeden oluşan bu sade hadisten yola çıkarak elde ettikleri hükümlerden,
kurallardan ve şeriatın maksatlarından küçük bir bölümdür.
2.15.2. Rasulullah  ﷺve Şiir
Rasûlullah ﷺ, Arapların en beliği ve en fasihi olmasına, iç dünyasının berraklığına ve keskin zekâsına rağmen hiçbir zaman şiirle uğraşmamıştır. Bu şaşırtıcıdır, zira bu tür kabiliyetleri bulunan bir kişinin
mutlaka şair olması beklenir, özellikle de yalnız kalmaya meyleden bir
kişinin.
Nitekim Peygamberimiz ﷺ, henüz peygamber olmadan önce koyun çobanı olarak çalışmış, Mekke’deki Hira mağarasında uzlete çekilmiştir. Kur’an-ı Kerim bunun nedenini şöyle açıklamaktadır:
“Biz ona (Peygamber’e) şiir öğretmedik. Zaten ona yaraşmazdı da. Onun söyledikleri, ancak Allah’tan gelmiş bir öğüt ve apaçık bir Kur’an’dır.” (Yasin, 36/69)
Acaba şiiri sevmiyor muydu? Asla, aksine şiiri ve şiir dinlemeyi
seviyor; bazen bunu bizzat talep ediyordu. Nitekim bir seferinde arkasına ashabından biri oturmuştu. Rasulullah ﷺ, “Ümeyye b. Salt’ın
şiirlerinden bildiğin beyitler var mı?” diye sormuş, “Evet” cevabını alınca da “o beyitleri oku” anlamında “Hadi bakalım” demiştir.
Sahabî bir beyit okuyunca “Bir tane daha” demiş ve sahabî bir beyit
daha okumuştur. Öyle ki nihayetinde yüz beyit şiir okumuştur.148
148 Müslim, 2255.
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Bahsi geçen Ümeyye b. Salt, Müslüman olmadan ölmüştür. Onun
şiirleri ahlakî erdemleri teşvik eden türden şiirlerdi. Rasulullah  ﷺbu
tür şiirleri dinlemeyi severdi.
Muhammed ’ﷺin, bahşedilen bu eşsiz yöntemi/iletişim aracını kullanarak İslam’ı ve Müslümanları savunan, İslam’ın güzelliklerini gözler
önüne seren şairleri vardı. Kılıç kullanmada maharetli yiğitler olduğu
gibi şiir söylemede maharetli yiğitler de vardır. Onlar kelimeleriyle ve
kasideleriyle cihad ederler.
Bu şairlerden biri de ilerleyen yaşına rağmen iyi kılıç kuşanan Hassan b. Sabit ’tır. Bununla birlikte o, aynı zamanda iyi şiir söylüyor,
bu yolla İslam’ı savunuyor, şiirleriyle Rasûlullah ’ﷺin hayatında geçen önemli olayları kaydediyordu. Onun şiirleri Peygamberimiz ’ﷺin
hayatını, önemli olaylarını, gazvelerini, günlerini derleyen bir divan
mahiyetindedir. Şiirleri arasında Rasullah ’ﷺe methiyesi ve vefat ettiği
güne ilişkin bir mersiyesi de vardır.
Bu dönemde ömrünü Rasulullah (sa.v.)’i hicvetmekle geçirmiş;
ancak daha sonra Müslüman olmuş meşhur bir şair daha vardır. Bu
şair Müslüman olunca Rasulullah ’ﷺi öven bir de kaside yazmış ve bu
kasidesini Peygamberimizin huzurunda okumuştur. İçinde Muhacir ve
Ensarın övülmesi sebebiyle kaside Peygamberimiz ’ﷺin hoşuna gitmiştir. Bu şair Ka’b b. Züheyr ’tır.
Meşhur olan üçüncü şair, Ensardan Abdullah b. Revaha’dır. Onun
şiirleri tatlı ve özgündü. O, Mute savaşında şehit düşünceye kadar
Rasûlullah ’ﷺi savunmaya devam etmiştir.
Rasulullah (sa.a.v.) şiir dinlemeyi yasaklamamıştır. Bilakis iffet değerlerini içeren şiirleri dinlerdi. Hiç kimse onun huzurunda gayrıahlakî
içerikte bir şiir okumaya cür’et edemezdi. O buna müsamaha göstermezdi.

Mü’min ve mücahid olan şairler için hayır duada bulunduğu da
olurdu. Nitekim bir gün Hassan b. Sabit , Ebu Hureyre ’a gelerek “Allah için söyler misin, Peygamberimizi, ‘Ey Hassan! Rasulullah
adına müşriklere gereken cevabı ver. Allah’ım! Onu Cebrail’le des-
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tekle!’ derken (gerçekten) duydun mu?” diye sormuş ve Ebu Hureyre
de “Evet” diye karşılık vermiştir.149
Rasûlullah  ﷺşiirle uğraşmamış; uğraştığı da görülmemiştir ki bir
gün biri kalkıp da “Kur’an bir tür şiirdir,” “yeni bir şiir örneğidir” ya da
“gelişmiş bir şiir ekolüdür” denilebilsin.
Rasûlullah  ﷺdinleyenlerine, büyücülerin ve şeytanların tılsımları izlenimi vermek ve böylece dinleyenleri aldatmak için kâhinlerin
kullandığı türden secilerden/kafiyelerden hoşlanmaz, ancak seciyi tamamen de reddetmezdi. Konuşmasında doğal bir şekilde, gösterişe
kaçmadan bazı secili ifadeler de geçerdi. Bu durum hikmet dolu tavsiyelerinde daha çok görülürdü. Şu hadislerinde olduğu gibi: “Allah size
ana-babaya karşı gelmeyi, vermeyip istemeyi, kız çocuklarını diri
diri gömmeyi haram kılmış; ‘şunu dedi bunu dedi’yi, çokça suali
ve malı ziyan etmeyi de kerih görmüştür.”150
2.15.3. Doğruluğu
Belagat ve fesahat, çoğu zaman kişiyi mübalağa etmeye,
nesnellikten ve doğruluktan uzaklaştıracak şekilde süslü sözler söylemeye
sürükleyebilmektedir. Nitekim “en tatlısı” ve “en yalanı” şeklinde şiire
ilişkin değerlendirmeler Araplar arasında son derece yaygındı. Rasûlullah
 ﷺbelagat ve fesahatine rağmen her zaman doğru sözlü olmuştur.
Sözlerinde, ciddiyken de, şaka yaparken de yalana asla rastlanmamıştır.
Rasulullah  ﷺmutedil bir insandı, sözlerinde de mübalağa veya nesnellikten
uzaklaşma diye bir şey yoktu. O, kendini şöyle nitelendirmektedir: “…
Beni cimri, korkak veya yalancı olarak göremezsiniz.”151
Düşmanları ve muhalifleri Rasûlullah ’ﷺin doğruluğuna tanıklık
etmişlerdir. Ebu Süfyan’ın, henüz Müslüman olmadan önce Şam’a gitiğinde karşılaştığı Herakleios, Rasûlullah  ﷺile ilgili bazı sorular sormuştur:
149 Buhari, 453; Müslim, 2485.
150 Buhari, 2408.
151 Buhari, 2821.
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- Onun aranızdaki itibarı nicedir?
Ebu Süfyan:
- O aramızda itibarlı bir kimsedir.
Herakleios:
- Ataları içerisinde kral olan biri var mıydı?
Ebu Süfyan:
- Hayır.
Heraklios:
- Bu tür şeyler söylemeden önce onu yalan söylemekle itham ettiğiniz olur muydu?
Ebu Süfyan:
- Hayır.152
Rasûlullah ’ﷺin doğruluğu konusunda düşmanlarından gelen bu
tür bir şahitlik, Ebu Süfyan’la sınırlı değildir. Peygamberliğinin başlangıcında kavminin ileri gelenleri onun doğruluğuna şahitlik ediyorlardı.
İbn Abbas ’dan nakledilmektedir: “‘Yakın akrabalarını uyar.’ (Şuara, 26/214) ayeti nazil olunca Peygamber  ﷺSafa tepesine çıktı ve ‘Ey
Fihr oğulları! Ey Adiy oğulları!’ şeklinde Kureyş kabilesinin kollarını
sayarak seslenmeye başladı. Nihayet insanlar toplandılar. Gelemeyenler de neler olduğunu öğrenmek için birilerini gönderiyorlardı. Ebu
Leheb ve diğer Kureyşliler geldiler. Peygamberimiz, ‘Ne dersiniz? Şu
vadide atlılar size baskın yapmak istiyor dersem doğru söylediğime inanır mıydınız?’ diye sorunca onlar şöyle cevap vermişlerdir:
‘Evet, Biz senden doğruluktan başka bir şey görmedik.’”153
Rasûlullah ’ﷺin doğru sözlülüğü dinî konuların, teşriî hükümlerin,
birtakım haberlerin ve rivayetlerin anlatımına mahsus değildi. Bilakis
o, ashabıyla şakalaşırken bile doğru sözlü olmayı prensip edinmişti.
Ebu Hureyre  anlatıyor: Ashab-ı Kiram dediler ki: “Ya Rasulallah!
152 Buhari, 4553; Müslim, 1773.
153 Buhari, 4770; Müslim, 207.
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Bizimle şakalaşıyorsun!” Peygamberimiz ﷺ, “Ben sadece gerçeği
söylerim.” buyurdu.154
Peygamber  ﷺashabına, mizah yaparken bile doğruluğu ilke edinmelerini emretmiştir. Ebu Ümame ’tan nakledildiğine göre Rasulullah  ﷺşöyle buyurmuştur:

“Haklı da olsa tartışmayı bırakana Cennet’in kenarında bir
köşk verileceğine, şaka da olsa yalandan uzak durana Cennet’in
ortalarında bir köşk verileceğine, ahlakı güzel olana da Cennet’in
en yüksek yerlerinde bir köşk verileceğine ben kefilim.”155
Hatta Rasulullah ﷺ, yalanı insanları güldürmek için bir araç olarak
kullanan kişileri tehdit ederek şöyle buyurmaktadır: “İnsanları güldürmek için konuşan ve yalan söyleyen kişiye yazıklar olsun. Yazıklar
olsun bu kişiye, yazıklar olsun bu kişiye.”156
Rasulullah  ﷺciddiyken ve şaka yaparken doğruluğu esas aldığı
gibi rıza halinde de, öfkeliyken de doğruluktan ayrılmazdı. Abdullah
b. Ömer  rivayet ediyor: Dedim ki “Ya Rasulallah! Senden ne duyarsam yazabilir miyim?” Bunun üzerine “Evet” diye cevap verdiler.
Ben, “Rıza halindeyken veya kızgınken de mi?” diye tekrar sorunca
Rasulullah  ﷺşöyle buyurdu:

“Evet. Hiç şüphe yok ki bu hallerde de benim sadece hakkı
söylemem icap eder.”157
2.15.4. Az ve Öz konuşması
Rasûlullah ’ﷺin konuşmasına dair en etkili sayılabilecek özellik
için şu ifadeyi kullanabiliriz: Cevâmiu’l-kelim; yani daha önce de ifade
edildiği ve örnekleri verildiği gibi kısa cümleler içinde birçok anlamın
bir arada sunulması. Bunun örneklerinden biri de pek çok bilgiyi mükemmel bir şekilde kısa cümlelere sığdırabilmesidir. Nitekim daha önce
154
155
156
157

Tirmizi, 1990; Ahmed, 8506.
Ebu Davud, 4800.
Tirmizi, 2315; Ebu Davud, 4990.
Ahmed, 6891.
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bir benzeri bulunmayan İslam Şeriatındaki miras ilmini bu yöntemle
şu şekilde ifade etmektedir: “Miras paylarını sahiplerine ulaştırın.
Kalanı ise en yakın erkek akrabaya aittir.”158
Bu konuyla ilgili daha çok sayıda örnek vardır. Sözgelimi Peygamber  ﷺşöyle buyurmaktadır: “Ameller niyetlere göredir. Herkes
niyetinin karşılığını alır.”159
Muhammed  ﷺbu özelliğini biliyordu. Ancak o, bunu kişisel bir
özellik veya ilmî bir yetenek olarak ortaya koymamış; bunu, bir lütuf
ve ikram olarak kendisine bahşeden Rabbine nispet etmiştir. Şöyle
buyurmaktadır: “Bana cevamiu’l-kelim özelliği verilmiştir.”160
Hadis yorumcuları cevamiu’l-kelim özelliğini kelimelerin az, veciz
manaların ise çok olması şeklinde açıklamaktadırlar.161
Mü’minlerin annesi, Peygamberimizin eşi Aişe  onun veciz konuşmasını şöyle anlatmaktadır: “Rasulullah  ﷺkonuştuğunda onun
kullandığı kelimeleri saymak isteyen bir kişi rahatlıkla bu kelimeleri
sayardı.”162
2.15.5. Açık ve Seçik Konuşması
Rasûlullah  ﷺsözlerini son derece açık ve anlaşılır kılacak bir üslupla konuşurdu. Dinleyicisinin, söylediklerini dinlemesini ve anlamasını zora sokmazdı. Bu minvalde kelimelerini üç kez tekrar ederdi.
Enes  diyor ki: “Peygamber  ﷺselam verdiği zaman üç kez selam
verir, bir kelime kullandığı zaman üç kez tekrar ederdi.”163 Dinleyiciِ
ِ
ِ
ِ
158 «ألو َلى َر ُج ٍل َذك ٍَر
ْ  َف َما َبق َى َف ُه َو، » َأ ْلح ُقوا ا ْل َف َرائ َض بِ َأ ْهل َهاBuhari, 6737; Müslim, 1615. Bu hadiste,
Kur’an’da belirlenen paylara uygun bir şekilde miras muhasebesinin yapılması,
taksimattan sonra terekenin fazlalık vermesi halinde bu fazlalığın ölen kişiye en
yakın erkek akrabaları olan asabeye bırakılacağına işaret edilmektedir. Çeviren.
159 Buhari, 1; Müslim, 1907. Kadim fıkıh geleneğimizde bu hadisin, ilmin üçte birini
kapsadığı anlayışı yaygın bir kanaattir. Çeviren.
160 Buhari, 2977; Müslim, 523.
161 İbni Hacer el-Askalani, Fethu’l-Bari, el-İ’tisam bi’l-Kitabi ve’s-Sünne, Babü kavli’nNebiyyi ﷺ, “Buistü bi cevamii’l-kelim.”
162 Buhari, 3568; Müslim, 2493.
163 Buhari, 94.

Bir İnsan Olarak Muhammed ﷺ

107

sini yoracak şekilde gelişigüzel ve hızlı konuşmazdı. Aksine tane tane
konuşurdu. Aişe  bu durumu şöyle nitelemektedir: “Rasulullah ﷺ
sizin konuştuğunuz gibi seri konuşmazdı.”164
2.15.6. Kötü Kelimeler Kullanmaması
Rasûlullah ’ﷺin konuşma biçimi kötü ve çirkin kelimelerden uzaktı. Her daim güzel kelimeler kullanırdı; kötü ve ayıp kelimeler söylediği
rivayet edilmemiştir. Enes  anlatıyor: “Rasûlullah  ﷺkötü söz söylemezdi, lanet etmezdi, sövmezdi. Azarlayacağı zaman ‘alnı toprağa
bulanasıca’ derdi.165
Kavga gürültü, boş işler, faydasız konuşmaların olduğu ortamlardan uzak dururdu. Aişe  diyor ki: “Rasulullah  ﷺkötü söz söylemez,
söylemek için de kendini zorlamazdı. Çarşı pazarda bağırmazdı. Kötülüğe kötülükle mukabele etmezdi. Affeder ve hoşgörürdü.”166
Rasûlullah ’ﷺin kötü sözlerden kaçınması bazı durumlara mahsus
değildi, bilakis her durumdaki özelliğiydi. Hatta bu tür sözleri hakettiğini düşündüğü kimselerle konuşurken bile kötü söz söylemezdi.
Aişe  annemizden rivayet edildiğine göre adamın biri Peygamber ’ﷺin huzuruna gelmek için izin istedi. Rasulullah  ﷺadamı görünce “Aşiretin ne kötü adamı, ne kötü evladı!” dedi. Adam huzura
varıp oturunca Peygamber  ﷺgüler yüz ve ilgi gösterdi. Adam oradan
ayrılınca Aişe , “Ya Rasulallah! Adamı görünce şöyle şöyle söyledin, sonra da güleryüz ve ilgi gösterdin.” dedi. Bunun üzerine Rasulullah  ﷺbuyurdu ki:

“Ey Aişe! Ne zaman beni kötü söz söylerken gördün? Hiç
şüphe yok ki Kıyamet Günü Allah katında konumu en kötü olan
kişi, şerrinden korunmak için insanların kendisini terk ettikleri
kişidir.”167
164
165
166
167

Buhari, 3568; Müslim, 2493.
Buhari, 6046.
Tirmizi, 2016; Ahmed, 24889.
Buhari, 6054; Müslim, 2591.
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2.15.7. Konuşurken Gösterişten Uzak Durması

Rasûlullah  ﷺkendisine lutfedilen fesahat ve belagat özelliğine
rağmen konuşmalarında gösterişten uzak dururdu. Konuşurken anlaşılması zor ve ilginç kelimeler kullanmazdı. Kendi dönemindeki şairlerin sözleriyle onun sözlerini karşılaştırdığımızda aralarında çok büyük
fark olduğunu görmekteyiz. Öyle ki Rasulullah ’ﷺin sözlerini okuyan
ve Arapça’yı bilen biri, nadiren garip bir kelimenin açıklamasına ya
da sözlüğe başvurmaya ihtiyaç duyar. Başka bir deyişle Peygamber ﷺ
seci ve diğer söz sanatlarını kullanmak için gösteriş/tekellüf yapmazdı. Onun konuşması doğaldı. Kur’an bu durumu şöyle nitelemektedir:
“De ki: Ben buna karşılık bir ücret istemiyorum. Ve ben olduğundan başka türlü görünenlerden de değilim. Bu Kur’an, ancak
âlemler için bir öğüttür.” (Sa’d, 38/86-87)
Rasûlullah  ﷺsözlerinde gösteriş/riya yapanları eleştirirdi. Cabir
 anlatıyor. Raulullah  ﷺbuyurdu ki: “İçinizden en çok beğendiğim
ve Kıyamet Günü bana en yakın olacaklarınız ahlakı en güzel olanlarınızdır. En çok buğzettiğim ve Kıyamet Günü benden en uzak
olacak olanlarınız ise secili ve fasih konuşacağım diye ağzını eğip
bükerek, gereksiz yere sözü uzatıp dikkatsiz bir şekilde avurdunu
doldura doldura konuşanlarınızdır.” Ashab dedi ki: “Ya Rasulallah!
Secili ve fasih konuşacağım diye ağzını eğip bükerek, gereksiz yere
sözü uzatıp dikkatsiz bir şekilde konuşanları anlıyoruz da avurdunu
doldura doldura konuşanlarla kastettiğin nedir?” Rasulullah  ﷺşöyle
cevap verdi: “Kibirlenenlerdir.”168
Ayrıca şöyle diyerek sanatlı konuşmaya ve bu yolla üstünlük taslayanları kınamıştır: “Aziz ve celil Allah, zoraki beliğ olmaya çalışanlara buğzetmektedir.”169
Rasûlullah  ﷺkonuşurken bütün insanlara, özellikle ashabına, şairlere ve hikmet ehline, halka ve sıradan insanlara, kırsalda yaşayanlara,
küçük büyük herkese hitap ediyor ve herkes onun ne dediğini anlıyor,
168 Tirmizi, 2018; Ahmed, 17278.
169 Tirmizi, 2853; Ebu Davud, 5005; Ahmed, 6719.
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idrak ediyor; nihayetinde bunlar onların gönüllerinde ve zihinlerinde
karşılık buluyordu.
2.15.8. Muhammed ’ﷺin Güleryüzlülüğü
Güleryüzlülük, biriyle karşılaşıldığında mimiklerde beliren, dudaklarda tebessümlerin eşlik ettiği yüze hâkim olan aydınlık halidir. Aynı
zamanda sadelik, içtenlik, yakın durmaya çalışmak ve güzel başlangıç
şeklinde ortaya çıkar. Güler yüzlü olmayı kaybeden bir kişi ilk karşılaşma için önemli bir kazanımdan mahrum kalmış demektir. Bunun tam
tersi de doğrudur. Somurtkan çehre, bunalmaya ve muhataba karşılaşmayı istemediği mesajını vermeye sebep olur. Tebessüm tek başına
bir hediyedir. Başkalarına cömert ve fedakâr olmanın, insanlara değer
vermenin, onların mutluluğuyla mutlu olmanın ve onların her haline
ortak olmanın göstergesidir. İlk hediye olduğu gibi sonrasındakileri de
belirleyecek olan bir hediyedir. Rasûlullah  ﷺbu durumu beyan ederek
iyilikte bulunmakla tebessüm arasında ilişkiyi şu sözüyle açıklamıştır:
“Kardeşine tebessüm etmen bir sadakadır.”170
Evet, tebessüm bir sadakadır. Tebessüm etmek, sevgi, dostluk ve
samimiyet mesajıdır. Karşılık beklemeden verirsin, ama ardından pek
çok hayır toplarsın. Tebessüm, sorunları sona erdirir, başlamadan bitirir. Ya da başladığı zaman çözümüne katkı sağlar. Tebessüm, düşmanı
dost haline getirir, seni, sevdiklerine daha da yaklaştırır ve insanlar
sana ilgi gösterirler.
Tebessüm, üzüntü ve kederi yok eder, kalpleri kaynaştırır, işleri
kolaylaştırır. Problemleri tebessümle karşıladığın zaman, problemin
çözümü için büyük bir adımı atmışsın demektir. Çünkü iç dünyanda
onunla yüzleşmeye kendini hazır saymış olursun.
Tebessüm, nimet esnasında şükür; bela esnasında ise kadere rıza
demektir.
Rasûlullah ﷺ, ashabına tebessümü sadece tavsiye ve teşvik etmekle yetinmiyordu, bu onun belirgin bir karakteriydi. Ashabından
170 Tirmizi, 1956.
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Cerir b. Abdullah el-Beceli  diyor: “Rasulullah (sa.a.v.)’i ne zaman
görsem bana karşı mütebessimdi.”171
Ashab-ı kiramdan Abdullah b. Haris ez-Zübeyri  ise şöyle demektedir: “Rasulullah ’ﷺden daha çok tebessüm eden hiç kimse
görmedim.”172
Ashabtan ismini verdiğimiz bu kişiler Peygamber  ﷺile uzun süre
birlikte bulunan meşhur sahabîler değildiler. Nübüvvet dönemindeki
önemli olaylarla da ilgilileri yoktu. İslam’a ilk giren kimselerden de
değillerdi ki “Rasulullah  ﷺonları seviyordu, yaptıklarını ödüllendiriyordu; fedakârlıklarda bulunan, savaşan, yaralanan, işkence gören kişilere nasıl böyle davranmasın?” denilebilsin!
Rasûlullah  ﷺistisnasız herkese karşı mütebessimdi. Hatta Amr b.
As , bu özelliği sebebiyle kendisini insanlar içinde Rasulullah ’ﷺin
en çok sevdiği kişi zannetmişti. Peygamber ’ﷺin, Zat-ı Selasil seferinde orduyla beraber kendisini de gönderdiğinden bahisle Amr b. As 
olayı şöyle aktarmaktadır: Rasulullah ’ﷺe gelerek dedim ki “İnsanlar
içerisinde en çok sevdiğin kişi kimdir?” O, “Aişe’dir.” dedi. “Erkeklerden?” deyince “Aişe’nin babasıdır.” dedi. “Ya sonra kimdir?” dedim.
“Hattab oğlu Ömer’dir.” buyurdu.173
Rasûlullah  ﷺböyle davranarak Rabbinin, bütün insanlarla olan
ilişkilerinde ince, zarif ve güzel ilişki kurmak şeklindeki öğretilerini
uyguluyordu: “O vakit Allah’tan bir rahmet ile onlara yumuşak
davrandın! Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz,
etrafından dağılıp giderlerdi.” (Al-i İmran, 3/159)
Yani; ey Muhammed! Sen kolay (anlaşılan), güleryüzlü, sade ve yumuşak huylu birisin. Eğer bunun aksi olsaydın etrafındaki gönülleri bir
arada tutamazdın. Tıpkı bunun gibi Peygamber ﷺ, ashabını güleryüzlü
olmaya, iyi karşılamaya davet ediyor ve diyordu ki: “İyilikle ilgili hiçbir
şeyi hor görme. Kardeşinle güleryüzle karşılaşmak bile olsa.”174
171
172
173
174

Buhari, 3036; Müslim, 2475.
Ahmed, 17251; Tirmizi, 3641.
Buhari, 3662; Müslim, 2384.
Müslim, 2626.
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Yakın ashabından Ömer b. Hattab , Rasulullah ’ﷺin gülüşünü
şu sözleriyle nitelemektedir: “İnsanlar içerisinde ağız mimikleri en güzel olan kişiydi.”175
Semure b. Cündüb  anlatıyor: “Sabah namazını kıldığı yerden
güneş doğuncaya kadar kalkmazdı. Güneş doğunca kalkardı. Bu esnada ashab-ı kiram cahiliyedeki bazı olayları anlatır ve gülerlerdi. Rasulullah  ﷺde onlarla birlikte tebessüm ederdi.”176

Görüldüğü gibi Peygamberimiz ﷺ, ciddiyetini ve peygamberliğini
göstermek için asla çatık kaşlı ve asık suratlı biri olmamıştır. Başkalarına karşı hoş ve sevecen olmuştur.
Kişisel menfaatleri veya kendilerine yarar sağlayacak bir ilişki durumu söz konusu olduğunda yüzlerinde tebessümün hiç eksik olmadığı; evlerine ve ailelerine gittiklerinde ise hallerini değiştirip yüzlerine
asık bir çehre giydiren nice insanlar görüyoruz. Oysa Rasûlullah ﷺ
böyle değildi. Eşi Aişe  annemiz anlatıyor: “Rasulullah  ﷺinsanların
en yumuşak huylusu, en cömerdiydi. O, sizden biriydi, fakat güler
yüzlü ve mütebessimdi.”177
Tebessümü sadece mutlu veya hoşnut olduğu zamanlarla sınırlı değildi. Aksine tebessümü, öfkesini yatıştırmak için kullandığı da olurdu.
Bu konuda başarılıydı da. Ka’b b. Malik  Tebük Gazvesi’ne katılmamıştı. Rasulullah  ﷺgazveden dönünce Ka’b , mazeret bildirmek
için huzura varır. Kendisi olayı şöyle aktarır:
“Gelip selam verdim. Öfkeli biri gibi tebessüm etti ve dedi ki: ‘Seni
geri bırakan nedir?’178 Bir başka deyişle öfkeli olduğu halde mütebessim davranmıştır. Ka’b ’ın rivayetinin sonunda da görüldüğü gibi
öfkesini bile tebessümle yansıtmıştır. Sahabenin Ka’b ’a, tevbesinin
kabul edildiğini bildirmesinden sonraki süreci ise yine kendisi şöyle
aktarmaktadır: “Rasulullah ’ﷺe selam verdiğimde yüzü sevinçten ışıl
175
176
177
178

Buhari, 2468; Müslim, 1479. Verilen ifade Müslim’de geçmektedir.
Müslim, 2322.
İshak b. Rahaveyh, Müsned, 1001, 1750.
Buhari, 4418; Müslim, 2769.
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ışıl parlıyordu. Sevindiği zaman Rasulullah ’ﷺin yüzü ay parçası gibi
parlardı. Biz bunu anlardık.”179
Peygamber  ﷺsadece ashabıyla birlikteyken mütebessim olan
biri değildi. Herkese karşı mütebessimdi. Hatta hoşlanmadığı kişilere
karşı bile mütebessimdi. Huzuruna ahlakı kötü, ağzı bozuk biri gelmişti. Odasına girmek için izin istedi. Peygamberimiz ﷺ, “Adama
izin verin.” buyurdu. Adam içeri girince Peygamberimiz  ﷺgüleryüz
gösterdi, yumuşak sözler söyledi, onunla rahat bir şekilde konuştu.
Daha sonra eşi Aişe  annemiz bunun sebebini sorunca şöyle cevap
verdiler: “Ey Aişe! İnsanların en kötüsü, kötülüğünden sakınmak
için insanların uzak durduğu kimsedir.”180
Rasulullah  ﷺşöyle buyuruyor: “Hiç şüphe yok ki Allah kötülük
yapma çabasında olan kötü karakterli kişileri sevmez.”181
Görüldüğü gibi Rasulullah ﷺ, ahlakı kötü olan kişiye tebessüm
etmiş, hoş davranmış ve kendi evinde iyi muamele etmiştir.
Dünya ve mal sevgisi fıtrîdir. İnsanların benliklerinde yerleşiktir.
Rasûlullah  ﷺinsanlığın tabiatını ve eğilimlerini bildiği için insanların
yaptıklarına şaşırmamıştır. Aksine karşısına çıktığında insanlığın sevindiğini gördüğü için tebessüm etmiştir. İşte bu Ubeyde b. Cerrah  sabah namazına zamanında Bahreyn’den çeşitli mallar getirmişti. Namaz
bitince insanlar bu mallara doğru yöneldiler. Dağılmadılar. Rasulullah ﷺ
onların bu tutumunu görünce tebessüm etmiş ve şöyle demiştir: “Sanırım Ebu Ubeyde’nin geldiğini ve bir şeyler getirdiğini duydunuz.”
Onlar “Evet ya Rasulallah!” deyince Peygamberimiz  ﷺşöyle devam
etti: “Sevinin ve sizi sevindirecek olan şeyleri umut etmeye devam
edin.”182
Enes ’tan nakledildiğine göre bir adam, Peygamber ’ﷺe, Cuma
günü Medine’de hutbe irad ettiği sırada gelir ve şöyle der: “Yağmur
179
180
181
182

Buhari, 3556; Müslim, 2769
Buhari, 6032; Müslim, 2591.
Ebu Davud, 4792; Buhari, 6032.
Buhari, 3158; Müslim, 2961.
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yok. Rabbine yağmur için dua et.” Rasulullah  ﷺgöğe baktı. Bir tek
bulut dahi göremiyorduk. Derken Rasulullah  ﷺyağmur için dua etti ve
hemen bulutlar belirip birbirine doğru ilerlemeye, sonra yağmur yağmaya başladı. Medine dereleri doldu. Ertesi Cuma’ya kadar yağmur
kesilmedi. Aynı adam (veya başka biri) Peygamberimiz  ﷺhutbe irad
ederken yine ayağa kalktı dedi ki: “Boğulduk artık. Rabbine dua et de
yağmuru bizden uzaklaştırsın.” Rasulullah  ﷺadamın bu sözü karşısında güldü ve şöyle dua etti: “Ey Allah’ım! Yağmuru çevre bölgelere
yağdır. Üzerimize yağdırma.” Bu duasını iki ya da üç kez tekrarladı.
Ardından Medine’nin üzerindeki bulutlar sağa sola dağılmaya ve civar
yerlere yağmur yağdırmaya başladı. Yüce Allah bu olayla Peygamberinin değerini ve duasına icabet edildiğini gösteriyordu.183
Yolculuk ve ikamet gibi hayatın tekrarlayan hadiselerinde tebessüm Rasûlullah ’ﷺin yüzünden eksik olmamıştır. Ali b. Rabia anlatıyor:
Ali ’a, binmesi için bir binek getirildi. Ayağını üzengiye koyunca üç
kez “Bismillah” dedi. Hayvanın sırtında doğrulunca da “elhamdülillah”
dedi ve şu ayeti okudu: “Bunları buyruğumuza veren ne yücedir;
zaten bizim takatimiz bunlara yetmezdi; şüphesiz Rabbimize döneceğiz.” (Zuhruf, 43/13-14) Ayeti okuduktan sonra ise üç kez “elhamdülillah,” üç kez “Allahu Ekber” diyerek “Allah’ım! Seni tenzih ederim.
Kendime yazık ettim. Beni bağışla. Şüphe yok ki günahları sadece sen
bağışlarsın.” dedi. Bu sözlerinin ardından da güldü. Dedim ki: “Hangi
sebeple güldünüz acaba ey mü’minlerin emîri?” Dedi ki: “Rasulullah
’ﷺin, benim yaptığım gibi yaptığını ve sonra da güldüğünü görmüştüm.
Ona ‘Hangi sebeple güldünüz acaba ya Rasulallah?’ diye sormuştum.
Rasulullah  ﷺde şöyle cevap vermişti: ‘Hiç şüphen olmasın ki kulu
şöyle söyleyince Rabbin sevinmektedir. «Rabbim! Beni, günahlarımı
bağışla. Şüphe yok ki günahları sadece Sen bağışlarsın.»’”184
183 Buhari, 6093; Müslim, 897.
184 Ebu Davud, 2602; Tirmizi, 3446. Yer verilen ifade Tirmizi’de geçmektedir.
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Rasulullah ’ﷺin tebessümü, mimiklerine yansıyan, değişen hallerine bağlı olarak insanoğlunun fıtratının farkında olduğunu ve bu
durumu bildiğini gösteren nazik ve kibar bir tebessümdü.
Hoşnutluk tebessümü, çoğu zaman ashabından veya yanında bulunan kişilerde tanık olduğu ve uygun bulduğu ya da beğendiği davranışlar
olduğunda yüzüne yansırdı. Ashabının, Allah’ın diniyle ilgili bir konuda
incelikli bir anlayış geliştirdiklerini veya kendi fıtrî imkânlarıyla şer’î bir
konuya ulaştıklarını gördüğünde sevinir, mutlu olur ve tebessüm ederdi. Nitekim ashabının bir grubu, bir yolculuğa çıkmışlardı. Yanlarında
yiyecekleri kalmamıştı. Bir Arap kabilesiyle karşılaştılar. Arap âdetleri
böyle olmasa da kabile onlara yiyecek vermeyi reddetti. Derken kabile
reisinin ayağını bir yılan soktu. Bunun üzerine ashaba gelip “Aranızda
yılan sokmasına rukye185 yapacak biri var mı?” diye sordular. Ashab-ı
kiramdan biri “Evet” dedi. Sonra da gidip Fatiha suresini okudu. Adam
iyileşti. Bunun üzerine ashab-ı kirama bir sürü koyun hediye etmek istediler. Onlar, Rasulullah ’ﷺe gelip sormadan koyunları almak istemediler. Medine’ye geri döndüklerinde de olayı Rasulullah ’ﷺe anlattılar.
Rasulullah  ﷺtebessüm ederek “Doğru olanı yapmışsınız. Koyunları
aranızda pay edin ve bana da bir hisse ayırın.” buyurdu ve güldü.186
Peygamber ’ﷺin tebessümü çevresini ve kalpleri aydınlatıyordu.
Bir gün olsun sönmeden, hatta hayatının son anına kadar mübarek
yüzünde hiç solmadan. Bakın Ashab-ı kiram sabah namazındayken Aişe ’nın odasının perdesini aralayarak, saf saf namaz kılarlarken onlara bakması ve tebessüm ederek gülmesi onları nasıl da
heyecanlandırmıştı!187
2.15.9. Şahsiyetine Hâkim olan Vakar ve Sükûnet
Sükûnet ve vakar, aynı anlama dayanan iki haldir, ki bu da kişinin
iç dünyasındaki istikrar ve esenlikten kaynaklanan huzur halidir. An185 Bazı dualar okuyarak yapılan bir tür tedavi. Çeviren.
186 Buhari, 2276; Müslim, 2201.
187 Buhari, 754; Müslim, 419.
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cak sükunet, kalpteki bir durumken vakar buna bağlı olan organlara
yansıyan harici bir özelliktir. Kalp sakin, güvende ve istikrarlı olduğu
zaman bunun etkileri organlarda gözükür ve nihayet mutlaka huzur
ve esenlikle hareket eder. Kur’an-ı Kerim, Rasulullah ’ﷺin ve onunla
birlikte olanların üzerine Allah teâlâ’nın sükûnet indirdiğini pek çok
yerde açık seçik beyan eder:
“O, arkadaşına, ‘Üzülme, çünkü Allah bizimle beraberdir.’
diyordu. Bunun üzerine Allah ona (sükûnet sağlayan) emniyetini
indirdi, onu sizin görmediğiniz bir ordu ile destekledi ve kâfir
olanların sözünü alçalttı. Allah’ın sözü ise zaten yücedir. Çünkü
Allah üstündür, hikmet sahibidir.” (Tevbe, 9/40)
“Andolsun ki o ağacın altında sana biat ederlerken Allah,
o müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş, onlara
güven duygusu vermiş ve onları pek yakın bir fetihle ödüllendirmiştir.” (Fetih, 48/18)
“Allah da elçisine ve müminlere sükûnet ve güvenini indirdi,
onların takvâ sözünü tutmalarını sağladı. Zaten onlar buna lâyık
ve ehil kimselerdi.” (Fetih, 48/26)
Rasûlullah ’ﷺin hayatını inceleyen kişi onun kalbinin huzurlu,
sakin, dingin ve istikrarlı olduğunu görecektir. Zira onun hayatında
dünya her şey değildir. Rasulullah ﷺ, ashabına -şu örnek üzerindenkendi nezdinde dünyanın durumunu anlatmaktadır:
“Ne benim dünyaya ne de dünyanın bana rağbeti var. Ben ve
dünya, sadece bir ağacın altında bir süre gölgelenip de sonra onu
terk eden kişi gibiyiz.”188
Rasûlullah ﷺ, dünya ile olan ilişkisi açısından kendini, bir amaca
doğru uzun bir yolda yürüyen, bir ağaç görünce altında bir süre gölgelenen, sonra da yoluna devam eden bir kişi olarak tasvir etmektedir.
Gerçekten de dünyada böyle yaşamıştır. Dünya, onun hayatındaki her
188 Tirmizi; 2377; İbn Mace, 4109; Ahmed, 3701.

116

Rahmet Peygamberi Muhammed ﷺ

şey olmamış, onun üzerinde hâkimiyet kuramamıştır. Aksine dünya ile
huzur ve istikrar sağlayacak şekilde mutedil bir ilişkisi olmuştur.
Kur’an-ı Kerim’de Peygamber ’ﷺe ve mü’minlere yönelik olarak
sükûnet ve vakarla bezenmekle ilgili emir gelmiştir: “Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Çünkü sen (ağırlık ve azametinle) ne yeri yarabilir ne de dağlarla ululuk yarışına girebilirsin.” (İsra, 17/37)
Yani kibirlenmeden ve büyüklenmeden mütevazı, vakur ve dingin
bir şekilde sükûnetle yürü.
Rahman’ın salih kullarını vasfederken de şöyle buyurmaktadır:
“Rahmân’ın (has) kulları onlardır ki, yeryüzünde tevazu ile yürürler ve kendini bilmez kimseler onlara laf attığında (incitmeksizin)
‘Selam!’ derler (geçerler).” (Furkan, 25/63)
Onların ilk göze çarpan özellikleri sakin ve vakarla yürüme alışkanlıklarıdır. Bu davranış kalbin huzurunun bir yansımasıdır. Vakar
ve sükûnet, hastanın ölü gibi olan yürüyüşünden tamamen uzak bir
yürüme biçimidir. Vakar, kişinin ciddi şekilde yürümesidir. Kibir ve
böbürlenme ile kırık ve ölü gibi yürüme arası bir yürüyüştür. Sükûnet
ve vakarın, onun hayatında gözüken birçok alametinin olduğu zahirdir. O huzurlu ve ağırbaşlı biriydi. Konuşma alışkanlığında bu durum
apaçık ortaya çıkmaktadır. Nitekim çokça susar, konuştuğunda ise
sadece hayır konuşurdu. Az şaka yapardı. Ancak tebessüm ederek
gülerdi; tebessümü çok, gülmesi azdı. Cesaretinde de bunu görmekteyiz; o cesurdu, insanlardan korkmaz, Rabbinden çok korkardı. Endişeler onu paniğe sürüklemez, korkular onda etkili olmazdı. Tepkilerinde de bu özelliği kendini gösterirdi. Uzak görüşlü ve hikmetle
hareket ederdi. İbadetlerinde de bu hal vardı. Çokça ibadet eder ve
ibadet etmeyi severdi. İlişkilerinde de bu durum açıktı. Rağbeti dünyaya değil ahirete idi.
Eşi Aişe , Rasulullah ’ﷺin vakarını şöyle vasfetmektedir: “Rasulullah ’ﷺi küçük dili gözükecek şekilde katıla katıla gülerken hiç
görmedim. O sadece tebessüm ederdi.”189
189 Buhari, 4829; Müslim, 899.
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Çoğunlukla başı önünde ve sakin biriydi. Halinde, kisvesinde, yaşantısında, hareketlerinde, konuşmasında ve sessizliğinde haşyetin izleri gözükürdü. Ona bakan herkese, bu bakışı, faziletleri hatırlatırdı.
Genellikle ashabına, ibadetlerinde ve işlerinde sakin olmalarını tavsiye
ederdi. Ebu Hureyre , Rasulullah ’ﷺi şöyle söylerken duyduğunu
haber vermektedir: “Kamet getirildiğini duyduğunuzda namaza
sükûnet ve vakarla gidin. Koşmayın. Yetişebildiğiniz kadarını kılın. Kaçırdığınız kısmı ise tamamlarsınız.”190
Ebu Katade  naklediyor: Peygamber  ﷺile birlikte namaz kıldım. Şöyle buyurdu: “Beni görmedikçe namaz için ayağa kalkmayın. Görünce de sükûnetle kalkın.”191
Rasulullah ﷺ, ashabına, kişinin Rabbini anmasıyla ve O’na ibadet etmesiyle sükûnetin kişinin üzerine ineceğini öğretiyor ve şöyle
diyordu: “Allah’ın evlerinden birinde toplanıp da Allah’ın Kitabını okuyan ve aralarında müzakere eden hiçbir topluluk yoktur ki
üzerlerine sükûnet inmiş, kendilerini rahmet kuşatmış, melekler
etraflarını sarmalamış ve Allah onları Kendi katındakiler nezdinde anmış olmasın.”192
İnsanlara olan tavsiyelerinde ashabından Ömer , Peygamber
’ﷺi örnek alır ve şöyle derdi: “İlim öğrenme gayretinde olun. İlimle
birlikte sükûnet ve vakarı da öğrenmeye çalışın.”

190 Buhari, 635; Müslim, 602.
191 Buhari, 909; Müslim, 604.
192 Müslim, 2699.
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eygamber ’ﷺin
Hayatından Bir Gün

Liderler, meşhurlar vb. kişiler insanların görmesini istedikleri hayatlarının yanında sırları, karakterleri ve yaşam tarzlarıyla ilgili pek çok
hususiyetleri barındıran ayrı özel bir hayatlarının olmasını alışkanlık
haline getirmişlerdir. Hepsi de bu özel hayatlarını gizlemeye ve perde
gerisinde tutmaya özen göstermişlerdir.
Oysa Rasûlullah  ﷺsayıca kalabalık bir topluluğa liderlik yapmasına, son derece meşhur olmasına rağmen her durumda/ortamda aynı
yüzle yaşamaya her zaman özen göstermiştir. Özel hayatında da, toplumsal hayatında da, insanların karşısındayken de, uzağındayken de
arkasında farklı bir yüz barındırmayan bir hayat!
Rasûlullah  ﷺdoğmuş ve hayatının tamamını güneşin aydınlığında, insanların dediği gibi hep göz önünde yaşamıştır. Ne kadar küçük
olursa olsun ona ait hiçbir hususiyet gizli kalmamıştır. İşin ilginç yanı
Peygamber  ﷺpeş peşe gelen sorulardan ve özeline girilmesinden de
sıkılmamıştır. Bilakis bizzat kendisi bazen kendi özeline ve hayatına
ait çeşitli şeyleri anlatıyordu. İnsanlar küçük büyük her şeyi soruyor,
o  ﷺde gönül rahatlığıyla cevap veriyordu. Hatta kadınlar Rasulullah
’ﷺin eşlerine geliyor ve onunla ilgili sorular soruyorlar, eşleri de bütün
açıklığıyla bu soruları yanıtlıyorlardı.
Urve b. Zübeyr , halası ve Peygamberimiz ’ﷺin eşi olan ve
Kur’an’ın açık beyanıyla mü’minlerin annesi sayılan Aişe ’ya gerçekten de özel hayatıyla ilgili bazı sorular sormuş, o da apaçık cevap
vermiştir. Çünkü annemiz, Urve’nin, Peygamber ’ﷺin sünnetini öğrenme ve onu örnek alma arzusunda olduğunun farkındaydı.
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Abdullah b. Ebi Kays diyor ki: Aişe ’ya “Rasulullah (s.a.v.) cünüp
olduğu zaman nasıl hareket ederdi? Uyumadan önce mi guslederdi, yoksa gusletmeden mi uyurdu?” diye sordum. Dedi ki: “İki şekilde de hareket ettiği olurdu. Bazen gusledip uyurdu, bazen de abdest alıp uyurdu.”
Dedim ki: “Bu konuda bize genişlik lutfeden Allah’a hamdolsun.”193
Biz bu bölümde Rasûlullah  ﷺile, kendisinin günlük hayatını birlikte
geçirmeye ve günlük hayatının farklı yönlerini tanımaya çalışacağız:
3.1. Sofrası / Yeme-İçmesi
Rasûlullah  ﷺiçin yemek yemek, sadece organlarımızla yapılan bir
iş değildi. Bunun yanında hayata bakışının, ahlakının, davranış alışkanlıklarının ve kişilik özelliklerinin bir örneğini de temsil ediyordu.
Aşağıda yer alan başlıklarda Peygamber ’ﷺin hayatından bir kesiti ele
alacak ve yemeklerini nasıl yediğine yer vereceğiz.
3.1.1. Kanaat ve Zühd
Nasıl olursa olsun Rasûlullah  ﷺasla yemeği geri çevirmezdi. İştahı varsa yer, yoksa bir şey söylemeden veya reddetmeden öylece
bırakırdı. Asla yemeğe bahane bulmazdı. Hatta “bu çok sıcak” veya
“bu tuzlu olmuş” bile demezdi. Ashabından Ebu Hureyre  anlatıyor:
“Peygamber  ﷺhiçbir zaman yemeğe bahane bulmamıştır. İştahı varsa yer, yoksa yemezdi.”194
Bilakis ilginç bir olayda ev sahiplerinden biri kendisine çöl hayvanlarından kızartılmış bir keler yemeği ikram etmişti. Rasulullah ’ﷺin
tabiatı bu yemekten hoşlanmamıştı. Bu nedenle de bundan bir şey
yemedi. Ancak yemekle ilgili tek bir olumsuz söz dahi etmedi. Aksine
sessiz kaldı ve bıraktı ki ashabı yesin. Bu olayı Abdullah b. Abbas 
şöyle nakletmektedir: “Rasûlullah  ﷺve ordusunun büyük komutanlarından biri olan Halid b. Velid bir yemekte bir araya gelmişlerdi. Sofraya önlerine kızartılmış bir keler konuldu. Rasulullah  ﷺkelere elini
193 Müslim, 307.
194 Buhari, 3563; Müslim, 2064.
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sürmedi. Bunun üzerine Halid “Ya Rasulallah! Keler haram mıdır?”
diye sordu. Rasulullah  ﷺdedi ki: “Hayır. Fakat benim kavmimin
topraklarında bu yemek yoktur. O yüzden pek içim almıyor.” Halid
dedi ki: “Bunun üzerine yemeği önüme çektim ve yedim. Rasulullah
 ﷺde bana bakıyordu.”195
Rasûlullah  ﷺyemeğe düşkün, çok yiyen bir kişi değildi. Karnını
yemekle doldurmazdı. Bilakis az yerdi. Kendisini ayakta tutacak kadarıyla yetinirdi. Öyle ki çok yemeyi eleştirerek ümmetine tavsiyede
bulunur ve şöyle derdi: “Âdemoğlu karnından daha kötü bir kap
doldurmamıştır. Oysa Âdemoğluna, kendisini hayatta tutacak kadar yemek yeterlidir. Mutlaka biraz daha yiyecekse de üçte birini
yemeğe, üçte birini suya, üçte birini de nefesine ayırmalıdır.”196
Bu öyle bir tavsiyedir ki tıp uzmanları ve âlimleri bu tavsiyeyi şöyle
değerlendirmişlerdir: Bu tavsiye hastalıktan korunma yollarının tamamını, daha önce benzeri görülmemiş bir şekilde, son derece orijinal
olan tek bir cümlede özetlemiştir.
Peygamberimizin halasının kızı Ümmü Hani  anlatıyor: “Peygamber  ﷺbize geldi ve ‘Sizde bir şeyler var mı?’ dedi. ‘Hayır, sadece
kuru bir ekmek ve bir de sirke var.’ dedim, buyurdu ki: ‘Getirebilirsin.
Sirke bulunan hiçbir ev, katıksız değildir.’”197
Ey okuyucu! Bu kişilerin yaşadığı sade hayatı ve Rasûlullah ’ﷺin
onlarla olan sade ilişkisi karşısındaki şaşkınlığımızı hoş gör. O, yakın akrabalarından birine gidiyor ve “Sizde yiyecek bir şeyler var mı?” diye
soruyor. Muhatabı ekmek ve sirkeden başka bir şey olmadığını söyleyince de bütün içtenliğiyle “Sirke bulunan hiçbir ev, fakir birinin evi
olamaz.” diyerek başkalarının istemediği bu sade yemeği övüyor.
Ashabından Numan b. Beşir  bir gün yaşadıkları müreffeh hayat konusunda akranlarını tenkit ederek şöyle demiştir: “İstediğiniz
yiyeceği ve içeceği yiyor ve içiyor değil misiniz? Vallahi Peygamberini195 Buhari, 5537; Müslim, 1946.
196 Tirmizi, 2370; İbn Mace, 3349; Ahmed, 16735.
197 Tirmizi, 1842.
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zin, karnını doyuracağı değersiz hurmalardan bile bulamadığına tanık
oldum.”198
Amcasının oğlu Abdullah b. Abbas  anlatıyor: “Rasûlullah ﷺ
karnı sırtında, aç bir halde peş peşe geceler geçirirdi de ailesi akşam
yemek için bir şey bulamazdı.”199
Şimdi de insanlara onunla ilgili olarak bilgi veren ashabından Ebu
Hureyre ’ın şu tanıklığına bir kulak ver. “Hayatımı yed-i kudretinde
tutan Allah’a yemin ederim ki dünyadan ayrılıncaya kadar Rasulullah
ﷺ, ailesini peş peşe üç gün buğday ekmeğiyle doyurmamıştır.”200

Ebu Hureyre  bir gün önlerinde çevrilmiş bir kuzu bulunan bir
topluluğa uğrar. Topluluk onu da yemeğe davet eder. Ebu Hureyre 
yemek istemez ve der ki: “Rasulullah ﷺ, arpa ekmeğiyle bile karnı
doymadan dünyadan ayrıldı.”201
Hizmet etme şerefine nail olan Enes b. Malik , unutamadığı başka bir olayı naklediyor: “Rasulullah ’ﷺe hurma hediye edildi. Bir ölçekle taksim etmeye başladı. Ben de bu konuda kendisinin elçisiydim.
Bitirinceye kadar böyle devam etti. Bu esnada ise oturmuş, hızlı bir
şekilde hurmalardan yiyordu. Yemesinden aç olduğunu anlamıştım.”202
3.1.2. Yeme-İçme Adabı ve Nezaket Kuralları
Rasûlullah ’ﷺin yeme-içme adabıyla ilgili son derece güzel alışkanlıkları vardı. Öyle ki ümmetinden küçük-büyük her kesime dikkatli bir şekilde bunları öğretiyordu. Eşi Ümmü Seleme ’nın oğlu ve
evinde birlikte yaşadıkları Ömer b. Ebî Seleme ’ya şöyle tavsiye
etmektedir: “Evladım! Besmele çek ve sağ elinle, önünden ye.”203
Rasulullah  ﷺburada küçüklüğünden itibaren yemeğe başlamadan
önce Allah’ın adını anmasını öğretmekte; sonra da her hayırlı işte sağ
198
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Müslim, 2977.
Tirmizi, 2360; İbn Mace, 3347; Ahmed, 2303.
Müslim, 2976.
Buhari, 5414.
Ahmed, 13688.
Buhari, 5376; Müslim, 2022.
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elini kullanma şeklindeki öğüdüne uygun olarak sağ elle yemeye, yemeği önünden alarak başkasının yemeğine ve kabın diğer kısımlarına
el uzatmamaya vurgu yapmaktadır.
Rasûlullah ’ﷺin eşi Hafsa  naklediyor: “Rasulullah  ﷺyemede,
içmede, abdest almada, giymede, alıp vermede sağ eline, diğer işlerinde ise sol eline öncelik veriyordu.”204
Temizlik ve sağlık konularına özen gösterilmesi Rasûlullah ’ﷺin
yeme adabında apaçık gözükmektedir. Rasulullah  ﷺher yemekten
önce ellerini yıkardı. Nitekim Aişe  diyor ki: “Rasulullah  ﷺyemek
yemek istediği zaman ellerini yıkardı.”205
Yemek esnasında nezaket kuralları dışına çıkan veya zararlı olan
davranışları yasaklardı. Peygamber ’ﷺin huzurunda adamın biri geğirmişti. Rasulullah  ﷺbunu yasakladı ve dedi ki: “Geğirmeni bizden
uzak tut.”206
Yemeğe ve suya üflemeyi yasaklamış, su içmek istediğinde kabın
dışına üç kez nefes alıp vermeyi, üç defada içmeyi tavsiye etmiştir.
Başkalarına hastalık bulaşmasını veya başkalarının rahatsız olmasını
istemediği için kabın ağzından su içilmesini de yasaklamıştır.
Yemeği insanoğluna bir nimet ve ilahî bir lütuf saydığı için yemek
esnasında bütün görünümleriyle kibri yasaklıyor, bu nimetle karşılaştığında insanın mütevazı olması gerektiğini belirtiyordu. Nitekim şöyle
demiştir: “Yaslanarak yemek yemem.”207 Yaslanarak yemek, o dönemlerde kibir ve kendini üstün görmeye delalet eden bir davranıştı.
Peygamber  ﷺzamanında yerden yüksek platformlarda yemek yemek, mütekebbirlerin âdeti olduğu için bundan kaçınmıştır. Peygamber
 ﷺdiğer insanların, fakirlerin yediği gibi yemek yerdi. Enes b. Malik 
diyor ki: “Rasulullah  ﷺasla yüksek bir sinide yemek yememiştir.”208
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Ahmed, 25259; Tirmizi, 12; Nesâî, 29.
Nesâî, 256; Ahmed, 25353.
Tirmizi, 2478; İbn Mace, 3350.
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Peygamberimiz  ﷺyeme ve içmede kibir sayılabilecek davranışları
yasakladığı gibi bu anlama gelebilecek kapları da yasaklamıştır. Bu
bağlamda altın ve gümüş kaplardan yemeyi ve içmeyi men etmiştir.
Huzeyfe b. Yemân  naklediyor: “Peygamber  ﷺbizlere altın ve gümüş kaplardan içmeyi ve yemek yemeği yasakladı.”209
Karnı üstüne uzanarak yemeyi de yasaklamıştır. Ashabından Ömer
 bu durumu şu sözleriyle anlatmaktadır: “Rasulullah ﷺ, kişinin karnı
üstüne uzanmış bir vaziyette yemek yemesini yasaklamıştır.”210
Yemeğin başında kabalık, oburluk, açgözlülük ve yemeğin israfına
yol açacak şekilde övünme alameti sayılacak her şeyi men etmiştir.
Enes b. Malik  rivayet ediyor: “Rasulullah  ﷺbedevilerin yaptığı gibi
deve kurban etme yarışını yasaklamıştır.”211
Deve kurban etme yarışı bedeviler arasında bir tür övünme âdetiydi.
Kişi (ne kadar cömert olduğunu göstermek için) belli sayıda deve
keser, diğeri de aynı sayıda deve keserdi. Bu durum biri diğerine galip
gelinceye kadar devam ederdi. Bu âdet, malı zayi etme yollarından,
faydasız işlerden ve yararı olmayan yarışlardan biriydi.
Rasulullah ’ﷺin, ashabından olan, aynı zamanda damadı olan
Ali ’ın hilafeti zamanında bir adam kalktı ve yüz deve kesti. Sonra
başka bir adam da kalktı ve yüz deve kesti. Daha sonra insanlar etten
almaları için birbirlerine seslendiler. Ali , kesenleri bu rezil işten
caydırmak için insanların bu etlerden almalarını yasakladı.
Rasûlullah  ﷺümmetini cömertlik ahlakıyla terbiye etmiş, onların
seviyesini yükseltmiştir. Bizzat kendisi, cömertliği atası İbrahim ’dan
tevarüs etmiştir. Nitekim Kur’an, misafirleri için semiz bir dana kestiğini anlatmaktadır. Ancak cömetlik, insanlara bir şeyler verme, onlar için
harcama, muhtacı doyurma olduğu zaman övülen bir şeydir. Övünme
yarışına ve mal ziyanına dönüştüğü vakit kınanacak bir ahlaksızlık ve
yerinde olmayan bir davranış halini almış demektir.
209 Buhari, 5837; Müslim, 2067.
210 Ebu Davud, 3774; İbn Mace, 3370.
211 Ebu Davud, 2820.
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Rasûlullah  ﷺbir seferinde yemek yemek üzere ashabıyla bir araya gelmişti. İnsanlar çoğalıp da kalabalık artınca dizleri üstüne çöktü.
Bedevilerden biri, “Bu ne biçim oturma böyle?” deyince Rasulullah
 ﷺşöyle cevap verdi: “Allah beni mükerrem bir kul yaratmış; beni
zorba ve inatçı biri yapmamıştır.”212
Rasûlullah  ﷺyeme içme esnasında ashabına hizmet ederdi. Birinde onlarla birlikte yolculuktayken susamışlardı. Su getirildi. Rasulullah
 ﷺonlara su dağıtıyordu. Ebu Katade ’a “Buyur, iç” deyince Ebu
Katade , “Sen içmedikçe içmem ya Rasulallah!” dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz  ﷺşöyle buyurdu: “İnsanlara suyu dağıtan, en
son içecek olan kimsedir.”213
3.1.3. Muttakilerin Yeme Adabı
Rasûlullah  ﷺyemeği, aziz ve celil olan Allah’ın bir nimeti olarak
görürdü. Bu sebeple ümmetine, yemeğe Allah’ın adıyla başlamayı öğretmiştir.. Eşi Aişe , Rasulullah ’ﷺin şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “İçinizden biri yemek yiyeceği zaman Allah’ın adını ansın.”214
Rasulullah  ﷺyemeğe Allah’ı anarak başladığı gibi O’na hamd
ve şükrederek bitiriyor; ashabına da bunu tavsiye ediyordu. Ebu Said
el-Hudri  rivayet ediyor: “Peygamber  ﷺyemek yemek istediğinde
‘Bize yediren, içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allah’a hamdolsun.’ derdi.”215
Yemek kaldırıldığında ise şöyle derdi: “Sayısız güzel ve bereketli
övgüler Allah’adır. Allah’ın yiyeceğe ihtiyacı yoktur. Allah, yüz çevrilecek ya da ihtiyaç duyulmayacak olan bir varlık da değildir.”216
Peygamber ﷺ, ümmetine, yemekten sonra Allah’a hamdetmelerini emretmiş ve bunun Allah’ın rızasına ve sevabına ulaşma vesilesi olduğunu bildirmiştir: “Allah, kulunun yemek yiyip de ardından
212
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Ebu Davud, 3773; İbn Mace, 3263.
Müslim, 681.
Ebu Davud, 3767; Tirmizi, 1858.
Tirmizi, 3457; İbn Mace, 3283.
Buhari, 5458.
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Kendisine hamdetmesinden, su içip de ardından Kendisine hamdetmesinden hoşlanır.”217
Rasulullah  ﷺyemekten sonra kendisine ve kendisini ağırlayan
ev halkına dua etmeyi alışkanlık edinmişti. Onun dualarında önemli
dersler vardır. Bu dersler araştırdığımız mevzularla ilgili başka bir yönü
daha bizlere anlatmaktadır.
Muaz b. Enes ’tan nakledilmiştir. Rasulullah  ﷺşöyle buyurmaktadır: “Kim bir yemek yer ve ‘Bana bu yemeği yediren, hiçbir güç
ve kudretim yokken bana rızık veren Allah’a hamdolsun’ derse
onun geçmiş günahları bağışlanır.”218
Rasulullah  ﷺyemekten sonra kendisi için dua edip ümmetine
de bunu tavsiye ettiği gibi kendileriyle birlikte yemek yiyen kişiler için
de dua ederdi. Bu davranışında güzel ahlak örneği ve onlara ihsanda
bulunma, iyiliğe en güzeliyle mukabelede bulunma anlamı vardı. Bu
duası, kendisine güzel ve gösterişli yemek sunanlarla sınırlı değildi. Ashabından Enes b. Malik  diyor ki: Peygamber  ﷺSa’d b. Ubade’nin
yanına geldi. Sa’d ekmek ve zeytinyağı getirdi. Rasulullah  ﷺbunlardan yedi. Sonra da şöyle dua etti: “Yanınızda oruçlular iftar etsin,
yemeğinizden iyiler yesin, melekler duacınız olsun.”219
Peygamberimiz ﷺ, ashabına, yemeklerinde mutlaka takva ehliyle bir arada olmalarını tavsiye etmiş ve şöyle demiştir: “Sadece
mü’minlerle arkadaşlık et. Yemeğini sadece takva ehli (harama ve
helale dikkat edenler) yesin.”220
Sofraya davetsiz gelmeyi, ev sahibinin izni olmadan yemeyi yasaklamıştır. Ebu Mes’ud  anlatıyor: Ensardan Ebu Şuayb denilen bir
adam geldi ve kasap olan kölesine, “Benim için beş kişilik bir yemek
hazırla, Rasulullah ’ﷺi çağırmak istiyorum, zira yüzünden aç olduğunu sezdim.” dedi. Sonra da Rasulullah ’ﷺle birlikte bu kişileri çağırdı.
Rasulullah  ﷺberaberlerinde fazladan bir adamla birlikte geldi ve şöy217
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Müslim, 2734.
Tirmizi, 3458; İbn Mace, 3285.
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le dedi: “Bu adam peşimize takıldı. Uygun görürsen izin verirsin,
uygun görmezsen geri dönebilir.” Ebu Şuayb, “Bilakis kendisine izin
verdim.” diyerek karşılık verdi.221
Ashabı kendisine “ ﷺBizler yemek yiyor ancak doymuyoruz!” dediklerinde “Herhalde ayrı ayrı yemek yiyorsunuz!” diye karşılık vermiş; onlar “Evet” diye cevap verince şunu tavsiye etmiştir: “Yemeğe
birlikte oturun. Allah’ın adını anın ki yemeğiniz bereketli olsun.”222
Böylelikle sofranın başına hep birlikte oturmalarının yemekten
beklenen faydayı artıracağını, ayrı ayrı yediklerinden daha fazla kişiye
yeteceğini haber vermiş oluyordu. Nitekim şöyle diyordu: “Bir kişinin
yiyeceği iki kişiye yeter. İki kişinin yiyeceği dört kişiye yeter. Dört
kişinin yiyeceği sekiz kişiye yeter.”223
3.2. Giyim Kuşamı
Rasûlullah  ﷺestetikle ilgilenen, temizliğe ve doğal güzelliğe çağrı
yapan bir şeriatla gelmiştir. Ancak aşırılığı bir kenara atmakta, ahlakı ve
toplumu bozacak türden kıyafetleri, giysileri ve süsleri yasaklamaktadır.
Rasûlullah  ﷺerkekleri ve kadınları hep birlikte temizliğe davet
etmiştir. Öyle ki her gündüz ve gecede beş kez temiz suyla abdest almaya, uykudan kalkınca önce elleri yıkamaya, uyumadan önce abdest
almaya, her zaman için temiz olmaya çağırmıştır. Hatta daimî abdest
alışkanlığı olanları “mü’minler” olarak niteleyerek şöyle buyurmuştur:
“Devamlı abdest alışkanlığı, ancak mü’minde olur.”224
Peygamber  ﷺiç temizliğiyle vücut ve kıyafet anlamında dış temizlik
arasında hoş bir karşılaştırma yaparak genel temizliğin değerini ortaya koymuştur: “Ne dersiniz, içinizden birinin kapısının önünden bir
akarsu geçse ve ondan her gün beş kez yıkansa, o kişide kirden eser
kalır mı?” Ashab-ı kiram, “Hayır, kirden eser kalmaz.” diye karşılık ver221
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diler. Bunun üzerine Rasulullah  ﷺşöyle buyurdu: “Bu durum beş vakit
namazın misalidir. Allah bu namazlarla günahları siler.”225
İnsanların çok olduğu topluluk halleriyle ilgili olarak da temizliğe
vurgu yapıyor; abdestle yetinmiyordu. Cuma namazı için insanların bir
araya geldiği Cuma günü hakkında Rasûlullah ﷺ, ümmetine, temizliğe
önem vermelerini, o gün için hazırlık yapmalarını önemle ifade etmiş,
yıkanmalarını, misvak kullanarak ağız temizliği yapmalarını ve güzel
kokular sürünmelerini emretmiştir.226 Eşi Aişe  şu ifadeleriyle Cuma
günü banyo yapılmasını vurgulamasının sebebini ortaya koymaktadır:
“İnsanlar evlerinde ve civar yerlerde Cuma gününü gözlüyorlar; tozlu
ortamlardan geliyorlardı. Bu nedenle de ter ve toz içinde kalıyorlardı.
Onlardan bir kişi yanımdayken Rasulullah ’ﷺe geldi. Bunun üzerine
Peygamber ﷺ, ‘Bu gününüz için temizlik yapsaydınız iyi olurdu.’
buyurdu.”227
Rasûlullah ’ﷺin bu yönlendirmesinden, nezaketi ve insanların duygularına değer verdiğini hissediyoruz. Peygamber  ﷺinsanlara, bazılarından gelen kötü kokulardan söz etmemiş; doğrudan yıkanmalarını
emretmiştir. Bu emir bile kibar bir dille yapılmıştır. “İyi olurdu.”
Rasûlullah  ﷺgüzel kokuyu ve güzel koku kullanmayı teşvik etmiş,
her yerde güzel kokuyu tavsiye etmiştir. Özellikle kalabalık ortamlarda.
Kendileri de misk kokusu kullanır, başıyla sakallarına sürerdi. Güzel
koku ikramını da geri çevirmezdi.228
Hizmetkârı Enes b. Malik  şöyle diyor: “Rasulullah ’ﷺin bir
koku karışımı vardı ve bu kokuyu kullanırdı.”229
Rasûlullah  ﷺgüzel koku değişimini ve birbirine güzel koku hediye
etmeyi tavsiye etmiş ve kendisine güzel koku ikram edilen kişinin bunu
geri çevirmeyip kabul etmesini vurgulamıştır.230
225
226
227
228
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Buhari, 528; Müslim, 667.
Buhari, 880; Müslim, 846.
Buhari,902; Müslim, 847.
Buhari, 2582.
Ebu Davud, 4162.
Müslim, 2253; Tirmizi, 2790.
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Nitekim güçleri nispetinde güzel görünmeleri yönünde erkekleri
teşvik etmiştir. Erkeklerden biri, “Ya Rasulallah! İçimizde ayakkabısının, elbisesinin güzel olmasına önem verenler var.” deyince şöyle
demiştir: “Şüphesiz Allah güzeldir, güzeli sever.”231
O, her zaman için kişinin halini ve dış görünüşünü düzeltmesini
tavsiye ederdi. Cabir b. Abdullah  anlatıyor: Rasulullah ’ﷺe geldik.
Saçı başı dağınık bir adamı gördü. Dedi ki: “Bu adam saçını düzeltecek bir şey bulamıyor mu?” Üzerinde kirli elbiseler olan bir başkasını
daha gördü. Bunun üzerine de “Bu adam elbisesini yıkayacak bir su
bulamıyor mu?” dedi.232
Dış görünüşün düzgün ve güzel olmasını vurgulamanın yanında
bunun için esaslar/kurallar da belirlemiştir. Bunlardan biri de erkeklerin erkeklere, kadınların kadınlara has olan kıyafetleri giymeleridir.
Abdullah b. Abbas  naklediyor: “Rasulullah ﷺ, kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet
etmiştir.”233
Ebu Hureyre ’ın naklettiği bir hadiste ise şu ifadeler geçmektedir: “Rasulullah ﷺ, kadın kıyafeti giyen erkeklere ve erkek kıyafeti
giyen kadınlara lanet etmiştir.”234
Kuşkusuz Rasûlullah  ﷺerkekler ve kadınlar için belli bir kıyafeti
zorunlu tutmamıştır. Ancak bu konularla ilgili olarak her asırda ortaya
çıkan yenilikleri kuşatabilecek kurallar/esaslar belirlemiştir. Herhangi
bir toplumun belli bir kıyafetin erkeklere has olduğu şeklindeki örfleri
bu kıyafetlerin kadınlara yasak olması anlamına gelir. Tersi de erkekler
için geçerlidir.
Rasûlullah ﷺ, kadına, vakarına yaraşır bir şekilde vücudunu örten
bir kıyafet giymesini emrederken utanç sebebi olacak kıyafetlerden,
eşinin ve dinî esaslara göre evlilik yasağı kapsamındaki akrabalarından
231
232
233
234

Müslim, 91.
Ebu Davud, 4062; Ahmed, 14436.
Buhari, 5885.
Ebu Davud, 4098; Ahmed, 8110.
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olmayan kişilerin yanında güzelliğini göstermekten de men etmiştir.
Kur’an-ı Kerim’de bu konuyla ilgili olarak şu ifadeler yer almaktadır:
“Mümin kadınlara da söyle: Gözlerini (harama bakmaktan) korusunlar; namus ve iffetlerini esirgesinler. Görünen kısımları müstesna olmak üzere, zinetlerini teşhir etmesinler. Baş örtülerini,
yakalarının üzerine (kadar) örtsünler. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kendi
kadınları (mümin kadınlar), ellerinin altında bulunanlar (köleleri),
erkeklerden, ailenin kadınına şehvet duymayan hizmetçi vb. tâbi
kimseler, yahut henüz kadınların gizli kadınlık hususiyetlerinin
farkında olmayan çocuklardan başkasına zinetlerini göstermesinler. Gizlemekte oldukları zinetleri anlaşılsın diye ayaklarını
yere vurmasınlar (Dikkatleri üzerine çekecek tarzda yürümesinler).
Ey müminler! Hep birden Allah’a tevbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz.” (Nur, 24/31)
Rasûlullah  ﷺkıyafetleri, yemeklerde ve içeceklerde olduğu gibi
Allah teâlâ’nın, kuluna verdiği bir nimeti saymıştır. Allah teâlâ, kibirlenmemesi, israfa kaçmaması şartıyla nimetini kulunun üzerinde görmeyi
sever. Kula düşen, kıyafetlerinden infakta bulunmak ve ihtiyacı olan
yoksullara sadaka olarak vermenin yanında tevazu ve kanaatle kıyafet nimetlerinden yararlanmaktır. Peygamber  ﷺbir hadislerinde şöyle
buyuruyor: “Yiyiniz, içiniz, sadaka veriniz. Kibre kapılmadan ve
israfa kaçmadan istediğiniz kıyafetleri giyiniz. Şüphesiz ki Allah,
verdiği nimetin kulunun üzerinde görülmesinden hoşlanır.”235
İslamiyet gelmeden önce Araplar Kâbe’yi çıplak olarak tavaf ediyorlardı. Bununla Allah teâlâ’ya karşı günah işledikleri kıyafetlerden
arınmayı amaçlıyorlardı. Rasûlullah ﷺ, onlara uygun olan bir süslenmeyle özün temiz olmasının esas olduğunu öğretmiştir. Yüce Allah
şöyle buyurmaktadır: “Ey Âdemoğulları! Her secde edişinizde güzel elbiselerinizi giyin.” (Araf, 7/31)
235 Nesâî, 2559; İbn Mace, 3605; Ahmed, 6669.
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Kur’an ayetleri Yüce Allah’ın, kullarına bu nimeti bahşettiğini açıklamaktadır. O halde bu nimete şükretmek gerekir. Bununla birlikte
Kur’an, insanın örtüneceği en hayırlı şeyin Allah korkusu, takva ve günahlardan uzak durmak olduğunu vurgulamaktadır:
“Ey Âdem oğulları! Size ayıp yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise yarattık. Takvâ elbisesi... İşte o daha hayırlıdır. Bunlar
Allah’ın âyetlerindendir. Belki düşünüp öğüt alırlar (diye onları indirdi).” (Araf, 7/26)
Ayetler takvaya irşad etmekte ve takvanın, kıyafetlerin kişiyi sıcak
ve soğuktan koruduğu gibi sahibini Allah’ın azabından ve öfkesinden
koruyacağını belirtmektedir.
3.3. Kıyafet Tercihleri
Rasûlullah ﷺ, kavminden biri gibi yaşamaya önem vermiş, güzel
olan örf ve alışkanlıkları konusunda onlara uygun davranmaya özen
göstermiş, kötü olan ve istenmeyen şeyleri bir kenara itmiştir. Kıyafetle ilgili hiçbir konuda veya onlara özgü hiçbir meselede kavmine
üstünlük yolunu tutmamıştır. Hatta ümmetinden âlimler ve yöneticiler
dâhil hiç kimse için de onu diğerlerinden ayıracak şekilde özel elbiseler
giymesini meşru saymamıştır. Zira onlar da bu ümmetin diğer fertleriyle eşittirler.
Peygamber ﷺ, ümmetini, kendilerini özel olarak niteledikleri şöhret elbiseleri giymelerini yasaklamıştır. Aynı şekilde insanlar üzerinde
iyi bir izlenim bırakmayan türden renkleri de yasaklamıştır. Söz gelimi
tamamen kırmızı, tamamen sarı vb. renkleri yasaklamıştır. Ali ’tan
gelen bir rivayete göre Peygamber  ﷺsarıya boyanmış elbise giymeyi
yasaklamıştır.236
Buna bağlı olarak Rasulullah ’ﷺin kıyafetlerini inceleyen bir kişi,
onun orta halli kıyafetler giymeye, yıpranmış ve pis olanlardan kaçındığı gibi gösterişli ve pahalı olanlarından kaçınmaya çalıştığını görecektir.
236 Müslim, 2078.
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Peygamber  ﷺizar,237 rida,238 takke ve sarık giymiştir. Sarığı takkeli veya takkesiz olarak giydiği olmuştur. Ancak sarık taktığı zaman
sarığın bir ucunu arkadan sarkıtmıştır.239
Elbiseleri pamuk, yün veya keten ya da bulabildiği cinsten olurdu.
Ashabından Muğire b. Şube ’tan rivayet edildiğine göre, Peygamber ﷺ, Rum mamûlü olan yenleri dar bir cübbe giymiştir.240

O, ipek giymekten uzak durmuş ve ümmetinin erkeklerine ipek
giymelerini yasaklamıştır. Ali b. Ebi Talib  şöyle anlatıyor: “Bana
değerli bir elbise hediye edilmişti. Onu giydim. Peygamber ’ﷺin yüzünden kızdığını anladım ve hemen çıkardım. O elbiseyi kesip kadınlar
arasında pay ettim.”241
Peygamber  ﷺbir yönüyle fakir ve yoksulun duygularını dikkate
alıyor; bir yönüyle de ümmetinin erkekleriyle zillet, kırıtma, kadınlara benzemeye yolaçan ve kişiye Rabbinin hakkını unutturan nimetler
arasına mesafe koyuyor gibidir.
O her zaman, erkeklere ipek ve altından uzak durmalarını, cennete girmeleri halinde ahirette, yanında dünya nimetlerinin çok cılız
kalacağı büyük nimetlere nail olacaklarını hatırlatmıştır. O halde erkelere düşen, dünyayı ve Rablerinin yasakladığı şeyleri terk etmeleridir.
Çünkü bu gibi şeyler onların dünyaya sarılmalarını sağlayan ve Rablerine kulluktan uzaklaştıran şeylerdir. Enes b. Malik  şöyle anlatıyor:
“Peygamber ’ﷺe ince ipekten bir cübbe hediye edildi. Kendisi ipeği
yasaklıyordu. İnsanlar buna çok şaşırdılar. Bunun üzerine Rasulullah
 ﷺşöyle buyurdu: ‘Muhammed ’ﷺin hayatı yed-i kudretinde olana
yemin ederim ki Sa’d b. Muaz’ın Cennetteki mendilleri bile bundan daha güzeldir.’”242
237 Hacda iki parça olan ihramın alt kısmına benzer şekilde göbekle diz altına kadar
olan bölgeyi örten bir kıyafet. Çeviren.
238 Yine ihram kıyafetinin üst parçasına benzer bir şekilde vücudun üst kısmını ö ten bol bir giysi. Çeviren.
239 İbn Kayyım el-Cevziyye, Zadu’l-Meâd.
240 Buhari, 363; Müslim, 274.
241 Buhari, 2614; Müslim, 2071.
242 Buhari, 2616; Müslim, 2369.
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Dûmetü’l-Cendel denilen bölgenin reisi ona ipek bir elbise hediye
etmişti. Rasulullah ﷺ, bunu damadı Ali ’a vermiş ve başörtüsü olarak kullanmaları için kadınlar arasında paylaştırmasını istemiştir.243
En sevdiği kıyafet rengi, beyazdı. Saflığı, şeffaflığı ve temizliği temsil ettiği için çoğu zaman beyaz giymeyi tavsiye etmiş ve şöyle buyurmuştur: “Beyaz elbiselerinizden giyin. Onlar en hayırlı elbiseleri
nizdir.”244 Ancak beyazı tercih etmesi, başka bir renk giymesine engel
olmamıştır. Nitekim Bera b. Âzib ’tan gelen bir rivayette kırmızı bir
kıyafet giydiği nakledilmektedir: “Peygamber ’ﷺi kırmızı bir kıyafet
içinde gördüm. Daha önce ondan daha güzelini görmemiştim.”245
Rasûlullah  ﷺyaşadığı sıcak çöl ortamına uygun olan, vücudu
bütünüyle örten geniş elbiseler giymeyi seviyordu. Kıyafetleri, içinde
yaşadığı kavminin kıyafet alışkanlıklarından farklı değildi. Eşi Ümmü
Seleme  diyor ki: “Rasulullah ’ﷺin en sevdiği elbise, gömlekti.”246

Bazen Cumalara, bayramlara, Arap kabile elçileriyle görüşme
günlerine ayırdığı güzel elbiseleri olurdu ve bunu ashabına da tavsiye
ederdi. Eşi Aişe , Peygamber ’ﷺin şöyle dediğini nakletmektedir:
“Günlük iki parça kıyafet dışında, Cuma günü için iki parça elbise
edinmenizde bir mahzur yoktur.”247
Kibir ve büyüklenme endişesiyle elbiselerin boylarının topuk altına
kadar uzun tutulmaması gerektiğini vurguluyordu.248
3.4. Kulluğu
Rasûlullah  ﷺgiyim-kuşamına varıncaya kadar Rabbine karşı nasıl
kulluk edileceğini açıklamıştır. Mesela kıyafet giyimiyle ilgili bazı edeb243
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Müslim, 2071.
Ebu Davud, 3878; Ahmed, 2475.
Buhari, 5848; Müslim, 2337.
Tirmizi, 1762; Ebu Davud, 4025.
Ebu Davud, 1078; Malik b. Enes, Muvatta, 244.
O dönemde elbiselerin etek, cübbe vb. kıyafetlerin boylarının uzun tutulması
ve bir miktar yerde sürüklenmesi kibir ve büyüklenme alameti sayılıyordu.
Rasulullah  ﷺbu sebeple ashabından, izarlarını aşık kemiğinden aşağıya
indirmemelerini istemiştir. (Çeviren).
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ler belirlemiştir. Kişi sağ elle giymeli, sol elle çıkarmalıdır. Bir elbise
satın aldığı zaman Rabbine hamdetmeli ve şöyle dua etmelidir: “Bana
bu kıyafeti giydiren, benden kaynaklanan bir güç ve kudret olmaksızın bana rızık veren Allah’a hamdolsun.”249 Bu yeni elbisesi
içinde yapacağı amelleri hayırlı kılması, kendisiyle kötülüklerin ve bu
elbiseden kaynaklanabilecek her türlü kötülüğün arasını uzak etmesi
için şu şekilde de dua ederdi: “Allah’ım hamd Sanadır. Bunu bana
Sen giydirdin. Senden bu elbiseyle ve bu elbisenin amacıyla ilgili
hayır murad ediyor; kötülüğünden ve bu elbise sebebiyle olabilecek kötülüklerden Sana sığınıyorum.”250
Kendisine, krallara ve liderlere göndermek istediği mektupların
mühürlenmiş olması gerektiği söylenince gümüşten bir yüzük edinmiştir. Bu yüzüğü sol serçe parmağına, bazen de sağ eline takıyordu.
Üzerinde şu ifade yazılıydı: “Muhammedu’r-Rasulullah.” Muhammed, Rasul ve Allah şeklinde üç kelimeden oluşan bu cümle, üç satır
halinde yazılmıştı.251
Görüldüğü gibi Rasûlullah  ﷺkıyafetler konusunda da dengeliydi.
Yıpranmış, eski püskü ve kirli elbiseler giymezdi. Güzel elbiseler giymeyi ve estetiğe dikkat etmeyi tavsiye ederdi. Aynı zamanda giyim
kuşam konusunda kibre ve büyüklenmeye yol açacak şekilde mübalağalı giyinmezdi.
İşte bu şekilde Peygamber ’ﷺin kıyafet anlayışı, kendisinin davet
ettiği değerler ve ahlakî esaslardan kopuk değildi. Onun bu anlayışında tevazu, başkalarının duygularını dikkate alma, estetik ve hâyâ çok
net bir biçimde gözüküyordu.
3.5. Uykusu
Rasûlullah  ﷺher türlü işini kulluk kapsamında gördüğü gibi uykuyu da bu şekilde değerlendirmiştir. Onun uykusu -bazı insanlarda olduğu gibi- hayattan, problemlerden ve krizlerden tamamen kopmak,
249 Ebu Davud, 4023; Dârimî, 2690.
250 Tirmizi, 1767; Ebu Davud, 4020.
251 Buhari, 65; Müslim, 2092.
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sorumluluktan uzaklaşmak demek değildi. O, uykusunu, Rabbine olan
kulluğunun bir türü gibi görüyordu.
Peygamber  ﷺuyku için bazı kurallar belirlemiş, bunlara bağlı kalmış ve ümmetine bunları tavsiye etmiştir.
Yatağına girdiği zaman sağ elini sağ yanağının altına koyar; sonra
da Rabbine dua ederdi: “Rabbim! Kullarını yeniden dirilttiğin günün azabından beni koru.”252
Bu uykusuyla, hiçbir güç ve hiçbir fayda ve zarar durumunun söz
konusu olamayacağı insanın ölümünü hatırlardı. Nefsine, Kıyamet Gününü, Allah’ın kullarını tekrar yaratacağı günü hatırlatırdı. Ardından da
Rabbinden, kendisini Ahiret Gününün azabından korumasını isterdi.
Huzeyfe b. Yemân , Peygamber ’ﷺin diğer bir duasını şöyle nakletmektedir: “Peygamber  ﷺyatağına girdiği zaman şöyle dua
ederdi: ‘Allah’ım! Ölümüm ve hayatım Senin adınladır.’ Uyandığında ise ‘Bizi öldürdükten sonra hayata kavuşturan Allah’a hamdolsun. Dönüş sadece O’nadır.’ derdi.”253
Başka bir duada da yatağına girdiği zaman yeme, içme, nafaka
ve barınak gibi gün boyu Allah’ın kendisine verdiği nimetleri ve bu
imkânlara sahip olmayanları düşündüğü yer almaktadır. Şöyle dua
ediyordu: “Hamd bize yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren, bize
barınak sağlayan Allah’adır. İhtiyaçları karşılanmayan ve barındıracak kimseleri olmayan nice kişiler vardır.”254
Rasûlullah  ﷺhiçbir zaman çok uyumazdı. Uykusu, ibadetlerinden
gafil kalması anlamına da gelmiyordu. Gecenin bir bölümünde uyur;
sonra kalkar ve bir olan Rabbi için gecenin son üçte birinde namaz kılardı. Bazen de gecenin başlangıcında uyur, ortasında kalkar ve namaz
kılar; sonra tekrar biraz uyur ve sonunda yine kalkardı. Hatta Rasûlullah
 ﷺgece ibadetini, ibadetlerin en faziletlisi saymıştır. Çünkü gece ibadeti
ihlasla muttasıftır. Kalbe iman, şeffaflık ve safa kazandırır. Kul geceleyin
252 Tirmizi, 3398; Ahmed, 22733.
253 Buhari, 6312; Müslim, 2711.
254 Müslim, 2715.
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Rabbine daha çok yaklaşır. Bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır: “Farzlardan sonra en faziletli namaz, gece namazıdır.”255
Peygamber  ﷺashabının halini de gözlemler ve gecenin son üçte
birinde namaz kılmalarını tavsiye ederdi. Gece namazını onlar için
kalplerini temizleyecek bir tür manevî terbiye sayardı. Sahabeden Abdullah b. Amr ’ın naklettiğine göre bir gün Rasûlullah  ﷺonunla
karşılaşmış ve “Ey Abdullah! Falanca gibi olma. O, gece namazına
kalkardı. Sonradan bunu terk etti.” demiştir.256
Bazen bir geceyi, Kur’an’dan okuduğu ve bu sebeple ağladığı sadece bir ayetle ihya ettiği olurdu. Rabbinden, ümmetinin günahlarını
örtmesini ve affetmesini isterdi. Ashab da onun ağlamasını sabaha
kadar dinlemişti. Rabbine şöyle dua ediyordu: “Eğer onlara azap edecek olursan doğrusu onlar Senin kullarındır. Ancak eğer affedecek
olursan hiç şüphe yok ki Sen izzet ve hikmet sahibi olansın.”
Rasûlullah  ﷺuyumak için gösterişli bir mekân hazırlamazdı. Sade
ve gerçekten basit bir yatakta uyurdu. Eşi Aişe  anlatıyor: “Rasulullah ’ﷺin üzerinde uyuduğu yatak, içi lif dolu bir deriydi.”257
Bir gün ashabından Ömer  yanına geldi. Rasulullah ’ﷺi bir hasırın üzerinde uyumuş bir halde buldu. Hasır, vücudunda iz bırakmıştı. Ömer  ağladı. Rasûlullah “ ﷺNiçin ağlıyorsun?” diye sorunca
Ömer , “Ya Rasulallah! Kisra ve Kayser onca nimetin içindeler.
Sen ise Allah’ın Rasulüsün.” dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz ﷺ
“Dünyanın onların, Ahiretin ise bizim olması hoşuna gitmez mi?”
şeklinde karşılık verdi.258
Peygamber  ﷺuykudan uyandığı zaman da Allah’ı anarak uyanırdı. Uykudan uyanır uyanmaz ilk söylediği şey şuydu: “Bizi öldürdükten sonra hayata kavuşturan Allah’a hamdolsun. Dönüş sadece
O’nadır.”259
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Peygamberimiz  ﷺuykudan kalktığında başka bir nimete daha
hamdederdi. Bu, yeniden hayata dönme nimetidir. Rasûlullah ’ﷺin
düşüncesinde yeni gün, yeni bir nimetti ve bundan dolayı Rabbine
hamdetmek gerekirdi. Nitekim şöyle de dua ederdi: “Ruhumu bana
geri döndüren, vücudumda bana afiyetler ihsan eden ve Kendisini
zikretmeme izin veren Allah’a hamdolsun.”260
Hatta ümmetine, uyuyacakları zaman Allah’ın zikriyle daha fazla irtibat kurmalarını ve uykuda şeytanın ezasına karşı Rablerinden
korunmayı istemelerini, ürkütücü rüyaları ve korkutucu tasavvurları
Allah’ın zikrine sığınarak hafifletme yoluna gitmelerini tavsiye etmiştir.
Uykudan korkuyla sıçrayanlara, Allah’ı anmalarını ve istiğfarda bulunmalarını emrederdi.261
İnsan uykudayken çoğu zaman rüyalar ve hayaller gördüğü ve bu
rüya ve hayallerin korku, endişe, sevinç gibi insanlar üzerinde değişen
birtakım etkileri olduğu için Rasûlullah  ﷺümmetine, rüyalara karşı
nasıl tutum almaları gerektiğini öğretmiş; rüya türlerini açıklamıştır.
Rüyaların bir kısmı, kişinin uyanıkken düşündüklerinin sonucudur. Bir
kısmı Şeytan’ın kişiyle oynaması ya da korkutmasıdır. Bir kısmı da
müjde içerikli ve hayırlı olan rüyalardır.262 Peygamberimiz  ﷺrüyalarla
ilgili bu açıklamaları yaptıktan sonra takınılacak tutuma da ışık tutmuştur. Bu bağlamda üzüntü verici bir rüya gördüğünde bu rüyadan
Allah’a sığınmayı, konuyu kapatmayı, başkalarıyla paylaşmamayı, bu
yüzden endişeye kapılmamak gerektiğini ve bu rüyanın ona zarar veremeyeceğini söylemiş; hayırlı rüya gören kişiye de bu rüyasını, sadece yorumlayabilecek kişilere açmasını tavsiye etmiştir.
Rasûlullah  ﷺuykudan uyandığı zaman ağız kokusunu gidermek
ve güzelleştirmek için misvakla güne başlar; sonra da abdest almaya
giderdi. Bu çerçevede ümmetine uykudan kalkan kişinin üç kez yıkamadıkça elini su kabına daldırmamasını, üç kez yıkadıktan sonra da
abdest almasını tavsiye ederdi.
260 Tirmizi, 3401.
261 Buhari, 1154.
262 Buhari, 7044; Müslim, 2261.
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Amcasının oğlu Abdullah b. Abbas  henüz küçük bir çocukken
Rasûlullah  ﷺile yaşadığı ilginç bir anıyı nakleder: Bir gün Rasûlullah
’ﷺin yanında geceler. Yastığın enine başını koyarak uzanır. Rasûlullah
 ﷺde yastığın boyuna doğru başını koyarak uzanır. İbn Abbas 
diyor ki: “Rasulullah  ﷺuyudu. Gece yarısı veya gece yarısından
hemen öncesinde veya hemen sonrasında uykudan uyandı. Oturdu
ve yüzünden uykuyu atmak için yüzünü sıvazladı. Sonra Al-i İmran
Suresi’nin son on ayetini okudu. Ardından asılı duran küçük bir su
kırbasına yöneldi. Ondan güzelce abdest aldı ve namaza doğruldu.
Ben de kalktım ve o ne yaptıysa aynısını yaptım. Sonra gittim ve
namaz için onun yanına durdum.263
3.6. Sevinçleri ve Hüzünleri
Rasûlullah  ﷺinsanlar arasında tabiî bir hayat yaşamıştır. Etrafını
saran, her daim onun hallerini takip eden ashabına karşı şu ayette
ifadesini bulan Yüce Allah’ın emri sebebiyle insanî duygularını gizlemeye çalışmamıştır: “Andolsun ki, Rasûlullah, sizin için, Allah’a
ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok zikredenler
için güzel bir örnektir.” (Ahzab, 33/21)
Hayatını onlardan biri gibi geçiriyor, hayatın her alanında onlarla
ortak hareket ediyordu. Onlar sevincini de, üzüntüsünü de, gülmesini
de, ağlamasını da Rasulullah  ﷺile birlikte yaşadılar. Rasulullah ’ﷺin
özelliklerini, hiçbir şey saklamaksızın anlattılar.
3.6.1. Sevinçleri
Sevinç/sevinmek, bir nimet meydana geldiğinde veya yenilendiğinde ya da bir musibet/bela giderildiğinde kişinin hissettiği beşerî bir
duygudur. Sahip olduğu değerler ve ilkelere göre insanın, sevinmesine
sebep olacak şeyleri değerlendirmesi farklılık gösterir. İnsanları seven
bir kişi onların sevinmeleriyle sevinir, üzülmeleriyle üzülür. İnsanlardan
hoşlanmayan bir kişi ise insanların başına bir kötülük geldiği zaman
mutlu olur.
263 Buhari, 138; Müslim, 763.
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Rasûlullah ’ﷺin mutluluğu, yüce Rabbinin rızasıyla irtibatlı olmuştur. O ﷺ, Allah’ın razı olacağı şeylerle sevinir, buğzedeceği şeyleri de
sevmezdi. Ebu Bekre  anlatıyor: “Rasulullah ﷺ, kendisini mutlu
edecek veya mutlu olduğu bir haber geldiği zaman Yüce Allah’a şükretmek için hemen secdeye kapanırdı.”264
Kemal sıfatlarıyla muttasıf, eksik sıfatlardan münezzeh olan Yüce
Allah’ın rahmetinin enginliği anıldığı zaman mutlu olurdu. Bir gün
ashabıyla birlikteyken Kıyamet Günü Allah teâlâ’nın kulunu hesaba çekmesinden ve günahlarını affetmesinden söz etti. Ebu Zer 
bunu şöyle anlatıyor: Rasulullah  ﷺdedi ki: “Ben Cennet’e girecek
ve Cehennem’den en son çıkacak kişiyi çok iyi biliyorum. Kıyamet
Günü kişi getirilir. Ona küçük günahları gösterilip büyük günahları
kendisinden gizlenir ve ‘Her günahına karşılık ona bir iyilik verin.’
denir. Bunun üzerine o kişi der ki: ‘Şüphe yok ki benim başkaca
bazı günahlarım daha vardı. Ama ben onları burada göremiyorum.’” Ebu Zer  diyor ki: “Vallahi bu durum karşısında Rasulullah
’ﷺi, azı dişleri gözükecek şekilde gülerken gördüm.”265
Peygamber  ﷺbu olayda kulun, Allah’ın rahmeti konusundaki
beklentisine olan hayranlığı sebebiyle gülmüştür. İnsan daha fazlasını isteyecek şekilde yaratılmıştır. Cehennem’de olan ve Cehennem
ateşiyle azap gören bu kul orada ölüp yok olmayı temenni etmesine
rağmen buna imkân bulamazken Allah teâlâ onu, oradan çıkarmakta
ve kendisine küçük günahlarını arzetmekte; ardından da bu günahları
affettiğini bildirmekte; üstelik de bu günahlardan her birini bir iyilikle
değiştirmektedir. Bu durum karşısında aniden kul daha fazla beklentiye
girmekte, affedileceğini umarak Rabbine, büyük günahlarını sormaktadır. İşte Rasûlullah  ﷺo kulun, bu umutlu beklentisine gülmüştür.
Bu olayı anlatırken Rasûlullah ’ﷺin gülmesi, ashabına; Allah’ın
rahmetinin enginliğine, kulun günahlarını affedeceğine ve ummadığı
264 Ebu Davud, 2774; İbn Mace, 1394.
265 Muhtasaru’ş-Şemail, 195. Peygamber ’ﷺin bu şekilde gülmesi ender olduğu için
raviler bu durumu özellikle vurgulamaktadırlar. Çeviren.
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pek çok iyilikle karşılık vereceğine dair umutlu olmakla ilgili muazzam
bir kapı açmaktadır.
Peygamber ﷺ, ashabının elde ettiği hayırlar sebebiyle de mutlu
olur ve bu mutluluğunu gülerek yansıtırdı. Bir seferinde münafıklar,
babası beyaz, annesi esmer olan Üsame b. Zeyd ’ın nesebiyle ilgili
ileri geri konuşuyorlardı. Aişe  anlatıyor: “Rasulullah  ﷺmutluluğu
mimiklerinde parıl parıl parıldayarak sevinçli bir şekilde yanıma geldi ve dedi ki: “Müdlici’nin,266 ayaklarını gördüğü zaman Zeyd ve
Üsame ile ilgili ne dediğini duymadın mı? Bu ayaklar, ‘birbirine
ait’ dedi.”267
Bir gün mutlu, sevinçli bir şekilde gülerek uykudan uyanmıştı.
Enes b. Malik  bu olayı şöyle anlatıyor: Rasulullah  ﷺuyudu. Sonra
gülerek uyandı. Ona, “Neden gülüyorsun?” diye sordular. Rasulullah
ﷺ, uykudayken ümmetinin geleceğiyle ilgili bir konuda hayırlı bir rüya
gördüğünü söyledi.268
Dünya sıkıntıları karşısında ashabının gönlünü hoş tutmak ve moral vermek için güldüğü de olurdu.
Kötülüğü iyilikle savmak için de güler veya tebessüm ederdi. Nitekim kalpleri fetheden, kızgınken insanları yumuşatan, toplumları
hayra geri çeken nice tebessümler olmuştur. İnsanlar, karakterleri bakımından farklı farklıdırlar. Kimi kolay ve yumuşak, kimi zor, sert ve
kaba, kimi âlim, kimi ise cahildir.
Rasûlullah ’ﷺin, yüzünü saran tebessüm sayesinde ıslah ettiğini
gösteren pek çok önemli hadise vardır. Enes b. Malik ’tan dinleyelim: “Üzerinde Necran tarzı, sert dolgulu bir cübbe varken Rasulullah
 ﷺile birlikte yürürken bir bedevi ona yetişti ve cübbesini arkadan
sertçe çekti. Öyle ki çekmenin şiddetinden cübbenin sert dolgusunun
Rasulullah ’ﷺin omzunda bıraktığı izlere gözüm takıldı. Bedevi, “Ya
266 Nesepler konusunda uzman olan bir kişi. Bu kişiler, insanların fizikî benzerlikler ne bakarak, aralarında kan bağı olup olmadığını tespit ederlerdi. Çeviren.
267 Buhari, 3555; Müslim, 1459.
268 Buhari, 6282; Müslim, 1912.

Peygamber ’ﷺin Hayatından Bir Gün

141

Rasulallah! Allah’ın, yanındaki mallarından269 bana bir şeyler verilmesini emret.” dedi. Bunun üzerine Rasulullah  ﷺona baktı ve güldü.
Ardından da adama bir şeyler verilmesini emretti.”270
Hiç şüphesiz bu, eşsiz bir davranış ve böylesi bir olayda ortaya
çıkan alışılmadık bir tebessümdür. Bu öyle bir esnekliktir ki ancak peygamberler gösterebilir. Sert ve kaba davranışlı cahil, fakir bir kişinin
tavrına karşı nazik ve sevecen nebevî bir tebessüm! Hadisin başka bir
rivayetinde bu olay esnasında sahabenin Rasûlullah ’ﷺin etrafını nasıl
sardıkları ve adamın bu davranışına nasıl kızdıkları nakledilmektedir.
Sahabe az kalsın adama saldıracaktı. Oysa Peygamberimiz  ﷺsusmalarını işaret etmiş, adam sertçe çekiştirmeyi sürdürse de mütebessim
kalmaya devam etmiştir. Nihayet Peygamberimiz  ﷺashabına adama
biraz mal verilmesini emretmiştir. Ne büyük bir hilm! Ne geniş bir
rahmet!
Rasulullah  ﷺinsanların bazı davranışlarına gülerdi. Taif gazvesindeydi.
Bu olayda kuşatmayı kaldırıp geri dönmeyi düşünüyordu. Ashabına
“Allah izin verirse yarın dönüyoruz.” dedi. Ashabından bazıları “Taif’i
fethetmedikçe buradan ayrılmayalım.” dedi. Bunun üzerine Peygamber
“ ﷺSavaşmaya devam edin.” buyurdu. Sahabe de devam etti ve sert
çatışmalar yaşandı. İçlerinde pek çok kişi yaralandı. Rasulullah  ﷺdedi
ki: “Allah izin verirse yarın dönüyoruz.” Sahabe-i kiram çıt çıkarmadı.
Rasulullah  ﷺise bu durum karşısında tebessüm ediyordu.271

Zatü’s-Selasil savaşında Amr b. As  ordu komutanıydı ve yıkanmak için uygun ortam yoktu. Amr b. As  anlatıyor: “Zatü’s-Selasil
savaşında, soğuk bir gecede ihtilam oldum. Yıkanırsam hastalanacağımdan korktum. Teyemmüm alıp arkadaşlarıma sabah namazını kıldırdım. Onlar da durumu Peygamber ’ﷺe aktardılar. Peygamber ﷺ
“Ey Amr! Cünüpken arkadaşlarına namaz mı kıldırdın?” deyince
gusletmeme engel olan durumu kendisine anlattım ve “Ve kendinizi

269 Medine’ye gelen zekât, ganimet vb. mallardan oluşan bütçe kastediliyor. Çeviren
270 Buhari, 5809; Müslim, 1057.
271 Buhari, 6086; Müslim, 1778.
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öldürmeyin. Şüphesiz Allah, sizi esirgeyecektir.” (Nisa, 4/29) ayetini
okudum. Rasulullah  ﷺgüldü ve bir şey söylemedi.272

Adiy b. Hatim  bir ayeti yanlış anlayınca Rasulullah  ﷺbunu gülerek düzeltmiştir. Adiy  şöyle anlatıyor: “Sabahın beyaz ipliği (aydınlığı), siyah ipliğinden (karanlığından) ayırdedilinceye kadar yiyin,
için, sonra akşama kadar orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187) ayeti nazil olunca bir tane beyaz bir tane de siyah iplik aldım. Yastığımın altına
koydum. İpliklere baktım ama ayırdedemedim. Durumu Rasulullah ’ﷺe
anlattım. Rasulullah  ﷺgüldü ve dedi ki: “Demek ki yastığın ufku kapatacak kadar geniş ve uzunmuş! (Allah hayrını versin.) Ayette siyah
ve beyaz iplikle kastedilen, gece ve gün ağarmasıdır.”273
Rasûlullah  ﷺashabı güldüğünde onlarla birlikte gülerdi. Yani ashabının sevinçlerine ortak olur ve onlarla beraber gülerdi. Bazen içlerinden biri diğerlerini güldürecek bir söz söylerdi ve Rasulullah ﷺ
onlara iştirak ederdi. Cabir b. Semure ’a, “Rasulullah  ﷺile birlikte
oturur muydun?” diye sorulunca “Evet, çokça. Sabah namazını kıldığı
yerden, güneş doğuncaya kadar kalkmazdı. Güneş doğunca kalkardı.
Ashab-ı kiram konuşur, cahiliye dönemiyle ilgili bazı olayları anlatırlar
ve gülerlerdi. Rasulullah  ﷺde tebessüm ederdi.”274

İnsanların ve hayvanların neredeyse helak olacağı bir kuraklık döneminde biri gelip yağmur yağması için dua etmesini istemişti. Enes
b. Malik  anlatıyor: Peygamber  ﷺCuma günü hutbe irad ediyordu.
İnsanlar ayağa kalktı ve “Ya Rasulallah! Yağmur yağmadı, bitkiler iyice
kızardı, hayvanlar helak oldu. Yağmur yağdırması için Allah’a dua eder
misin?” dediler. Peygamber  ﷺiki kez “Allah’ım! Bize yağmur yağdır.”
diye dua etti. Allah’a yemin ederim ki gökyüzünde tek bir bulut bile
yoktu. Birden gökte bulutlar belirdi ve yağmur yağdırdılar. Rasulullah
 ﷺminberden indi ve namazı kıldırdı. Rasulullah  ﷺayrıldıktan sonra da
ertesi Cuma’ya kadar aralıksız yağmur yağdı. Ertesi Cuma Rasulullah
272 Ebu Davud, 334.
273 Buhari, 4509; Müslim, 1090.
274 Müslim, 670.
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 ﷺtekrar hutbe irad etmek için kalkınca insanlar yine feveran ettiler ve
“Evler çöktü, yollar viran oldu. Allah’a dua etsen de yağmuru bizden
uzaklaştırsa!” dediler. Peygamber  ﷺtebessüm etti ve “Allah’ım! Bizim
üzerimize değil, çevremize yağmur yağdır.” diyerek dua etti. Bunun
üzerine bulutlar Medine’ye değil, Medine çevresine yağmur yağdırmaya
başladı. Medine’ye tek bir damla bile düşmüyordu. Medine’ye şöyle bir
baktım. Medine adeta bir tacın ortasında gibiydi.275
Carir b. Abdullah  naklediyor: Peygamber ﷺ, beni, Müslüman
olduktan sonra yanına girmek için ne zaman izin istediysem reddetmedi ve her daim tebessümle karşıladı. Bir seferinde atın üzerinde
duramamaktan yakındım. Eliyle göğsüme şöyle hafifçe vurdu ve
“Allah’ım! Onu, kendisi ve başkaları için hidayet üzere sabit kıl.”
diyerek dua etti.276
Ölmeden önceki son anlarında ibadet ederlerken gördüğü ashabına olan son bakışında da tebessüm etmiştir. Enes b. Malik  diyor
ki: “Pazartesi günü Ebu Bekir’in imamlığında insanlar sabah namazını
kılarken onlar için tek sürpriz, Rasulullah ’ﷺin, Aişe ’nın odasının
perdesini kaldırıp da saf saf namaz kılarlarken kendilerine bakması
olmuştur. Rasulullah  ﷺonlara bakarken tebessüm ederek gülmüştür.
Bunu sezen Ebu Bekir, arkasındaki safa geçmek için topukları üzerinde geri geri gitti. Rasulullah ’ﷺin namaza çıkmak istediğini zannetmişti. Müslümanlar sevinçten neredeyse namazlarını bozacaklardı.
Rasulullah  ﷺeliyle “namazınızı tamamlayın” şeklinde işaret etti ve
odaya geçip perdeyi indirdi.277
3.6.2. Peygamber  ﷺNasıl Gülerdi?
Rasûlullah  ﷺher halinde vakarını korurdu. Gülerken de böyleydi.
Hiçbir ravi onun ağız dolusu güldüğünü nakletmemiştir. Aksine gülmelerinin çoğu tebessüm şeklindeydi. Aişe  naklediyor: “Rasulullah
275 Buhari, 1021; Müslim, 897.
276 Buhari, 3036; Müslim, 2475.
277 Buhari, 680; Müslim, 419.
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’ﷺi küçük dili gözükecek şekilde katıla katıla gülerken hiç görmedim.
O sadece tebessüm ederdi.”278
Abdullah b. Haris şöyle demiştir: “Rasulullah  ﷺsadece tebessüm
ederdi.”279
Rasûlullah ’ﷺin taşıdığı bu özellik, gülmeyi başlı başına bir amaç
olarak görmeyen kişiler için en olgun haldir. Zorlukları aşmak, kalpleri yumuşatmak için bu kişilerin yüzüne, gülmekten ziyade tebessüm
hâkimdir. Peygamber ’ﷺin hayatını inceleyen kişi, onun insanlarla
olan ilişkilerinde çoğunlukla tebessüm ettiğini görecektir. Yalnız ve
kendi başına kaldığında ise ümmetinin dünya ve ahiret tasalarını yüklendiği için hüzün haline daha yakındı.
3.6.3. Muhammed  ﷺve Mizah
Rasûlullah  ﷺkatı ve sert bir kişi değildi. Ashabının arasına karışır, onlarla şakalaşır, onlara latife yapar ve onlarla birlikte tebessüm
ederdi.
Peygamber ’ﷺin, ashabına yaptığı şakaları/latifeleri nakleden rivayetlerle ciddiyetini içeren rivayetleri karşılaştırdığımızda hayatındaki
ciddiyetin oranını ortaya koyabilir; ciddiyetin asıl, mizahın arızî olduğunu tespit edebiliriz.
İnsanların, genellikle mizahı ciddiyetten uzak durumlar olarak görmelerine ve mizah yapan kişilere herhangi bir sorumluluk yüklememelerine karşın Rasûlullah ’ﷺin mizah anlayışının farklı bir yönü vardır.
O mizah yaparken gerçek dışı bir şey söylemezdi. Ebu Hureyre 
şunu nakletmektedir: Dediler ki “Ya Rasulallah! Sen bize latifeler yapıyorsun.” Rasulullah  ﷺşöyle karşılık verdi: “Ben sadece gerçek olanı
söylüyorum.”280
Rasûlullah  ﷺbu tutumu kendisiyle sınırlı tutmamıştır. Ashabına
ve kendisine tâbi olanlara, doğruyu prensip edinmelerini vurgulamış,
278 Buhari, 4829; Müslim, 899.
279 Tirmizi, 3642.
280 Tirmizi, 1990; Ahmed, 7506.
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sadece, başkalarını güldürme adına bilerek yalana başvuranları uyarmıştır: “İnsanları güldürmek için yalan söyleyen kişilere yazıklar
olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun.”281
Bu gerçekten hareketle Peygamber  ﷺmuhatabında mevcut olan
hakiki bir vasıftan yola çıkarak şaka yapar ve mesela Enes b. Malik
’a şöyle seslenirdi: “Ey iki kulaklı…”282
Bir sahabî, devesi olmadığı halde cihada katılmak için gelir. Rasulullah ’ﷺden binebileceği bir deve ister. Bunun üzerine Peygamberimiz ﷺ
latife yaparak “Seni bir deve yavrusuna bindireceğim.” der. Sahabî,
“Ya Rasulallah! Deve yavrusunu ne yapayım ben?!” deyince Rasulullah
 ﷺşöyle cevap verir: “Develer, sadece deve yavrulamazlar mı?”283
Şakaları/latifeleri büyüklerle sınırlı değildi. Sempatilerini kazanmak için küçüklere de latife yapardı. Çocukluğundan itibaren Peygamberimize hizmet etme şerefine nail olan Enes b. Malik  anlatıyor: “Rasulullah  ﷺbiz çocukların arasına karışırdı. Hatta benim küçük
bir kardeşim vardı. Ebu Nugayr adında küçük bir kuşu vardı. Rasulullah  ﷺona “Ey Ebu Umeyr! Senin sevimli küçük kuş (Nugayr) ne
âlemde?” diyerek takılırdı.284

Yine Enes  anlatıyor: “Bedevi bir adam vardı, ismi Zâhir’di.
Peygamber  ﷺonu severdi. Çirkin, çelimsiz biriydi. Peygamberimiz
 ﷺbir gün onun yanına gitti. Zâhir, mallarını satıyordu. Rasulullah ﷺ
arkasından onu kucakladı. Zâhir, Peygamberimizi göremiyor ve şöyle
diyordu: “Bırak beni! Kimsin sen?” Sonra dönüp de Rasulullah ﷺ
olduğunu anlayınca sırtını Rasulullah ’ﷺin göğsünden ayırmamıştır.
Bu haldeyken Rasulullah “ ﷺBu köleyi kim alır?” diye takılınca da
“Ya Rasulallah! Vallahi göreceksin, ben para etmem.” demiştir. Bunun üzerine Peygamberimiz  ﷺşöyle diyerek iltifat etmiştir: “Fakat
sen Allah katında para etmez değilsin.”285
281
282
283
284
285

Ebu Davud, 4990; Ahmed, 19519.
Ebu Davud, 5002; Tirmizi, 3828; Ahmed, 11754.
Tirmizi, 1991; Ebu Davud, 4998; Ahmed, 13405.
Buhari, 6129; Müslim, 2150.
Ahmed, 12237.
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Rasûlullah  ﷺashabına şaka/latife yaptığı gibi onlardan gelen şakaları da hoş karşılardı. Avf b. Malik  naklediyor: “Tebük Gazvesinde, deri bir çadır içindeyken Rasulullah ’ﷺin yanına geldim. Selam
verdim, karşılık verdi. “İçeri gel” dedi. “Bütün vücudumla mı ya Rasulallah!” diye latife yapınca “Bütün vücudunla” diye karşılık verdi ve
içeri girdim.286
Ashabının şakalarını hoşça kabul etmekle birlikte bu konuyu kuralsız da bırakmamış; üzüntüye, kızgınlığa ve zarara sebep olabilecek
şakaları yasaklamıştır. Bir hadislerinde şöyle buyurmuştur: “Şaka yollu da olsa, ciddi de olsa hiç kimse bir başkasının malını almasın.
Kim birinin bir asasını almışsa onu geri iade etsin.”287
Ashabıyla birlikte giderlerken içlerinden biri uyumuştu. Ashabtan
biri gidip adamın yanındaki ipi çekince adam korkudan irkildi. Bunun
üzerine Peygamberimiz ﷺ, “Bir Müslümanın, bir Müslümanı korkutması helal değildir.” buyurdu.288
3.6.4. Hüzünleri
Rasûlullah  ﷺkalbi katılaşan ya da ağlamayı erkekler için zayıflık
sayan kişilerden değildi. Aksine merhametli, olaylardan çabuk etkilenen, bu sebeple ağlayabilen bir kalbe sahipti. Fıtrata aykırı şekilde katı
ve donmuş olan bir kalp, olaylar karşısında yumuşamaz. Bu sebepledir ki Peygamber  ﷺböylesi bir kalpten Allah’a sığınarak şöyle dua
ederdi: “Allah’ım! Fayda vermeyen ilimden, huşusu olmayan kalpten, doymak bilmeyen nefisten, kabul olunmayan duadan Sana
sığınırım.”289
Ashabı, eşleri ve diğer insanlar karşısında Rasûlullah ’ﷺin ağlamasına tanıklık eden o kadar çok olay vardır ki! Ancak çabucak gözyaşı dökebilen, gözleri hemencecik dolabilen biri olmasına rağmen
ağlamak onun vakarından veya Rabbinin rızasından hiçbir şey götür286
287
288
289

Ebu Davud, 5000; İbn Mace, 4042; Ahmed, 23451.
Ebu Davud, 5003; Tirmizi, 2160; Ahmed, 17481.
Ebu Davud, 5004; Ahmed, 22555.
Müslim, 2722.
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memiştir. Ashabının tasvir ettiği üzere içinde su kaynayan tencerenin
ses çıkarması gibi iniltiyle ağladığı olurdu. Fakat ne ağlarken ne de
gülerken sesini yükseltirdi.
Rasûlullah  ﷺRabbinin takdiri ve büyüklüğü karşısında ağlamıştır.
Kendi başına kaldığında ya da ashabından ayrı kaldığında her zaman
için kederi büyüktü. Ashabından Ebu Hureyre ve Enes b. Malik 
Peygamberimizin şöyle söylediğini nakletmektedir: “Benim bildiklerimi bilseydiniz kesinlikle az güler çok ağlardınız.”290
Bu ifade birkaç kelimeden oluşan son derece beliğ bir ifadedir.
Kendi başına anlamını düşünmek üzere duyanın gönlünde çeşitli izler
bırakır, hayallerinin önüne geniş bir alan açar. Bilselerdi az gülmelerine ve çok ağlamalarına sebep olacak olup da Rasulullah ’ﷺin bilip
kendilerinin bilmediği şeyler nelerdi? Onlar Kıyamet Günü, hesaba çekilme ve azapla ilgili olarak bunların bazılarını biliyorlardı. Fakat yine
de ashab dehşete kapılmış gibi gözükmekte; sanki kendilerini ve hallerini kusurlu görecek bir düşünceye dalmışlardır. Ravi diyor ki: “Bu
söz üzerine Rasulullah ’ﷺin ashabı yüzlerini örttüler ve hıçkıra hıçkıra
ağladılar.”291
3.6.5. Namazdayken Ağlaması
Namazda Kur’an okumaya başladığı zaman huşusundan ve Rabbinin yüce makamı karşısında haşyete kapılmasından dolayı bazen ağlardı. Ashabından Abdullah b. eş-Şuhayr diyor ki: “Rasulullah ’ﷺi ağlamaktan, göğsü değirmen gibi inleyerek namaz kılarken gördüm.”292
Başkasından Kur’an dinlerken ağladığı da olurdu. Nitekim sahabeden Abdullah b. Mesud ’tan kendisine Kur’an okumasını istediği
nakledilir. Abdullah b. Mesud  da Nisa Suresi’ni okur. O diyor ki:
“Her bir ümmetten bir şahid getirdiğimiz ve seni de onlara şahid
olarak gösterdiğimiz zaman halleri nice olacak!” (Nisa, 4/41) ayetine
290 Buhari, 6485; Müslim, 426.
291 Buhari, 4621; Müslim, 2309.
292 Ebu Davud, 904; Nesâî, 1214; Ahmed, 15877.
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gelince Rasulullah ‘ ﷺBu kadarı yeterli’ dedi. Bir de baktım ki iki
gözü iki çeşme.”293 Bu olayda sahabînin okuduğu ayetlerin anlamlarını anladığı ve hissedip mesajın farkında olduğu için Peygamberimizin
gözleri yaşla dolup taşmıştır. Şüphe yok ki Peygamber ﷺ, Rabbinin
huzurunda ümmetine şahit olacağı için büyük bir sorumluluk taşıyor
ve gaybı o an orada hazır bir gerçeklik olarak yaşıyordu.
Seven bütün insanların, değer verdiklerini kaybettiklerinde yaptıkları gibi sevdiği kişileri kaybettiği zaman ağlardı. Ancak Rasûlullah
ﷺ, ağlamasını Rabbinin rızasına bağlamıştı. Yani ağlaması Rabbinin
rızasına ve kaderine kızan, yaşadığı olay karşısında öfkesine kapılan
ve reddeden bir ağlama değildi. Aksine ayrılıktan kaynaklanan bir
merhamet ve hüzün ağlamasıydı. Nitekim henüz bebek olan oğlu
İbrahim’i kaybedince ağlamıştır. Esma bt. Yezid  anlatıyor: “Oğlu
İbrahim vefat edince Rasulullah  ﷺağladı. Taziye edenlerden biri -ya
Ebu Bekir ya da Ömer- dedi ki: “Sen, Allah’ın saygın kıldıkları içinde
bu saygınlığı en çok hak eden kişisisin.”294 Rasulullah  ﷺise şu şekilde
mukabelede bulundu: “Göz, yaş akıtır; kalp de üzülür. Rabbimizi
kızdıracak bir şey söylemeyiz. Ortada hak olan bir söz, bizleri bir
araya getirecek söz verilen bir gün olmasaydı ey İbrahim! Hiç şüphe yok ki şu an hissettiklerimizden daha fazlasını hissederdik. Şu
var ki senin ayrılışından dolayı üzgünüz.”295
Kızlarından biri defnedilirken de ağlamıştır. Enes b. Malik  rivayet ediyor: “Rasulullah ’ﷺin kızlarından birinin defnine tanık olduk.
Rasulullah ﷺ, kızının kabri başında oturuyordu. Gözlerinden yaşlar
aktığını gördüm.”296
Rasûlullah ﷺ, torunu vefat ettiğinde ağlamıştır. Üsame b. Zeyd
 olayı şöyle nakletmektedir: “Peygamber ’ﷺin kızlarından birinin
oğlu ölmek üzereydi. Rasulullah ’ﷺe gelmesi için haber gönderdi. Ra293 Buhari, 5050; Müslim, 800.
294 Bu sözle bir peygamberin, Allah’ın takdiri karşısındaki ağlamasına duyulan
şaşkınlık ifade edilmek istenmiştir. Çeviren.
295 İbn Mace, 1589; Rivayetin aslı Buhari, 1303 ve Müslim, 2315’te geçmektedir.
296 Buhari, 1432. Osman  ile evli olan Ümmü Gülsüm ’nın vefatı olayı. Çeviren.
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sulullah  ﷺise “Aldığı da, verdiği de Allah’ındır. Her varlık belirli
bir vadeye doğru gider. Sabretsin ve ecrini Allah’tan beklesin.”
denilmesini söyledi. Ardından ben, Muaz b. Cebel, Übey b. Ka’b ve
Ubade b. Samit, Rasulullah  ﷺile birlikte kalktık ve oraya gittik. Oraya varınca çocuğu Rasulullah ’ﷺe verdiler. Çocuğun göğsü sesli sesli
titriyordu. Çocuğun bedeni, içinde az miktarda su bulunan bir kırba
gibiydi. Rasulullah  ﷺağladı. Sa’d b. Ubade (şaşırarak) “Ağlıyor musun?” diye sorunca Rasulullah  ﷺşöyle buyurdu: “Allah, sadece merhametli olan kullarına merhamet eder.”297
Mute Savaşı ile ilgili bilgiler geldiği zaman da ağlamıştır. Peygamber  ﷺMedine’de ashabıyla birlikte konuşuyordu. Bu esnada dedi ki:
“Sancağı Zeyd aldı ve şehit düştü. Sonra Cafer aldı, o da şehid
oldu. Ardından Abdullah b. Revaha sancağı aldı, Abdullah da şehid oldu. -Bu esnada Rasulullah ’ﷺin gözleri sel olmuştu.- Nihayet
sancağı komutan olmadığı halde Halid b. Velid aldı. Cenab-ı Hak
zaferi ona nasip etti.”298
Bir yolculuğunda yine ashabıyla birlikteydi. Annesinin kabrini ziyaret etti. Başucunda durdu ve ağladı.
Rasûlullah  ﷺyetimlere olan şefkati sebebiyle ağlardı. Zeyd b.
Hârise ’ın şehid edilmesinin ardından oğlu Üsame ’ı önünde
gördüğünde Peygamberimiz  ﷺZeyd ’ı hatırlar ve çok değer verdiği sevgili arkadaşının ayrılığı ve bu yetime olan şefkatinden ve üzüntüsünden dolayı ağlardı. Bu durumu Abdullah b. Mesud  şöyle aktarmaktadır: Zeyd b. Hârise’nin şehid edildiği öğrenildiğinde Üsame,
Peygamber ’ﷺin yanında değildi. Sonradan Peygamber ’ﷺin yanına
geldi ve karşısında durdu. Üsame’nin gözleri doldu. Rasulullah  ﷺağladı. Nihayet gözleri kuruyunca Peygamber  ﷺdedi ki: “Neden bizden
uzak durdun? Sonra da neden gelip bizi üzdün?” Ertesi gün olunca
Üsame tekrar geldi. Peygamber  ﷺonun gelmekte olduğunu görünce
duygulandı ve şöyle dedi: “Vallahi! Senden dolayı dün hissetmedik297 Buhari, 7448; Müslim, 923.
298 Buhari, 1246.
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lerimizi bugün hissediyoruz.” Üsame yaklaşınca da Peygamberimizin gözleri doldu ve ağladı.299
Ashabına karşı olan hassasiyetinden ve onların hastalanmalarından dolayı ağlardı. Rasûlullah ﷺ, hasta olan ashabından birini ziyaret
etmişti. Karşılaştığı bu hastalık sebebiyle Peygamberimiz  ﷺduygulandı ve ağladı. Olayı Abdullah b. Ömer  naklediyor: Sa’d b. Ubade rahatsızlanmıştı. Peygamber  ﷺAbdurrahman b. Avf, Sa’d b. Ebi
Vakkas ve Abdullah b. Mesud’la birlikte onu ziyaret etmek için geldi.
Yanına geldiğinde etrafını ailesinin sardığını gördü. “Ruhunu teslim
etti mi?” diye sordu. “Hayır ya Rasulallah!” diye cevap verdiklerinde
Peygamber  ﷺağlamaya başladı.300

299 Tirmizi, 989; Ebu Davud, 3163; İbn Mace, 1456.
300 Buhari, 1304; Müslim, 924.
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4.1. Rıfk Sahibi Olması/Merhametli ve Yumuşak Huyluluğu
Acı çektiği ve zarar gördüğü anlar dâhil öfkeliyken, durumdan
memnunken, mutlu veya üzgünken, hayatın birbirinden farklı hallerinde yumuşak huyluluk ve nezaket Rasûlullah  ﷺile her zaman yan yana
olmuştur. Olayların kendisini zora düşürdüğü, kavminin onun kanını
akıttığı günde o, onlar için şöyle dua ediyordu: “Allah’ım! Kavmime
hidayet nasip et. Şüphesiz onlar, hakikati bilmiyorlar.” Ashabından
birileri, Rasulullah ’ﷺe eza edenlere karşı Rasulullah ’ﷺden beddua
etmesini istediğinde ise şu şekilde karşılık veriyordu: “Kesin olan şu
ki ben lanetçi olarak gönderilmedim.”301 İşte bu şekilde Peygamber
’ﷺin rahmeti öfkesine, yumuşak huyluluğu sertliğine galip olmuştur.
Rasûlullah  ﷺsert sözlerin sert eylemler getireceğinin, katı kalpli
kişinin, insanların kendisinden uzaklaşmaya ve kendisine yakın olmaktan ve kendisiyle iletişim kurmaktan uzak durmaya sebep olacağının
idrakindeydi.

Kur’an üzerinde tefekkür eden kişi, Kur’an’ın, yumuşak huyluluğun konumunu yücelttiğini ve bunu emrettiğini görecektir. Hatta
Rasûlullah ’ﷺin dikkatini bu yöne çekerek şöyle buyurmuştur: “O
vakit Allah'tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın! Şayet
sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz, etrafından dağılıp
giderlerdi. Şu halde onları affet; bağışlanmaları için dua et; iş
hakkında onlara danış. Kararını verdiğin zaman da artık Allah’a
dayanıp güven. Çünkü Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever.” (Âl-i İmran, 3/159)
301 Müslim, 1599.
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Kur’an, İslam’a davet yöntemi anlamında ilkesel bir tercih olarak
yumuşak huylu hareket edilmesine teşvik etmiş, İslam inancı ve tefekkürünün pratik tecrübesinin önemli bir esası ve rüknü olarak kabul
etmiştir. Nitekim Allah teâlâ şu sözüyle Rasûlullah ’ﷺi yumuşak olmaya yönlendirmektedir: “İman edenleri kanatlarının altına al.” (Hicr,
15/88)

Yani onlara yumuşak davran, nezaketi elden bırakma. Ayette geçen ve kanatlarının altına almak olarak tercüme edilen ifade “kanatlarını indir” şeklindedir. Bu ifade Araplar tarafından vakur ve halim
olunduğu zaman kullanılan bir ifadedir ve kibar, nazik ve yumuşak olmaya, güzel ilişkiler kurmaya bir çağrı olarak Ku’an’ın özgün üslubuna
dair hissedilir bir tasviri yansıtmaktadır.
Allah teâlâ bu şekilde Peygamber ’ﷺe muhalifleriyle bu şekilde
ilişkiye geçmesini emretmiş ve şöyle buyurmuştur: “Onların söylediklerine sabret, yanlarından güzellikle ayrıl.” (Müzzemmil, 73/10)
Güzellikle ayrılmak, sana sataşmasa bile hasmına herhangi bir şekilde sataşmada bulunmaman demektir. Allah teâlâ, Rasulullah ’ﷺe,
hasımlarından duyduğu çirkin sözlere hiçbir azarlama, büyüklenme
göstermeksizin ve kendini savunmaksızın sabretmesini emretmiştir.
Tam tersine kalplerinde gelecekte ilişkilerini engelleyebilecek, kendisine ilgi göstermelerinin ve hidayet mesajını dinlemelerinin önüne set
olabilecek herhangi bir eza bırakmadan güzellikle hasımlarından uzak
durmasını ve onları Allah’a bırakmasını emretmiştir. Bir başka deyişle
sevgi ve kaynaşma bağlarını koparmayan, iletişim köprülerini yıkmayan bir uzak durma olmalıdır.
Yüce Allah, yumuşaklık ve hüsnü muamele ile kabalık ve kötü muameleyi şöyle karşılaştırmaktadır: “İyilikle kötülük bir olmaz. Sen
(kötülüğü) en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki candan bir dost olur.” (Fussilet, 41/34)
Bu ayette; onlardan gelecek olan sıkıntılara sabret, yaşadığın
öfkeyi içine hapset, sana kötü davranan kişilere sen hilmle davran.
Acılarının kaynağı olan kişilere, onların katı kalplerine değecek olan
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yumuşak ve nezih bir şekilde yüce ve değerli duygularla muamele et.
Bu tutumun, onların kalplerindeki katılığı ve sana karşı olan kabalığı
seni sevmeye dönüştürecektir. Davetine düşman olanlar karşısında tek
bir kişiyi bile “yakın bir dost” (Fussilet, 41/34) konumuna yükseltecek
oranda muhaliflerle olan ilişkilerde yumuşak davranma yöntemini esas
alması, onların kalplerini ona doğru çekmeye vesile olacaktır. Öyle ki
nihayet bu kalpler, onun rehberliğini ve hidayetini dinleyen birer kulak
kesilecekler ve böylece onları içinde bulundukları durumdan kuratarabilecektir.
Nitekim ayetler yumuşak huyluluğun peygamberlerin âdetleri olduğunu açıklamaktadır. Yüce Allah, elçisi Musa  ve Harun ’ı âsi
Firavun’a gönderdiği zaman şöyle buyurmaktadır: “Firavun’a gidin,
çünkü o iyiden iyiye azdı. Ona yumuşak söz söyleyin. Belki o,
aklını başına alır veya korkar.” (Tâhâ, 20/43-44)
Ayetler, İslam’a davet ettiğinde babasının kendisine çıkıştığı zaman
İbrahim ’ın hali üzerinden yumuşaklığın ve nezaketin sınırına ulaşmaktadır: “(Babası:) ‘Ey İbrahim! dedi, sen benim ilahlarımdan yüz
mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen, andolsun seni taşlarım!
Uzun bir zaman benden uzak dur!’ İbrahim, ‘Selâm sana (esen
kal)!’ dedi, ‘Rabbimden senin için mağfiret dileyeceğim. Çünkü O
bana karşı çok lütufkârdır.’” (Meryem, 19/46-47)
Ayetlerde de açıklandığı gibi peygamberler, rıfk/yumuşak huyluluk konusunda başkalarının ulaşamayacağı seviyelere ulaşmışlardır.
4.2. Muhammed ’ﷺin Rıfk Ahlakına Bakışı
Hiç kuşku yok ki Rasûlullah  ﷺyumuşaklık ve nezaket anlamındaki rıfka, Müslümanın şahsiyetini oluşturan temel ahlakî bir değer
olarak bakmıştır. O, ümmetine Allah’ın yumuşak huylu kişiyi sevdiğini, yumuşak huylu davranışın tamamını sevdiğini öğretmiş ve şöyle
demiştir: “Muhakkak ki Allah, her türlü konuda yumuşak ve kibar
olunmasını sever.”302 Müslümanlara rıfkın, olayları ve durumları tez302 Buhari, 6924; Müslim, 2165.
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yin edeceğini şu sözüyle bildirmiştir: “Rıfk, her ne işte olursa muhakkak onu tezyin eder. Her neyden çekip alınırsa da onu kötü hale
getirir.”303
O, sıklıkla yumuşak davranan kişiler için dua ederdi: “Allah’ım!
Ümmetime her kim merhametle yumuşak davranırsa sen de ona
merhametle yumuşak davran.”304
Peygamberimiz ﷺ, merhametli ve yumuşak huylu olmayı değerli
nimetlerden biri saymıştır. Bu nimet hangi eve girerse o ev ahalisi,
Allah teâlâ’nın, kendileri için hayır murad ettiğini bilmelidirler. Şöyle
buyrulmuştur: “Allah  bir ev halkı için hayır murad ettiği zaman
o ev halkının üzerine merhamet ve yumuşaklığı lutfeder.”305
Rıfk ile hareket etmenin, aksi yönde hareket etmekten çok daha
müspet neticeleri vardır. Rasûlullah  ﷺeşi Aişe ’a şöyle hitap etmektedir: “Ey Aişe! Şüphesiz Allah rıfk sahibidir, rıfkı sever ve rıfka, kaba ve sert olmaya vermediklerini verir.”306
Diğer yandan yumuşaklıktan ve merhametten mahrum olan kişi
çok değerli bir şeyi kaybetmiş demektir. Rasulullah  ﷺşöyle buyuruyor: “Her kim merhamet ve yumuşak huyluluktan mahrum bırakılırsa hayrın tamamından mahrum bırakılmış demektir.”307
Rasûlullah ﷺ, insanlara bu mesajını ulaştırmaları için çeşitli belde
ve ülkelere gönderdiği elçilerine ve davetçilerine bu yüce ahlakı ısrarla
öğretmeye çalışmış; bu ahlakî meziyete bağlı kalınmasına vurgu yapmıştır. Yemen’e gönderirken Sa’d b. Muaz  ve Ebu Musa el-Eş’ari
’a şunu tavsiye etmiştir: “Cehennem ateşinden kurtulacak kişiyi
size bildireyim mi? İnsanlara yakın olan, yumuşak huylu, kolay
olan herkes.”308
303
304
305
306
307
308

Müslim, 2594.
Ahmed, 23816.
Ahmed, 23906.
Müslim, 2593.
Müslim, 2529.
Tirmizi, 2488.
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4.3. Rıfkın/Yumuşak Huyluluğun Hayatı Kuşatması
Rasûlullah ﷺ, ne kadar büyürse büyüsün kiminle olursa olsun her
türlü ilişkide yumuşaklığa ve kolaylığa vurgu yapmıştır. Eşi Aişe ,
hasımlarıyla olan ilişkisine dair Peygamberimizle ilgili şöyle bir olayı
nakleder: “Yahudilerden bir grup, Peygamber ’ﷺin yanına geldiler ve
“ölüm üzerinize olsun” anlamına gelen “es-sâmu aleyküm”309 dediler.
Ne demek istediklerini anlamıştık. Ben de “ölüm ve lanet sizin üzerinize
olsun” diye mukabelede bulununca Rasulullah  ﷺdedi ki: “Sakin ol ey
Aişe! Allah her halükarda nezaket ve yumuşaklığı (rıfkı) sever.”310
Bedevi biri Mescid-i Nebevi’ye girip küçük abdestini bozduğunda
mani olmak için sahabe ayağa kalkınca Rasûlullah  ﷺonları engellemiş ve “Adamı paniğe sokmayın.” demiştir. Adam işini bitirip gitmeye kalkınca da onu çağırmış ve şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz bu
mescitler, bu tür şeyler için yapılmamıştır. Mescitler sadece namaz
kılmak, Allah’ı anmak ve tesbih etmek için inşa edilmişlerdir.”
Ardından Peygamberimiz ﷺ, ashabına bu durumla ilgili olarak son
derece ilginç ve güzel bir örnek vermiş ve şöyle demiştir: “Ben ve
bu bedevi, devesi kontrolden çıkan ve kaçan bir adama benziyoruz. İnsanlar kalkıp hızla devenin peşine düşerler. Deve de hızla
onlardan kaçar. Bu esnada da adam arkalarından bağırır: ‘Devemi rahat bırakın. Ben halledirim.’ Nihayet insanlar deveyi bırakıp
dağılınca adam yerden bir miktar ot alıp elbisesine koyar. Deveye
doğru uzatır ve deveyi kendine çağırır. Deve gelinceye kadar böyle
yapmaya devam eder.”
Muaviye b. Hakem ’tan naklediliyor: “Rasulullah ’ﷺin yanına
gelince İslam’ın tavsiye ettiği bazı hususları öğrenmiştim. Öğrendiklerimden biri de şuydu: Aksırdığın veya hapşırdığın zaman Allah’a hamdet. Aksıran veya hapşıran kişi Allah’a hamdettiği zaman ‘Allah sana
merhamet etsin’ de. Nitekim Rasulullah ’ﷺle birlikte namaz kılarken
309 Akıllarınca selam ifadesine benzeterek belli etmeden hakaret etmek istiyorlar.
Çeviren.
310 Buhari, 624; Müslim, 2165.

Rahmet Peygamberi Muhammed ﷺ

156

adamın biri aksırdı ve Allah’a hamdetti. Ben de sesimi yükselterek
‘Allah sana merhamet etsin.’ dedim. İnsanlar bana gözleriyle imada
bulundular. Bu durum beni rahatsız etti ve ‘Ne diye beni göz ucuyla
azarlıyorsunuz?’ dedim. Bu sefer de ‘Subhanallah’ dediler. Rasulullah  ﷺnamazı bitirince ‘Konuşan kimdi?’ diye sordu. ‘Şu bedevidir.’
dediler. Onların bu cevabı üzerine Rasulullah  ﷺbeni yanına çağırdı.
Babama ve anneme yemin olsun ki ne ondan daha önce ne de ondan
daha sonra Rasulullah ’ﷺden daha güzel öğreten birini görmedim.
Vallahi bana çıkışmadı, vurmadı, hakaret de etmedi. Ama şuna benzer
şeyler söyledi: “Bu namaz içinde beşer kelamının söylenmesi doğru
olmaz. Namaz sadece tesbih, tekbir ve Kur’an kıraatidir.”311
4.4. Mütevazılığı
Rasûlullah ﷺ, ashabıyla olan ilişkilerinde sıradan bir insan veya diğer insanlar gibi biri değildi. O, kendisine gökten vahiy gelen bir kişiydi. Emreden ve emrine itaat edilen, yasaklayan ve yasaklaması karşılık
bulan bir liderdi. O bununla birlikte şerefi, mevkii ve üstün bir statüsü
olan Kureyşli bir aileye mensuptu. Ashabının ilgisinin, saygısının odağında olması nedeniyle konuştuğu zaman susarlar ve onu dinlerlerdi.
Emir verdiği zaman bu emri yerine getirmek için yarışırlardı.
Sıradan bir insan bu konumda olduğunda bu durum, etrafında bir
çember oluşturmasına, kendini her şeyi bilen başkalarını ise hiçbir şey
bilmeyenler olarak görüp insanlara karşı büyüklenmeye sürükleyebilir.
Sanki o, başkalarının sahip olamadığı bazı şeylere sahiptir. Bu yanlış
düşünce ve tutumu, onu kendi düşüncesinde yer eden bu konumu
ve statüsü ile uyumlu gibi gözüken bir hayat yaşamaya götürebilir.
Ancak Rasûlullah  ﷺbunun tamamen tersine kibir ve kendini üstün
görmekten uzaktı. Kendi etrafında bir çember oluşturmamış, bilakis
başkalarının yaşadığı gibi yaşamaya çalışmıştır.
Rasûlullah ’ﷺin tevazuunu kişisel hayatında, evinde, oturuşunda,
yatmasında ve yemeğinde açık bir şekilde görmekteyiz. O, ikram edilenler nezdinde kendilerine ayrıcalık verilmesi anlamına gelen yumuşak
311 Müslim, 537.
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ve lüks yatakları aramazdı. Hizmetkârı Enes b. Malik  bununla ilgili
bize bazı bilgiler aktarmaktadır. Rivayet ettiğine göre Enes ’ın ninesi,
Rasulullah ’ﷺi yaptığı bir yemeğe davet eder. Rasulullah  ﷺbu yemekten yer, sonra şöyle buyurur: “Hadi kalkın, size namaz kıldırayım.”
Enes  diyor ki: “Uzun süre yerde serili kaldığı için kuruyup kararmış
bir hasırımız vardı. Hasıra doğru kalktık. Ben hemen hasıra biraz su
serptim. Rasulullah  ﷺbu hasırın üzerine durdu. Ben ve Rasulullah ’ﷺin
azat ettiği yetim çocuk onun arkasına, yaşlı ninem de bizim arkamıza
durdu. Rasulullah  ﷺiki rekât namaz kıldı, sonra ayrıldı.”312
Ömer  kendisini etkileyen ve ağlatan bir olayı aktarır. Rasulullah
’ﷺin yanına girdiğindeki halini anlatarak şunları söylemektedir:
“Rasulullah  ﷺbir hasırın üzerindeydi ve hasırla arasında hiçbir şey
yoktu. Başının altında da içi lif dolu deriden bir yastık vardı. Ayaklarının
bir ucundaysa bir öbek tabaklama malzemesi ve asılı deriler duruyordu.
Vücudunun yan tarafında hasırın izini görünce ağladım.”313

Peygamber ﷺ, ashabından birini ziyaret ettiği zaman kendisine
sunulan -ne olursa olsun- hiçbir şeyi küçümsemezdi. Ashab-ı kiram
onun bu özelliğini bildiği için kendilerini zora sokma ihtiyacı hissetmezlerdi. Abdullah b. Amr  anlatıyor: “Rasulullah ’ﷺe benim oruçlarımdan bahsedildi. Bunun üzerine yanıma geldi. Ona içi lif dolu deriden bir yastık koydum. Yastığı benimle kendi arasına koydu ve bana
şunu sordu: “Her ay üç gün oruç tutmak senin için yeterli olmaz
mı?” Ben “Ya Rasulallah!” dedim, “Beş gün?” dedi. “Ya Rasulallah!”
dedim, “Yedi?” dedi. “Ya Rasulallah!” dedim, “Dokuz?” dedi. “Ya
Rasulallah!” dedim, “On bir?” dedi. Ben, “Ya Rasulallah!” dedim, bunun üzerine şöyle buyurdu: “Davud ’ın orucunun üzerine oruç
yoktur. Yılın yarısı; bir gün oruç, bir gün iftar.”314
Yatağı ve ev eşyaları konusundaki tutumu böyle olduğuna göre
kıyafetleri konusundaki tutumu da bundan uzak değildir.
312 Buhari, 370; Müslim, 658.
313 Buhari, 4913; Müslim, 1479.
314 Buhari, 1980; Müslim, 1159.
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4.4.1. Giyim-Kuşam ve Yeme-İçmedeki Tevazuu
Ebu Bürde  rivayet ediyor: Aişe  bize bir elbise ve kaba kalın
bir izar çıkarıp gösterdi ve “Peygamber  ﷺbu iki kıyafetin içindeyken
ruhunu teslim etti.” dedi.315
Peygamber  ﷺyatağı ve kıyafetleri konusunda böyle olduğu gibi
binek alışkanlıklarında da böyleydi. Oysa Araplar nezdinde bineklerin
ayrı bir yeri vardı ve ileri gelenler sıradan insanların bindiği bineklere
binmezlerdi. Rasûlullah  ﷺise onlar gibi değildi. Sıradan sayılan insanlar neye, nasıl biniyorlarsa öyle binerdi. Üsame b. Zeyd ’ın naklettiğine göre Rasulullah ﷺ, palanının üzerinde Fedek mamûlü bir kadife
örtü bulunan bir eşeğin sırtına oturmuş ve Üsame ’ı da arkasına
bindirmiştir.316
Yemesi-içmesi de bu minvaldeydi. Kibir ve üstünlük taslamaktan
uzaktı. Bizzat kendisi diyor ki: “Kölenin yediği gibi yer, oturduğu gibi
otururum.”317
Siyer kitapları, çevresindeki insanların bile fark edemediği derecedeki tevazuunu gösteren bir olay nakletmektedirler. Olay, eşi Aişe 
yoluyla aktarılmaktadır: “Hicret hadisesinde insanlar Rasulullah  ﷺile
Medine dışındaki taşlık bölgede bir araya geldiler. Rasulullah  ﷺinsanları sağ tarafa doğru yönlendirdi. Nihayet Amr b. Avf oğulları yurdunda konakladılar. O gün, Rabiu’l-Evvel ayının pazartesi günüydü. Ebu
Bekir ayağa kalktı. Rasulullah  ﷺsessizce oturuyordu. Ensardan olup
da daha önce Rasulullah ’ﷺi görmemiş olanlar gelip Ebu Bekir’i selamlamaya başladılar. Ta ki güneş Rasulullah ’ﷺi rahatsız etti. Bunun
üzerine Ebu Bekir ridasıyla onu gölgelemeye başladı da bu insanlar
Rasulullah ’ﷺin kim olduğunu anlayabildiler.”
4.4.2. İnsanlarla Olan İlişkilerindeki Tevazuu
Rasûlullah ’ﷺin tevazuu kişisel hayatıyla sınırlı değildi. Başkalarıyla olan ilişkilerinde de net bir şekilde gözüküyordu. Mutluluklarında
315 Buhari, 5818; müslim, 2080.
316 Buhari, 5964; Müslim, 1798.
317 Ebu Ya’lâ, Müsned, 4920.
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da, zor zamanlarında da onların arasına karışır, onlarla birlikte yaşardı. Az olsun çok olsun onlarla paylaşırdı. Uzun uzun onlarla sohbet
ederdi. Ashabından, kendisine yakın olan ve daha sonra hilafet görevini de üstlenen bir sahabî, Osman  anlatıyor: “Vallahi biz, normal
zamanlarda da, yolculuklarda da Rasulullah  ﷺile birlikte olduk. O,
hastalarımızı ziyaret eder, cenazelerimize katılır, bizimle birlikte savaşır, az ya da çok bizlerle paylaşırdı. Birtakım insanlar bana onun sünnetini öğretmeye kalkıyorlar. Belki de onlardan hiçbiri Rasulullah ’ﷺi
görmemiştir.”318
Osman bu rivayette kendi hâyâl dünyalarında, görmedikleri halde
Rasûlullah ’ﷺi tasvir eden bu kişileri eleştirmekte; gerek yolculukta
gerek sair hallerde, hayatın tatlısında ve acısında Peygamber ’ﷺle
yaşadığı gerçeği anlatmaktadır.
Rasûlullah ’ﷺin tevazuu, zayıf kişilere olan ilgisinde açıkça ortaya
çıkmaktadır. Zayıf kimseler rahatsız edilen, önemsenmeyen, ilgi duyulmayan kimselerdir. Oysa Rasûlullah  ﷺonlara yakın olmuş, değer
vermiş ve özel ilgi göstermiştir. Ebu’d-Derda  anlatıyor: “Rasulullah
’ﷺi şöyle söylerken duydum: ‘Zayıf saydığınız kişilerle ilgili bana
yardımcı olun. Hiç şüphe yok ki zayıflarınız sebebiyle sizlere rızıklar ihsan edilmekte ve yardım görmektesiniz.’”319
Rasûlullah ’ﷺin fakir ve zayıf kimselerle ilgili bu tevazuu, sadece
onlarla rahat bir şekilde bir arada bulunmakla sınırlı değildi. Aksine onların ihtiyaçlarını gidermekle ve sorunlarını çözmekle de ilgileniyordu.
Abdullah b. Ebî Evfâ  bu durumu şöyle aktarmaktadır: “Rasulullah
 ﷺçokça zikreder, boş gibi gözüken az laf eder, namazı uzun, hutbeyi
kısa tutardı. Dullarla veya yoksullarla yürüyüp ihtiyaçlarını görmekten
yüksünmezdi.”320
Çocuklarla ve küçüklerle oturup kalkması, Rasûlullah ’ﷺin insanlarla olan ilişkilerindeki tevazuundandır. Enes b. Malik ’dan rivayet
318 Ahmed, 506.
319 Ebu Davud, 2594; Tirmizi, 1702.
320 Nesâî, 1414.
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edildiğine göre kendisi çocukların yanına gelmiş, onlara selam vermiş
ve “Peygamber  ﷺböyle yapardı.” demiştir.321
4.4.3. Aile Bireylerine Karşı Tevazuu
Rasûlullah ’ﷺin tevazuu, aile bireyleriyle olan ilişkilerine de yansırdı. O, evinde ve ailesiyle olan ilişkilerinde mütevazı insanlar gibi yaşardı. Eşi Aişe  ev içindeki yaşantısını bize şu sözlerle tasvir etmektedir: “Ailesinin işiyle meşgul olur, namaz vakti gelince de kalkıp
namaza giderdi.”322
Başka bir rivayetinde ise bu durumu çok daha net bir şekilde gözler önüne sermektedir: “Diğer insanlar gibi bir beşerdi. Elbisesindeki haşeratı temizler, koyununu sağar, kendi işini kendi görürdü.”323
4.4.4. İşindeki Tevazuu
Rasûlullah ﷺ, kavminin meşgul olduğu işlerden herhangi biriyle
uğraşmaktan yüksünmezdi. Cabir b. Abdullah anlatıyor: “Merru’zZahrân’da Peygamber  ﷺile birlikteydik. Erak ağacının meyvelerinden
topluyorduk. Peygamber ‘ ﷺSiyah olanlarından toplamalısınız.’
dedi. Biz ‘Ya Rasulallah! Koyun gütmüşlüğün var gibi’ deyince şöyle
söyledi: ‘Evet. Çobanlık yapmayan bir peygamber var mı ki?’”324
4.4.5. Övünmeyi Yasaklaması
Bazı insanların tevazuu, sade bir hayat yaşamasının ve büyüklenmesine yol açacak bir şeylerin bulunmamasının neticesi olarak ortaya çıkmaktadır. Rasûlullah ’ﷺin tevazuu ise elde etmeye çalıştığı
ve aksi durumlarından uzak durduğu bilinçli bir tevazuydu. Nitekim
kalp hastalıkları konusunda çok sıkı uyarıları olmuştur. Özellikle de
zemmedilen kibir özelliğinin kalbe sirayet etmesinden. Peygamber ﷺ
321
322
323
324

Buhari, 6247; Müslim, 2168.
Buhari, 676.
Ahmed, 25662.
Buhari, 3406; Müslim, 2050.
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şöyle buyurmaktadır: “Kalbinde zerrece kibir bulunan kişi Cennete
giremez.”325
Ashabını da kendisini sultanlar gibi yüceltmemeleri ve kendisi için
ayağa kalkmamaları konularında uyarmıştır: “Kim ki insanların kendisi için ayakta durmalarından hoşlanırsa Cehennem’deki yerine
hazır olsun.”326
Enes  anlatıyor: “İnsanlar arasında Rasulullah ’ﷺden daha çok
sevdiğimiz biri yoktu. Buna rağmen sahabe onu gördükleri zaman,
bundan hoşlanmadığını bildikleri için, ayağa kalkmazlardı.”327
İnsanları kendisini övmekten ve methetmekten menediyor, kendisine tâbi olanları, meşru sınırları aşarak aşırılığa kaçan bazı Hıristiyanların düştüğü hataya düşmekten sakındırıyordu. Ömer  diyor ki:
Peygamber ’ﷺin şöyle dediğini duydum: “Hıristiyanların Meryem
oğlu İsa’yı övdükleri gibi beni övmeyin. Ben sadece Allah’ın kuluyum. Bu nedenle bana ‘Allah’ın kulu ve elçisi’ deyin.”328
Rasûlullah ﷺ, bağlılarının, bilgisizce ve delilsiz bir şekilde kendisini
başkalarına üstün tutmalarını hoş karşılamamıştır.
Kendisine iman etmeyenlerden olup kendisine hakaret edenlerin
ya da kendisine iman edenlerden olup hata edenlerin bu hakaret ve
hataları onu insaftan ve adaletli olmaktan ayırmamıştır. Bu tür durumlarda kendi benliğini, üstünlüğünü ortaya koymayı bir kenara bırakıyor ve bu eylem sahiplerini bundan menediyordu. Konuyla ilgili bir
örneği Ebu Said el-Hudri ’tan dinleyelim: “Rasulullah  ﷺotururken
bir Yahudi geldi ve şöyle dedi: “Ey Ebu’l-Kasım! Ashabından biri yüzüme vurdu.” Rasulullah “ ﷺKim?” diye sordu. Yahudi, “Ensardan bir
adam” dedi. Rasulullah “ ﷺOnu bana çağırın.” dedi. Adam gelince
Rasulullah “ ﷺOna vurdun mu?” diye sordu. Adam dedi ki: “Bunun
çarşıda ‘Musa’yı insanlara üstün kılıp seçene yemin ederim.’ şeklinde
325
326
327
328

Müslim, 91.
Ebu Davud, 5229; Tirmizi, 2755.
Tirmizi, 2754.
Buhari, 3445.
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yemin ettiğini duydum. Ben de ‘Ey pislik! Rasûlullah ’ﷺe de mi?’
dedim ve öfkeme kapılıp onun yüzüne vurdum.” Bunun üzerine Peygamber  ﷺşöyle buyurdu: “Bilip bilmeden peygamberlerden birini
diğerine üstün tutmayın.”329
Enes b. Malik ’ın naklettiğine göre ashabından biri “Ey insanların en hayırlısı!” şeklinde başkalarına karşı üstünlük içeren bir nitelemeyle kendisine seslenince bunu yadırgamış ve şöyle buyurmuştur:
“Bu dediğin kişi İbrahim ’dır.”330
4.4.6. Tarihçilerin Muhammed ’ﷺin
Tevazuuna Tanıklıkları
Rasûlullah ’ﷺin hayatını inceleyen birçok tarihçi, onun tevazuuna
tanık olmuştur. İskoçyalı müsteşrik William Montgomery Watt şöyle
demiştir: “Kuşkusuz Muhammed, insanların saygısını ve güvenini dinî
esaslara dayalı işleri sayesinde kazanmıştır. Bu arada kalpleri adeta
büyüleyen ahlakî meziyetlerine ilaveten taşıdığı cesaret, kararlılık ve
nezihlik gibi özellikleri insanların kendisini sevmelerini ve samimiyetle
yaklaşmalarını sağlamıştır.”
İngiliz tarihçi Edward Gibbon, meşhur Roma İmparatorluğu’nun
Gerileyiş ve Çöküş Tarihi adlı eserinde şu ifadelere yer vermektedir:
“Rasûlullah ’ﷺin temiz ahlakî anlayışı, liderliğin kibrini bir kenara atmıştır. O, aile içinde karşılaşılabilecek basit ev işleriyle uğraşmaktan geri
durmamış; ateş yakmış, yeri süpürmüş, koyun sağmış, kendi elleriyle
ayakkabısını ve elbisesini yamamış, söküğünü dikmiştir.”
Rahip Bosworth Smith, Peygamber ’ﷺin tevazuuna dair şunları söylemiştir: “O, devletin ve aynı inanca iman eden bir topluluğun
lideriydi. Aynı anda hem kayser’in331 hem de papa’nın otoritesini taşıyordu. Ancak o, papaların kibir ve gururundan uzak bir papa; kalabalıkları ve muhafız alayı, askerleri ya da kişisel bir koruması, herhangi
329 Buhari, 2312.
330 Buhari, 2412.
331 Arapça’da Bizans imparatorlarını ifade etmek için kullanılan bir ifade. Çeviren.
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bir polis gücü veya sabit bir kazancı olmayan bir kayserdi. Bu durumu
destekleyebileceği ve koruyarak sürdürebileceği hiçbir imkânı olmadığı halde bütün güç ve yetkileri elinde tutuyordu. Onun sade özel
yaşantısı, sosyal yaşantısı ile tamamen uyumluydu.”
4.5. Ona Gönülden Bağlı Olanlar: Sahabe-i Kiram
Rasûlullah ’ﷺe yakın olan kişilere “sahabe” denilmektedir. Onlar
için “vezirler” ya da “özel maiyeti” veya tarihte rastladığımız türden
buna benzer ifadeler kullanılmamıştır. Zira Rasûlullah  ﷺbir kral ya da
imparator hayatı yaşamamış, çevresindekilere bu mantıkla davranmamıştır. Tam tersine o bir davetçi, eğitimci, arkadaş, dost, lider ve öğretmen olmuş ve bu durum çevresindekiler üzerinde etki bırakmıştır.
Hatta Peygamber ﷺ, kendisiyle karşılaşan ancak kendisini yakından tanıyamadıkları için böylesi havaya kapılan, bütün ihtişamıyla bir melikle
karşılaşacaklarını zanneden kişilerin bu yanılgılarını izale etme çabasında olmuştur. Rasûlullah  ﷺşöyle buyurmuştur: “Rahat ol. Ben sultan
değilim. Ben kuru et332 yiyen Kureyşli bir kadının oğluyum.”333
Rasûlullah  ﷺküçük büyük her türlü davranışında tevazu göstermeye titizlenirdi. Selam verdiği ve tokalaştığı kişiler ellerini önce bırakmadıkça elini çekmezdi. Bu bütünüyle alçakgönüllük, içten içe sevgi,
saygı ve muhatabını mutlu eden bir davranıştı.
4.6. İşleri konusunda Ashabıyla Ortak Hareket Etmesi
Ashabıyla birlikteyken Rasûlullah ’ﷺin, onlara sadece birtakım
emirler vermekle yetinmek gibi bir alışkanlığı yoktu. Doğrusu buna
imkânı da vardı. Fakat o, onlarla birlikte hareket ediyor, her türlü cömertlik ve sohbetle onlara katılıyordu.
Medine’ye geldiği zaman ilk yaptığı iş, ashabıyla yardımlaşarak bir
mescit inşa etmek olmuştur. Kendisi bizzat mescidin inşasında çalışmıştır. Enes b. Malik  anlatıyor: “Peygamber  ﷺMedine’ye geldi ve Amr
332 Sadelikten ve tevazudan kinayedir. Çeviren.
333 İbn Mace, 3312.
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b. Avf oğulları mahallesi denilen Medine’nin en yüksek yerinde konakladı. Peygamber  ﷺonların arasında on dört gece kaldı. Daha sonra
Neccar oğullarına haber göndermiş ve onlarla birlikte oradan ayrılarak
Ebu Eyyub el-Ensarî ’a misafir olmuştur. Rasulullah  ﷺbu dönemde
namaz vakti nerede gelirse orada ashabıyla birlikte namaz kılardı. Nihayet bir mescit yapılmasını emir buyurdu. Mescit yapılmaya başlandı. Bu
esnada sahabe şiirler okuyor, Rasulullah  ﷺde onlarla birlikte taş taşıyor
ve şöyle dua ediyordu: “Allah’ım! Ahiretteki hayırdan başka hiçbir
hayır yoktur. Ensar ve Muhacirleri mağfiret eyle.”334
Hendek Gazvesi’nde Kureyşliler ve ittifak kurdukları Arap kabileleri saldırı hazırlıklarına başladıklarında yüksünmeden, öfkelenmeden,
bıkkınlık göstermeden hendek kazmış ve toprak taşımıştır. Oysa bu
tür işlerden geri durma imkânına sahipti ve arkadaşlarının çalışması
yeterliydi. İşte onun bu davranışı ashabını etkilemiş olmalıdır ki bu
esnada şöyle şiir söylüyorlardı:
“Oturursak eğer çalışırken mescit için Nebi
Budur, haktan uzaklaştıracak yanlış amel bizi.”
4.7. Merhametli Oluşu
Merhamet, Rasûlullah ’ﷺin kişilik özellikleri arasında en önemlisiydi. Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah’ın onu insanlığa rahmet olarak
gönderdiğinden söz edilmektedir: “Biz seni âlemlere ancak rahmet
olarak gönderdik.” (Enbiya, 21/107)
Ancak merhamet, Rasûlullah ’ﷺde sınırlı ve ikincil bir özellik
değildi. Bilakis kendisinin bu şekilde adlandırılmasına varacak kadar
önemliydi. Ebu Musa el-Eş’ari  naklediyor: Rasulullah  ﷺkendisini
bazı isimlerle adlandırır ve şöyle derdi:
“Ben Muhammed’im, Ahmed’im. Peygamberlerin sonuncusuyum. İnsanlar benim önümde toplanacaklar. Ben tevbe peygamberiyim, rahmet peygamberiyim.”335
334 Buhari, 428; Müslim, 524.
335 Müslim, 235.
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Peygamber ’ﷺin hayatını ve siretini düşündüğümüzde her anında
ve diğer bütün insanlarla olan ilişkilerinde açık bir şekilde merhameti
görebilmekteyiz.
Onun merhameti, etkili bir olay karşısında duygusal bir tepkiyle sınırlı değildi. Bu normal insanî bir huydur. Çok az insan bundan
mahrum olur. Hatta katı kalpli kaba insanlarda da bu tür etkili hallerde
rahmet gözükebilir.
Alman müsteşrik Barthelemy Saint Heller şu tespitini dile getirmiştir: “Rasûlullah ’ﷺin kişiliğinde insanoğlunun taşıdığı özelliklerin
en önemlileri olan şu iki özellik vardır: Adalet ve merhamet.”
4.7.1. Yaşlılara Merhameti
İslam tarihinde durum farklı da olsa milletlerin tarihinde, toplumdaki yaşlıların konumuna nadiren yer verilir. Aynı şekilde çatışmalarda
ve savaşlarda onların haklarına dikkat edilmesi çok azdır. İslam tarihi, İslam Peygamberinin yaşlılara ve kocamışlara gösterdiği ilgi ve
merhameti gösteren sayısız şahidliklerle doludur. Nitekim Abdullah b.
Ömer ’dan, Rasûlullah ’ﷺin şöyle dediği nakledilmektedir: “Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen
bizden değildir.”336
Bir grup kişiye namaz kıldırırken namazı uzatan değerli sahabî
Muaz b. Cebel ’a kızmasında, yaşlı ve güçsüzlere karşı Peygamber
’ﷺin merhametini ve şefkatini gösteren deliller vardır. Şöyle söyled ğini görmekteyiz: “Ey Muaz! İnsanları cemaatle namaz kılmaktan
soğutacak mısın?” Bunu üç kez tekrarladıktan sonra şöyle devam etmiştir: “A’lâ, Şems veya Leyl Surelerini okuyarak namaz kıldırsaydın olmaz mıydı? Arkanda yaşlısı, zayıfı, işi olanı namaz kılıyor.”337
Dünyada cereyan eden savaşları nakleden yayınları, haberleri ve
raporları takip eden kişiler, sivillerin ve yaşlıların öldürülmesi, çocukların katledilmesi, kadınların iffetlerinin kirletilmesi karşısında derin
336 Tirmizi, 1919.
337 Buhari, 705; Müslim, 465.
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acılar çekmektedirler. O halde tarihin, mutlaka İslam Peygamberi ile
ilgili olarak savaş ve çatışmalarda ashabını ve ordu komutanlarını yaşlıları, kadınları ve çocukları öldürmemeye davet etttiğini kaydetmesi
gerekmektedir. Zira yaşlıların, çocukların, küçüklerin, kadınların, mabetlerindeki din adamlarının, hastaların ve yaralıların öldürülmemesine yönelik kesin yasağını içeren öğretileri vardır.
Yaşlılarla olan ilişkilerinde merhametini gösteren çeşitli olaylar yaşanmıştır. Örnek olması için Ebu Bekir es-Sıddîk ’ın babası Ebu
Kuhafe  ile ilgili yaşanan şu misali aktarmak istiyoruz: Ebu Kuhafe
İslam’a girdiği zaman oldukça yaşlıydı. Bu yüzden Mekke’nin fethinden
sonra bey’at etmesi için Ebu Bekir  onu Peygamberimiz ’ﷺe getirir.
Rasulullah  ﷺonların bu halini görünce şöyle buyurmuştur: “Bu yaşlı
adamı evinde bıraksaydın da ben onu evinde ziyaret etseydim, olmaz mıydı?” Ebu Bekir  ise şöyle cevap vermiştir: “Ya Rasulallah!
Senin onun yanına gitmendense onun senin yanınana gelmesi daha
uygundur.” Ardından onu Peygamber ’ﷺin önünde oturtmuş, Rasulullah  ﷺgöğsünü sıvazlamış ve Müslüman olmasını söylemiş; o da
Müslüman olmuştur.338
4.7.2. Kadınlara Merhameti
Kadının her türlü hakkının gasbedildiği, baskı ve zulüm gördüğü
asırlarda; hatta kadının insan olup olmadığının tartışıldığı zaman dilimlerinde Rasûlullah ’ﷺin getirdiği İslam Şeriatı miras, mülkiyet hakları,
eş seçimi gibi erkeklerin yararlandığı bütün hakları kadına tanımıştır.
İslam aynı zamanda kadın lehine çocukluğunda, gençliğinde, evliliğinde, boşanmasında, dul olarak veya yaşlı bir kadın olarak hayatını
sürdürürken onu koruyacak kuralların garantisini vermiştir.
Rasûlullah  ﷺkadınların gözetilmesini, onlara şefkatle yaklaşılmasını tavsiye etmiştir. Nitekim şöyle buyurmuştur: “Sizin en hayırlınız,
ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben içinizde ailesine karşı en
hayırlı olanınızım.”
338 Ahmed, 26416.
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“Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ederim.”339
Peygamber  ﷺailesine olan merhametiyle ilgili olarak bize bir örnek daha vermektedir. Mızraklarla gösteri yapan Habeşlileri izlerken
Aişe ’yı taşımıştır. Vefatından sonra Hatice ’nın arkadaşlarına
değer veriyor ve onlara hediyeler gönderiyordu.
Rasûlullah  ﷺkadınlara iyi davranılmasını emrettiği gibi kadınların
haklarının zayi edilmesinin, bu haklara tecavüz edilmesinin ve onların
güçsüzlüklerinden faydalanılmasının sonuçları konusunda şiddetli uyarılarda da bulunmuştur. Bir hadiste konuyla ilgili şu ifadeler geçmektedir: “Allah’ım! İki zayıf kesimin haklarını zalimlere karşı dokunulmaz kılıyorum: Yetimler ve kadınlar.”340 Bu rivayet, Peygamber
’ﷺin kadınların ve çocukların haklarına kastedenleri günah işlemekle
nitelendirdiği anlamına gelmektedir.
Kadınlara olan merhametini araştıran kişinin, Peygamberimiz ’ﷺin
dul kadınlara olan merhametine, onların işleriyle ve gözetimleriyle
ilgilenilmesini teşvik edişine vakıf olmaması mümkün değildir. Abdullah
b. Ebî Evfâ  naklediyor: “Rasulullah  ﷺçokça zikreder, boş gibi
gözüken az laf eder, namazı uzun, hutbeyi kısa tutardı. Dullarla veya
yoksullarla yürüyüp ihtiyaçlarını görmekten yüksünmezdi.”341
Rasûlullah  ﷺdullar ve yoksullar için koşturmanın önemini şiddetle
ifade etmiş; Allah rızası için bu şekilde davranan kişilerin Allah yolunda cihad eden mücahidlerin sevabına nail olacaklarını vurgulamıştır:
“Dul ve yoksul için koşturan kişi, Allah yolunda cihad eden, gece
yılmadan namaz kılan, gündüz yemeden ve içmeden oruç tutan
kişi gibidir.”342
Kadına karşı merhamet Peygamber  ﷺnezdinde onun haklarının korunması ve gözetilmesinin teşvik edilmesiyle sınırlı kalmamıştır.
Bilakis kadına psikolojik olarak eza verilmemesini de içermiştir. Ebu
339
340
341
342

Buhari, 5086; Müslim, 1468.
İbn Mace, 3678; Ahmed, 9374.
Nesâî, 1414.
Buhari, 6007; Müslim, 2982.

Rahmet Peygamberi Muhammed ﷺ

168

Katade  naklediyor: “Şüphesiz ki namaza durunca namazı biraz
uzatmak istiyorum. Ancak bir çocuğun ağladığını duyunca annesine sıkıntı vermekten rahatsız olduğum için namazı biraz kısa
tutuyorum.”343
4.7.3. Çocuklara Merhameti
Çocukların Peygamber  ﷺnezdinde özel bir yeri vardı. Özellikle
de torunlarına ayrı bir ilgisi vardı. Rasûlullah  ﷺçocuklara, diğer iş ve
meşgalelerinde pek rastlanmayan türden apayrı bir ilgi ve ihtimam
gösterirdi.
Rasûlullah ’ﷺin çocuklarla olan ilişkisi bu eserimizin başka bir bölümünde ele alınacaktır. Bu bölümde ise çocuklara merhametini yansıtan örneklere işaret edilecektir.
Rasûlullah ﷺ, çocukların karşılaştığı musibetler karşısında kalbinin hassaslaşması ve merhamet duyması konularında diğer insanlar
gibiydi. Üsame b. Zeyd  anlatıyor: Peygamber ’ﷺin kızlarından
biri “Oğlum ruhunu teslim ediyor, gelir misin?” diye haber yolladı.
Peygamberimiz  ﷺselam yollayarak şunları söyledi: “Aldığı da, verdiği de Allah’ındır. Her şeyin O’nun katında belirlenmiş bir vadesi
vardır. Sabretsin ve karşılığını Allah’tan beklesin.” Allah’a yemin
ederek mutlaka geleceğinin bildirilmesini de istedi. Ardından Sa’d b.
Muaz, Muaz b. Cebel, Übey b. Ka’b, Zeyd b. Sâbit ve bazı kişilerle
birlikte kalkıp ona gitti. Oraya varınca çocuğu Rasulullah ’ﷺe verdiler.
Çocuğun göğsü sesli sesli titriyordu. Çocuğun bedeni, içinde az miktarda su bulunan bir kırba gibiydi. Rasulullah  ﷺağladı. Sa’d b. Ubade
(şaşırarak) “Ağlıyor musun?” diye sorunca Rasulullah  ﷺşöyle buyurdu: “Allah, sadece merhametli olan kullarına merhamet eder.”344
Peygamberimizin çocuklara olan duyguları, kendisini hislenmeye
ve ağlamaya götürecek denli sahiciydi. Fakat o, kendini duygularına
343 Buhari, 707; Müslim, 470. Mescid-i Nebevi’ye sahabî hanımlar bazen çocuklarıyla
geliyorlardı. Çeviren.
344 Buhari, 7448; Müslim, 923.
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tamamen kaptırmıyor, duygularını ifade ederken mübalağaya kaçmıyor, Allah’ın kaza ve kaderine kızmıyor; sadece Allah ’yi razı edecek
sözler söylüyordu.
Rasûlullah ’ﷺin küçüklere olan merhameti musibet anlarıyla sınırlı bir hal değildi. Bilakis kendisinden ayrılmayan bir duygu haliydi.
Üsame b. Zeyd  şöyle naklediyor: “Rasulullah  ﷺbeni alıyor ve bir
dizine beni, diğer dizine de Hasan’ı oturtuyor, sonra da bize sarılıp
şöyle dua ediyordu: “Allah’ım! Bu ikisine merhamet et. Şüphe yok
ki ben de bu ikisine merhamet ediyorum.”345
Katade ise şu olayı aktarıyor: “Peygamber  ﷺomuzunda Ebu’l-Âs’ın
kızı olduğu halde yanımıza geldi ve bize namaz kıldırdı. Rükuya vardığında onu yere bırakıyor, secdeden doğrulunca tekrar alıyordu.”346
4.7.4. Merhamet Etmeyenleri Kınaması
Bazı huylar ve özellikler kişilerde doğuştandır. Kimileri merhametli
ve duygusal, kimileri cömert/eli açık, kimileri de cesur olur.
Merhamet, Rasûlullah ’ﷺde fıtrî bir özellikten ibaret değildi. Bilakis
insanlara merhameti öğretiyor, onları merhametli olmaya davet ediyor, merhametle davranılması gereken kişilere böyle davranmayanları
uyarıyordu. Ebu Hureyre  naklediyor: Yanında Akra’ b. Hâbis etTemîmi otururken Rasulullah  ﷺHasan ’ı öptü. Akra’ dedi ki: “Benim on tane çocuğum var. Birini bile öpmedim.” Rasulullah  ﷺona
baktı ve şöyle dedi: “Merhamet etmeyene merhamet edilmez.”347
Bir başka hadiste de Rasûlullah ﷺ, küçüklere merhamet etme duygusunu kaybedenlerin kalbinden merhametin sökülüp alındığını bildirmektedir. Aişe  anlatıyor: Bir bedevi Peygamber ’ﷺin yanına geldi
ve dedi ki: “Çocukları öpüyorsunuz. Oysa bizler çocukları öpmeyiz.”
345 Buhari, 6003. Üsame , Peygamberimiz ’ﷺin azadlısı Zeyd b. Hârise ’ın
oğluydu. Peygamberimiz henüz küçük olan Üsame’yi çok sever ve ilgisini
esirgemezdi. Çeviren.
346 Buhari, 5596; Müslim, 543.
347 Buhari, 5997; Müslim, 2318.
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Peygamber  ﷺise şöyle karşılık verdi: “Allah, kalbinden merhameti
çekip almışsa ben ne yapabilirim!”348
Peygamber  ﷺmerhameti, ümmetinin geneline emrediyor, merhamet ahlakını edinmeye gayret edenlerin Allah tebareke ve teâlâ’nın
merhametine layık olacaklarını açıklıyordu. Abdullah b. Amr , Peygamber ’ﷺe nisbet ederek şunu aktarmaktadır: “Merhamet edenlere
Rahman merhamet eder. Yeryüzü ehline merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin.”349
Cerir b. Abdullah  da şu hadisi naklediyor: “Allah, insanlara
merhamet etmeyene merhamet etmez.”350
4.7.5. Cahillere Merhameti
Peygamber ’ﷺin merhamet özelliğinin tecelli ettiği yerlerden biri
de cahil insanlara olan merhametidir. Şüphe yok ki cahiller, uygun
olmayan şeyler yaparlar ve bu durum bazen insanların katı/sert tepki
göstermelerine yol açar. Ebu Hureyre  bu durumla ilgili şu olayı nakletmektedir: Rasulullah  ﷺnamaz kılmak üzere kalktı, biz de
onunla birlikte kalktık. Namazdayken bir bedevi “Allah’ım! Bana ve
Muhammed’e merhamet et. Bizden başka hiç kimseye merhamet
etme.” diyerek dua etti. Peygamber  ﷺselam verdikten sonra bedeviye dönüp Allah’ın rahmetini kastederek şöyle dedi: “Vallahi geniş
olanı daralttın.”351 Namazdan sonra aynı bedevi, Mescit’in bir yerine
geçer. Bilindiği gibi mescidlerin Müslümanlar nezdinde özel bir yeri
vardır. Mescitler ibadet yeridir. Müslümanların Kur’an okumak, ilim
öğrenmek için biraraya geldikleri mekânlardır. İşte bu bedevi Mescit’te
küçük abdestini bozmaya başlar. Rasûlullah ’ﷺin ashabı bunu hoş karşılamaz ve adama çıkışırlar. Rasulullah  ﷺonları meneder ve ihtiyacını bitirinceye kadar adamı rahat bırakmalarını emreder. Daha sonra
nezaketle adamı çağırarak doğru olanı ona öğretir. Bu olayı bizzat
348
349
350
351

Buhari, 5998; Müslim, 2317.
Ebu Davud, 4941; Tirmizi, 1924.
Buhari, 7376; Müslim, 2319.
Buhari, 6010.
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bedevi, şu sözlerle nakletmektedir: “Bana doğru yaklaştı. Anne ve
babama yemin olsun ki beni ne azarladı ne de bana hakaret etti.
Fakat şunu söyledi: ‘Şüphe yok ki bu mescitlerde tuvalet ihtiyacı
giderilmez. Bu mekânlar Allah’ı anmak ve namaz kılmak için inşa
edilmişlerdir.’” Ardından bir kova su emretti ve idrar yapılan yerin
üstüne döküldü.352
4.7.6. Zayıf ve Güçsüzlere Merhamet Etmeyi Vurgulaması
Rasûlullah  ﷺküçüklere merhamet etmeyi ve merhamet edilmesi
gereken kimselere merhamet etmeyenlerin kendisinin sünneti ve yolu
üzerinde olmadıklarını vurgulamaktadır. Amr b. Şuayb , babası kanalıyla dedesinden Rasulullah ’ﷺin şöyle söylediğini rivayet etmiştir:
“Küçüklerimize merhamet etmeyen ve büyüklerimizin kadrini bilmeyen bizden değildir.”353
4.7.7. Teşrideki Merhameti
Rasûlullah ’ﷺin nezdinde merhamet, sadece duygu dünyasıyla ve
sosyal ilişkilerle sınırlı bir konu değildi. Bilakis merhametin izleri, hukuk hayatında da ortaya çıkıyordu. Rasûlullah ﷺ, ümmetine merhamet ediyor ve onlara meşakkat vermekten kaçınıyordu. Sözgelimi ağız
temizliği için misvak kullanımının önemini vurguluyor ve her namazdan önce ağız temizliğinin yapılmasını emretmeyi arzuladığını; ancak
ümmetine sıkıntı ve külfet olmasından korktuğu için bundan vazgeçtiğini beyan ediyordu. Nitekim Ebu Hureyre  bu sözünü şöyle nakletmektedir: “Ümmetime/insanlara meşakkat olacağını düşünmesem
her namazla birlikte misvak kullanmalarını emrederdim.”354
4.7.8. İbadetleri Eda Ederken Ümmetine Olan Merhameti
Rasûlullah  ﷺibadet ederken, hatta en önemli amelî ibadet olan
namaz kılarken bile ümmetine merhametli ve şefkatliydi. Enes b. Ma352 İbn Mace, 529.
353 Tirmizi, 1919; Ahmed, 6694.
354 Buhari, 887; Müslim, 252.
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lik , Rasulullah ’ﷺin şöyle dediğini aktarıyor: “Namaza duruyor355
ve namazı uzatmak istiyorum. Bu esnada çocuk ağlaması duyuyor
ve ağlaması sebebiyle annesinin çok acı duyacağını bildiğim için
namazımı kısa tutuyorum.”356
4.7.9. Merhameti Sebebiyle, Daha
Faziletli Olanı Terk Etmesi
Ümmetine olan merhameti sebebiyle bazı faziletli amelleri terk
ederdi. Peygamber  ﷺyatsı namazı için efdal olan vaktin, gecenin üçte
birine veya yarısına doğru olduğunu bildiriyor; fakat insanların erken
uyuduklarını, namazı beklediklerinde geç kalıp meşakkate düşeceklerini düşünerek yatsı namazını ilk vaktinde kıldırıyordu. Faziletli olanın
terkine yol açsa da bunda ümmetini zora düşürmemeyi itibara alıyordu. Aişe  diyor ki: “Peygamber  ﷺbir gece iyice karanlığa kaldı.
Öyle ki gecenin çoğu geçip gitti. Mescittekileri bile uyku bastırmıştı.
Sonra çıktı ve yatsıyı kıldırdı. Ardından dedi ki: “Ümmetime zor geleceğini bilmesem; bu vakit, yatsı namazının efdal olan vaktidir.”357
Teşri ve hukuk hayatıyla ilgili olarak Peygamber ’ﷺin, ümmetine
olan merhametinin bir göstergesi de yapamayacakları şeylerin ümmetine farz kılınması endişesidir. Rasûlullah  ﷺgeceleri, devamlı nafile
namaz kılardı. Ramazan aylarında ise namaza olan gayreti daha da
fazlalaşırdı. Bu ayda kendi başına gece nafile namaz kılardı. Birinde
mescidde bu şekilde namaz kıldı. Ashabı da onunla birlikte bu namaza
durdular. Devam eden birkaç günde de hadise tekrar edince, devam
etmesi halinde Allah’ın bu ibadeti onlara farz kılmasından endişelendi
ve kendi odasında kılmaya başladı. Olayı Aişe  şöyle naklediyor: Rasulullah  ﷺbir gün gece yarısı odadan çıktı ve mescidde namaz kıldı.
Erkekler de ona uyup namaz kıldılar. Sabah olunca insanlar bunu bir355 Sahabeye namaz kıldırmasını kastediyor. O dönemde kadın sahabîler, çocuklar nı yanlarına alarak Mescid-i Nebevi’ye, Rasulullah ’ﷺin arkasında namaz kılmaya
geliyorlardı. Çeviren.
356 Buhari, 709; Müslim, 470.
357 Buhari, 566; Müslim, 638.
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birlerine anlattılar. Ertesi gece, bir öncekinden daha fazla bir kalabalık
geldi ve Rasulullah ’ﷺe uyup namaz kıldılar. Dördüncü gece olunca
mescid, gelen insanları almakta zorlandı. (İnsanlar beklemeye koyuldu)
Nihayet Rasulullah  ﷺsabah namazı için çıktı. Birlikte sabah namazını
kıldılar. Sabah namazını kıldırdıktan sonra Peygamber  ﷺinsanlara
döndü, teşehhüdde bulundu ve ardından şunları söyledi: “Burada,
mescidde toplaşmanız beni endişelendirmedi. Fakat ben, size farz
kılınıp da sizin buna güç yetirememenizden endişelendim.”358
4.7.10. Muhaliflerine Olan Merhameti
Rasûlullah ’ﷺin merhameti, davetine icabet eden, kendisine yardım eden ve böylece ashabı olma şerefine nail olanlara takılıp kalmamıştır. Aksine, kendisine muhalif olanlara, eza verenlere, davetinin
önüne set çekenlere; hatta kendisine savaş açanlara kadar uzanmıştır. Ebu Hureyre ’tan şöyle naklediliyor: Denildi ki: “Ya Rasulallah!
Müşriklere beddua etsen ya!” Rasulullah  ﷺşöyle buyurdu: “Ben lanet
eden biri olarak gönderilmedim. Ben sadece rahmet olmak için
gönderildim.”359
Peygamber  ﷺMekke’de kavmi kendisine eza verirken o, kendilerini İslam’a davet etmek üzere Tâif’e gitti. Tâifliler, onun çağrısına
olumlu karşılık vermediler. Aksine ona zulmettiler. Öyle ki ayağını kanattılar. Böyle bir olayda kişi kendi derdine düşebilir, kendisine zulmedenlerden ve çağrısına sağır kesilenlerden intikam almak isteyebilir.
Oysa Rasûlullah ’ﷺin merhameti onları bile içine alabilecek genişlikteydi. Eşi Aişe ’dan nakledildiğine göre o, Peygamber ’ﷺe şöyle
bir soru sormuştur: “Ya Rasulallah! Senin için Uhud’dan daha zor
gelen bir günün oldu mu?” Rasulullah  ﷺşöyle dedi: “Yemin ederim
ki kavminden çekeceğimi çektim. Onların bana yaşattıkları en zor
an, Akabe günü360 davet yolunda bana arka çıkmaları için İbn Abd
358 Buhari, 924; Müslim, 761.
359 Müslim, 2599.
360 Medinelilerle Mekke’de, Mina’da, Akabe denilen mevkide gizlice yaptığı ilk
görüşme günü kastediliyor. Çeviren.
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Yâ Leyl b. Abd-i Kilâl’e361 teklif götürdüğüm zamandır. Talebime
olumlu karşılık vermedi. Kederli ve mahzun bir halde bir yöne
doğru oradan ayrıldım. Karn-ı Seâlib denilen yere varınca ancak
kendime gelebildim.” Mekkelilerden ve Taiflilerden karşılaştığı bunca
sıkıntı ve zorluğa rağmen Rasûlullah ﷺ, azap görmeleri ve helak edilmeleri için tez elden Allah’a yakarmamış, onlara beddua etmemiştir.
Tam tersine şu meşhur sözler dilinden dökülmüştür: “Yüce Allah’tan,
soyunuzdan, bir olarak sadece Allah’a kulluk eden bir nesil çıkarmasını ümit ederim.”362
4.7.11. Hayvanlara Olan Merhameti
Kalbinde böylesi bir şefkat ve merhamet taşıyan bir kişinin, acılarını, korkularını ve endişelerini ifade etmekten aciz olan zavallı hayvanlara merhamet etmesi garipsenecek bir şey değildir!
Rasûlullah ’ﷺin, oyun ve eğlence amacıyla hayvanların öldürülmesini yasakladığını görüyoruz. Aynı şekilde kesim esnasında bile
hayvanlara şefkatle muamele edilmesini tavsiye etmiştir. Nitekim kesmek üzere koyunu yatırıp bıçağını bileyen birine şöyle dediğini görmekteyiz: “Onu iki kez mi öldürmek istiyorsun. Yatırmadan önce
bıçağını bilesen olmaz mıydı?!”363
Rasulullah  ﷺşöyle bir olay aktarmaktadır: “Adamın biri yürürken
çok susadığını fark etti. Bir kuyuya indi ve kuyudaki sudan içti.
Sonra dışarı çıktı. Çıkınca bir de baktı ki bir köpek, dili sarkmış,
nefes nefese kalmış ve susuzluktan nemli toprak yiyor. Adam ‘Bu
da benim gibi çok susamış’ dedi ve tekrar kuyuya indi. Ayakkabılarına su doldurup ağzıyla tuttu ve öylece kuyudan çıkıp köpeğe su
içirdi. Allah, adamın bu amelini pek makbul saydı ve günahlarını
affetti.” Ashab dedi ki: “Ya Rasulallah! Hayvanlar sebebiyle de ecir
361 Tâif’te Sakif kabilesine mensup olan en büyük ailelerden biri. Çeviren.
362 Buhari, 3231; Müslim, 1395.
363 Hâkim en-Nîsâbûrî, Müstedrek, 4/231; Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, el-Mu’cemu’lEvsat.
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var mı?” Rasulullah  ﷺbuyurdu: “Hayat taşıyan her canlı için ecir
vardır.”364
4.8. Hayâlı Oluşu
Rasulullah  ﷺhayâ vasfıyla muttasıftı. Hatta bu konuda çok titizdi. Öyle ki hayâ konusunda bir özdeyiş haline gelmişti. Ebu Said elHudrî  ﷺşöyle diyor: “Peygamber  ﷺbir bakireden daha fazla hayâ
sahibiydi.”365
Allah teâlâ, Kur’an-ı Kerim’de Peygamberi hayâ sıfatıyla nitelemiştir: “Ey iman edenler! Siz, bir yemeğe çağrılmadıkça, zamanını
gözetmeksizin, Peygamber’in evlerine girmeyin. Ancak davet
edildiğiniz vakit girin. Yemeği yediğinizde hemen dağılın, sohbete dalmayın. Çünkü bu hareketiniz Peygamber’i üzmekte, fakat
o (size bunu söylemekten) utanmaktadır. Ama Allah, hakkı söylemekten çekinmez.” (Ahzab, 33/53)
Hadis kitapları ayette konu edilen bu olayın detaylarını şu
olayda nakletmektedirler: Enes b. Malik  naklediyor: Peygamber
 ﷺZeyneb bt. Cahş  ile evlendiğinde et ve ekmekten oluşan bir
yemek hazırlandı. Ben de insanları davet etmek üzere gönderildim.
Bir grup geliyor, yemeğini yiyor ve çıkıyordu. Ardından başka bir
grup geliyor, yemeğini yiyor ve çıkıyordu. İnsanları böyle böyle davet
ettim. Sonunda çağıracak kimse kalmadı. Dedim ki: “Ya Rasulallah!
Çağırabileceğim kimse kalmadı.” Bunun üzerine Rasulullah  ﷺde
“Sofrayı kaldırın.” buyurdular. Ancak üç kişi kalmıştı. Odada sohbet
ediyorlardı. Rasulullah  ﷺçıkıp Aişe’nin odasına gitti. “Esselamü
aleyküm ey hane halkı! Allah’ın rahmeti üzerinize olsun.” dedi.
Aişe de “Ve aleyküm selam. Allah sana hayır ve bereket ihsan etsin.
Sen aileni nasıl buldun?” diyerek karşılık verdi.366 Peygamber  ﷺbu
364 Buhari, 2363; Müslim, 2244.
365 Buhari, 3562; Müslim, 2320.
366 Peygamberimiz  ﷺeşlerinin yanına girdiğinde onlara selam verir, hal hatırlarını
sorar; onlar da misliyle karşılık verirdi. Bu konuşmalarda kısaca özetlenerek bu
duruma temas edilmektedir. Çeviren.
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şekilde diğer eşlerinin odalarına da uğradı. Aişe’ye söylediklerini
onlara da söyledi, onlar da Aişe gibi cevap verdiler. Sonra geri
döndü. Baktı ki o üç kişi odada oturmuş, sohbete devam ediyorlar.
Peygamber  ﷺçok hayâ sahibiydi. Aişe’nin odasına doğru geri gitti.
Bilmiyorum, bu kişilerin çıktığını Aişe mi Rasulullah ’ﷺe haber
verdi, yoksa bir başkası mı haber verdi? Ardından Peygamber  ﷺgeri
döndü. Kapının eşiğinde durdu. Bir ayağı içeride, diğer ayağı dışarıda;
benimle arasındaki perdeyi indirdi. Derken Ahzab Suresi’ndeki ilgili
ayet nazil oldu.367
Rasûlullah  ﷺhayânın, kendisine mahsus bir özellik olmadığını,
Allah’ın bütün peygamberlerinin taşıdığı bir özellik olduğunu haber
vermektedir. Ebu Eyyub  naklediyor: Rasulullah  ﷺşöyle dedi:
“Dört şey vardır ki peygamberlerin ortak özellikleridir: Hayâ, güzel koku, misvak ve evlenmek.”368
Nitekim kardeşi Musa ’ın hayâsını şu sözlerle haber vermektedir: “Şüphesiz Musa son derece hayâ sahibi ve iffetli bir kişiydi.
Vücudunun bir yerlerinin gözükmesinden hayâ ederdi.”369
Hayâsı sebebiyledir ki Rasûlullah  ﷺavret yerlerinden herhangi bir
kısmının insanlar karşısında gözükmesinden hoşlanmazdı. Ancak küçükken böyle bir şey yaşamıştı. Ondan sonra bir daha çıplak görülmemiştir.
Cabir b. Abdullah , Rasulullah ’ﷺin kendileriyle birlikte Kâbe
için taş taşıdığını nakletmektedir.370 Bu esnada Rasulullah ’ﷺin üzerinde bir izâr371 vardır. Amcası Abbas, ona der dedi ki: “Ey kardeşimin
oğlu! İzarını çözüp boynuna assan ve taşı önüne koysan daha kolay
olabilir.” Bu söz üzerine Rasulullah  ﷺizarını çözüp omuzları üzerine
367
368
369
370

Buhari, 4793; Müslim, 1428.
Tirmizi, 1080; Ahmed, 23069.
Buhari, 3404; Müslim, 339.
Cahiliye döneminde Kâbe’nin yeniden inşa edilmesi sırasında yaşanan bir ola dır. (Çeviren).
371 Göbekle diz kapağı arasını örten bir tür giysi. Hacta giyilen altlık gibidir.
(Çeviren).
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koyar ve hemen bayılıp düşer. Bir daha da Peygamber  ﷺçıplak olarak görülmez.372
Yine hayâsı sebebiyledir ki hayâlı olmakla muttasıf olan kişilerin
yanındayken daha hassas olmaktaydı. Nitekim ashabından Osman 
çok utangaç bir adamdı. Bu nedenle Peygamber ﷺ, ona bu hassasiyetine
uygun şekilde davranırdı. Said b. el-Âs , Aişe  ve Osman ’tan
şöyle nakletmektedir: Ebu Bekir , huzuruna girmek için Rasulullah
’ﷺden izin istedi. Rasulullah  ﷺbu esnada yatağa uzanmış, üzerine
de Aişe’ye ait bir örtü örtmüştü. Şeklini değiştirmeden Ebu Bekir’e
izin verdi ve onun ihtiyacını giderdi. Ardından Ebu Bekir gitti. Sonra
Ömer izin istedi. Peygamberimiz  ﷺdurumun değiştirmeden aynı
şekilde izin verdi, onun ihtiyacını gördü ve ardından Ömer ayrıldı.
Osman  diyor ki: Sonra ben izin istedim. Rasulullah  ﷺhemen
oturdu ve Aişe’ye “Elbiseni üzerine topla.” dedi. İhtiyacımı arzettim.
Sonra da oradan ayrıldım. Aişe  diyor ki: “Ya Rasulallah! Ebu Bekir
ve Ömer’den tedirgin olmadığın halde Osman’dan neden tedirgin
oldun?” diye sordum. Rasulullah  ﷺşöyle cevap verdiler: “Osman
hayâ sahibi, utangaç bir adamdır. O haldeyken izin verirsem halini
bana arzetmekten çekinmesinden korktum.”373
4.8.1. Bazı Sözleri Açıkça Söylemekten Hayâ Etmesi
Rasûlullah ’ﷺin, kendisine tâbi olanlara dini açıklarken ifade etmekten çekindiği bazı şeyler olabilmekteydi. Bu yüzden maksadı ifade
edecek kelimeleri tercih ederdi. Ancak bu durum, hayâ ile çelişen bir
şey değildi. Aişe  anlatıyor: Bir kadın, Peygamberimize, âdetten
temizlenince nasıl gusledeceğini sordu. Rasulullah ﷺ, nasıl yıkanması
gerektiğini kadına söyledi: “Bir parça güzel koku sürülmüş pamuk
al ve onunla temizlen.” Kadın “Nasıl temizleneyim?” diye sorunca
Rasulullah  ﷺtekrar “Onunla temizlen” dedi. Kadın tekrar “Nasıl?”
diye sorunca Peygamberimiz ﷺ, “Subhanallah! Temizlen işte!” di372 Buhari, 364; Müslim, 340.
373 Müslim, 2402.
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yerek karşılık verdi. Bunun üzerine onu kendime doğru çektim ve şöyle dedim: “O pamuk parçasını kan gelmiş olan bölgeye sür.”374
4.8.2. Ümmetine Hayâlı Olmayı Tavsiye Etmesi
Hayâ, Rasûlullah ’ﷺin fıtrî özelliği olmakla sınırlı bir hal değildir.
İslam Şeriatı’nda övülen; Peygamber ’ﷺin methettiği ve bu hasleti kazanmalarını ashabına tavsiye ettiği ahlakî bir meziyettir. Peygamber ﷺ
şu sözleriyle hayânın imandan kaynaklandığını bildirmektedir: “İman,
altmış küsur şubedir. Hayâ da imandan bir şubedir.”375
Bazı insanlar hayâ vasfını ayıplar ve eleştirirken Rasûlullah  ﷺbunu
yasaklamış ve hayânın övülen bir haslet olduğunu haber vermiştir. Salim b. Abdullah, babası yoluyla naklediyor: Rasulullah  ﷺhayâ ile ilgili
olarak bir kardeşine tavsiyelerde bulunan Ensardan birine uğradı ve şöyle dedi: “Onu rahat bırak. Şüphe yok ki hayâ imandan gelir.”376
Peygamberimiz  ﷺhayâ ile arsızlığı karşılaştırıyor; hayâyı arsızlığın
mukabili ve zıddı sayıyor; işleri süsleyen bir haslet olarak kabul ediyordu. Şöyle buyuruyordu: “Arsızlık nerede olursa mutlaka onu bozar.
Hayâ ise nerede bulunursa mutlaka onu süsler.”377
4.8.3. Hayâ Kavramı
Bu noktada kişi şu tür bazı sorular sorabilir:
- Hayâ, zayıflık ve eksiklik sayılan bir özellik değil midir?
- Hayâ, kişiyi söylemesi gereken şeyleri söylemekten engellemez
mi?
- Rasûlullah ﷺ, bu tür bir hayâ özelliği mi taşıyordu?

Rasûlullah ’ﷺin hayatını inceleyenler göreceklerdir ki onun haiz
olduğu ve davet ettiği bu haslet, zayıflık ve eksiklik türü bir özellik
374 Buhari, 314; Müslim, 332.
375 Buhari, 9; Müslim,25.
376 Buhari, 24; Müslim, 36. Bu sahabî, diğer sahabîyi aşırı utangaç olmakla eleştiriyor
ve bu kadar hayânın gerekmediğini söylüyordu. Çeviren.
377 Tirmizi, 1168.
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değildi. Onun hayâsı, zayıflığından veya iletişim eksikliğinden kaynaklanmıyordu. Bilakis taşıdığı ahlakî bir meziyet ve bilinçli olarak tercih
ettiği bir haldi.
Hayâ, durum gerektirdiğinde onun dinin hükümlerini insanlara açıklamasını engellemiyordu. Husayn el-Müzenî  diyor ki: Ali  minberden şöyle seslendi: “Ey insanlar! Muhakkak ki ben Rasulullah ’ﷺin şöyle
söylediğini duydum: ‘Hades378 mutlaka namazı bozar.’ Ben Rasulullah
’ﷺin açıklamaktan utanmadığı şeyleri açıklamaktan utanmam.”379

Hanım sahabîlerden biri utanılacak dinî bir mesele soracağı zaman
utanmanın, dinî konuları öğrenmeye engel olmaması gerektiğini mazeret gösterirdi ve Peygamber  ﷺonun bu gerekçesini doğru bulurdu.
Ümmü Seleme ’nın naklettiğine göre Ümmü Süleym  demiştir
ki: “Ya Rasulallah! Şüphesiz Allah hakkı bildirmekten hayâ etmez. İhtilam olduğu zaman kadının da gusletmesi gerekir mi?” Rasulullah ﷺ
de dedi ki: “Evet. Meni görürse.” Ravi Ümmü Seleme bunu duyunca
güldü ve dedi ki: “Kadın ihtilam olur mu ki?” Peygamber  ﷺşöyle cevap verdi: “Çocuğun benzerliği neyle olur, o halde?”380
Rasûlullah ﷺ, insanları dengeli bir şekilde eğitmeye önem vermiştir. O insanları meşru olan haklarını aramaya alıştırıyordu. Bunda
hayâ ile çelişen bir şey görmüyordu. Bununla birlikte arzulanan bir hal
olduğunda hayânın önemini vurgulamaktan geri durmuyordu.
Kuşkusuz hayâ, uygun olmayan kötü fiileri yapmaktan kişiyi alıkoyar ve sözlerinde seçici davranmaya götürür. Böylece kişi, hayâ duygusunu örseleyecek veya açık bir dille söylenmeyecek şeylerden uzak
durmuş olur. Hayâ, sosyal ortamlarda, olumsuz anlamda insanların
dikkatini çekecek ve hoşlanmayacakları sözleri söylemeyi engeller.
Rasûlullah  ﷺbu içeriği ortaya koymakta ve hayâsı kendisine mani
olmayan kişinin her şeyi yapabileceğini şu sözlerle ifade etmektedir:
378 Küçük ve büyük abdesti bozmak, yellenmek ve ihtilam gibi halleri ifade eden
dinî terim.
379 Ahmed, 1168.
380 Buhari, 6091; Müslim, 313.
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“İlk peygamberlikten itibaren insanların öğrendiği şeylerden biri şudur: Hayâ etmiyorsan/utanmıyorsan istediğin şeyi yapabilirsin.”381
4.8.4. Hayâ Allah’tandır
Rasulullah ﷺ, hayânın sadece beşerî ilişkilerde geçerli bir durum
olmadığını; aksine Yüce Allah’tan hayâ edilmesi gerektiğini açıklamaktadır.
Hayâ, Allah’tan gelen bir haslettir. Kişiyi Rabbini dikkate almaya ve O’ndan saygıyla çekinmeye yöneltir. Böylece ister insanlarla
birlikteyken olsun ister yalnızken olsun masiyetten uzaklaşmış olur.
Abdullah b. Mesud  şöyle söylemiştir: Rasulullah  ﷺbuyurdu ki:
“Allah’tan, hakkıyla hayâ edin.” Biz “Ya Rasulallah! Allah’a hamdolsun ki hayâ ediyoruz.” deyince O, “O değil. Allah’tan hakkıyla
hayâ etmek demek, aklını ve aklınla kavradığını, karnını ve karnının aldığını gözetmen, ölümü ve çürüyüp gitmeyi hatırda tutmandır. Ahireti talep eden kişi dünya süsünden uzak durur. Kim
bu denilenleri yaparsa şüphesiz Allah’tan hakkıyla hayâ etmiş
olur.”382
Ashabından biri, Peygamber ’ﷺden, kendisine tavsiyede bulunmasını istedi. Peygamber  ﷺo sahabîye şöyle diyerek Yüce Allah’tan
hayâ etmesini tavsiye etti: “Kavminin salih sayılan kişilerinden utanıp sıkıldığın gibi Yüce Allah’tan hayâ etmeni tavsiye ederim.”383
4.9. Sabırlı Oluşu
Rasulullah  ﷺgizli veya açık şekilde insanları davet etmeyi sürdürüyordu. Altmış üç yıl boyunca hiçbir şey buna engel olamamıştır.
Bu esnada ise çok çeşitli acılara, meşakkatlere ve belalara maruz kalmıştır. O bütün bu durumlarda sabırlı, kararlı olmuş, sonuna kadar bu
yolda ilerleme amacından uzaklaşmamıştır.
381 Buhari, 6120.
382 Tirmizi, 2458; Ahmed, 3662.
383 Ahmed, Kitabu’z-Zühd; Beyhaki, Şuabu’l-İman.
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Nübüvvetin ilk yıllarında insanların bir araya geldiği ortamlarda,
panayırlarda ve hac ibadetlerinin yapıldığı yerlerde bulunmayı sürdürmüş, bu yolla karşılaştığı hür-köle, güçlü-zayıf, zengin-fakir herkesi
kendisine iman etmeye ve risaletini tasdik etmeye davet etmiştir.
Kendisi ve daveti aleyhine Mekke’de patlayan öfkeli duygular onu
korkutmamış ya da vazgeçirmemiştir. Tam tersine davetine ve mesajını taşıyabilecek ilk unsurlarını oluşturmaya devam etmiştir. Bu amaçla Peygamber ﷺ, peygamberliğine olan imanları güçlü ilk Müslüman
cemaat oluşuncaya kadar Kureyşlilerin gözlerinden uzak bir şekilde
Müslümanlarla evlerinde bir araya geliyordu.
Peygamber ﷺ, davetinin kökünü kazımak isteyen müşriklerin kendisine ve ashabına türlü türlü ezalar etmesine sabretmiştir. Kureyşliler
on yıl boyunca Müslümanları “başkaldıran isyancılar” olarak görmüş,
bu nedenle de kanlarını ve mallarını mubah saymış; alay, yalanlama
ve karalama yoluyla propaganda savaşı başlatmış, Rasûlullah ’ﷺi delilikle, sihirle, yalancılıkla ve kâhinlikle itham etmişlerdir. Bütün bunlar
karşısında Rasûlullah ﷺ, Rabbinden yardım ve zafer ümit ederek kararlı ve sabırlı olmuştur. Öyle ki bir gün müdahale etmek için Ebu Cehil
kendisine gelmişti. Boynuna basmak istiyordu. Olayı Ebu Hureyre 
naklediyor: Ebu Cehil dedi ki: “Muhammed aranızda göz göre göre
yüzünü toprağa mı buluyor.” Bununla Rasulullah ’ﷺin secde etmesini kastediyordu. Ona “Evet” denilince Ebu Cehil şöyle dedi: “Lât ve
Uzzâ’ya yemin ederim ki bunu yaparken görürsem kesinlikle ya boynuna basacağım ya da yüzünü toprağa iyice bulayacağım.” Derken
namaz kılmakta olan Rasulullah ’ﷺin yanına geldi. Onun boynuna
basacağını iddia ediyordu. Oysa vazgeçip gerisin geriye gelişi karşısında oradakiler çok şaşırmıştı.
Abdullah b. Mesud , kavminin her türlü ahlakî ve nezaket değerlerini çiğnediğini gösteren bir olayı şöyle nakletmektedir: Rasulullah  ﷺKâbe’nin yanında namaz kılarken Ebu Cehil ve arkadaşları bir
köşede oturuyorlardı. Bir gün öncesinde de develer kesilmişti. Ebu
Cehil dedi ki: “Hanginiz falan kişilerin kestikleri develerin döl yatak-
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larını alıp getirir ve secde ettiği zaman Muhammed’in sırtına koyar?”
Aralarında en azgınları olan kişi (Ukbe b. Ebî Muayt) kalkıp giderek
onları aldı ve Peygamber  ﷺsecde edince iki omuzunun arasına bıraktı. Birbirinin üzerine meylederek katıla katıla güldüler. Ben de onlara bakıyordum. Keşke imkânım olsaydı da o şeyleri Rasulullah ’ﷺin
sırtından atabilseydim. Bu esnada Peygamber  ﷺsecdedeydi, başını
secdeden kaldırmıyordu. Nihayet biri kalkıp Fâtıma’ya haber verdi. O
da hemen koşup geldi. Henüz küçük bir kızdı. O şeyleri attı, sonra da
onlara döndü ve hak ettikleri türden kötü sözler söyledi.384
Müşriklerin yaptığı en kötü şeylerden biri, Urve b. Zübeyr ’ın
anlattığı şu hadisedir: Abdullah b. Amr b. Âs’a dedim ki: “Müşriklerin
Rasulullah ’ﷺe yaptıkları en kötü şeyi söyleyebilir misin?” Dedi ki:
“Rasulullah  ﷺKâbe’nin yanındaki hatîmde385 namaz kılarken birden
Ukbe b. Ebî Muayt geldi ve Rasulullah ’ﷺin omuzundan kavrayıp elbisesini boynuna doladı. İyice sıktı. Hemen Ebu Bekir geldi ve omuzundan yakalayıp onu bir kenara savurdu. Ardından şöyle dedi: “‘Rabbim
Allah’tır.’ diyen bir adamı mı öldürüyorsunuz?”386
Müşriklerin Rasûlullah  ﷺve ashabına olan işkenceleri arttığında
ve sonunda bazıları kendisine gelip yardım istediklerinde ne dediğini
gelin ashabından dinleyelim. Habbab b. Eret  anlatıyor: Rasulullah
’ﷺin yanına geldik. Kâbe’nin gölgesinde cübbesini yastık etmişti.
Dedik ki: “Bizim için Allah’tan yardım dilemeyecek misin? Dua
etmeyecek misin?” Bunun üzerine Peygamberimiz  ﷺbuyurdu ki:
“Sizden önceki milletlerden, bir adam alınıyor ve kendisi için
bir çukur kazılıyordu. Sonra da bu çukura konuluyor, ardından
testere getirilip adamın başının üzerine konuluyor ve adam ikiye
biçiliyordu. Bazılarının da eti ile kemiği arasına demir tarak
geçiriliyordu ve bütün bunlar onları dinlerinden vazgeçirmiyordu.
Allah’a yemin ederim ki bu din tamamlanacaktır. Öyle ki bir
384 Buhari, 240; Müslim, 1794.
385 Kâbe’nin hemen yanında, yarım daire şeklindeki yüksek duvar bulunan alan.
(Çeviren).
386 Buhari, 3678.
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kişi binekle, koyunları hakkında Allah’tan ve kurttan başka
hiç kimseden korkmaksızın San’a’dan Hadramevt’e kadar
gidebilecektir. Fakat siz acele ediyorsunuz.”387
Rasûlullah  ﷺve ashabına yönelik bu işkenceler devam etmiş, sonunda Kureyş ve destekçileri olan kabileler, uzun bir süre (yaklaşık üç
yıl) Ebu Talib’in evinin bulunduğu bölgede onları tecrit ederek hapsetmişlerdir. Rasûlullah ’ﷺi kendilerine teslim edinceye kadar Haşimoğulları, Abdülmuttaliboğulları ve Abdimenafoğullarına karşı onlarla
alışveriş yapmama, konuşmama ve oturmama konusunda kendi aralarında anlaşmışlardı. Bunu bir sayfaya yazıp Kâbe’nin duvarına asmışlardı. Müslümanlar kuşatılmış ve hapsedilmiş olarak bu şekilde kalakalmışlar, çok bitkin düşmüşlerdi. Bu süreçte altı ay sonra Ebu Talib,
birkaç gün sonra da Hatice  vefat etmişti. Onların ölümü Rasûlullah
’ﷺe çok dokunmuş; kendini bilmez bu güruh ona karşı cesaretlenmiş
ve daha şiddetli bir şekilde işkencelerini sürdürmüşlerdir. Daha sonra
Sakifliler arasından davetine kulak verecek, kendisine arka çıkacak
birilerini bulma ümidiyle Tâif’e çıkmıştır. Bu yolculuğunda kendisine
Zeyd b. Hârise  eşlik etmiştir. Yolculuğu esnasında uğradığı kabileleri İslam’a çağırmış; ancak hiçbiri karşılık vermemiştir. Tâif’e gelince
Tâif’in ileri gelenlerinin yanına varmış, onları İslam’a davet etmiş, onlar da çok çirkin bir şekilde karşılık vermişlerdir. Rasulullah  ﷺTâifliler
arasında on gün kalmış; bu süre zarfında konuşup da İslam’a davet
edilmedik eşraftan hiç kimseyi bırakmamıştır. Onlar, “Şehrimizi terk
et!” diyerek ayak takımı insanları ve çocukları kışkırtmışlar, onlar da
Peygamber  ﷺşehirden ayrılmak isteyince iki sıra halinde peşine takılmış, onu taşlamış ve kaba sözler söylemişlerdir. Attıkları taşlarla ayakları, bacakları kanamış; öyle ki ayakkabıları kan rengine bürünmüştür.
Bu esnada Zeyd b. Hârise  kendini ona siper etmeye çalışmış ve
başı yaralanmıştır. Böylece Rasûlullah  ﷺmahzun bir halde Mekke’ye
geri dönmüştür.”388
387 Buhari, 6943.
388 İbn Kayyım el-Cevziyye, Zâdü’l-Meâd, 3/31.

184

Rahmet Peygamberi Muhammed ﷺ

Bütün bu yaşananlara rağmen Rasûlullah  ﷺhac mevsimlerinde ve panayırlarda insanları davet etmekten geri durmamıştır. Abdurrahman b. Ebi’z-Zinâd, babasından naklediyor: Dîlî kabilesinden
Rabîa b. Abbâd denilen bir adam vardı. O dönemde henüz Müslüman olmamıştı. Rabîa dedi ki: “Cahiliye döneminde Peygamber
’ﷺi zi’l-mecâz panayırında gördüm. Rasulullah  ﷺşöyle diyordu: ‘Ey
insanlar! Lâ ilâhe illallâh deyin ki kurtulasınız.’ İnsanlar da onun
etrafında toplaşıyorlardı. Peşinde parlak, şaşı ve iki tane örgüsü olan
bir adam vardı ve şöyle diyordu: ‘Bu adam atalarının dininden yüz
çevirmiş yalancının tekidir.’ Nereye giderse peşini bırakmıyor, oraya
gidiyordu. Kim olduğunu sordum; bana Rasulullah ’ﷺin nesebinden
bahsedip o kişinin Peygamber ’ﷺin amcası Ebu Leheb olduğunu
söylediler.”389
Rasûlullah  ﷺbuna benzer şekilde Medine’ye hicret ettikten sonra ve düşmanlarıyla karşılaşmaya başladığında pek çok olayda çeşitli
yaralanmalara ve acılara sabretmiştir. Sehl b. Sa’d ’a, Peygamber
’ﷺin Uhud’da nasıl yaralandığı soruldu. Dedi ki: “Peygamber ’ﷺin
yüzü yaralandı ve yan kesici dişi kırıldı, başındaki miğferi parçalandı.
Öyle ki Fâtıma  yüzündeki kanı yıkıyor, Ali  da Peygamberimizi
tutuyordu. Fâtıma  kanın durmadığını, iyice çoğaldığını görünce
hemen bir hasır parçası alıp yaktı, kül haline gelince de onu yaranın
üzerine bastı da kan durdu.”390
Bu işkence ve yaralanmalara rağmen Peygamber ﷺ, ashabına,
affetmenin, vazgeçmenin ne kadar büyük bir değer olduğunu anlatıyordu.
Abdullah b. Mesud  şöyle diyor: “Sanki ben Rasulullah ’ﷺe
bakıyorum da kavminin dövdüğü, bu nedenle yüzünden akan kanları temizleyen ve ‘Allah’ım! Kavmimi bağışla: Şüphe yok ki onlar
ne yaptıklarının farkında değiller.’ diyen bir peygamberi anlatıyor
gibi.”391
389 Ahmed, 18525.
390 Buhari, 2911; Müslim, 1790.
391 Buhari, 3477; Müslim, 1792.
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4.10. Cömertliği
Cömertlik, beğenilen bir özelliktir ve Araplar tarafından övgü sebebi görülen bir haslettir. Bu nedenle Araplar bu haslet sahiplerini övmekte ve beğenmektedirler. Cömertlik, insanın eli açık olması, ihtiyacı
olan kişilere malını harcaması, misafirlere ikramda ve iyilikte bulunmaya önem vermesi demektir. Buna karşın cimrilik/pintilik Araplar
nezdinde en kötü ahlakî özelliklerden biri sayılır. Hatta bu hasleti çok
kötü gördükleri için cimriye çok kötü kişi anlamında “fâhiş” diye ad
takmışlardır.
İslamiyetten önceki Arap şairlerinden biri olan Antere şu beyti
dillendirmiştir:
“Görüyorum ki seçerken asil ve cömertleri, ölüm;
Ayırmakta en gözde mallarını, hadsiz cimrilerin.”392
Kur’an-ı Kerim’de cimrilik, aşırı kötü olmak anlamındaki “fahşa”
kelimesiyle gelmiştir. Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır: “Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size cimriliği telkin eder. Allah ise size katından bir mağfiret ve bir lütuf va’deder. Allah her şeyi ihata eden
ve her şeyi bilendir.” (Bakara, 2/268)
Kur’an-ı Kerim, Allah’ın peygamberi İbrahim  kıssasında cömertlik özelliğini övmekte, İbrahim ’ın, misafirleriyle olan olayını
birçok yerde beyan etmektedir: “İbrahim’in ağırlanan misafirlerinin
haberi sana geldi mi? (Bunlar meleklerdi.) Onlar İbrahim’in yanına
girmişler, selam vermişlerdi. İbrahim de selamı almış, içinden,
‘Bunlar yabancılar’ demişti. Hemen ailesinin yanına giderek semiz bir dana (kebabını) getirmiş, Onların önüne koyup ‘Yemez
misiniz?’ demişti.” (Zâriyât, 51/24-27)
Rasûlullah  ﷺcömertliğin ve cömertlerin sevildiği, takdir edildiği
bir toplumda yaşamış ve hiç şüphe yok ki bu konuda onların çok ile392 Şiirin akıcılığını dikkate alarak cimrilikte sınır tanımama anlamında “hadsiz ci rilerin” şeklinde çevirdiğimiz ifade şiirin orijinal halinde “fâhiş” nitelemesiyle verilmektedir. Yazar, bu beyit yoluyla fâhiş kelimesinin, Arapça’da aşırı cimriler için
kullanıldığını göstermek amacındadır. Çeviren.

186

Rahmet Peygamberi Muhammed ﷺ

risine gitmiştir. Hatta çağdaşları, onun insanların en cömerdi/eli açığı
olduğuna tanıklık etmişlerdir. Abdullah b. Abbas  rivayet ediyor:
“Rasulullah  ﷺinsanların en cömert olanıydı. En cömert olduğu dönem ise Ramazan ayıydı.”393
Kuşkusuz tarih, geçmişte ve günümüzde gönülden ve cömert bir şekilde ihtiyaç sahiplerine, toplumsal ve hayır amaçlı projelere harcamalar yapan zengin ve varlıklı birçok kişi tanımıştır. Cömert kişinin durumu
nasıl olursa olsun cömertlik güzel ve takdir gören bir vasıftır. Ancak kişi
zengin ve varlıklıyken malından birçok şeyi, azalacağı endişesi taşımadan rahatlıkla infak edebilir. Oysa kişi fakirken ve ihtiyaç duyduğu şeylerden infak ederse; işte bu, cömertliğin ve hayırhâhlığın zirvesidir.
Rasûlullah  ﷺzengin ve varlıklı biri değildi, dolayısıyla cömertliği
çok malı olmasından kaynaklanmıyordu. Aksine ihtiyaç duyduğu
şeylerden infakta bulunuyordu. Şu olay bize bunun bir yönünü şöylece
tasvir etmektedir: Sehl b. Sa’d  anlatıyor: Bir kadın, Peygamber
’ﷺe bir cübbe getirerek şöyle dedi: “Ya Rasulallah! Bunu senin
giymeni istiyorum.” Peygamber ’ﷺin buna ihtiyacı vardı. Cübbeyi aldı.
Sahabeden biri üzerinde cübbesiyle Peygamberimiz ’ﷺi görünce “Ya
Rasulallah! Bu ne güzelmiş! Bana verebilir misin?” dedi. Rasulullah ﷺ
“Elbette” dedi. Peygamber  ﷺkalkıp gidince orada bulunan sahabîler,
bu sahabîyi ayıpladılar: “Rasulullah ’ﷺin, ihtiyacı varken cübbeyi
aldığını gördükten sonra cübbeyi ondan istemekle iyi etmedin. Oysa
biliyorsun ki Rasulullah ’ﷺden bir şey istenildiğinde mutlaka onu verir.”
Bunun üzerine cübbeyi alan sahabî şöyle dedi: “Rasulullah  ﷺgiyince o
cübbenin bereketini ümit ettim. Umarım o cübbeyle kefenlenirim.”394
Rasûlullah  ﷺcömertlikle nitelendirilirken insanlardan takdir ya
da iyi tepkiler almayı beklemiyordu. Bilakis cahil ve kaba Araplardan gördüğü sıkıntılara rağmen cömert/eli açık olmayı sürdürmüştür.
Muhammed b. Cübeyr, babası Cübeyr b. Mut’im ’ın şöyle dediğini
naklediyor: Müslümanlarla beraber Huneyn’den dönüşlerinde Rasu393 Buhari, 6; Müslim, 2308.
394 Buhari, 6036.
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lullah  ﷺile birlikteyken bazı Araplar ganimet mallarından bir şeyler
istemek üzere Rasulullah ’ﷺin peşine takılmışlar ve onu çalılara kadar
sıkıştırmışlardı. Öyle ki Rasulullah ’ﷺin ridası dikenlere takılmıştı. Peşine takılan kişiler o ridayı da almışlardı. Bunun üzerine Rasulullah ﷺ
durmuş ve şöyle demişti:
“Ridamı, geri verin. Şu çalıların sayısı kadar deve olsaydı onları mutlaka aranızda pay ederdim. Böylece benim cimri, yalancı ya
da korkak biri olmadığımı görürdünüz.”395
Rasûlullah ’ﷺin âlicenaplığı yakınındaki sahabeye veya iyi tepkiler
almayı umacağı kimselere münhasır değildi, aksine diğerlerini de kuşatmaktaydı. Öyle ki bu duruma düşmanları bile tanık olmuşlardı. Yaptıkları onca düşmanlığa, işkenceye rağmen Rasulullah ﷺ, Mekke’yi
fethedip şehre girdiğinde, geçmişte Müslümanlara yaptıklarından dolayı altı kişi hariç Mekke ahalisinin tamamını affetmişti. Oysa düşmanlıkta ve işkencede bu noktaya gelmiş kişiler onun hakkında çok daha
az insaflı olacaklardı.
Bahsi geçen altı kişiden biri de Ebu Cehil’in oğlu İkrime  idi.
Fetihten sonra henüz Müslüman olmamış olan İkrime , Mekke’den
kaçarak ayrılmış ve Arap Yarımadası’ndan tamamen uzaklaşmak için
bir gemiye binmişti. Yolculuğu esnasında gemi bir fırtınaya yakalanmıştı. Gemidekiler “Kendinizi kurtarmaya bakın, emin olun tanrılarınız bugün size hiçbir fayda sağlayamayacak.” dediler. Arapların bir
alışkanlığı da rahat zamanlarında tanrılarına, darda kaldıklarında ise
içten bir şekilde sadece Allah’a dua etmeleriydi. İşte İkrime  da bu
durumda, “Vallahi, eğer denizde beni kurtaracak şey sadece samimiyetse karada da ondan başkası beni kurtaracak değildir. Allah’ım!
Ahdim olsun ki eğer içinde bulunduğum durumdan beni kurtaracak
olursan Rasûlullah ’ﷺe gidip elimi eline bırakacağım ve eminim ki
kendisini affedici ve yüce gönüllü biri olarak bulacağım.” dedi. Daha
sonra dönüp Müslüman oldu.396
395 Buhari, 2821.
396 Nesâî, 4067.
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Düşmanlığı devam ederken İkrime ’ın, Rasûlullah ’ﷺin yüce
gönüllülüğüne ve affediciliğine olan bu tanıklığı Rasulullah ’ﷺin bu
hasletlerinin meşhur olduğunu, dostu olmayan kişilerin dahi anlayıp
itiraf ettikleri birer özellik halini aldığını gösteren bir başka delildir.
Mikdâd  anlatıyor: “İki arkadaşımla birlikte Medine’ye geldik. Bitkinlikten perişan bir haldeydik. Rasulullah ’ﷺin ashabına durumumuzu arzettik. Bizi ağırlayacak imkânları olmadığı için hiçbirinden cevap
alamadık. Peygamber ’ﷺe geldik. Rasulullah  ﷺbizi alıp götürdü. Bir
de baktık ki üç tane keçi. Peygamber  ﷺdedi ki: ‘Bu keçileri sağıp
aranızda pay edin.’ Biz keçileri sağıyor ve her birimiz bu sütlerden
içiyorduk.397 Peygamber ’ﷺin payını da bir köşeye kaldırıyorduk. Gecenin bir bölümünde Rasulullah  ﷺgeliyor ve uyuyanları uyandırmayacak ama uyanık olanların duyabileceği bir ses tonuyla selam veriyordu.
Ardından namaz kılacağı yere geçiyor ve namaz kılıyordu. Namazdan
sonra da gelip sütten içiyordu. Bir gece şeytan bana musallat oldu.
Ben sütten kendi payımı içmiştim. Şeytan bana şöyle vesvese verdi:
‘Muhammed, Ensarın yanına gidiyor. Ensar onun etrafını sarıyor, o da
onların yanında ne nasibi varsa alıyor. Bu bir yudum süte onun hiç ihtiyacı yok.’ Hemen gidip sütü içtim. Süt daha yeni mideme inmiş, artık geri dönüşü kalmamıştı ki Şeytan beni yaptığıma pişman ettirdi ve
bu sefer de şöyle vesvese verdi: ‘Yazıklar olsun sana. Rasûlullah ’ﷺin
içeceğini mi içtin? Şimdi gelecek ve sütü bulamayacak. Sonra da sana
beddua edecek. Sen de helak olacaksın; dünyan da, ahiretin de heba
olacak.’ Üzerimde bir pelerin vardı. Ayaklarımı örttüğümde başım,
başımı örttüğümde ayaklarım dışarıda kalıyordu. Bu olay sebebiyle bir
türlü gözlerime uyku girmiyordu. İki arkadaşım ise uyumuşlar ve benim yaptığım şeyi yapmamışlardı. Nihayet Peygamber  ﷺgeldi. Her
zamanki gibi selam verdi. Sonra da namaz kılacağı yere geçip namaz
kıldı. Namazdan sonra sütün bulunduğu yere geldi. Şöyle bir yokladı.
Ancak bir şey bulamadı. Başını semaya doğru kaldırdı. İçimden dedim
397 O dönemde Medine dışından gelen ve imkânları olmayan kimseler Mescid-i
Nebevî’nin bitişiğinde yapılmış olan suffede kalıyorlardı. Bu üç kişi de burada
barınıyorlardı. Çeviren.
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ki: ‘Şimdi bana beddua edecek ve helak olacağım.’ Oysa O şöyle dua
ediyordu: ‘Allah’ım! Beni doyuranları sen de doyur. Bana içirenleri sen de içir.’ Ben hemen pelerini alıp üzerime attım ve bağladım.
Bıçağı kaptım ve keçilerin yanına gittim. İçlerinde hangisi en semizse onu kesip Rasulullah ’ﷺe götürme niyetindeydim. Varınca bir de
ne göreyim. Keçinin memeleri süt dolu! Dğerlerine baktım, onlar da
dolu! Vakit kaybetmeden Rasûlullah ’ﷺin ailesine ait olup süt sağdıkları ve yemek için kullandıkları bir kabı aldım ve sütün köpüğü kabın
üzerinde öbek oluncaya kadar sağdım. Rasulullah ’ﷺe geldim. Dedi
ki: ‘Dün gece içeceğinizi içtiniz mi?’ Ben ‘Ya Rasulallah, buyrun için’
dedim. O da içti. Ardından kabı bana verdi. Ben tekrar ‘Ya Rasulallah, buyrun için’ dedim. Rasulullah  ﷺiçti ve kabı tekrar bana verdi.
Peygamber ’ﷺin süte doyduğunu, onun duasına mazhar olduğumu
anlayınca sevinçten yere düşünceye kadar katıla katıla güldüm. Bunu
gören Peygamberimiz ﷺ, ‘Hayrola Mikdâd? Hangi yanlışı yaptın?’
diye sordu. Ben de dedim ki: ‘Ya Rasulallah! Şöyle şöyle haller yaşadım ve şunu şunu yaptım.’ Peygamberimiz  ﷺbuyurdu ki: ‘Muhakkak
ki bu Allah’ın bir rahmetidir. Bana söyleseydin, iki arkadaşımızı
kaldırsaydık ve onlar da bundan nasiplenselerdi ya!’ Ben de şöyle
dedim: ‘Seni Hak ile gönderen Allah’a yemin ederim ki seninle birlikte böyle bir rahmete denk geldikten sonra insanlardan daha kimlerin
buna denk geldiğinin benim için bir önemi yoktur.’”398
4.10.1. Cömertliği Ashabına Tavsiye Etmesi
Cömertlik Rasûlullah ’ﷺde sırf kişisel bir özellik olarak kalmamıştır. O, kendisine inananları bu haslete davet etmiş ve bu haslete vurgu
yapmış, cömert olmanın Allah’ın muhabbetinin bir sebebi olduğunu
haber vermiştir. Sehl b. Sa’da  rivayet ediyor: Rasulullah  ﷺşöyle
buyurdular: “Şüphesiz ki Allah teâlâ, cömert olmayı ve üstün ahlakî
meziyetleri sever, değersiz ve bayağı olanlara ise buğzeder.”399
398 Müslim, 2055.
399 Hâkim en-Nisâbûrî, Müstedrek, 1/48.
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Rasûlullah ’ﷺin nezdinde cömertliğin büyük önemi vardır. O, sadece güzel bir ahlakî özellik olmanın ötesinde cömertliği, Allah’a ve
ahirete imanla irtibatlandırmaktadır. Ebu Şurayh el-Adevi  naklediyor: Peygamber  ﷺkonuşurken iki kulağımla duydum ve iki gözümle gördüm. O şöyle diyordu: “Her kim Allah’a ve Ahiret Günü’ne
iman ediyorsa komşusuna ikram etsin. Her kim Allah’a ve Ahiret
Günü’ne iman ediyorsa misafirine ikram etsin/ağırlasın.” Dedim
ki: “Misafirin ağırlanması kaç gündür ya Rasulallah!” Şöyle buyurdu:
“Bir gün ve bir gecedir. Misafirlik üç gündür. Bundan ötesi sadakadır. Her kim Allah’a ve Ahiret Günü’ne iman ediyorsa ya hayır
konuşsun ya da sussun.”400
Cömertlik, diğer ahlakî hasletler gibi kişinin insanların övgüsünü ve
beğenisini kazanmak amacıyla elde etmeye çalışabileceği güzel hasletlerden biridir. Bu nedenledir ki Rasûlullah  ﷺısrarla, ashabını cömertliğe ve iyilikte bulunurken insanların övgüsünü değil sadece Allah’ın
rızasını kazanma amacına yönlendirmiştir. İşte bu yüzden, kendisine
iman edenlere, insanların övgü ve beğenisi için infak edenlerin Kıyamet
Günü azap göreceklerini ve infaklarının kendilerini azaptan kurtaramayacağını beyan etmiştir. Peygamber ﷺ, ashabına, Kıyamet Gününde
hakkında hüküm verilecek ilk kişinin, Allah’ın kendisine bolluk ihsan
edip de her türlü maldan çeşit çeşit verdiği kimse olduğunu açıklamıştır. Bu kişi o gün getirilecek, kendisine bu nimetler hatırlatılacak ve o
da bunları itiraf edecektir. O kişiye Yüce Allah, “Bu nimetler için ne
yaptın?” diye soracak, o da “İnfak edilmesini istediğin hiçbir yol bırakmadım, hepsinde Senin için infakta bulundum.” diyecek. Yüce Allah
şöyle buyuracak: “Yalan söylüyorsun. Fakat sen ‘cömert’ denilsin
diye bunları yaptın. Nitekim denildi de.” Ardından emredilecek de o,
yüzüstü sürüklenerek Cehenneme atılacak.”401
Cümertlik ve bu tür yüce hasletler, kişiyi yaptığı amellerde huzura
götürecek ve başkalarının tepkilerinden çok etkilenmemelerini sağlayacaktır. Hatta infaklarında ve yaptığı harcamalarda minnet beklentisi
400 Buhari, 6019; Müslim, 48.
401 Müslim, 1905.
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içinde olmayacaktır. Tam tersine Yüce Allah, makbul olan infağın bir
şartının da infak edilen kişi üzerinde bir minnet bırakılmaması olduğunu vurgulamaktadır: “Ey iman edenler! Allah’a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını gösteriş için harcayan kimse gibi,
başa kakmak ve incitmek suretiyle, yaptığınız hayırlarınızı boşa
çıkarmayın. Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan
düz kayaya benzer ki, sağanak bir yağmur isabet etmiş de onu
çıplak pürüzsüz kaya haline getirivermiştir. Bunlar kazandıklarından hiçbir şeye sahip olamazlar. Allah, kâfirleri doğru yola
iletmez.” (Bakara, 2/264)
Kur’an, kişinin güzel söz söylemesini ve iyilikle mazeret getirmesini, minnet ve ezaya dönüşen bir infaktan daha hayırlı saymaktadır.
“Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kakmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimseler var ya, onların Allah
katında has mükâfatları vardır. Onlar için korku yoktur, üzüntü
de çekmeyeceklerdir. Güzel söz ve bağışlama, arkasından incitme gelen sadakadan daha iyidir. Allah zengindir, acelesi de yoktur” (Bakara, 2/262-263)
4.11. Adaleti
Adalet, huzur ve mutluluk için zorunlu olan bir değerdir. Toplumsal hayatın düzgün işleyebilmesi için temel esastır. Toplumların kalkınması, istikrarı ve ilerlemesinin güçlü bir teminatıdır.
Rasûlullah ﷺ, risaleti döneminde adaleti, pratik/uygulanabilir
özelliği olan bir değer olarak vurgulamış ve insanlar arasında adaletin temellerini atmaya çalışmıştır. Bu yolla getirdiği teşriî hükümlerin
ve sistemlerin bütün yönlerini adalet değeriyle irtibatlandırmıştır. İslamiyetin öngördüğü hiçbir sistem yoktur ki adaletle irtibatı olmasın!
Adalet idareyle, karar mekanizmalarıyla, yargıyla, şahitliğin yerine getirilmesiyle, sözleşme ve antlaşmaların yazıya geçirilmesiyle; hatta aile
düzeni, eğitim, ekonomi, toplumsal düzen, davranış ve tefekkürle de
bağlantılıdır. Cenab-ı Allah, Kur’an’da şöyle buyurmaktadır: “Andol-
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sun Biz, peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti yerine getirmeleri için beraberlerinde kitabı ve mizanı
indirdik.” (Hadid, 57/25)
İslam âlimi İbn Kayyım el-Cevziyye bu minvaldeki ayetlerle ilgili
olarak şu değerlendirmeleri yapmaktadır: “Allah teâlâ peygamberler
göndermiş ve insanlar arasında adaleti tesis etmeleri için onlara kitaplar indirmiştir. Adalet, yeryüzünü ve gökleri ayakta tutan bir değerdir.
Adaletin belirtileri gözükür ve hangi yolla olursa olsun yüzünü gösterirse Allah’ın şeriatı ve dini orada demektir.”
Bir ayet-i kerimede Yüce Allah şöyle buyurur: “Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size
öğüt veriyor.” (Nahl, 16/90)
Bu ayette emre konu olan ve herkes; her topluluk ve her kavim
için ilişkilerde sabit bir prensip edinen/tekeffül eden adalet, kişisel isteklere meyletmeyen, sevgi ve nefretten etkilenmeyen, hısımlık, akrabalık, zenginlik ve fakirlik, güçlülük ve zayıflığa bağlı olarak değişkenlik
göstermeyen bir adalettir. Bu prensip, herkesi aynı ölçüyle tartarak,
aynı teraziyi kullanarak yoluna devam eder. Bu tür bir adaletin yanıbaşında “ihsan” yer alır. İhsan, kesin ve kararlı olan adaletin keskinliğini
yumuşatırken adaletin tesisine iyilik ve güzellik katar. Böylece gönüller
kazanmak, kalplerinde bulunan kine şifa olması için bazı haklarından
fedakârlık yapmak, bir yarayı tedavi etmek veya bir fazilete nail olmak
amacıyla kendisi için sabit olan adaletin üstüne çıkmak isteyenlerin
önünde kapıyı açık bırakır.402
“Allah size, mutlaka emanetleri ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar güzel öğütler veriyor! Şüphesiz Allah
her şeyi işitici, her şeyi görücüdür.” (Nisa, 4/58)
“Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahidlik eden kimseler olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi
402 Fi Zilâli’l-Kur’an, 14/219.
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âdil davranmamaya itmesin. Adaletli olun; bu, Allah korkusuna
daha çok yakışan(bir davranış)dır. Allah’a isyandan sakının. Allah
yaptıklarınızı hakkıyla bilmektedir.” (Maide, 5/8)
İslam ümmeti, Muhammedî bakış açısına göre yeryüzünde adaleti
tesis etmek, hayatının bütününü adalet esaslarına göre bina etmekle
mükelleftir. Böylece İslam ümmeti, onurlu ve hür bir hayat sürebilecek; her bir ferdi bu hayatın gölgesi altında özgürlüğünü elde edecek,
emeğinin ve yorgunluğunun karşılığına ulaşabilecektir.
4.11.1. Muhammed  ﷺNezdinde
Adalet ve Adaletin Tatbik Edilmesi
Şüphe yok ki Rasûlullah  ﷺadaleti emretmiş ve teşvik etmiştir.
Yapısını ve esaslarını en güzel şekilde tesis eden İslam dini, adalet
değerini kendi bünyesine almıştır. İslam mesajının en büyük gayelerinden biri, her hak sahibine hakkının verilmesidir; hayırsa hayır, şerse
şer. Hak sahipleri arasında hiçbir ayırım yapmadan! İslamiyet adaleti,
dünya ve dinin dengesi, insanların ve ülkelerin huzurunun/hayrının
sebebi saymıştır. Yüce Allah, adaleti, hakları ve payları dağıtmak, işlerin ve kişilerin ölçüleceği bir esas olması için koymuştur. Zira adalet,
kefesi bir tarafa meyletmeyen, tartısında kusur olmayan dosdoğru terazidir. Aynı şekilde adaleti, insanlığı hayatlarında gereçekleştirmeye
davet ettiği saadetin dayanaklarının en önemlilerinden biri saymıştır.
Bu mutluluk, hakları ve sahip oldukları hakkında huzur içinde oldukları
ve aralarında adaletin istikrar kazandığı bir mutluluktur.
Rasûlullah ﷺ, adaletin insanlara huzur ve güven hissettirdiğininin, çalışmaya ve üretime yöneltici/teşvik edici olduğunun bilincindeydi. Bu durumun neticesi de medeniyetin gelişmesi ve yaygınlaşması,
üretimin, malların ve rızıkların çoğalmasıdır. Buna bağlı olarak genç
İslam devletinin her adımında pratik bir şekilde adaletin uygulanmasına vurgu yapmıştır. Rasûlullah  ﷺşöyle diyerek adaleti teşvik etmektedir: “Yedi grup vardır ki hiçbir gölgenin bulunmadığı, sadece
Allah’ın gölgesinin bulunduğu günde Allah tarafından gölgelendi-
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rileceklerdir:...” Bu hadiste Rasulullah  ﷺilk olarak “Adaletli devlet
başkanı”nı beyan etmiştir.403
Abdullah b. Amr ’tan rivayet edildiğine göre Rasulullah ﷺ
şöyle demiştir: “Adaletli kimseler Allah katında, aziz ve celil olan
Rahman’ın sağında, nurdan bir minber üzerinde olacaklardır.
Rahman’ın iki eli de sağdır. Bu kimseler, hüküm verirken, ailelerini ve yönetimlerindekileri idare ederken adil olan kimselerdir.”404
4.11.2. Muhammed ’ﷺin Adaletinden Örnekler
Aişe  anlatıyor: Peygamber  ﷺzamanında hırsızlık yapan ve
Mahzumoğulları kabilesine mensup olan bir kadın Kureyşlileri oldukça
endişelendirdi. Dediler ki: “Bu konuda kim Rasulullah  ﷺile konuşur?”
Sonunda “Buna ‘Rasulullah ’ﷺin sevgilisi’ şeklinde nitelenme şerefini
haiz olan Üsame b. Zeyd’den başkası cesaret edemez.” dediler. Kadın,
Rasulullah ’ﷺe getirildi. Üsame b. Zeyd onunla ilgili olarak Rasulullah
’ﷺle konuştu. Rasulullah ’ﷺin rengi değişti ve şöyle buyurdu: “Allah
tarafından belirlenmiş had cezalarından biri için mi araya giriyorsun?” Üsame cevaben, “Ya Rasulallah! Benim için Allah’tan af diler
misin?” dedi. Akşam olunca Rasulullah  ﷺayağa kalktı ve bir konuşma
yaptı. Önce Allah’a, layık-ı veçhile senada bulundu. Ardından şöyle dedi: “Ey insanlar! Hiç şüpheniz olmasın ki sizden öncekilerin
helak olmalarının bir sebebi de içlerinde asil saydıkları kişiler hırsızlık yaptığında onu bırakmaları, zayıf biri hırsızlık yaptığında ise
ona cezalandırmalarıdır.” Konuşmasının devamında Rasûlullah ﷺ,
hırsızlık yapan kişi kızı Fâtıma dahi olsa cezayı uygulayacağına dair
Allah’a yemin etmiştir.405
Değerler parçalanamaz. Rasûlullah ’ﷺin sancağını yükselttiği adalet, zengin ya da şöhretli bir aileye mensup olan bir kadın için askıya
alınamaz. Peygamber  ﷺbu olayda ismine, soyuna, malına veya gücü403 Buhari, 660; Müslim, 1031.
404 Müslim, 1827.
405 Buhari, 4304; Müslim, 1688.
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ne sığınan herkes üzerinde adaletin kılıcının durmakta olduğunu; kızı
bile olsa asla hedefini ıskalamayacağını ilan etmektedir.
Numan b. Beşir  minberden şu olayı rivayet etti: Babam bana
bir şeyler bağışlamıştı. Annem Amra bt. Revâha, babama dedi ki:
“Rasulullah  ﷺşahit olmadıkça bu hibeye gönlüm yoktur.” Bunun
üzerine babam, Rasulullah ’ﷺe gidip şöyle dedi: “Ya Rasulallah!
Amra bt. Revaha’dan olma oğluma bir bağışta bulundum. O da seni
buna şahit tutmamı istedi.” Rasulullah  ﷺdedi ki: “Diğer çocuklarına da bu şekilde bağışta bulundun mu?” Babam “Hayır” deyince
Peygamberimiz ﷺ, “Allah’tan korkun. Çocuklarınız arasında adil
olun.” buyurdu. Bunun üzerine babam geri döndü ve hibesinden
vazgeçti.
Bir rivayette ise şu ilavelere de yer verilmiştir: Peygamber dedi ki:
“Senin ondan başka çocuğun var mı?” Numan b. Beşir’in babası,
“Hayır” dedi. (Ravi diyor ki:) Sanırım Peygamberimiz  ﷺşöyle söyledi:
“Beni zulmüne şahit tutma.” Başka bir rivayete göre ise, “Zulme
şahit olmam.” buyrulmuştur.
Bir başka nakilde ise olay şöyle aktarılmaktadır: “Bu oğluma bir
köle hibe ettim.” Peygamberimiz ﷺ, “Her bir çocuğuna bu şekilde
hibede bulundun mu?” Numan b. Beşir’in babası “Hayır” deyince
Peygamberimiz ﷺ, “O halde hibenden vazgeç.” buyurdu.
Müslim’de yer alan lafızda şu şekilde ifade edilir: “Bunun için
istediğin gibi onların da iyi olmalarını istemez misin?” Numan b.
Beşir’in babası “Elbette isterim” deyince Peygamberimiz ﷺ, “Ben
buna şahid olmam.”406 buyurmuştur. Peygamber  ﷺbuna tanıklık etmeyi reddetmiş ve çocukları arasında adil davranarak aile içinde adaleti ayakta tutarak ailesinin varlığını korumasını emretmiştir.
4.12. Cesareti
Rasûlullah ﷺ, cesaretin önemli değerlerden birini temsil ettiği bir
çevrede yaşamıştır. Bu çevrede erkekler bu özellikleriyle övünüyor ve
406 Buhari, 2587; Müslim, 1623.
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gururlanıyorlardı; hatta korkaklıkla vasfedilmek en kötü özelliklerden
biri sayılıyordu.
Rasûlullah ﷺ, cesaret vasfını taşıyordu. Öyle ki bu konuda ashabı
tarafından “İnsanların en cesuru” şeklinde anılacak düzeye gelmişti.
Enes b. Malik  naklediyor: “Peygamber  ﷺinsanların en iyisi, en
cesuru, en cömerdiydi. Bir defasında Medineliler telaşa kapılıp korkmuşlardı. Peygamber ﷺ, hepsinden önce davranıp atına binmişti de
o yavaş at su gibi akar olmuştu.”407
Bu özelliğini sahabeden Abdullah b. Ömer  da şu sözlerle anlatır: “Ondan daha yardımsever, daha cömert, daha cesur, daha parlak
ve güzel yüzlü birini görmedim.”408
Peygamberimiz  ﷺkendisinden bahsederek şöyle demiştir: “Beni
cimri, yalancı veya korkak göremezsiniz.”409
Bu rivayet Rasûlullah ’ﷺin cesaret vasfının öne çıktığını tasvir etmektedir ve Enes b. Malik ’tan gelen rivayetle örtüşmektedir. Ali
 şöyle naklediyor: “Bedir günü bize baktığımda gördüm ki hepimiz
Rasulullah ’ﷺe sokuluyorduk. Rasulullah  ﷺise içimizde düşmana en
yakın olanımızdı ve insanlar arasında en gözü pek olanıydı.”410
Ali  bu durumun, düşmanla karşılaştığında Rasûlullah ’ﷺin bir
özelliği olduğunu ortaya koyarak şunları kaydetmektedir: “Savaş kızışıp birlikler karşı karşıya geldiği zaman biz kendimizi Rasulullah  ﷺile
korumaya alırdık. İçimizde hiç kimse de düşmana ondan daha fazla
sokulamazdı.”411
Hayatındaki bir başka olayda bu kahramanlığı açık bir şekilde gözükmektedir. Bu olay, Rasulullah ’ﷺin son savaşlarından olan Huneyn
Gazvesi’nde yaşanmıştır. Bu savaş esnasında Müslümanlar dağılmış,
birçoğu geri kaçmaya başlamıştı. Tam bu esnada Rasûlullah  ﷺkatırını
kâfirlere doğru sürmeye başlamış, sonra da Abbas ’ya emretmiştir:
407
408
409
410
411

Buhari, 2820.
Dârimî, 59.
Buhari, 2861.
Ahmed, 656.
Ahmed bib Hanbel, 1349.
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“Ey Abbas! Bey’atü’r-Rıdvan ehline seslen.” Abbas  gür sesli biriydi. Diyor ki: Bunun üzerine en yüksek sesimle bağırdım: “Bey’atü’rRıdvan ehli nerede?” Vallahi bu seslenişimi duyduklarındaki dönüşleri,
sanki yavrularına aniden dönen sürü misaliydi. Dediler ki: “Emret ya
Rasulallah! Emret, ya Rasulallah! Buradayız.” Kâfirlerle savaşa tutuştular. Rasulullah  ﷺkatırının üzerinde bir komutan edasıyla boynunu
uzatmış, onların kâfirlerle nasıl savaştıklarına bakıyordu. İşte şimdi
ocak harlanmıştır.412
4.12.1. Kontrolden Çıkmayan Bir Cesaret
Cesaretiyle meşhur olan kişilerin birçoğu acelecilikten, kontrolsüzlükten kurtulamamakta, kendilerine olan güvenleri, olaylar karşısında
aşırıya gitmelerine yol açmaktadır. İnsanlar tarafından övülmeye düşkün olmaları, onları sınırı aşmaya ve ucuz kahramanlıklara sürükleyebilmektedir.
Rasûlullah  ﷺise bütün cesaretine rağmen gerçekçi kalabiliyordu.
O esenlikte kalabilmek adına alınması gereken tedbirlerini alıyordu.
Bu durumu Mekke’den Medine’ye yapılan hicrette de görebiliyoruz.
Kavmi, kendisini öldürmek istediğinde ve bunun için komplo kurduğunda hicret etmek üzere Mekke’den Medine’ye doğru yola koyulmuştu. Devletini ve toplumsal varlığını orada inşa edecekti.
Siyer kitapları hicretin ince bazı detaylarını, Peygamberimiz ’ﷺin
kurtulmak için ne tür yollara tevessül ettiğini nakletmektedir. Bu yolların şunlar olduğu gözükmektedir:
- Öğle sıcağında, yüzü peçeli olarak arkadaşı Ebu Bekir ’a
gelmiştir.
- Ebu Bekir  ile oturup hicret planları hakkında konuşmak istediği zaman Ebu Bekir ’ın yanında iki küçük kızı da vardı. Hicretle
ilgili bilgileri gizlemek adına Rasulullah  ﷺonları çıkarmasını istedi.
- O gece kendi yatağında yatmadı.

412 Müslim, 1775.
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- Arkadaşı Ebu Bekir  ile birlikte, takip gevşeyinceye kadar üç
gün mağarada saklandı.
- Ebu Bekir ’ın oğlu Abdullah  bu esnada Mekke’de geceliyor, sonra da onlara bilgi getiriyordu.
- Koyun çobanı Âmir b. Füheyre , Abdullah ’ın peşinden
koyunları sürerek onun izlerini siliyordu. Onun getirdiği koyunların
sütlerini içiyorlardı.
- Üç gün sonra mağaradan çıktı ve Medine’ye gitmek için, insanların kullandığı yoldan farklı bir yol kullandı.
- Mekke’deyken ashabına, hicretinden ve hicretinin ayrıntılarından bahsetmedi.
Onun bu özelliğini birçok gazvesinde de gözlemleyebiliyoruz. O
hazırlık yapardı. Siyer kitapları Peygamber ’ﷺin, savaşlarda kendini
korumaya özen gösterdiğini nakletmektedirler.
Sâib b. Yezid ’ın rivayet ettiğine göre Rasulullah  ﷺUhud
Savaşı’nda üst üste iki zırh giymiştir.”413
Müslümanların Bizanslılarla yaptığı savaşlardan birinde komutayı
Halid b. Velid  almıştı. Müslümanların sayısı, Bizans ordusu karşısında çok azdı.
Böyle bir durumda Halid b. Velid  orduyu Medine’ye geri getirmiş ve Bizans karşısında direnmekten vazgeçmiştir.
Rasulullah ﷺ, Halid ’ın bu tutumunu övmüş ve o toprakların
fethinin onun eliyle olacağı müjdesini vermiştir. Bu, birtakım cesaret
klişelerinin ardına düşmeyen, ordunun karşı karşıya olduğu tehlikeleri
görmezden gelmeyen gerçekçi bir yöntemi teyid etmektedir.
4.12.2. Medenî Cesareti
Rasûlullah ’ﷺin cesareti, savaş alanlarına özgü fizikî bir cesaretten
ibaret değildi. Bilakis o, kavmini İslam’a davet yolunda zorunlu bir
özellik olan medenî cesarete de sahipti.
413 Ebu Davud, 2590; Ahmed, 15295.
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Rasulullah ’ﷺin medenî cesareti, hakkı söylemedeki ve kavminin
yalanlarına ve yüz çevirmelerine karşı duruşundaki cesaretinde de
kendini göstermektedir.
Rasûlullah ’ﷺin, annesi henüz ona hamileyken babası öldü, küçük
bir çocukken de annesini kaybetti; ardından önce dedesinin sonra da
amcası Ebu Talib’in gözetimine geçti. Kavmi onun davetinden rahatsızlık duyunca amcasıyla görüşerek kendisine engel olmasını ve davetinin önüne geçmesini talep etti. Ebu Talib, Rasûlullah  ﷺile buluşmuş
ve kavminin söylediklerini açıklamıştı. Rasûlullah ’ﷺin cevabı ne oldu
dersiniz? Akîl414 b. Ebî Talib naklediyor: Kureyş, Ebu Talib’in yanına
geldi. Dediler ki: “Bu yeğenin meclislerimizde, Kâbe’de bize eziyet
ediyor. Ona engel ol.” Ebu Talib, Akîl’e, “Ey Akîl! Git, Rasûlullah ’ﷺi
bana getir.” demiş, o da öğle sıcağında Peygamberimiz ’ﷺi getirmiştir. Rasulullah  ﷺgelince gözlerini semada şöyle bir gezdirdikten sonra
“Şu güneşi görüyor musunuz?” diye sormuştur. Onlar “Evet” deyince de Rasulullah ﷺ, “Bu daveti bırakmaya, güneşten bir parça ateş
almanızdan daha fazla muktedir değilim.” demiştir. Bunu duyan
Ebu Talib, Kureyş’e dönerek “Vallahi, kardeşimin oğlu hiçbir zaman
yalan söylememiştir. Varın gidin işinize.” demiştir.
Rasûlullah ’ﷺin medenî cesareti, önemli birtakım olaylarda daha
ortaya çıkmaktadır. Bu olaylar bazı konularda ictihad edip isabet edememesi sebebiyle Rabbi tarafından itâba maruz kaldığı ve Kur’an’da
yer verilen olaylardır. Rasûlullah  ﷺbu ayetleri, hiçbirini gizlemeden
insanlara açık açık okumuştur.
Bunlardan biri Abese Suresi’nde yer alır: “(Peygamber), âmânın
kendisine gelmesinden ötürü yüzünü ekşitti ve çevirdi. (Rasûlüm!
414 Ebu Talib’in İslam tarihinde adları sıkça geçen ve Müslüman olan üç oğlu vardır.
Akîl, Cafer ve Ali . Tâlib adında başka bir oğlunun olduğu da ifade edilmektedir. Talib en büyük oğluydu. Ehl-i Sünnet kaynakları onun Müslüman olmadığını,
ancak Peygamberimize çok düşkün biri olduğunu kaydetmektedirler. Çocukları
olmamıştır. Bedir Savaşı’ndan sonra vefat etmiştir. Peygamberimiz ’ﷺle ilgili yazdığı methiye niteliğindeki beyitlerden hareketle Şii kaynaklar onu Müslüman kabul etmektedirler. (Çeviren).
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Onun halini) sana kim bildirdi! Belki o temizlenecek, yahut öğüt
alacak da o öğüt ona fayda verecek. Kendini (sana) muhtaç görmeyene gelince, sen ona yöneliyorsun. Oysa ki onun temizlenip
arınmasından sen sorumlu değilsin. Fakat koşarak ve (Allah’tan)
korkarak sana gelenle de ilgilenmiyorsun. Hayır! Şüphesiz bu bir
öğüttür. Dileyen ondan (Kur’an’dan) öğüt alır.” (Abese, 80/1-12)
Diğeri ise Ahzab Suresi’nde geçer: “(Rasûlüm!) Hani Allah’ın nimet verdiği, senin de kendisine iyilik ettiğin kimseye, ‘Eşini yanında tut, Allah’tan kork!’ diyordun. Allah’ın açığa vuracağı şeyi,
insanlardan çekinerek içinde gizliyordun. Oysa asıl korkmana
lâyık olan Allah’tır. Zeyd, o kadından ilişiğini kesince Biz onu
sana nikâhladık ki evlâtlıkları, karılarıyla ilişkilerini kestiklerinde
(o kadınlarla evlenmek isterlerse) müminlere bir güçlük olmasın.
Allah’ın emri yerine getirilmiştir.” (Ahzab, 33/37)
Ashabından Enes b. Malik  bu ayetlerin iniş sebebini şöyle nakleder: Zeyd b. Hârise şikâyet etmek için gelmişti. Rasulullah  ﷺşöyle
tavsiyelerde bulunmaya başladı: “Allah’tan kork. Eşinden ayrılma.”
Enes  diyor ki Rasulullah  ﷺbazı şeyleri gizleyecek olsaydı bunu
gizlerdi.”415
Rasûlullah ’ﷺin medenî cesaretinin bir tezahürü de bilmediği bir
şey sorulduğunda “Bilmiyorum” diyebilmesidir. Bu cümle, Rasûlullah
 ﷺgibi bir kişiden geldiğinde önem arzeden bir cümledir.
Peygamber ’ﷺe ruh hakkında sorulmuştu. Bir cevap vermedi. Nihayet şu ayet nazil oldu: “Sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki:
Ruh, Rabbimin emrindendir. Size ancak az bir bilgi verilmiştir.”
(İsra, 17/85)

Bu konuya dair örneklerden biri de adamın birinin hangi bölgenin
daha hayırlı olduğunu sorması üzerine “Bilmiyorum” demesidir.
Bir başka örneği de Cabir b. Abdullah  anlatıyor: Hastalanmıştım. Rasulullah ﷺ, Ebu Bekir’le birlikte yürüyerek ziyaretime geldi.
415 Buhari, 742; Müslim, 177.
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Bana geldiğinde baygın bir haldeydim. Rasulullah  ﷺabdest aldı. Sonra da abdest aldığı sudan üzerime döktü. Kendime geldim. Dedim ki:
“Ya Rasulallah! Malımla ilgili ne yapabilirim?” Rasulullah  ﷺbana bir
cevap vermedi. Nihayet miras ayetleri nazil oldu.416
4.13. Müsamahalı ve Tahammüllü Oluşu
Rasûlullah ﷺ, son derece kışkırtıcı ve eza veren, insanı adeta çileden çıkaracak türden olaylarla karşılaşıyordu. Buna rağmen o, tahammül etmede ve sabırda bir örnekti. Aişe  şöyle bir hadise nakleder: Yahudilerden bir grup Peygamber ’ﷺin yanına geldiler ve “Ölüm
üzerinize olsun.” anlamına gelen “es-sâmu aleyküm”417 dediler. Ne
demek istediklerini anlamıştık. Ben “Ölüm ve lanet sizin üzerinize olsun.” diye mukabelede bulununca Rasulullah  ﷺşöyle dedi: “Sakin ol
ey Aişe! Allah her halükarda nezaket ve yumuşaklığı sever.”418
Bu kişiler, İslam dininin özelliklerinden olan “selam” kelimesini
küçümsüyorlar ve bunu kötü bir selamlama aracı haline getiriyorlardı. Selam kelimesi, anlamının tersini çağrıştıran başka bir kelimeyle
değiştirerek telaffuz ediyorlardı. Buna rağmen Rasûlullah ’ﷺin sabır
ve tahammülü, bu kışkırtıcılığa cevap vermekten daha genişti. Hatta
Aişe ’nın sözünü eleştiriyor ve onu biraz daha nazik olmaya ve
iyi davranmaya davet ediyordu. Aişe , Rasulullah ’ﷺin, söylenilen
sözü duymadığını zannetmişti. Rasulullah  ﷺise böyle söyleyerek duyduğunu göstermiş oluyordu.
Rasûlullah  ﷺsadece düşmanlarına karşı tahammül ve sabır göstermiyordu. Öncelikle kendisine inananları kapsıyordu ki onlar geniş
bir çoğunluktu. İçlerinde halk ile tabiatları kaba ve sert olan bedeviler
de vardı. Bu kişiler çoğu zaman Rasulullah ’ﷺe, uygun olmayan bir şekilde davranıyorlardı. Ancak Peygamberimiz  ﷺtahammül gösteriyor
ve onlardan gelen bu davranışlara sabrediyordu. Ebu Hureyre ’tan
416 Buhari, 7309; Müslim, 1616.
417 Akıllarınca selam ifadesine benzeterek belli etmeden hakaret etmek istiyorlar.
Çeviren.
418 Buhari, 624; Müslim, 2165.
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naklediliyor: “Bir adam Peygamber ’ﷺe gelerek alacağını istedi. Çok
kaba ve sertti. Ashab-ı kiram, adamın bu tutumuna müdahale etmek
istedi. Rasulullah “ ﷺAdamı rahat bırakın. Söz, hak sahibinindir.
Adama, dediği yaştaki deveden verin.” dedi. Ashab dedi ki: “Ya
Rasulallah! Onun dediği yaştan daha iyisinden başkası yok.” Bunun
üzerine Peygamberimiz  ﷺşöyle buyurdu: “Ondan verin. Şüphesiz
en hayırlı olanınız, ödemesi en iyi olanınızdır.”419
Rasûlullah  ﷺbu olayda nezaketi, adamın kabalığına ve sert çıkışına
karşı sabırla iyiliği birleştirmiş ve ona istediğinden fazlasını vermiştir.
Kabalık, sabit olan bir hakkı isteyen bu gibi kimselerle sınırlı kalmıyordu. Aksine kaba ve sert bir şekilde Rasulullah ’ﷺden bir şeyler
isteyen ve ısrarcı olan kimseler de çıkıyordu. Bununla birlikte Peygamberimiz  ﷺengin hoşgörü ve sabrıyla onlara nezaketle mukabelede
bulunuyordu. Enes b. Malik  diyor ki: “Üzerinde Necran tarzı, sert
dolgulu bir cübbe varken Rasulullah  ﷺile birlikte yürüyorduk. Bir bedevi ona yetişti ve cübbesini arkadan sertçe çekti. Öyle ki çekmenin
şiddetinden cübbenin sert dolgusunun Rasulullah ’ﷺin omzunda bıraktığı izlere gözüm takıldı. Bedevi, ‘Ya Rasulallah! Allah’ın, yanındaki
mallarından420 bana bir şeyler verilmesini emret.’ dedi. Bunun üzerine
Rasulullah  ﷺona baktı ve güldü. Ardından da adama bir şeyler verilmesini emretti.”421
Bu adam, hem fiziken hem de psikolojik olarak kaba ve rahatsız edici bir davranış sergilemiş, “Ya Rasulallah! Allah’ın, yanındaki
mallarından bana bir şeyler verilmesini emret.” şeklindeki bir üslupla
istemiştir. Böylece “Sen iyilik yapan biri değilsin. Sadece Allah’ın malından veriyorsun” demiş olmaktadır.
İşte Rasûlullah ’ﷺin hoşgörüsü, kendisine eza eden, ezaları fizikî
müdahaleye kadar uzanabilen bu gibi kimseleri bile kapsıyordu. Peygamber  ﷺsabır ve tahammülünü artıracak şekilde kendisinden önceki
419 Buhari, 2305; Müslim, 1601.
420 Medine’ye gelen zekât, ganimet vb. mallardan oluşan bütçe kastediliyor. Çeviren
421 Buhari, 6088; Müslim, 1075.
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peygamberlerin başına gelen olayları kendine hatırlatıyordu. Abdullah
b. Mesud  şöyle diyor: “Sanki ben Rasulallah ’ﷺe bakıyorum da
kavminin dövdüğü, bu nedenle yüzünden akan kanları temizleyen ve
‘Allah’ım! Kavmimi bağışla. Şüphe yok ki onlar ne yaptıklarının
farkında değiller.’ diyen bir peygamberi anlatıyor gibi.”422
4.13.1. Müsamaha ve Tahammül İçeren Bir Kızgınlık
Rasûlullah ’ﷺin tahammülünün ve müsamahasının kaynağı, mutlak
anlamda kızmaması değildi. O da diğer insanlar gibi bir beşerdi. Durum
kızgınlığa yol açıyorsa kızardı. Ancak tahammülü ve hoşgörüsü kendini
öfkeye kaptırmasına mani oluyordu. Abdullah b. Mesud  aktarıyor:
“Huneyn savaşının akabinde Peygamber ﷺ, şartlar gerektirdiği için
ganimetlerin taksiminde bazı kişilere farklı muamelede bulunmuştu.
Bu çerçevede Akra’ b. Hâbis’e 100 deve, Uyeyne’ye de buna benzer
miktarda mal vermişti. Arapların ileri gelenlerine de ganimetten pay
vermişti. Böylelikle onları taksimat konusunda tercih etmiş gibi oluyordu.
Bu durum karşısında adamın biri dedi ki: “Vallahi bu taksimatta adil
davranılmamış, Allah rızası da gözetilmemiştir.” Bu sözü duyunca “Vallahi
bunu mutlaka Peygamber ’ﷺe haber vereceğim.” dedim ve Peygamber
’ﷺe gelip durumu bildirdim. Rasulullah  ﷺşöyle dedi: “Allah ve Rasûlü
adil davranmamışsa daha kim adil davranabilir ki?! Allah, Musa’ya
merhamet etsin! Bundan daha fazla ezaya uğradı da sabretmeyi
elden bırakmadı.”423
Rasûlullah  ﷺbu yolda hareket ederek kendisine iman edenlere
bu hasletin önemini vurgulamış, insanın değerinin ve gücünün içinden
gelen öfkeye karşı durabilmesinde olduğunu teyid etmiştir. O, övgüyü
hak eden kişilerin bu tür kişiler olduğunu açıklamış ve ashabına şunu
sormuştur: “Pehlivan kimdir?” Ashab, “Güreşte rakibine üstün gelendir.” deyince Peygamber ﷺ, “Hakiki pehlivan, hakiki pehlivan,
hakiki pehlivan; öfkelenen, öfkesi iyice coşup yüzü kıpkırmızı ke422 Buhari, 3477; Müslim, 1792.
423 Buhari, 3405; Müslim, 1062.
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silen, saçları, vücudunun tüyleri kabaran ve bütün bunlara rağmen öfkesini bastırabilen kişidir.”424 buyurmuştur.
Enes b. Malik ’ın rivayet ettiğine göre Yahudiler, âdet olduğunda
kadınlarla birlikte yemek yemezler, onlarla odalarda başbaşa kalmazlardı. Ashab-ı kiram bu durumu Peygamber ’ﷺe sordu. Bunun üzerine
Allah teâlâ şu ayeti indirdi: “Sana kadınların ay halini sorarlar. De ki:
O, bir rahatsızlıktır. Bu sebeple ay halinde olan kadınlardan uzak
durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın.” (Bakara, 2/222)
Rasulullah  ﷺde şöyle buyurdu: “Bu haldeyken kadınlarla, cima
dışında her şeyi yapabilirsiniz.” Peygamberimizin bu sözü Yahudilere ulaşınca dediler ki: “Bu adam, bizim dinimizle ilgili olarak muhalefet edilmedik hiçbir şey bırakmak istemiyor.” Bunun üzerine Üseyd
b. Hudayr ve Abbâd b. Bişr gelerek şöyle söylediler: “Ya Rasulallah!
Yahudiler şöyle şöyle diyorlar. Âdet olduklarında kadınlarla hiç biraraya gelmesek mi?” Rasulullah ’ﷺin yüzünün rengi değişti. Öyle ki
kendilerine kızdığını düşündüler. Daha fazla kızdırmamak için oradan
ayrıldılar. Peygamber ’ﷺe hediye etmek için süt getiren bir adamla
karşılaştılar. Adam sütü Peygamberimiz ’ﷺe getirdi. Peygamberimiz
 ﷺhemen onların peşinden birini yollayıp haber saldı ve bu sütten
onlara ikram etti. Böylece Rasulullah ’ﷺin kendilerine kızmadığını anlamış oldular.425
4.13.2. Ailesine Olan Hoşgörüsü
Rasûlullah ’ﷺin müsamaha ve hoşgörüsünü gösteren hususlardan
biri de ailesiyle olan ilişkileridir. Daha önce de defalarca vurgulandığı
gibi o da diğer insanlar gibi bir beşerdir. Onlar gibi benzer sorunlar
yaşar. Eşleriyle ilişkileri vardır ve eşleri de birer insandır. Diğer kadınların sergilediği bazı davranışlar onlarda da gözükebilir. Bununla birlikte Peygamber ’ﷺin müsamaha ve tahammül özelliği, bütün bunları
kuşatacak enginlikteydi.
424 Ahmed, 22605.
425 Müslim, 302.
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Ailesiyle olan ilişkilerindeki müsamaha, anlayış ve hoşgörüsüne dair
bir örneği eşlerinden biri olan Aişe  anlatıyor: Süvâe kabilesinden bir
adam şöyle diyor: Aişe’ye, Rasulullah ’ﷺin ahlakı hakkında sordum.
Dedi ki: “Kur’an okumuyor musun? Bak ne diyor: ‘Şüphesiz ki sen,
büyük bir ahlak üzerindesin.’ (Kalem, 68/4)” Dedim ki: “Bunu biraz açabilir misin?” Dedi ki: “Onun için bir yemek yapmıştım.426 Hafsa da bir
yemek yapmıştı. Cariyeme dedim ki: ‘Git bak bakalım. Eğer Hafsa’nın
cariyesi benden önce yemeği getirip sofraya bırakırsa bir yolunu bulup
yemeği al ve at.’ Hafsa’nın cariyesi yemeği önce getirmişti. Cariyem de
bir yolunu bulup yemeği alıp attı.427 Tabak yere düştü ve kırıldı. Yerde
yaygı vardı. Rasulullah  ﷺyemeği topladı ve dedi ki: ‘Kırılan tabağının
yerine onun tabağını al.’ Başka da bir şey demedi.”428
4.14. Ahde vefalı Oluşu
Rasûlullah  ﷺsözüne sadıktı. Hayatı boyunca, kesin olarak verdiği
bir sözü bozduğu bilinen bir şey değildi.
Kur’an, Müslümanların, muhalifleriyle yaptıkları antlaşmalara riayet etmelerine vurgu yapmaktadır. Bu minvalde Tevbe Suresi’nde şöyle
geçmektedir: “Ancak kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklerden
(antlaşma şartlarına uyan) hiçbir şeyi size eksik bırakmayan ve sizin
aleyhinize herhangi bir kimseye arka çıkmayanlar (bu hükmün) dışındadır. Onların antlaşmalarını, süreleri bitinceye kadar tamamlayınız. Allah (haksızlıktan) sakınanları sever.” (Tevbe, 9/4)
Kur’an, başkalarıyla yaptıkları antlaşmaları bozanları kınamaktadır: “Onlar, kendileriyle antlaşma yaptığın, sonra her defasında
hiç çekinmeden ahidlerini bozan kimselerdir.” (Enfâl, 8/56)
Hatta durum Rasûlullah ’ﷺi, bir kavmin ihaneti konusunda kaygılandıracak düzeye getirse ve bunun alametleri belirse bile bütün bunlar
426 Peygamberimiz  ﷺashabıyla birlikte otururken yaşanmış bir olay aktarılmaktadır.
Çeviren.
427 Bazı rivayetlerde eli çarpmış gibi yaparak bu sonuca sebep olduğuna yer
verilmektedir. Çeviren.
428 Ahmed, 24279; Müslim, 2333.
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gizlice antlaşmayı bozmasının gerekçesi olmamıştır. Yapması gereken,
-Enfâl Suresi’nde geldiği şekilde- öncelikle bunu onlara haber vermektir: “(Antlaşma yaptığın) bir kavmin hainlik yapmasından korkarsan, sen de (onlarla yaptığın ahdi) aynı şekilde bozduğunu kendilerine bildir. Çünkü Allah, hainleri sevmez.” (Enfâl, 8/58)
Ahde ve sorumluluklarına vefa göstermek -şu olayda olduğu gibiRasûlullah  ﷺnezdinde, başkalarıyla yapılan belirli borçlanmalardan
başlamaktadır. Aişe  anlatmaktadır: “Rasulullah  ﷺbir bedeviden,
yaklaşık yüz otuz veya yüz kırk kg. iyi kalite acve hurması karşılığı bir
veya birkaç deve satın aldı. Rasulullah ﷺ, adamı alıp eve gitti. İçeri
girdi. Hurmalara baktı ama hurma göremedi. Dışarı çıktı ve adama
dedi ki: “Ey Allah’ın kulu! Hurma karşılığı senden deve aldık. Hurmaları aradık ama bulamadık.” Bunun üzerine adam, “Aldatmak
ha!” dedi. Orada bulunan ashab-ı kiram gayrete gelip dediler ki: “Allah seni kahretsin. Rasulullah  ﷺhiç aldatır mı?” Rasulullah  ﷺise şöyle buyurdu: “Adamı rahat bırakın. Haklı olanın, söyleyecek sözü
olur.” Sonra Rasulullah  ﷺadama dönüp dedi ki: “Ey Allah’ın kulu!
Biz senden deve satın aldık. Belirlediğimiz bedelin, bizde olduğunu sanıyorduk. Aradık, ancak bulamadık.” Bedevi yine aynı şeyleri
söyledi ve sahabe de aynı tepkiyi verdi. Rasulullah  ﷺde üç kez aynı
uyarıyı tekrar etti. Bedevinin laftan anlamadığını görünce ashaptan birine emredip dedi ki: “Huveyle bt. Hakîm’e git. Ona de ki: ‘Rasulullah ﷺ, yanınızda depolanmış hurmalardan varsa Allah’ın izniyle
iade edilmek üzere bir miktar ödünç vermenizi istiyor.’” Sahabî gitti
ve bir süre sonra geri dönerek Huveyle’nin “Evet, bizde hurma var ya
Rasulallah! Alacak birini gönderebilirsin.” dediğini bildirdi. Rasulullah
 ﷺdedi ki: “Adamı yanına al ve hakkını ona öde.” Bedevi alacağını
aldıktan sonra ashabıyla birlikte oturmakta olan Rasulullah ’ﷺe uğradı
ve şöyle söyledi: “Allah seni hayırla mükâfatlandırsın. Ödemeni yaptın. İyi de yaptın.” Rasulullah  ﷺise şöyle buyurdu: “Onlar, Kıyamet
Günü Allah katında ahde vefa gösterip güzelce sözlerini yerine
getiren Allah’ın hayırlı kullarıdır.”429
429 Ahmed, 2578.
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Bu örnek olayda Rasûlullah  ﷺadamın tabiatını dikkate almış ve
hakkı konusundaki ısrarını ve bu ısrarının onu, Rasûlullah ’ﷺe karşı katı ve kaba davranmaya ittiğini düşünerek bunu anlayışla karşılamıştır. Ona olan borcunu da ödemiştir. Kabalığına tahammül etmiştir.
Ödeme gücünün olmadığını anlamadığını görünce de problemin çözümüne çalışmıştır.
Rasûlullah ﷺ, muhalifleriyle olan ilişkilerinde de vefalı bir kişiydi.
Hatta kendisine inananlarla birlikteyken bile, söz verdiği bir antlaşmanın çiğnenmesini kabul etmezdi. Ebu Râfi’ anlatıyor: Kureyş beni Rasulullah ’ﷺe gönderdi. Rasulullah ’ﷺi görünce kalbime İslam’a karşı bir
muhabbet düşürüldü. Dedim ki: “Ya Rasulallah! Vallahi ben, onlara asla
geri dönmem.” Rasulullah  ﷺbu sözüm üzerine şöyle söyledi: “Ben anlaşmayı çiğnemem. Elçiyi alıkoymam. Fakat geri dön. Şu an hissettiklerini hissetmeye devam edersen geri dönersin.” Kureyş’in yanına
gittim. Sonra Peygamber ’ﷺe gelip Müslüman oldum.”430

Rasûlullah  ﷺbu kişiyi yanında tutabilirdi. Bunu yapsaydı ahde
vefasızlık yapmış da olmazdı. Zira bu kişinin kendisi böyle bir kararı
almıştı. Fakat Peygamber  ﷺbu şekilde hareket etmedi. Aksine görevini bitirdikten sonra kendi iradesiyle isterse geri dönmek üzere onu
serbest bıraktı.
Rasûlullah  ﷺumre niyetiyle Mekke’ye doğru yola çıktığında Kureyşliler ona engel oldular. Barış amacıyla aralarında görüşmeler oldu.
Bu görüşmeler esnasında şöyle demişti: “Hayatımı elinde tutana yemin olsun ki Allah’ın dokunulmaz saydığı değerlere ve sembollere
saygı içeren bir taslak isterlerse mutlaka bunu onlara veririm.”
Kureyş’in Peygamber ’ﷺe koştuğu şartlardan biri de Müslüman
bile olsa kendilerinden bir erkek Rasûlullah ’ﷺe gelip katılmak isterse
Kureyş’e iade edilmesiydi. İşte görüşmeler bu şekilde devam ederken
sahabeden Ebu Cendel b. Süheyl b. Amr  prangalara vurulmuş
bir halde çıkageldi. Mekke’nin aşağı taraflarından kaçmış, kendini
Müslümanların arasına atmıştı. Ebu Cendel ’ın, o dönemde henüz
430 Ahmed, 23345.
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Müslüman olmamış olan babası Süheyl “Ey Muhammed! Bu, iadesini
senden talep edeceğimiz ilk kişidir.” dedi.
Peygamberimiz ﷺ, “Henüz anlaşmayı imzalamadık.” deyince Süheyl, “Vallahi, o zaman asla seninle sulh yapmayız.” dedi. Peygamberimiz ﷺ, “Onu bana bağışla.” dese de Süheyl, “Asla olmaz.” dedi.
Peygamberimiz ﷺ, “Aksine, yapmalısın.” deyince de Süheyl, “Böyle
bir şey yapacak değilim.” dedi. Bu konuşmalardan bir sonuç çıkmayınca Rasûlullah ﷺ, Ebu Cendel ’ı iade etmek zorunda kaldı.

Anlaşma imzalandıktan sonra Peygamber  ﷺMedine’ye döndü.
Bu kez de Kureyş’ten biri olan ve İslamiyeti seçmiş bulunan Ebu Basîr
çıkageldi. Kureyşliler, peşinden iki adam gönderdi. Bu iki adam Peygamberimize dediler ki: “Bizimle yaptığın antlaşmaya uymanı istiyoruz.” Rasulullah ﷺ, Ebu Basîr ’ı bu iki adama teslim etti. Adamlar
Ebu Basîr  ile birlikte Zü’l-Huleyfe’ye gelince yanlarındaki hurmalardan yemek üzere mola verdiler. Mola esnasında Ebu Basîr ,
adamlardan birine, “Vallahi, ey falan kişi! Kılıcının çok kaliteli bir kılıç
olduğunu görüyorum.” dedi.
Bu sözün ardından diğer adam kılıcı çıkardı ve şöyle söyledi: “Evet.
Vallahi bu kılıç, çok kaliteli bir kılıç. Bunu defalarca tecrübe ettim.”
Ebu Basîr, “Göstersene, bir bakayım.” dedi ve bir yolunu bulup adamı
yakaladı. Bir darbe indirdi. Nihayet adam ölüm haline geldi. Bu arada
diğeri kaçıp Medine’ye geldi ve koşarak Mescid-i Nebevî’ye sığındı.
Rasulullah  ﷺonu görünce, “Bu adam, korkacak bir şeyler görmüş
olmalı.” dedi. Rasulullah ﷺ, adama yaklaşınca adam şöyle söyledi:
“Vallahi, arkadaşımı öldürdü. Ben de öldüm demektir.”
Derken Ebu Basîr geldi ve dedi ki: “Ey Allah’ın Peygamberi! Vallahi, Allah senin ahdini yerine getirmiştir. (Yani sen antlaşmayı bozmuş
değilsin.) Sen beni onlara iade ettin. Sonra da Allah beni onlardan
kurtardı.”431 Buna rağmen Rasûlullah ﷺ, Hudeybiye Barışındaki şartlara uyma adına Ebu Basîr’i kabul etmedi.
431 Buhari, 2734.
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Bu olay Rasûlullah ’ﷺin savaş hallerinde olduğu, savaşacak kişilere ihtiyaç duyduğu bir zamanda oluyordu. Ancak o, düşmanlarıyla
yaptığı antlaşmaların aksi yönde hareket etmemiştir.
Buna benzer bir durumu ashab-ı kiramdan Huzeyfe b. Yemân 
anlatıyor: Bedir Savaşı’na katılmamı engelleyen tek şey şudur: Ebu
Huseyl’le birlikte Mekke’den çıkmıştık. Yolda Kureyşliler bizi yakaladılar ve dediler ki: “Kesinlikle Muhammed’e katılmak istiyorsunuz.” Biz
de dedik ki: “Ona katılma niyetinde değiliz. Sadece Medine’ye gitmek
istiyoruz.” Bunun üzerine Medine’ye gideceğimize ve Rasûlullah  ﷺile
birlikte savaşmayacağımıza dair bizden söz aldılar. Akabinde Rasulullah ’ﷺe gelip olayı haber verdik. O da bize şöyle söyledi: “Ayrılın da
onlara verilen ahde sadık kalalım. Onlara karşı, Allah’tan yardım
isteriz.”432
4.14.1. Ahde Vefasına Düşmanlarının Şahit Olması
Rasûlullah ’ﷺin ahde vefasıyla ilgili deliller, yaptığı antlaşmalara
sadık kaldığını gösteren durumlarla sınırlı kalmamıştır. Bilakis düşmanları bile onun antlaşmalara riayet ettiğine, antlaşmaları bozmadığına şahittirler. Nitekim Ebu Süfyan’ın, Müslüman olmadan önce
ve düşmanlığı devam ederken görüştüğü Herakleios, Ebu Süfyan’a,
Rasûlullah  ﷺile ilgili birtakım sorular sormuştu. Sorduğu sorulardan
biri de antlaşmayı bozup bozmamasıydı. Ebu Süfyan şöyle cevap vermişti: “Hayır. Ancak biz bir süredir ondan uzağız. Bu süre içinde ne
yaptığını bilmiyoruz.” Bu Süfyan devamla şöyle demiştir: “Bu sözlerden başka araya sıkıştırabilecek bir şey bulamadım.” Yani Rasûlullah
 ﷺile ilgili kötü bir izlenim bırakacak başka bir söz bulamadım.

432 Müslim, 1787.

Beşinci Bölüm

P

eygamber ’ﷺin Diğer
Toplum Kesimleri
İle İlişkileri

Giriş
Rasûlullah ’ﷺin, kendisini çevreleyen diğer insanlarla ve varlıklarla olan ilişkilerini inceleyen bir kişi, bulunduğu toplumdaki fert ve topluluklarla nasıl etkileşim içinde olduğunu, onların acılarını içinde hissederek yaşadığını, sevinçlerine ve kederlerine ortak olduğunu, kendisini
onlardan oluşan topluluğun bir parçası saydığını gözlemleyebilecektir.
Kuşkusuz Rasûlullah ﷺ, içinde bulunduğu toplum fertlerinin hayatında merkezî, önemli bir yerde duruyordu. Diğer fertler onu, hiçbir durumda gözardı edilmemesi gereken bir kişi olarak görüyorlardı. Hatta her birinin hayatındaki gerçekliği değiştirebilecek düzeyde,
son derece etkili bir kişi olarak kabul ediyorlardı. Bu konuda yakınındakilerle uzağındakiler, erkeklerle kadınlar, büyüklerle küçükler,
kendisiyle uzun süre arkadaşlık yapanlarla hayatında bir kez karşılaşmış olanlar aynı mesabedeydi. Öyle ki onun etkisi nesiller ve çağlar boyu, hayatını okuyan, yaşantılarını ve öğretilerini araştıranlara
kadar uzanmıştır.
Çok açıktır ki bu büyük şahsiyeti öne çıkaran apaçık birtakım özellikler vardır. Bu özellikler, diğer insanlarla olan ilişkilerinin tabiatını
farklı kılmış, insanların ondan etkilenmelerini sağlamış, hayatlarında
ve fikirlerine apaçık olan mührünü vurmuştur.
Bu bölümde ifade etmeye çalışacağımız bu özelliklerden bir kısmına birlikte değinmek istiyoruz.
Sağlam bir kişiliği vardı:
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Çoğu zaman, içinde bulunduğu şartlara, yaşadığı hadiselere bağlı
olarak değişen, kişisel menfaatlerine ya da üzerlerinde oluşan baskılara veya kendilerini mecbur bırakan ihtiyaçlarına bağlı olarak özelliklerinde ve karakterlerinde başkalaşmalar meydana gelen insanlara
rastlarız. Bu nedenle bu kişilerin tepkileri, hayata bakışları değişebilmektedir. Bazen de bu durum, değerlerinin ve ilkelerinin değişmesine
kadar varabilmektedir.
Oysa Rasûlullah ’ﷺin yaşadığı şartlar değişmiş, çoğu zaman yetimlik ve fakirlikten güç ve mal kazanmaya; horlanma, kovulma ve
işkenceden hâkimiyetini sağlama, galip gelme ve liderliğe; yenilgiden
zafere, mağaralara itilmeden krallarla ve liderlerle yazışmalara kadar
pek çok farklı aşamadan geçmiştir. Çevresindeki şartlar bu şekilde
başkalaşmıştır. Bunlara rağmen diyebiliriz ki Rasûlullah ’ﷺin kararları
ve tepkileri, bütün bu farklı hallere rağmen değişmemiştir.
Yokluk onun kararlılığını zaafa uğratmamış, zenginlik sınırları aşmasına yol açmamış, küçük görülmesi onu zillete düşürmemiş, güçlüyken zorbalaşmamış, zayıfken ikiyüzlülüğe veya yağcılığa kaymamış,
üstün ve muzafferken intikam peşinde koşmamıştır. Tam tersine, ilkelerine ve değerlerine bağlı kalmış, her durumun üstesinden gelmiş,
onca ağır değişimlere rağmen hiçbir durum ondan bir şeyler götürmemiştir.
Kesindir ki Rasûlullah ﷺ, Yüce Allah’ın vahyinden yararlanarak
kendisi için bir tefekkür manzumesi ve apaçık bir mesaj oluşturmuş,
bu konularda sabitkadem olmuş, her türlü tutumunu bu esaslara bina
etmiştir. O halde ki çevresinde bulunan kişiler onun ilkelerini, değerlerini biliyor, değişmezlerini anlatıyor, çoğu zaman tepkilerini kestirebiliyorlardı. Sanırız Mekke’nin fethi sırasında Mekkelilerin beklentisi de bunun bir tezahürüydü. Mekkeliler Peygamber ’ﷺe gelerek,
-kardeşlerinin Yusuf ’a söylediği gibi- şöyle demişlerdi: “Allah’a
andolsun, hakikaten Allah seni bize üstün kılmış. Gerçekten biz
hataya düşmüşüz.” (Yusuf, 12/91)
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Onlar Peygamber ’ﷺin prensiplerinin ve yaşadığı olaylar karşısındaki tepkilerinin tutarlı olduğunu kesinlikle biliyorlardı. Nitekim
Peygamberimiz ’ﷺin tepkisi, beklentilerine uygun olarak affedilmeleri
olmuştur:
“(Yusuf) dedi ki: Bugün sizi kınamak yok, Allah sizi affetsin!
O, merhametlilerin en merhametlisidir.” (Yusuf, 12/92)
İşte böylece haklar, onun nezdinde saygın olmuş; öfkesi bu hakların korunmuşluğuna mani olmadığı gibi rızası da bu korunmuşluğa bir
ilave getirmemiştir. Ne kadar uzak olursa olsun hiçbir insan, hakları
konusunda endişeye kapılmamıştır. Her ne yaparsa yapsın hakkından
başka bir şeyle karşılaşma beklentisine girmemiştir.
Rasûlullah ’ﷺin bu özelliklerini tanıdıktan sonra kendisiyle savaşan, onu öldürmek için planlar yapan Mekkelilerin yaptıklarına hayret etmiyoruz. Fakat unutmamak gerekir ki bu eylemlere girişen aynı
Mekkeliler, emanet malları konusunda ondan başka liderlerine güvenmiyorlardı.
Gönül dilini konuşurdu
Rasûlullah ﷺ, sade bir kişiydi, zoraki veya yapmacık değildi. Kızdığı zaman yüzünde nar taneleri patlamışçasına kızgınlığı yüzüne açıkça
yansırdı. Üzüldüğü zaman da hüznü yüzünde gözükürdü. Hatta ashabı arasında ağladığı da olurdu. Sevindiği zaman ise tebessümü ve
mutluluğu ortaya çıkar ve ashab-ı kiram onunla birlikte mutluluktan
coşarlardı.
O hiçbir halde suniliğe düşmemiştir. Duygularında asla rol yapmamıştır. Onun yanına her kim gelip oturmuşsa bu sadelik ve doğallık
onu mutlu kılmıştır. Bırakın Müslümanları, kendisini inkâr edip öfkeli
bir şekilde gelenler bile yanından ona hayran kalarak ayrılmışlardır.
Nitekim aynı durum Sümame b. Üsâl ’ın başına gelmişti. Şöyle
diyordu: “Ey Muhammed! Vallahi, senin yanına geldiğimde senin yüzünden, senin dininden, senin beldenden beni daha çok öfkelendiren bir yüz, bir din, bir belde yoktu benim için. Ancak şimdi şahidim
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ki Allah’tan gayrı hiçbir ilah yoktur, Muhammed de Allah’ın kulu ve
elçisidir.”433
Gizemli değildi
Açıklık, doğruluğun eşidir; insanları birleştiren, kalplerine güven
veren bir vasıftır. Rasûlullah  ﷺ-kesinlikle- istekleri konusunda güneş
gibi açıktı. Hiç kimsenin, içinde neler olduğunu, kalbinin derinliklerinde neler saklandığını bilmediği türden gizemli bir insan değildi. Tam
tersine Yüce Rabbinin emirlerine sıkı sıkıya bağlı, objektif bir kişiydi.
Rabbini razı eden şeyler onu da memnun eder, Rabbini kızdıran şeyler
onu da öfkelendirirdi.
Barıştığı da olurdu, savaştığı da. Sevdiği de olurdu, hoşlanmadığı
da. Dostluklar kurduğu da olurdu, ayrıldığı da. Ancak onun her fiili,
açık prensipleri olan nesnel fiillerdi. Kim olursa olsun hiç kimse için
kayırma yoktu. Tasarruflarına bir gün bile hevası yön vermemiştir. Elinizdeki kitapta tamamen ortaya çıkacağı gibi çıkarları ya da ilişkileri,
verdiği hükümleri etkilememiştir.
Affedici ve iyilikseverdi
Birtakım insanlar vardır, kendisine haksızlık edildiğinde iki ölçeğine bir ölçekle mukabelede bulunur. Bir kısmı ise alıp verirken misliyle
mukabele eder. Ancak öyle kimseler de vardır ki en güzeliyle ve ihsanla
davranırlar. Kendilerine haksızlık yapıldığında affedicidirler, eziyet gördüklerinde sabrederler, kendileri mahrum bırakılsalar da vermekten kaçınmazlar, kendileriyle ilişkiler koparılsa bile onlar ilişkilerini koparmamaya çalışırlar. İşte Rasûlullah  ﷺböyle bir insandı. O kendini anlatırken
bu ahlakın, Rabbi tarafından buyrulan Rabbanî emirler olduğunu söylüyordu: “Benden esirgeyene vermekle, benimle ilişkilerini koparana
gitmekle, bana haksızlık edeni affetmekle emrolundum.”
Rasûlullah ’ﷺin bu uygulaması öyle bir noktaya varmıştır ki kalbinde ayrı bir sevgisi bulunan amcası Hamza b. Abdulmuttalib ’ı
433 Buhari, 4372; Müslim, 1764.
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öldürmek için planlar yapan ve öldüren; öldürdükten sonra bununla
da yetinmeyip cesedine zarar veren katilini gözleriyle gördüğü halde
kendisine gelip Müslüman olduğunu ilan ettiğinde şaşırtıcı bir şekilde
kendisini affetmiş ve işlediği o kötülüğü örtmüştür. Dahası onu din
kardeşi olarak kabul etmiş; Müslüman olmanın, önceki günahları sileceğini müjdelemiştir. Oysa hangi kalp böyle bir şeyi affedebilirdi?
5.1. Muhammed  ﷺve Diğer Peygamberler
Yüce Allah, insanların gözleri önünde tatbik edecek şekilde risalet
görevini yüklenmek üzere lütfuyla yeryüzü ehlinden en değerli, en temiz, en şerefli, en adil ve en merhametli olanlarını seçer. Bu kişiler de
insanları bu mesaja davet eder, bu mesajı savunur ve bu mesajı Yüce
Allah’a yaklaşmada nasıl kullanacaklarını anlatırlar. Bu seçilmiş kişiler
daima harcayan ve veren kimselerdir. Onlar ıslah edenlerin en değerli, hayatı en temiz, kalpleri en ihlaslı ve şerefleri en yüce olanlarıdır.
Şüphesiz onlar yeryüzünde yaratılmışların en faziletlileridirler. Kur’an
bu muhtevayı şöyle dile getirmektedir: “Allah meleklerden de elçiler
seçer, insanlardan da.” (Hac, 22/75); “Allah, peygamberliğini kime
vereceğini daha iyi bilir.” (En’am, 6/124)
Ayetler peygamberlik tercihinin, insanlığın ve peygamber olan
kişinin iradesini aşan bir hal olduğunu açıklamaktadır. Peygamberlik
tercihi, Rabbanî bir hikmetten neş’et eden tamamen ilahî bir ikram
ve lütuftur. Kemal sıfatlarıyla muttasıf ve noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah, hikmetiyle, yarattığı kişiyi peygamber olarak seçmiştir.
Zira Allah teâlâ, o kişinin peygamberlik görevini taşıyacak en faziletli
kişi olduğunu bilmektedir.
Rasûlullah ’ﷺden önceki peygamberlerden bazılarının hayatlarıyla
ilgili bilgiler, kasıtlı ya da kasıtsız olarak tahrifata uğramıştı. Bu anlamda
Rasûlullah ’ﷺin tekrar “Hak”kı, yerine iade etmesi, kardeşleri ve ataları
olan mükerrem peygamberlerle ilgili söylenmiş olan sahte sözlere cevap vermesi gerekiyordu. Zira peygamberlerin mesajları bir, dinleri birdi. Bu nedenle Rasûlullah  ﷺçoğu zaman bağlılarına şunu söylüyordu:
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“Ben dünyada da, ahirette de insanlar arasında Meryem oğlu İsa’ya
en yakın olan kişiyim.” Ashab “Nasıl ya Rasulallah!” diye sorunca da
şöyle cevap veriyordu: “Şüphesiz peygamberler baba bir kardeştirler. Anneleri farklıdır. Dinleri birdir. Meryem oğlu İsa ile aramızda
başka bir peygamber yoktur.” Bu hadisin anlamı; peygamberlerin,
getirdikleri iman esaslarının bir olması ve tevhid konusunda hem fikir
olmalarıdır. Şeriatları ise farklı olabilmekteydi. Muhakkak ki insanların
en hayırlıları peygamberlerdi. Rasûlullah ’ﷺin peygamberlere karşı tutumu bu şekildeydi ve ümmetine de onlara karşı nasıl bir tutum içinde
olmaları gerektiğini öğretiyordu.
Rasûlullah ﷺ, peygamberlere karşı, peygamberliğinin başlangıcından itibaren açık bir yol izlemiştir.
Yöntemleri birdir
Rasûlullah  ;ﷺyöntem, kaynak veya öğretiler düzeyinde daima
önceki peygamber kardeşlerinden ayrı olmadığını ortaya koymaya
özen göstermiştir. Kur’an ayetleri de onu bu durumu ilan etmeye davet etmektedir: “De ki: Ben peygamberlerin ilki değilim. Bana ve
size ne yapılacağını da bilmem. Ben sadece bana vahyedilene
uyarım. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım.” (Ahkâf, 46/9)
Yani o, son tahlilde, kendisinden önceki peygamberlerden farklı
bir kimlikle gelmemişti. O da tamamen onlar gibi Rabbi tarafından
gönderilmiş bir elçiydi. İnsanlara Allah’ın mesajını tebliğ etmek için
gelmişti ve bu mesajı kendisi uydurmamıştı. Önceki peygamberler de
böyleydi: “‘Dini ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin.’ diye
Nuh’a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi, İbrahim’e, Musa’ya
ve İsa’ya tavsiye ettiğimizi Allah size de din kıldı. Fakat kendilerini çağırdığın bu (din), Allah’a ortak koşanlara ağır geldi. Allah
dilediğini Kendisine (peygamber) seçer ve Kendisine yöneleni de
doğru yola iletir.” (Şûrâ, 42/13)
Kur’an ayetleri, sürekli bu gerçeği ilan etmiş, Rasûlullah  ﷺde ne
bir fazla ne bir eksik tastamam bunu insanlara ulaştırmıştır.
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Peygamber ﷺ, ümmetine, davetinin temelinin tamamen kendisinden önceki peygamberlerin davetinin temeliyle aynı olduğunu anlatmaya çalışmıştır ki, o temel Allah’ın birlenmesi ve şirkten uzak durulmasıdır. O halde Kur’an ayetleri defalarca peygamberlerin tevhid
çağrısını dile getirmekte ve tevhid esasının, onların davetlerinin esası
olduğunu ifade etmektedir:
“Andolsun ki Nuh’u elçi olarak kavmine gönderdik. Dedi ki:
Ey kavmim! Allah’a kulluk edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur. Doğrusu ben, üstünüze gelecek büyük bir günün azabından
korkuyorum.” (A’raf, 7/59)
“Âd kavmine de kardeşleri Hûd’u (gönderdik). O dedi ki: ‘Ey
kavmim! Allah'a kulluk edin; sizin O’ndan başka ilahınız yoktur.
Hâla sakınmayacak mısınız?’” (A’raf, 7/65)
“Semûd kavmine de kardeşleri Salih’i (gönderdik). Dedi ki: Ey
kavmim! Allah’a kulluk edin; sizin O’ndan başka ilahınız yoktur.
Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. O da, size bir mucize
olarak Allah’ın şu devesidir. Onu bırakın, Allah’ın arzında yesin,
(içsin); ona kötülük etmeyin; sonra sizi elem verici bir azap yakalar.” (A’raf, 7/73)
“Medyen’e de kardeşleri Şuayb’ı (gönderdik). Dedi ki: Ey kavmim! Allah’a kulluk edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size
Rabbinizden açık bir delil gelmiştir; artık ölçüyü, tartıyı tam yapın, insanların eşyalarını eksik vermeyin. Düzeltilmesinden sonra
yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inananlar iseniz bunlar
sizin için daha hayırlıdır.” (A’raf, 7/85)
Bütün peygamberlerin gönderilişi aynı hakikatin açıklanması, aynı
gayenin gerçekleştirilmesi içindi: “Andolsun ki Biz, ‘Allah’a kulluk
edin ve Tâğut’tan sakının.’ diye (emretmeleri için) her ümmete bir
peygamber gönderdik. Allah, onlardan bir kısmını doğru yola
iletti. Onlardan bir kısmı da sapıklığı hak ettiler. Yeryüzünde gezin de görün, inkâr edenlerin sonu nasıl olmuştur!” (Nahl, 16/36)
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“Senden önce hiçbir rasûl göndermedik ki ona, ‘Benden başka İlâh yoktur; şu halde Bana kulluk edin.’ diye vahyetmiş olmayalım.” (Enbiya, 21/25)
Allah teâlâ, Rasûlullah ’ﷺe, kendisinden önceki peygamberleri örnek almasını emretmiş ve maruz kaldığı engelleme, inkâr, dışlanma ve
eza’nın benzerine önceki peygamber kardeşlerinin de maruz kaldığını
öğretmiş; onların sabrettiği gibi sabretmesini istemiştir: “Peygamberlerden azim sahibi olanların sabrettiği gibi sen de sabret.” (Ahkâf,
46/35)

“Ben bir peygamberim” diyenin bir insan olmasını kâfirler inkâr
etmişler, bir peygamber gönderilecek olsaydı kendileri gibi yiyen ve
içen bir kişi olmayacağını iddia etmişler, Kur’an da onlara bunun önceki peygamberlerin de tabiatı olduğunu bildirmiş ve neden inkâr ettiklerini sormuştur: “(Rasûlüm!) Senden önce gönderdiğimiz bütün
peygamberler de hiç şüphesiz yemek yerler, çarşılarda dolaşırlardı. (Ey insanlar!) Sizin bir kısmınızı diğer bir kısmınıza imtihan
(vesilesi) kıldık, (bakalım) sabredecek misiniz?” (Furkân, 25/20)
Kur’ânî ayetler, Peygamberimiz ’ﷺin önceki peygamber kardeşleriyle olan ilişkisini Allah teâlâ’nın şu sözüyle bitirmektedir: “Hayır! O,
gerçeği getirdi ve peygamberleri de doğruladı.” (Sâffât, 37/37)
O halde yöntem birdir. Kaynak, Yüce Allah’tır. Hiç kimse bundan
ayrılamaz. Âdem ’ın yaratılışından Kıyamet Günü’ne kadar Hak
ile batıl, ezelî ve ebedî bir mücadele içindedir. Peygamberler bu uzun
mücadelenin sadece birer halkasıdırlar. Rasûlullah  ﷺde kendinden
önceki peygamberlerin hayatlarından ilham alarak batılla mücadele
etmek için gelmiş onlar gibi bir peygamberden başka bir şey değildir.
Yüce Allah, Rasûlullah ’ﷺe bütün peygamberleri örnek almasını
emretmiştir. Özellikle de Allah’ın peygamberi İbrahim ’ı örnek almasını istemiştir. İslam ümmetine de Allah’ın peygamberi İbrahim ’ı örnek almaları emri gelmiştir. Kur’an’da bu duruma ilişkin anlatım altmış
iki yerde geçmektedir: “İbrahim’de ve onunla beraber olanlarda,
sizin için gerçekten güzel bir örnek vardır.” (Mümtehine, 60/4)
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Bu ümmeti (İslam Ümmetini) bu adla adlandıran bizzat İbrahim
’dır: “Allah uğrunda, hakkını vererek cihad edin. O, sizi
seçti; din hususunda üzerinize hiçbir zorluk yüklemedi; babanız
İbrahim’in dininde (de böyleydi). Peygamberin size şahit olması,
sizin de insanlara şahit olmanız için, O, gerek daha önce (gelmiş
kitaplarda), gerekse bunda (Kur’an’da) size ‘müslümanlar’ adını
verdi. Öyle ise namazı kılın; zekâtı verin ve Allah’a sımsıkı sarılın.
O, sizin mevlânızdır. Ne güzel mevlâdır, ne güzel yardımcıdır!”
(Hac, 22/78)
İslam’ın sembollerinin, İbrahim  ile çok sıkı bir bağı vardır.
Söz gelimi hac ibadeti Müslümanlar için en büyük sembollerden biridir. Tamamı bir hatırlatmadır: İbrahim ’ın sa’y etmesi, tavafı,
Kâbe’yi inşa etmesi ve Allah için kurban kesmesinin... Bu sebeple
her namaz kılışında namazının sonunda Müslümanın, İbrahim ’ı
hatırlamasında şaşılacak bir şey yoktur. O halde bu, Rasûlullah ﷺ
ile atası İbrahim  arasında doğrudan bir ilişkidir ve Rasûlullah ﷺ,
Mekke’deyken Mekke’ye bakıp dua eden İbrahim ’ın duasının
karşılığıydı:
“Ey Rabbimiz! Onlara, içlerinden Senin âyetlerini kendilerine
okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek, onları temizleyecek bir peygamber gönder. Çünkü üstün gelen, her şeyi yerli
yerince yapan yalnız Sensin.” (Bakara, 2/129)
Bu konuyla ilgili olarak Peygamber  ﷺşunu söylemektedir: “Ben,
İbrahim ’ın duası, İsa ’ın müjdesi, rüyasında beni doğurduğu zaman kendisinden bir nurun çıkıp kendisinden başlayarak
Şam saraylarına kadar her yeri aydınlattığını gören annemin
rüyasıyım.”434
Rasûlullah  ﷺbir hadisinde şöyle buyurmaktadır: “Şüphesiz
Allah’ın dini, hanîf olan kolay bir dindir.”435
434 Muhammed b. Abdullah el-Hatîb et-Tebrîzî, thk. Muhammed Nasırüddin elElbânî, Mişkâtü’l-Mesâbîh, 5691.
435 Muhammed Nasırüddin el-Elbânî, es-Silsiletü’s-Sahîhatü, 6/1026.
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Hanîf din, Allah teâlâ’nın ifadesi üzere İbrahim ’ın dinidir: “De
ki: Allah doğru söyledi, hanîf olan İbrahim’in dinine uyun. O,
puta tapanlardan değildi.” (Âl-i İmrân, 3/95)
Peygamberler, Allah tarafından korunmuşlardır
Peygamberlerin insanlarla olan ilişkilerinin karakteri, diğer insanlarınkinden farklıdır. İnsanlar, kendi isimlerinin öne çıkmasını istedikleri zaman genellikle kendilerinden önde olan kişilere saldırırlar. Bu
durumu onlara karşı üstünlük sağlayıncaya kadar sürdürürler. Oysa
peygamberler birbirlerini tamamlamak üzere, birbirini seven kardeşler
olarak gelmişlerdir. Bu nedenle Rasûlullah ﷺ, tabilerine, peygamberlere saygı duymayı ve onlara hürmet göstermeyi öğretiyordu. Bu konuda hiçbir haksızlığa müsaade etmiyordu.
Müslümanlardan başka din mensuplarından nicesinin, peygamberler hakkında “Allah’ın peygamberleri” vasfına uygun olmayan bir
üslup kullandıklarını görüyoruz. Doğrusu buna şaşırmıyoruz. Zira Allah
teâlâ hakkında haksız değerlendirmelerde bulunmaya, O’nu en çirkin
vasıflarla nitelemeye götüren şeylerin; peygamberler hakkında bu tür
sözler kullanmaya götürmesi şaşırtıcı değildir. Bilakis her bir peygambere çirkin ithamlarda bulunmuşlar ve alçaltıcı tasvirler yapmışlardır.
Âdem, Yakub, Musa, Davud, Süleyman, Yusuf, Lut  gibi. Buna
karşın Kur’an, onları savunmak ve itham edildikleri iftiralardan onları
temize çıkarmak üzere gelmiştir. Çünkü onlar, itham edildikleri bu türden hata ve günahlardan korunmuşlardır.
Biz burada insanların peygamberler hakkında söyledikleri şeylerle
Kur’an-ı Kerim’in ortaya koyduğu ve Rasûlullah ’ﷺin reddedip Müslümanlara öğrettiği hususları karşılaştırmak durumunda değiliz. Ancak
burada kısaca onların peygamberliklerinin nasıl saygın tutulduğunu,
nasıl savunulduğunu; Rasûlullah ’ﷺin nasıl onların vakarını ortaya
koyduğunu, nasıl saygı gösterdiğini ve konumlarını yüce tuttuğunu
açıklamak istiyoruz.
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Kur’an-ı Kerim, Âdem ’ın hatasını anlatmış ve bu hatayı, tamamen kendi ağırlığına uygun bir konuma yerleştirmiş; ardından da
onu bu hatadan berî kılmış ve tevbesini makbul saymıştır: “Biz, ‘Ey
Âdem! Sen ve eşin (Havva) beraberce cennete yerleşin; orada
kolaylıkla istediğiniz zaman her yerde cennet nimetlerinden yeyin; sadece şu ağaca yaklaşmayın. Eğer bu ağaçtan yerseniz her
ikiniz de kendine kötülük eden zalimlerden olursunuz.’ dedik. ”
(Bakara, 2/35)

Ancak Âdem  bu ağacın meyvesinden yemiştir: “Andolsun
Biz, daha önce de Âdem’e ahid (emir ve vahiy) vermiştik. Ne var
ki o, (ahdi) unuttu. Onda azim de bulmadık.” (Tâhâ, 20/115)
Kur’an, Âdem ’ın hata ettiğini, pişman olduğunu ve tevbe edip
istiğfarda bulunduğunu öğretmektedir: “(Âdem ile eşi) dediler ki: Ey
Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize
acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.” (A’râf, 7/23)
Allah teâlâ da onların tevbesini kabul etmiş ve yeryüzündeki
“hilafet”e başlamaları için onları dünyaya göndermiştir: “Dedi ki:
Birbirinize düşman olarak hepiniz oradan (cennetten) inin! Artık
benden size hidayet geldiğinde, kim Benim hidayetime uyarsa o
sapmaz ve bedbaht olmaz.” (Tâhâ, 20/123)
Kur’an, Yusuf ’ı da temize çıkarmaktadır: “(Kral, kadınlara)
dedi ki: ‘Yusuf’un nefsinden murad almak istediğiniz zaman durumunuz neydi?’ Kadınlar, ‘Hâşâ! Allah için, biz ondan hiçbir
kötülük görmedik.’ dediler. Aziz’in karısı da dedi ki: ‘Şimdi gerçek ortaya çıktı. Ben onun nefsinden murad almak istemiştim.
Şüphesiz ki o doğru söyleyenlerdendir.’” (Yusuf, 12/51)
“Andolsun ki, kadın ona meyletti. Eğer Rabbinin işaret ve
ikazını görmeseydi o da kadına meyletmişti. İşte böylece Biz,
kötülük ve fuhşu ondan uzaklaştırmak için (delilimizi gösterdik).
Şüphesiz o ihlâslı kullarımızdandı.” (Yusuf, 12/24)
Musa ’ı da şu tür ayetlerle ithamlardan uzak tutmaktadır. “Ey
iman edenler! Siz de Musa’ya eziyet edenler gibi olmayın. Niha-
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yet Allah onu, dedikleri şeyden temize çıkardı. O, Allah yanında
şerefliydi.” (Ahzâb, 33/69)
Davud  ile ilgili olarak buyurduklarından bir kısmı da şudur:
“(Rasûlüm!) Onların söylediklerine sabret, kulumuz Davud’u, o
kuvvet sahibi zatı hatırla. O, hep Allah’a yönelirdi.” (Sa’d, 38/17)
Yüce Allah, iffet timsali Meryem aleyhesselam’ı da o tür ithamlardan
kurtarmıştır. Zira namusu konusunda onu itham etmişler, pâk ve mükerrem olan İsa ’a hamileyken iffetli bir hanımefendiye yöneltilebilecek en çirkef suçlamalarda bulunmuş, türlü türlü iftiraları gündeme
getirmişlerdir. Buna karşılık Yüce Allah, Kur’an’da onun ismiyle bir
sure indirmiştir. Ondan başkaca da bir kadın adını hiçbir sureye vermemiştir. Kur’an’da İmran’ın kızı Meryem ve Meryem oğlu İsa’dan
başka hiç kimse kendi ismi ve ebeveyninin ismiyle birlikte anılmamıştır. Bu durum onların farklılığını ve şereflerini ortaya koyan bir husustur: “Hani melekler şöyle demişlerdi: ‘Ey Meryem! Allah seni
seçti; seni tertemiz yarattı ve seni bütün dünya kadınlarına tercih
etti. Ey Meryem! Rabbine ibadet et; secdeye kapan, (O’nun huzurunda) eğilenlerle beraber sen de eğil.’” (Âl-i İmrân, 3/42-43)
“Melekler demişlerdi ki: Ey Meryem! Allah sana Kendisinden bir Kelime’yi müjdeliyor. Adı Meryem oğlu İsa’dır. Mesîh’tir;
dünyada da, ahirette de itibarlı ve Allah'ın kendisine yakın kıldıklarındandır.” (Âl-i İmrân, 45)
Kur’an böylece onun herhangi bir günah ya da haram işlemediğini, suçsuz, temiz ve iffetli olduğunu bildirmektedir: “İffetini korumuş
olan, İmran kızı Meryem’i de (Allah örnek gösterdi). Biz, ona ruhumuzdan üfledik ve Rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdik etti.
O, gönülden itaat edenlerdendi.” (Tahrim, 66/12)
Aynı şekilde bütün peygamberlerin temiz ve masum olduklarını
haber vermektedir: “İşte bu, kavmine karşı İbrahim’e verdiğimiz
delillerimizdir. Biz dilediğimiz kimselerin derecelerini yükseltiriz.
Şüphesiz ki senin Rabbin hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Biz
O’na İshak ve (İshak’ın oğlu) Yakub’u da armağan ettik; hepsini
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de doğru yola ilettik. Daha önce de Nuh’u ve onun soyundan
Davud’u, Süleyman’ı, Eyyub’u, Yusuf’u, Musa’yı ve Harun’u doğru yola iletmiştik. Biz iyi davrananları işte böyle mükâfatlandırırız.
Zekeriyya, Yahya, İsa ve İlyas’ı da (doğru yola iletmiştik). Hepsi de
iyilerden idi. İsmail, Elyesa’, Yunus ve Lût’u da (hidayete erdirdik).
Hepsini âlemlere üstün kıldık.” (En’âm, 6/83-86)
Rasûlullah ﷺ, kendinden önceki peygamberlerle olan ilişkilerinde,
büyük günahlar konusunda onların masumiyetini ve küçük günahlardan
uzak durduklarını, Allah teâlâ’nın onların tevbelerini kabul ettiğini, kalplerinin en faziletli ve en saf kalpler olduğunu ortaya koymuştur.
Rasûlullah ﷺ, kavmine kızarak onları terkeden, ardından denize
düşen, bir balık tarafından yutulan ve tevbesini Yüce Allah’ın kabul ettiği
Yunus  hakkında insanların uygunsuz söz söylemelerini yasaklamıştır:
“Zünnûn’u da (Yunus’u da zikret). O öfkeli bir halde geçip gitmişti; Bizim kendisini asla sıkıştırmayacağımızı zannetmişti. Nihayet
karanlıklar içinde, ‘Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih
ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum!’ diye niyaz etti. Bunun
üzerine onun duasını kabul ettik ve onu kederden kurtardık. İşte
Biz müminleri böyle kurtarırız.” (Enbiyâ, 21/87-88)
“Hiç kimseye ‘Ben Yunus b. Mettâ’dan daha hayırlıyım.’ demek yaraşmaz.”436
“Kim ‘Ben Yunus b. Mettâ’dan daha hayırlıyım.’ derse muhakkak yalan söylemiştir.”
Müslümanlar, peygamberleri birbirinden ayırmamakla ve hepsine iman edip saygı göstermekle emrolunmuşlardır. Hepsi de Allah
tarafından gönderilmiş birer peygamberdirler. İslam inancına göre
iman, ancak onların hepsine iman edildiğinde tamamlanmış olacaktır: “Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti,
müminler de (iman ettiler). Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. ‘Allah’ın peygamberlerinden
436 Buhari, 4603; Müslim, 2377.
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hiçbiri arasında ayırım yapmayız. İşittik, itaat ettik. Ey Rabbimiz,
affına sığındık! Dönüş Sanadır.’ dediler.” (Bakara, 2/285)
“Biz, ‘Allah’a ve bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakub
ve esbâta indirilene, Musa ve İsa’ya verilenlerle, Rableri tarafından diğer peygamberlere verilenlere, onlardan hiçbiri arasında
fark gözetmeksizin inandık ve biz sadece Allah’a teslim olduk.’
deyin.” (Bakara, 2/136)
Peygamberler, Birbirini Tamamlarlar, Değiştirmezler
Rasûlullah ﷺ, ashabının kalplerine ve zihinlerine, kendisinin, ancak ve ancak önceki peygamber kardeşlerininin başladığı işi tamamlamak üzere gönderildiğini; onlara alternatif olmak ya da onların değerini düşürmek, gayretlerini ve bıraktıkları izleri azaltmak için gelmediğini, bu büyük yapıyı tamamlamak üzere geldiğini yerleştirmeye özen
göstermiştir.
O, onlar arasındaki konumunu, onları tamamlayan bir tuğla şeklinde açıklamaktadır. Buna göre onlar büyük, gösterişli ve yüce bir
yapıdır. Peygamber  ﷺise bu yapının duvarındaki bir tuğla mesabesindedir. Bu minvalde şöyle buyurmaktadır: “Ben ve benden önceki
peygamberler, bir ev yapan, bu evi güzel hale getiren ve köşelerinden birinde bir tuğlası hariç onu tamamlayan kişi gibiyiz. Nihayet
insanlar o evin etrafında dolaşıp şöyle derler: ‘Şuraya bir tuğla
daha koysaydın da bina tamamlansaydı olmaz mıydı?’ İşte ben o
tuğlayım.”437
Bu tuğla, binayı tamamlayan ve onu kâmil hale getiren tuğladır.
Bina o tuğlayla kemale ermiş olmaktadır. Bu, Yüce Rablerinin insanlar
için murad ettiği iman ve ilahî teşri binasıdır. Ki Yüce Allah bu binaya,
insanlığı yarattığı andan itibaren başlamış ve onu Rasûlullah  ﷺile
bitirmek istemiştir.
Rasûlullah  ﷺbu hadis-i şerifte; hayır, iman, maslahat ve ıslaha ilişkin olarak önceki peygamberlerin tamamının getirdiği her türlü değe437 Müslim, 2286.
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rin bu tuğlanın yanında buluştuğunu vurgulamış olmaktadır. Yani onun
risaleti, önceki her peygamberin ulaştığı her bir hayra mutlaka çağrıda
bulunmuş, onun sakındırdığı ve yasakladığı herhangi bir kötülüğü de
mutlaka sakındırmış ve yasaklamıştır.
5.2. Ashabıyla Olan İlişkileri
Rasûlullah ’ﷺin, ashabıyla olan ilişkileri; gaye, duygu ve bağları
yüce olan bir ilişki biçimiydi. Bu özelikleri onu, bütün insanlık tarihi
boyunca insanlar arasında yaşanan ilişkiler içerisinde örnek bir model
haline getirmiştir. Önceki peygamberlerin; havarileri, şakirtleri ve ashabıyla olan ilişkilerini bilen kişiler Peugamber ’ﷺin bu ilişki modelini
bir nebze olsun bilebilirler. Bu model, başkalarına olan sevgisi dolayısıyla bir kişiye kendini feda ettirebilen, fedakârlık, cömertlik, sevgi gibi
konularda en ilginç ve müthiş örnekleri getirebilen türden bir ilişkidir.
Bizler Rasûlullah  ﷺile arkadaşlarının ilişkisini anlatırken daha
önce hiç görülmemiş; pratik ve eğitime dair yönü olan, siyasî, askerî
ve imanî bir grup davranıştan söz ediyor olacağız. Yardımlaşma, karşılıklı uyum, olgunluk ve kaynaşma kavramlarından bahsediyor olacağız.
Bu kavramlar, bu sahabe grubunun ve eğitimcileri olarak Rasûlullah
’ﷺin gerçekleştirdiği başarıların önde gelen sebepleri olmuştur.
5.2.1. Arkadaşlık ve Babalık Özelliklerini Taşıyan Bir İlişki
Rasûlullah ﷺ, ashabı için müşfik bir baba gibiydi. Onların işleri
için geceleri uykusuz geçirirdi. Onların sevinçleriyle sevinir, üzüntüleriyle üzülür, sorunlarına ortak olup çözümünde yardımcı olur, onların
yararına önerilerde bulunur ve hayatla ilgili bilmedikleri şeyleri onlara
öğretirdi. Bundan dolayı Peygamberimiz ’ﷺde kendilerine olan şefkati, samimiyeti ve öğreticiliği görürler; onunla işleri hakkında istişare ederler, içinden çıkamadıkları durumlarda ondan görüş isterlerdi.
Rasulullah  ﷺde bundan rahatsız olmaz, öflemez, sıkılmazdı. Ashabından, aynı zamanda halifelerinden biri olan Osman  anlatıyor:
“Vallahi biz, normal zamanlarda da, yolculuklarda da Rasulullah ﷺ
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ile birlikte olduk. O, hastalarımızı ziyaret eder, cenazelerimize katılır,
bizimle birlikte savaşır, az ya da çok bizlerle paylaşırdı.”438
Ebu Süfyan, Peygamberimiz ’ﷺin düşmanıyken şunu söylemiştir:
“Muhammed’in arkadaşlarının Muhammed’e olan sevgileri gibi birbirini seven hiç kimseye rastlamadım.”439
Sahabeden Sa’d b. Muaz , Bedir Savaşı’nda Peygamberimize
dedi ki: “Ey Allah’ın Peygamberi! Senin için bir gölgelik yapalım mı?
Altında beklersin. Senin için binek develerini hazırlar ve bizler düşmanla savaşırız. Eğer düşmanımıza karşı Allah bizi aziz ve muzaffer
kılarsa bu istediğimiz sonuç demektir. Aksi halde develere biner ve
kavmimizden geride kalanlara katılırsın. Vallahi senden uzakta kalan
öyle kimseler var ki biz seni onlardan daha çok seviyor değiliz.440 Bir
savaş durumuyla karşı karşıya kalacağını düşünselerdi geride kalmazlardı. Allah bizden sonra onlarla seni koruyacaktır ve onlar da sana
karşı çok samimi olacaklar, seninle birlikte cihad edeceklerdir.”
Ashab-ı kiram, canları ve malları konusunda Rasûlullah ’ﷺi hakem
kabul etmişler ve şöyle söylemişlerdir: “Ya Rasulallah! Bunlar mallarımızdır. İşte önünde duruyorlar. Onlarla ilgili olarak istediğin hükmü
verebilirsin. Bunlar da canımızdır. Huzurundayız. Önümüze denizi çıkarsan hiç düşünmeden o denize dalarız. Önündeki, arkandaki, sağındaki, solundaki düşmanlarla savaşmaktan geri durmayız.”441
Ashabından Amr b. Âs  anlatıyor: “İnsanlar içerisinde Rasulullah ’ﷺden daha çok sevdiğim, gözümde ondan daha saygın biri yoktu.
Saygımdan dolayı ona doyasıya bakamazdım. Bu nedenle onu anlatmam istense anlatamam. Çünkü ben ona doya doya bakamadım.”442
Ali , “Rasulullah ’ﷺe olan sevginiz nasıldı?” diye sorulunca şöyle cevap vermiştir: “Vallahi o, mallarımızdan, çocuklarımızdan, baba438 Ahmed, 506.
439 İbni Kesir, el-Bidâye ve’n-Nihaye.
440 Yani, onlar seni çok severler ve bizden sonra gereken her türlü fedakârlığı
yaparlar. Çeviren.
441 Her iki rivayetin aslı için bakınız: Müslim, 1739.
442 Müslim, 121.
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larımızdan, annelerimizden, susuzluk çektiğimizde soğuk sudan bizim
için daha sevgiliydi.”443
Küçüğünden büyüğüne herkes onun babalığını hissederdi. Hatta
yaşça kendisinden büyük olanlar bile bu duyguyu yaşarlardı. Ebu Hureyre ’ın rivayet ettiğine göre Rasulullah  ﷺşöyle buyurmuştur: “Ben
size, bir baba mesabesindeyim. Sizlere birçok şey öğretiyorum.”444
Bu sebepledir ki amcası Abbas ’a, “Hanginiz daha büyüksünüz?” diye sorulunca bakıyoruz ki şu cevabı veriyor: “Rasulullah ﷺ
daha büyük. Ben ondan önce dünyaya gelsem de!”
Hizmetkârı Enes , kendisini çağırdığında Peygamberimiz ’ﷺin
şöyle dediğini aktarıyor: “Yavrucuğum! Ailenin yanına gireceğin zaman selam ver ki senin ve ailen için bereket olsun.”445
Ashabı, en yakınlarına bile açmadıkları sırlarını Rasûlullah ’ﷺe
açıyorlardı. Kur’an, yaşlı bir kadının Peygamber ’ﷺden izin aldığını
ve hiç kimsenin duyamayacağı şekilde fısıltıyla bir şeyler söyleyerek
şikâyette bulunduğunu bildirmektedir: “Kocası hakkında seninle
tartışan ve Allah’a şikâyette bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir.
Allah, sizin konuşmanızı işitir. Çünkü Allah işitendir, bilendir.”
(Mücadele, 58/1) Aişe , aynı odada kendisinin de bulunduğunu, ancak
kadının ne dediğini duyamadığını söylemektedir.446
Enes  bir çocukluk anısını naklediyor: “Ben çocuklarla birlikte
oynarken Rasulullah  ﷺyanıma geldi. Bize selam verdi ve beni bir iş
için gönderdi. Bu nedenle eve geç gittim. Annemin yanına varınca annem, “Seni alıkoyan nedir?” diye sordu. Dedim ki: “Rasulullah  ﷺbeni
bir iş için gönderdi.” Dedi ki: “Neymiş Rasulullah ’ﷺin işi?” Dedim ki:
“Bu sırdır.” Bunun üzerine annem şöyle dedi: “Rasulullah ’ﷺin verdiği
sırrı sakın ola kimseye söyleme.”447
443
444
445
446
447

Şerhu’ş-Şifa, 2/40.
Ebu Davud; 8.
Tirmizi, 2698.
Nesâî, 3460; İbn-i Mâce, 188.
Müslim, 2484.
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Rasulullah ﷺ, hiçbir sahabîye söylemediği bir sırrı sadece Huzefe
b. Yemân ’a söylemiştir. Bu sır, münafıkların isimleriydi. Bu sır,
onunla münafıklar arasında ortak bir sırdı!
Rasulullah ﷺ, Fâtıma ’ya, ölmeden hemen önce sessizce bir
şeyler söyledi. Bunun üzerine Fâtıma  ağladı. Sonra sessizce bir
şeyler daha söyledi. Bu sefer Fâtıma  güldü. İlk söylediği şey, ölümünün bu hastalıkla olacağıydı. Diğeri ise ailesi içerisinde kendisine
ilk kavuşacak kişi olacağıydı.448 Fâtıma , bu sırra sadık kalmış ve
Rasulullah  ﷺvefat etmeden önce kimseye bir şey söylememiştir.
5.2.2. Ashabının Halini Araştırması
ve Onlara Şefkatli Davranması
Rasûlullah  ﷺashabından uzak yaşamazdı. Bilakis merhametli ve
şefkatli bir babanın yaptığı gibi onları takip eder, gözlerdi. İçlerinden
biri gözden kaybolduğunda mutlaka sorardı. Hasta ise hemen ziyaretine koşar, yolcu ise çocukları için onun halefi gibi olur, ihtiyaçları
varsa gidermeye çalışırdı. Bu küçüğüne de büyüğüne de, zenginine de
fakirine de istisnasız yaptığı bir şeydi.
Tebük Gazvesi, bir gazvede toplanabilecek en çok sayıda mücahidin toplandığı bir savaştı. Bu savaşta Müslümanların sayısı otuz bine
ulaşmıştı. Medine dışından birçok sahabî de bu savaşa iştirak etmek
için orduya katılmıştı. Rasûlullah  ﷺde her zamanki gibi ashabını tedkik ediyordu. Yolda giderlerken birden şöyle dedi: “Ka’b b. Mâlik ne
yaptı acaba?”449 Yani binlercesi arasında onu soruyordu. Bu büyük
kalabalık içinde onun olmadığını fark edebiliyordu! O dönemin en büyük askerî gücü olan Bizans’la savaşa hazırlanmak zorunda olması,
böylesi büyük bir sayının neden olabileceği zorluklar, otuz bin kişinin
bir aylık yolculuk süresince gidiş ve dönüşte yiyeceği, yol boyunca
konaklaması gibi konular Rasulullah ’ﷺi, ashabını takip etmekten alıkoymuyordu. Bütün bunlara rağmen o, ashabını takip ediyor ve orada
bulunmayanları soruşturuyordu.
448 Buhari, 3624; Müslim, 2450.
449 Buhari, 4418; Müslim, 2769.
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Bu soruşturma sadece erkeklere mahsus olmadığı gibi savaş alanına özgü de değildi. Bilakis birinde fakir ve yaşlı bir kadıncağız, nicedir
ortalarda gözükmüyordu. Çok az kişi tanıdığı bu kadıncağız, Mescid-i
Nebevî’nin temizliğiyle ilgileniyordu. Birkaç gün ortalıkta gözükmeyince Rasûlullah  ﷺonu sordu. Kendisine, kadının öldüğü söylenince
Peygamberimiz  ﷺşöyle serzenişte bulundu: “Öldüğünü neden bana
haber vermediniz?” Ardından hemen kadının kabrini ziyaret etti. Cenaze namazını kıldı ve dua etti.450
Bir seferinde orduyu teftiş ediyordu. Ordunun gerisine geçince sahabeden Câbir b. Abdullah ’ı gördü. Devesi geride kalmıştı. Halini ve
kız kardeşlerinin durumunu sordu. Câbir  da evlendiğini söyledi.451
Bu tür olaylar çoktur. Araştırılması Peygamberimiz ’ﷺin ashabına
olan ilgisinin, düşkünlüğünün, onların halini takip edişinin ve araştırmasının boyutlarını ortaya koyacaktır.
5.2.3. Ashabını Sevindirmesi ve
Onlara Mutluluk Vermesi
Kuşkusuz başkalarını mutlu ettiğinde veya onların mutluluğuna ortak olduğunda ya da onların acılarını hafiflettiğinde kişinin yaşadığı
mutluluk, çok büyük olur. Bu mutluluğu, ancak mutluluğa ilişkin değerleri ve ilkeleri kendisine hayatî nitelikte bir rehber edinen ve bu uğurda
hayır ve ıslah yollarında koşturan kişiler hissedebilirler.
Hayat çabalama, yorgunluk, meşakkat, zorluklar, imtihanlar ve
acılardan oluşmaktadır. Bunlardan uzak olan anlar çok geçmeden
bunlarla bulanır. İnsanlar, bütün insanlar şefkatli bir ele; zor anlarında
omuzlarına dokunacak, acılarında kalplerindeki kırgınlıkları onaracak
bir ele ihtiyaç duyarlar. Hayat tecrübesi çok olanlar, insanlar içerisinde
en değerli olan kişilerin, başkalarının mutluluğu için çaba gösteren
kimselerin olduğunu iyi bilirler.
450 Buhari, 358; Müslim, 1527.
451 Buhari, 2097; Müslim, 715.
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Rasûlullah  ﷺnet bir şekilde bu hususun bilincindeydi. Başkalarını mutlu kılmayı en önemli hedeflerinden biri saymıştı. Nitekim bir
hadisinde hayranlık uyandıracak şekilde şöyle söylediğini görüyoruz:
“Allah’a en sevimli gelen amellerden biri de mü’minin kalbine
mutluluk vermek, onun bir kederini dağıtmak, onun adına bir borcunu ödemek veya açken onu doyurmaktır.”452
Yine şöyle buyurmaktadır: “Farzlardan sonra Allah’ın en çok
hoşlandığı ameller; Müslümanı sevindirmek, çıplakken giydirmek,
açken doyurmak veya ihtiyacını gidermektir.”453
Rasûlullah ﷺ, insanlara faydalı olmak ve onları mutlu kılmak için
bütün gayretini göstermiştir. Eşi Aişe ’ya şöyle soruldu: “Rasulullah
 ﷺoturarak namaz kılar mıydı?” Aişe annemiz, “Evet, insanlar kendisini
yorgun ve bitkin düşürdüğü zamanlarda.”454 dedi. Yani insanlara karşı
olan hassasiyeti dolayısıyla onların işlerine koşturup çok bitkin düştüğü
zaman oturarak namaz kıldığı olurdu.
Peygamberimiz  ;ﷺashabını insanların sıkıntılarını gidermeye, onlara moral vermeye, maddî sıkıntısı olan kişilere imkân oluşturmaya,
borçlulara süre tanımaya, birbirlerine yardımcı olmaya teşvik ediyor ve
şöyle söylüyordu: “Her kim bir Müslümanın dünyevî bir sıkıntısını
giderirse Allah da onun Kıyamet Günü sıkıntılarından birini giderir. Kim eli darda olan birine kolaylık sağlarsa Allah da ona dünya
ve ahirette kolaylık sağlar. Kim bir Müslümanı örterse Allah da
onu dünya ve ahirette örter. Kul yardımda bulunduğu sürece Allah
da o kuluna yardımdadır.”455
Ashabına, her daim kardeşlerinin hallerini sorarak, musibete uğrayanlarının yardımına koşarak, hastalarının tedavisine çalışarak ve
problemlerini halletmeye çabalayarak onların mutluluğuna çalışmalarını öğretmiştir. Bedenî yorgunluğa, malî külfete veya zaman harcamaya yol açsa da Yüce Allah’ın sevabını onların bir gülümsemesinde,
452
453
454
455

Beyhaki, Şuabu’l-İmân; Taberâni, el-Mu’cemu’l-Evsat.
Taberâni, el-Mu’cemu’l-Evsat.
Müslim, 732.
Müslim, 732; Buhari, İbn Ömer ’dan yaklaşık ifadelerle, 2442.

Peygamber ’ﷺin Diğer Toplum Kesimleri İle İlişkileri

231

hüznü dağılan bu mahzun kişinin rızasında umarak böyle davranmalarını tavsiye etmiştir. Zira mü’min kardeşi için iyi olan şeyleri, buluşma
gününün salih amelleri olarak hazırlamak Müslümanı mutlu kılar.
5.2.4. Ashabına Öğrettiği Bazı Eğitim İlkeleri
Kuşku yoktur ki askerî komutanlık, askerî kavramların eğitiminde
askerî bilimlere; hâkimlik, yargı ve hukuk kavramlarının eğitiminde
hukuk bilimlerine; toplumların yönetimi, siyasî hakların eğitiminde
siyaset bilimlerine ihtiyaç duyar. Rasûlullah  ﷺbu anlamda bizlere,
insanların tabiatlarında ve özelliklerinde yer alan hususları değiştirebilmeyi sağlayacak, eğitim değerlerinden oluşan bir birikim sunmuştur.
Bunlardan birkaçını şu şekilde verebiliriz.
a. Peygamber ’ﷺin, çevresindeki insanların psikolojilerine ve kişiliklerine yönelik özel bir bakışı vardı. Onların eksikliklerini anlamaya
çalışır, bu eksiklikleri gidermenin yoluna bakardı. Hastalıklarını tanır,
bu ya da şu yolla tedavisine koyulurdu. Kendisine bir soru sorulduğu
vakit, soruyu soran kişinin haliyle mütenasip ve onun yararını düşünerek bir cevap verirdi. Daha sonra bazen aynı soruyu bir başkası sorardı
ve bu kez de soru soran kişinin dikkatini, ihtiyaç duyduğu bir başka konuya çekecek ve kişiliğine, karakterine uygun farklı bir cevap verirdi.
Bir gün kendisine biri gelir ve “Hangi amel daha faziletlidir?” diye
sorar. Peygamberimiz  ﷺşöyle cevap verir: “Allah’a iman etmek ve
O’nun yolunda cihad etmektir.” Sonra bir başkası gelir ve yine “Hangi amel daha faziletlidir?” diye sorar. Rasulullah  ﷺbu kez şöyle cevap
verir: “Vaktinde kılınan namaz, sonra anne-babaya iyi davranmak,
sonra da Allah yolunda cihad etmektir.” Üçüncü kişi gelip de “Hangi amel daha faziletlidir?” diye sorunca da şu cevabı verir: “Allah’a ve
Rasulüne iman etmek, sonra Allah yolunda cihad etmek, sonra da
makbul bir hac ibadetidir.”
Kendisine biri gelip de “Bana tavsiyede bulun.” dediğinde ise ona
şöyle cevap vermiştir: “Öfkelenme.” Adam bu isteğini üç kez tekrar-
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lamış, Peygamberimiz  ﷺüçünde de aynı cevabı vermiştir.456 Yine bir
sahabî gelip kendisine şöyle der: “Bana tavsiyede bulunur musun?”
Peygamberimiz ﷺ, “Sana takvayı tavsiye ederim.” diye karşılık
verir.457 Üçüncü kişi gelip “Bana tavsiyede bulunur musun?” deyince,
“Lanetçi olmamanı tavsiye ederim.” şeklinde cevap verir.458 Dördüncü kişi gelip de yine “Bana tavsiyede bulunur musun?” diye sorunca, şöyle der: “Nerede olursan ol Allah’tan sakın. Her kötülükten
sonra, onu silecek bir iyilik yap. İnsanlara güzel ahlakla muamelede bulun.”459 Beşinci kişi gelip aynı talepte bulununca ise, “Yapılan
hiçbir iyiliği hor görme.”460 buyurur.
b. Peygamber ﷺ, ashabıyla olan ilişkisini bir önemli ilke üzerine daha bina etmiştir ki, bu da dünyayı ve dünya malını küçümseyip
ona değer vermemektir. O, lafını etmeden önce bunu kendi nefsinde,
davranışlarında tatbik ediyordu. Onlara hayatın kıymetini öğretiyor
ve yaşadıkları olaylara göre uygulamalı olarak onları bu yönde terbiye
ediyordu.
c. İnsanlar dünyaya karşı yarış halindedir. Dünya için birbirlerini
öldürüyor, bu uğurda düşmanlık yapıyor, bunun için babasından ve
annesinden ayrılıyor ve akrabalık ilişkilerini koparıyorlar. İnsanlar bu
kopuşun ve ihtilafın sebebinden gafil kalabilirler. Bilinmelidir ki bunun
sebebi, dünya hayatının gerçeğini bilmemeleridir. İşte Rasûlullah ﷺ
onlara bu gerçeği anlatmaya, hayatın kıymetini tanıtmaya ve dünya
hayatının acı realitesi üzerindeki perdeyi kaldırmaya çalışmıştır.
Bir gün ashabıyla birlikte giderken yol ortasına atılmış, kulağı kesilmiş ölü bir oğlağa rastlar. Ashabına sorar: “İçinizden kim bunu
bir dirhem karşılığı satın almak ister?” Ashabı şöyle karşılık verir:
“Ufak bir şey karşılığında da olsa bizim olmasını istemeyiz. Onunla ne
yapabiliriz ki?” Rasulullah  ﷺbu kez şöyle sorar: “Peki bedavadan
456
457
458
459
460

Buhari, 6116.
Ahmed, 8111; İbn Mace, 2771.
Ahmed, 20155.
Ahmed, 20874; Tirmizi, 1987.
Ebu Davud, 4082.
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sizin olmasını ister misiniz?” Ashab şu yanıtı verir: “Vallahi, yaşıyor
olsaydı bile kusurlu bir hayvandı. Kulağı kesikti. Ölüyken ne olsun.”
Bu cevap karşısında Peygamberimiz  ﷺşöyle buyurur: “Allah’a yemin ederim ki dünya, Allah için, bunun sizin için olan değerinden
daha aşağıdadır.”461
Rasûlullah  ﷺbu örnekle onlara, vaaz ve konuşmaya yer bırakmayan pratik bir ders vermektedir.
Yine ashabına şöyle demişir: “Âhirete nispetle dünya, içinizden
birinin parmağını denize daldırması gibidir. Baksın bakalım, parmağı
neyle geri dönüyor.”462
Peygamber  ﷺonlarla birlikte, aralarında bir fark olmadan onlardan biri gibi yaşardı. Hatta onların yanına gelen biri nerdeyse ashabı
arasında onu tanıyamazdı. Tay Kabilesi’nin reisi ve Arapların ulularından Adiy b. Hâtim  şöyle anlatıyor: “Bir minderin üzerinde otururken Peygamber ’ﷺin yanına geldim. Beni ayakta görünce kendisi de
ayağa kalktı ve minderi alıp bana doğru attı. Ben de üzerine oturdum.
Kendisi ise yere oturdu. Onun bu davranışını görünce kendi kendimi
ayıpladım ve anladım ki o, dünyada bir üstünlük ya da bozgunculuk
peşinde değil. Yine anladım ki o, bir melik de değil.”463
İbn Abbas  anlatıyor: “Medine’nin kenar mahallelerinden birileri, Rasulullah ’ﷺi gecenin bir yarısında arpa ekmeği yemeye davet
eder, Rasulullah  ﷺde bu davete icabet ederdi. Yere oturur, yerde
yerdi. Koyunları bağlar, kölelerin arpa ekmeği davetlerine giderdi. Arkadaşı ve halifesi Ömer  rivayet ediyor: Bir gün bir bedevi ona üç
kez seslendi. Rasulullah  ﷺher defasında edebinden, tevazuundan ve
cevap mahiyetinde “Buyur… buyur… buyur.” diyordu. O şöyle derdi: “Ben sadece bir kulum. Benim için ‘Allah’ın kulu ve rasûlü’
ifadelerini kullanın.”464
461 Müslim, 2957.
462 Müslim, 2858.
463 el-Beyhakî, Delâilü’n-Nübüvve. Adiy b. Hâtim ’ın Müslüman oluşu esnasındaki
yaşadığı bir olay. Çeviren.
464 el-Elbânî, Muhtasaru Şemâili’t-Tirmizi, 284.
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İslam’dan önceki ve sonraki bütün medeniyetler, -Medeniyet Tarihi adlı eserinde Anold Toynbee’nin de dediği gibi- tek bir özellikte
birleşmektedirler: “Medeniyetlerin her birinin değerleri ve ilkeleri birbirinden farklıdır. Hatta her konuda birbirinden farklılık arz ederler.
Sadece tek bir konuda hemfikirdirler. O da her medeniyetin, kendi
mensuplarını en gelişmiş millet sayıp diğer insanları alt seviyede kabul
etmesidir. Ancak İslam, örneği görülmemiş bir şekilde buna aykırı bir
gerçeklik getirmiştir. O, kendi müntesiplerini yaratılış bakımından en
gelişmiş ve en üstün millet saymamıştır. İslam Medeniyeti Rasûlullah
’ﷺin sürekli vurguladığı bir gerçeği yerleştirmiştir: ‘Hepiniz Âdem’in
çocuklarısınız. Âdem ise topraktan yaratılmıştır.’”465
Rasûlullah ﷺ, hassaten insanlar arasında fark olduğu düşüncesinin kökleştiği, hür ile köle, erkek ile kadın, asil ile güçsüz arasında fark
gören bir ortamda yetişen ashabının kalplerine bu anlayışı işlemeye
çalışmıştır. Ebu Mesud el-Bedrî  naklediyor: Bir köleme kırbaçla
vuruyordum. Arakamdan bir ses duydum: “İyi bil ki ey Ebu Mesud!”
Öfkeden sesi anlayamadım. Yaklaşınca bir de baktım ki Rasulullah !ﷺ
Baktım, “Ey Ebu Mesud! İyi bil, ey Ebu Mesud! İyi bil!” diyor. Elimdeki kırbacı attım. Rasulullah  ﷺdedi ki: “Ey Ebu Mesud! İyi bil ki
Allah, bu köle konusunda senden daha güçlüdür.” Bunun üzerine
dedim ki; “Bundan böyle asla bir köleye vurmayacağım.”466
Rasûlullah  ﷺile ashabı arasındaki bu ilişki konusunda, onların
Peygamberimiz ’ﷺin öğretilerine nasıl uyduklarını ve en iyi şekilde
nasıl uyguladıklarını teyid eden bir olay daha söz konusudur. Ma’rûr
b. Süveyd rivayet ediyor: Ebu Zer el-Gıfârî ’ı gördüm. Üzerinde bir
elbise vardı. Aynısından kölesinin üzerinde de vardı. Bu durumun sebebini sorduk, şöyle cevap verdi: “Biriyle birbirimize hakaret ettik. O,
beni Peygamber ’ﷺe şikâyet etti. Bunun üzerine Peygamber  ﷺşöyle
dedi: ‘Annesi sebebiyle mi ona hakaret ettin? Kardeşleriniz sizin
hizmetlerinizi görüyorlar. Allah, onları sizin elinize emanet etmiş465 Arnold Toynbee, Târihu’l-Hadâra.
466 Müslim, 1659.
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tir. Her kimin kardeşi, kendisinin eline emanet bırakılmışsa ona
kendi yediğinden yedirsin; giydiğinden giydirsin. Onlara kaldıramayacakları iş ve sorumluluklar yüklemeyin. Kaldıramayacakları
şeyler yüklediğinizde de onlara yardımcı olun.’”467
Bu hadisi nakleden ravinin, olayı anlatmadan önce Rasûlullah ’ﷺin
ashabından Ebu Zer  ile kölesinin aynı elbiseyi giydiğini nasıl gözlemlediğine dikkat edilmelidir. Ravi bu ayrıntıyı verdikten sonra Ebu
Zer ’ın, zenci annesinden hareketle birine hakaret ettiğini ve bu
kişinin de bu durumu Rasûlullah ’ﷺe şikâyet ettiğini nakletmektedir.
Ravi, Peygamber ’ﷺin nasıl öfkelendiğini ve Ebu Zer ’a, “İnsanlar arasında fark gören cahiliye anlayışından kalıntılar taşıyan bir
adamsın.” dediğini bildirmektedir. Ardından da Peygamberimiz ’ﷺin,
hizmetçi ve kölelerine iyi davranmasını, yediğinden yedirmesini, giydiğinden giydirmesini, güç yetiremeyecekleri şeyleri yüklememesini;
yüklemesi halinde de bu yüke ortak olmasını ve kendilerine yardım
etmesini emrettiğini haber vermektedir ki Ebu Zer ’ın, dersini çok
iyi anladığı çok net olarak görülmektedir.
Rasûlullah ﷺ, onlara emredip kendisi unutuyor değildi. İşte bakın;
hizmetkârı Enes b. Malik  anlatıyor: “Rasulullah ’ﷺe on yıl hizmet
ettim. Bir gün olsun bana ‘öf’ demedi. Yaptığım bir işle ilgili olarak
bana hiçbir zaman ‘Onu neden yaptın?” ya da yapmadığım bir şeyle
ilgili olarak ‘Onu neden yapmadın?’ diye sormadı.”468
Rasûlullah ﷺ, Medine’nin etrafına hendek kazmak gerektiğinde
ashabından geri durmamıştır. Meydanın ortasında durmuş, çalışmada
ve kazmada onlardan önce olmuştur. Yaşının ileri olmasına ve bedeninin yorgunluğuna rağmen toprak taşımıştır. Ashab-ı kiram, her ne
zaman zor bir kayayla karşılaşsa Rasulullah ’ﷺi çağırıyor, Rasulullah
 ﷺde geliyor ve onlarla birlikte kayayı parçalıyordu.
Rasûlullah ﷺ, emrettiği her konuda, yasakladığı her şeyde ashabına örnek kişi olarak onların arasında yaşamıştır. Çoğu zaman kelime467 Buhari, 2545; Müslim, 1661.
468 Buhari, 6038; Müslim, 2309.
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lerle değil; pratik olarak onları bir işe teşvik ediyor ya da bir şeylerden
menediyordu. Kuşkusuz, amelle örnekliğin kalplerde çok önemli etkisi
vardır. Bu nedenledir ki Peygamber  ﷺdaima işler konusunda ashabıyla ortak hareket ediyor ve çoğu zaman bu işlere onlardan önce
davranıyordu.
5.2.5. Ashabına Değer Vermesi
ve Onlara Saygı Göstermesi
Sorumluluklarının tamamlanması konusunda sadece emir ve uyarılara güvenen, grubundaki fertlerle olan ilişkilerini bir yöneticinin yönetilenlerle olan ilişkileri gibi gören bir eğitimci, krizler başta olmak
üzere çeşitli olaylar esnasında çok geçmeden onlar üzerindeki etkisini
kaybedecektir. Rasûlullah ﷺ, ümmetinin lideri olmadan önce onların
eğitimcisi ve öğreticisiydi. Ashabıyla olan ilişkileri; yönetenlerle yönetilenler ya da komutanlarla komuta edilenler arasındaki gibi bir ilişki
değildi. Ancak bu ilişki, karşılıklı sevgiye, tam bir saygıya ve etkin bir
kadirşinaslığa dayanan Rabbanî bir ilişki şekliydi.
Peygamber ﷺ, ümmetinin bütün fertleri önünde onlara değer veriyor, onların konumunu yüceltiyordu: “Ashabıma hakaret etmeyin.
Hayatımı elinde bulundurana yemin ederim ki içinizden biri Uhud
Dağı kadar altın infak etse onların infak ettiğinin ne bir ölçeğine
ne de bir ölçeğinin yarısına ulaşabilir.”469
Bu ifade, Rasulullah ’ﷺin ashabı ve onların amelleri, yaptıkları
infaklar, kendisiyle birlikte sabretmeleri, en zor zamanlarında risalet
sorumluluğunu üstlenmeleri konusunda son derece önemli bir takdirdir. Hatta Peygamber ﷺ, Yüce Allah’ın ashab-ı kirama değer verdiğini ve onlardan razı olduğunu açıklayan Kur’an ayetlerini okuyordu:
“Andolsun ki o ağacın altında sana biat ederlerken Allah, o müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş, onlara güven
duygusu vermiş ve onları pek yakın bir fetihle ödüllendirmiştir.
Yine onları elde edecekleri birçok ganimetle de mükâfalandırdı.
Allah üstündür, hikmet sahibidir.” (Fetih, 48/18-19)
469 Buhari, 3673; Müslim, 2540.
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Peygamberimiz  ﷺşöyle buyuruyordu: “Benim sünnetime ve
benden sonra da hidayetten ayrılmayan Râşid halifelerin sünnetine tutunun. Buna sıkı sıkı sarılın. Dişlerinizle de olsa sakın
bırakmayın.”470
“Hiç kimse ashabım hakkında bana bir şey getirmesin.”471
5.3. Peygamber  ﷺve Kadınlar
Rasûlullah ﷺ, kadının toplumsal statüsünü ve konumunu yükseltmiş; yüzlerce yıllık kölelik prangalarını onun üzerinden kaldırmış; toplum içindeki sabit hakları olan bir “insan” olma vasfından hareketle
ona değer vermiştir.
Rasûlullah ﷺ, kadını ölüme mahkûm eden, daha yaşarken kumların altına gömen mevcut âdetlerde yer alan kız çocuklarının diri diri
toprağa gömülmesi âdetini yasaklayan hükümle peygamber olarak
gönderilmiştir.
Aynı şekilde “annelik” vasfı sebebiyle onun kıymetini yüce tutmuştur. Bu özelliğiyle o, saygınlık ve itaat edilme konularında her
türlü hakka sahiptir. Rasulullah  ﷺşöyle buyuruyor: “Allah teâlâ, annelere karşı gelmeyi ve kız çocuklarını diri diri gömmeyi haram
kılmıştır.”472
İslam, erkekle kadın arasında hüküm ve ceza bakımından tam bir
adalet öngörmüştür. Ferdî mülkiyet ve malî haklar konusunda ikisini
eşit saymıştır. Mubah olan her türlü etkinliği, onun bir hakkı olarak
ortaya koymuştur. Peşpeşe gelen medeniyetlerde asırlarca mahrum
bırakıldığı miras hakkını ona tanımıştır.
Bütün inceliği ve merhametiyle kadının duygularını dikkate almış;
babaları tarafından iradeleri dışında evlendirilmelerini yasaklamış; ona
ait malları batıl yollarla yemeyi menetmiştir. Ashabından Ömer  diyor ki: “Vallahi, biz Allah teâlâ onlarla ilgili olan hükmünü indirene ve
470 Tirmizi, 2600; İbn Mâce, 43.
471 Ebu Davud, 4218; Tirmizi, 3831.
472 Buhari, 2408; Müslim, 593.
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onlar lehine paylarını verene kadar cahiliye döneminde kadınlar için
bir hak tanımazdık.”473
Cahiliye döneminde kadın, fiilen sadece bir meta idi. Adının geçmesi bile bir kusur ve hakaret sayılırdı. Rasûlullah  ﷺgelince, erkeklere hitap ettiği gibi kadınlara da hitap etti ve hepsine birlikte kul olmalarını emretti. Erkekler lehine haklar ortaya koyup onlara ödevler
yükledi. Böylece kadınlar Rasûlullah ’ﷺin risaletiyle birlikte toplum
içinde hayatı olan bir varlık haline geldi; onları, dâhilî ve haricî her
türlü zarara karşı korumaya aldı.
Kur’an-ı Kerim’de erkeklerle kadınlara aynı düzeyde hitap eden,
Allah  karşısında aralarında hiçbir fark gözetmeksizin tamamen eşit
olarak kulluk sorumluluğunu birlikte yükleyen birçok ayet vardır: “Erkek veya kadın, mümin olarak kim iyi amel işlerse, onu mutlaka
güzel bir hayat ile yaşatırız. Ve mükâfatlarını, elbette yapmakta
olduklarının en güzeli ile veririz.” (Nahl, 16/97)
“Bunun üzerine Rableri, onların dualarını kabul etti. (Dedi
ki:) Ben, erkek olsun kadın olsun -ki hep birbirinizdensiniz- içinizden, çalışan hiçbir kimsenin yaptığını boşa çıkarmayacağım.”
(Âl-i İmrân, 3/195)

“Müslüman erkekler ve müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, taata devam eden erkekler ve taata devam eden kadınlar, doğru erkekler ve doğru kadınlar, sabreden
erkekler ve sabreden kadınlar, mütevazı erkekler ve mütevazı
kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç
tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler
ve (ırzlarını) koruyan kadınlar, Allah’ı çok zikreden erkekler ve
zikreden kadınlar var ya; işte Allah, bunlar için bir mağfiret ve
büyük bir mükâfat hazırlamıştır.” (Ahzab, 33/35)
Aynı şekilde Kur’an-ı Kerim, kadının, özel olarak kendisiyle ilgili
olan ödevlerinden, genel olarak da hayra davet, marufu tavsiye etme,
faziletlere irşad etme ve kötü şeylerden sakındırma yükümlülüklerin473 Buhari, 4913; Müslim, 1479.
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den sorumlu olduğunu beyan etmiştir: “Mümin erkeklerle mümin
kadınlar da birbirlerinin velileridir. Onlar iyiliği emreder, kötülükten alıkorlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı verirler, Allah
ve Rasûlüne itaat ederler. İşte onlara Allah rahmet edecektir.
Şüphesiz Allah Azîz’dir, Hakîm’dir.” (Tevbe, 9/71)
İslam’dan ve Rasûlullah ’ﷺin mesajından uzak bazı toplumlarda,
İslam’ın bazı konularda kadının değerini azalttığı; erkeklerin yöneticiliği, kadının mirasta yarı pay alması gibi konuların onun değerini düşürdüğü düşüncesi yayılmıştır. Ancak Rasûlullah ’ﷺin mesajı üzerinde
düşünenler, erkeğin aile reisliğinin, onun tek başına hükümranlığı anlamına gelmediğini göreceklerdir. Aile reisliği vasfı, istişare kapsamında karar alınırken bir derece üstte bir konum anlamına gelmektedir.
Bu, kadının iradesini ve değerini yok sayan bir tekel durumu değildir.
Aile reisliği konusunda İslam’ın bu anlayışı olmasaydı; aynı alanda,
yani evde erkek ve kadının her birinin de sorumlu sayılması söz konusu olmazdı. Nitekim Rasûlullah  ﷺşöyle buyurmaktadır: “Her biriniz
sorumlusunuz ve her biriniz sorumlulukları sebebiyle hesaba çekileceksiniz. Devlet başkanı sorumludur ve sorumluluğu konusunda
hesaba çekilecektir. Erkek, ailesinden sorumludur ve bu sorumluluğundan hesaba çekilecektir. Kadın, evinden sorumludur ve bu
sorumluğundan hesaba çekilecektir.”474
O halde erkek ve kadının her ikisi de bu alanda sorumludurlar. Aile
reisliği, liderlik anlamında bir basamak üsttedir; ancak kararın tekelleştirilmesi ve bu konuda erkeğin baskın kılınması demek değildir.
Bazı toplumlarda, Rasûlullah ’ﷺin mirasta kadına, erkeğin hissesinin yarısını tanımış olmasından hareketle yanlış bir anlayış yayılmıştır.
Onlar, İslam’da kadının, erkeğin yarısına denk sayıldığını zannetmektedirler. Bu yanlış anlayış, bir yönüyle kadına ilişkin İslam’ın anlayışını
diğer yönüyle de Müslüman ailesi içindeki dayanışmanın doğasını tam
tersine çevirmektedir. İslam, aile bireylerine, görev ve sorumlulukları
belli esaslara göre dağıtmıştır. Buna göre ailenin nafakasından sadece
474 Buhari, 893; Müslim, 1829.
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erkek sorumludur. Yani kadının nafaka sorumluluğu, kendisine değil;
erkeğe aittir. Henüz evlenmediğinde babası, evlendikten sonra da kocası onun nafakasından mesuldür. Kadın zengin olsa da hüküm böyledir. Hatta kocasından daha zengin olsa bile durum değişmez. Kadın
ise ailesini ve kocasıyla birlikte yaşadığı evi gözetmekle, çocukların
terbiyesi ve yetiştirilmesiyle yükümlüdür.
İslam, nafaka konusundaki bu hakkı, kadının kendini bu sorumluluklarına verebilmesi için tanımıştır. Ailedeki bu rol dağılımına bağlı
olarak kadının mala olan ihtiyacı, erkeğe oranla daha azdır. Kur’an’da
yer alan hükümlere uygun olarak kadın, mirastaki payını alır:
“Erkeğe, kadının payının iki misli (miras vermenizi) emreder.”
(Nisa, 4/11)

Bu ayetten hareketle kadın, payından hiçbir şey harcamak zorunda olmaksızın bu payını alacak ve erkek onun nafakasını temin
etmekle yükümlü olacaktır. O halde makul ve mantıklı olan, kendisi ve
eşinin harcamalarını gerçekleştirebilmek için erkeğin kadının mirasta
aldığının iki katı pay almasıdır.
Bu hükme bakılarak mirasla ilgili olarak her durumda ve her zaman erkeğin kadından üstün tutulduğu söylenemez. Aksine erkeğe
oranla kadının, mirasta hissesinin erkeğe denk; hatta daha fazla olduğu durumlar vardır.
Kadının hissesinin, erkeğin hissesine denk olduğu hallerden biri,
ölen oğullarına varis olan anne-babanın halidir. Bu durumda annebabadan her biri 1/6 hisse alırlar. Bir diğeri ise anne bir erkek ve kız
kardeşlerin halidir. Onlar da erkek ve kadın arasında eşit olarak 1/3
hissede ortak olurlar. Kadının, erkekten daha fazla pay aldığı haller de
söz konusudur.
Örneğin eşi, bir kızı ve bir erkek kardeşi olan bir erkek vefat ettiğinde eş 1/8, kız 1/2, erkek kardeş ise 3/8 pay alır. Bir başka değişle
bu durumda kadın, erkek kardeşin aldığı paydan daha büyük bir pay
almış olmaktadır. Buna dair daha birçok örnek vardır.
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5.3.1. Kadına Değer Vermesi ve Saygı Göstermesi
Rasûlullah ’ﷺin kadınlarla olan ilişkileri, takdir ve saygı içeren üst
seviyede bir ilişki biçimi olarak öne çıkmaktadır. Peygamber ﷺ, şöyle
buyurmuştur: “Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olanlarınızdır. Ben, içinizde ailesine karşı en hayırlı olanınızım.”475
Peygamberimiz ﷺ, bu hadislerinde hayırlı olma ve mevkilerinin
değeri konusunda temayüz edişlerini, her birinin eşlerine ve ailelerine iyi davranmalarına bağlamıştır. Ardından da onları eşlerine karşı
iyi davranma yarışı içinde olmaya teşvik etmiş, üstün saydığı bu ilkenin uygulamasına da kendisinden başlamıştır. Buna göre bakıyoruz ki
eşine ve ailesine iyi davranan kişiler arasında en hayırlısının kendisi
olduğunu ve bu konuda onu örnek almaları gerektiğini bizzat kendisi
ilan etmektedir.
Rasul-i Ekrem  ﷺdöneminde erkeklerin çoğu, kişinin erkekliğinin,
kadın üzerinde tahakküm kurmadıkça gerçekleşemeyeceği kanaatindeydiler. Bazen de bunu kadını ezmede ve aşağılamada görürlerdi. Bununla birbirlerine karşı övündükleri de olurdu. Dolayısıyla kadına saygı
gösterilmesini, kadın karşısında bir tür zayıflık ve alçalma sayıyorlardı.
İşte böyle bir ortamda Rasûlullah  ﷺgelmiş ve kadına saygının, ona
değer vermenin Rabbânî bir emir ile nebevî ilkelerden biri olduğunu,
hiç kimsenin bu emir ve ilkeyi aşamayacağını ilan etmiştir: “Kadınlar
konusunda Allah’tan sakının! Sizler onları Allah’ın güvencesiyle
yanınıza aldınız!”476
Eşi Aişe  şöyle diyor: “Rasulullah ’ﷺin eli, kadına hiçbir zaman
kalkmamıştır.”477
Peygamber ﷺ, ümmetine, kadınların da erkekler gibi olduğunu,
eşit olduklarını, Allah’ın kadınları erkekler gibi yarattığını, onlara Kendi
katından bir ruh üflediğini öğretmiştir. İslam’da kadın da tıpkı erkeğin
mükellef olduğu gibi mükelleftir. Fakat kadının zayıf yönleri dikkate
475 Tirmizi, 3895.
476 Müslim, 1218.
477 Müslim, 2328.
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alınarak gücüyle orantılı olacak şekilde mükellefiyeti hafifletilmiştir ve
Ahiret’te Allah’ın huzurunda sevap ve günahı için hesaba çekilecektir.
İyiyse hayır ve Cennet’le, kötüyse Cehennem’le karşılık bulacaktır.
İslam, erkeği kadının işlerini gözetmekle, onu kollamakla, onun
nafakasını karşılamakla sorumlu tutarken kadından da bu çabası ve
harcamaları karşısında erkeği takdir etmesini talep etmektedir.
Rasûlullah ’ﷺin, diğer bazı konularda da erkek karşısında kadının
durumunu yükselttiğini görüyoruz. Nitekim ashabından birine, annesiyle ilgili üç kez nasihatte bulunmuştur. Olay şöyle gelişmiştir.
Ashabtan biri gelir ve “Ya Rasulallah! Kendisine güzellikle sohbet ve arkadaşlık yapmam konusunda en fazla hak sahibi olan kişi
kimdir?” diye sorar. Rasulullah ﷺ, “Annendir” şeklinde cevap verir.
Sahabî, “Daha sonra kimdir?” diye sorar. Rasulullah  ﷺtekrar aynı cevabı verir. Sahabî, “Daha sonra kimdir?” diye tekrar sorar, Rasulullah
 ﷺyine aynı cevabı verir. Dördüncüsünde ise “Babandır” diye cevap
verir.478 Peygamberimiz  ﷺböylece babanın hakkını bir kez ifade etmesine rağmen annenin hakkını üç kat saymıştır.
Zaten Kur’an’ın ifadeleri de bu manayı teyid etmektedir: “Biz insana, ana-babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Annesi onu zahmetle taşıdı ve zahmetle doğurdu.” (Ahkâf, 46/15)
Peygamber  ﷺaynı şekilde kız çocuk dünyaya getiren kadınları
hoş görmeyenlere karşı da kadının kadrini yüceltmekte ve şöyle demektedir:
“Kim ergenlik dönemine ulaşıncaya kadar iki kız çocuğunu bakarsa o ve ben şu iki parmağım gibi birbirimize yakın olacağız.”
Rasulullah  ﷺbu sözünün ardından iki parmağını birleştirdi.479
“Kimin üç kızı olur, imkanları ölçüsünde sabırla onlara bakar,
onları doyurur, içirir, giydirirse o kızlar Kıyamet Günü kendisiyle
Cehennem arasında bir perde olurlar.”480
478 Buhari, 5971; Müslim, 2548.
479 Müslim, 2631.
480 İbn Mace, 3669.
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“Kimin üç kızı ya da üç kız kardeşi veya iki kızı ya da iki kız kardeşi olur da onlarla güzelce geçinir, onlarla ilgili olarak Allah’tan
sakınırsa onun yeri Cennet’tir.”481
Sahih rivayetler, Peygamber ’ﷺin, eşleriyle olan ilişkilerinin nasıl olduğunu bize aktarmaktadır. Biz burada ilk eşi ve hayatında en
büyük izi bırakan kişi olan vefakâr eşi Hatice ’yı anmak istiyoruz.
Aralarındaki saygı, sevgi, merhamet, ilgi; birbiriyle uyumlu ve birbirini
seven eşler arasında yaşanan şeylerin çoğunda olduğu gibi karşılıklıydı. Rivayetler, Kur’an’ın ilk ayetlerinin indiği gün Hira Mağarası’ndan
döndükten sonra onların karşılaşmalarından bir pasaj aktarmaktadır.
Bu olayda Peygamber ﷺ, başka bir yere değil doğruca eşinin yanına
gitmiştir. Onunla konuşmuş ve eşi onu teskin etmiştir. Eşi, ona şöyle
demiştir: “Allah’a and olsun ki, Allah asla seni mahcup etmez.” Ardından Peygamber ’ﷺi alıp (kendi) amcasının oğlu Varaka b. Nevfel’e
götürmüştür. O, Tevrat ve İncil okuyan âlim bir zâttı ve Peygamberimize şunları anlattı: “Sana gelen, Musa’ya da gelmiş olan ilâhî vahyi
getiren bir melektir.”482 Hatice  vâlidemiz, ömrünün sonuna kadar
eşinin yanında, onun peygamberliğine iman eden bir mü’min olarak
kalmaya devam etmiştir. Ruhunu teslim edinceye kadar da ona destek
olmuş, bu yolda onu cesaretlendirmiş ve kararlı kalmasına katkıda bulunmuştur. Rasulullah ﷺ, onun ölümü karşısında daha önce hiç kimseye üzülmediği kadar üzülmüş ve eşinin vefat ettiği yılı “hüzün yılı”
olarak adlandırmıştır.
5.3.2. Kadınlarla İstişare Etmesi ve
Onların Görüşlerine Göre Hareket Etmesi
Rasûlullah  ﷺdöneminde yaşayan erkeklerin pek çoğu tek doğru ve
isabetli görüşün sahipleri olarak kendilerini görüyorlardı. Bu konuda hiç
kimseye de tartışma izni tanımıyorlardı. Özellikle de eşleri söz konusu
olduğunda. Bu duygu; kavminde lider, önder veya ileri gelen biri olduk481 Tirmizi, 1916; Ebu Davud, 5147.
482 Buhari, 4; Müslim, 160.
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larında daha da artıyordu. İçinde bulundukları toplumların, kadınlarla
istişare etme veya onların görüşünü dikkate alma gibi âdetleri yoktu.
Bilakis kadınların sadece dinlemeleri ve itaat etmeleri gerekiyordu.
Rasûlullah  ﷺgelince kadının düşüncesine ve onunla istişarede
bulunmaya değer vererek layık oldukları konumu onlara sağladı. Kuşkusuz Rasûlullah  ﷺher işinde kadınlarla istişare ediyordu. O, hiç kimsenin fikrini almadığı, döneminde hiçbir ağırlık atfedilmeyen kadının
görüşünü almak istiyordu. Rasûlullah ’ﷺin sadece kadınlarla ilgili ya
da onlara mahsus konularda onların görüşlerine başvurduğunu düşünen kimseler hata etmektedirler. Bilakis o, Müslümanları ilgilendiren
genel ve özel konularda da kadınların görüşünü talep ediyordu. Bu
konuda şu örneği aktarmak bile bizim için yeterli olabilecektir:
Peygamber  ﷺve ashabı Kâbe’yi tavaf edip umre yapmak istediğinde Kureyşliler onlara mani oldular. Peygamberimiz ﷺ, ashabından dört
yüz kişiyle birlikte gelmişti. Oysa Kureyşlilerin, Kâbe’yi tavaf etmek üzere gelen hiç kimseyi engelleme hakları yoktu. Kâbe’yi tavaf edip umre
yapmaya izin vermeleri konusunda Rasûlullah  ﷺve ashabının hiçbir
çabası fayda vermedi. Bu durum bütün Müslümanlara ağır geldi. Öyle
ki Rasulullah ’ﷺin, ihramdan çıkarak Medine’ye dönme hususundaki
emrini ağırdan aldılar. Görüldüğü gibi bu konu, bütün Müslümanları ilgilendiren bir konuydu. Böyle bir durumda ilginç bir şekilde Rasûlullah
’ﷺin, ne yapabileceğiyle ilgili olarak eşi Ümmü Seleme  ile istişare
ettiğine tanık oluyoruz. Ümmü Seleme  da ona, ashabının arasına
çıkmasını, saçını tıraş etmesini ve ihramdan çıkmasını tavsiye etmiştir. Ashab-ı kiram, Rasulullah ’ﷺin bizzat böyle yaptığını gördüklerinde
onun emrini ve talebini derhal yapacaklardır! Peygamberimiz  ﷺfiilen
eşinin bu tavsiyesini uygulamış; sonra da ashabına, eşinin tavsiyesini
anlatmıştır. Bu ümmetin bir lideri ve peygamberi olarak eşiyle istişare
ettiğini açıklamakta hiçbir sıkıntı duymamıştır.
Rasûlullah ’ﷺin ashabından Misver b. Mahrame  bu olayı şöyle naklediyor: Antlaşma işini bitirdikten sonra Rasulullah ﷺ, ashabına
dedi ki: “Kalkın ve kurban kesip tıraş olun.” Vallahi, bu söz üzerine
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hiç kimse yerinden kalkmadı. Öyle ki Rasulullah  ﷺbu sözü üç kez tekrar etti. Yine de kimse kalkmayınca Ümmü Seleme ’nın yanına gitti.
İnsanlardan gördüğü bu muameleyi onunla paylaştı. Ümmü Seleme,
ona dedi ki: “Ey Allah’ın Peygamberi! Bunu yapmak istiyor musun?
Onlardan hiçbiriyle tek kelime dahi etmeden çık, kurbanlarını kes; tıraş
edecek kişiyi çağır, seni tıraş etsin.” Bunun üzerine Peygamber  ﷺçıktı
ve bunları yapıncaya kadar hiç kimseyle konuşmadı. Kurbanlarını kesti,
kendisini tıraş edecek kişiyi çağırdı. O da onu tıraş etti. Ashab-ı kiram,
bunu görünce kalkarak kurbanlarını kesip birbirlerini tıraş etmeye başladılar. Nerdeyse üzüntüden birbirlerine zarar vereceklerdi.”483
Ashabı, ondan bu hususu öğrenmişlerdi. Nitekim dört halife de kadınlarla istişare ederdi. Onların başında da Ömer  gelirdi. Ebu Bekir,
Osman, Ali  da kadınlara danışırlardı. Siyer ve tarih kitaplarının hiçbirinde raşit halifelerden herhangi birinin kadınlarla istişare etme, onların görüşüne başvurma hakkına engel olduklarına rastlamıyoruz.
O dönemler toplumda babalar ve veliler, kadının tercihini hiç dikkate almadan kendi istedikleri kişilerle kadını evlenmeye mecbur bırakıyorlardı. Rasûlullah  ﷺgelmiş ve bunu yasaklamış; kadının, evliliği
konusunda fikrinin alınması hakkının olduğunu ve razı olmadığı bir
kişiyle evlenmeye zorlamaya hiçkimsenin hakkının olmadığını vurgulamıştır. Bu hak konusunda bütün kadınlar eşittirler. Ancak bunu ifade etme yöntemi kadınların tabiatına bağlı olarak farklılık gösterebilir.
Bu anlamda İslam, bâkireyle daha önce evlilik tecrübesi yaşamış olan
kadınları farklı değerlendirmektedir. Rasûlullah  ﷺbu konu hakkında şöyle demiştir: “Dul kadın, evlilik konusunda kendi hakkında
daha çok söz sahibidir. Bâkirenin ise izni alınmalıdır. Onun izni,
susmasıdır.”484 Bu farklılığın nedeni, genç bâkire hanımefendilerde
genellikle utanma duygusunun ağır basması ve bundan dolayı konuşamamalarıdır. Bu anlamda susması, rızasının göstergesi sayılır. Fakat
kabul etmemesi halinde hiçkimsenin onu zorlamaya hakkı yoktur.
483 Buhari, 2734.
484 Müslim, 1421.
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Bu konuda olumsuz bir şey yaşandığında Rasûlullah  ﷺkadının
itibarını tekrar iade etmiştir. Ahmed b. Hanbel, Müsned’inde şöyle bir
olayı rivayet etmiştir: Bir genç kız, kendini, rızası olmaksızın kardeşinin oğlu (yani kuzeni) ile evlendiren babasını şikâyet etmek üzere
Rasûlullah ’ﷺe geldi. Babası, yeğeninin menfaatini düşünmüştü. Bunun üzerine Rasûlullah ﷺ, bu evlilik konusundaki yetkiyi genç kıza
vermiştir. Yani evliliği onaylama ya da onaylamama konusunda kızı
muhayyer bırakmıştır. Bunun ardından genç kız şöyle demiştir: “Babamın bu işlemini onaylıyorum.” Genç kız bu girişimi; babanın, rızası
hilafına kızını zorla istemediği bir kişiyle evlendirmeye hakkının olmadığını insanlara ispat etmek için yaptığını açıklamıştır.485
Savaş alanında ve düşmanlarla karşılaşacağı ve ashabına ihtiyaç
duyduğu bir olayda Rasûlullah ﷺ, oğluna ihtiyaç duyan kadının hakkını muhafaza etmiştir. Cihada katılmak isteyen bir genç Peygamber
’ﷺe gelir. Peygamberimiz  ﷺgence, “Anne-baban var mı?” diye s rar. Genç “Evet” cevabını verince şöyle buyurur: “Git, onların rızasını kazanmak için cihad et.”486 Bu hadis anneyle istişare etmenin ve
onun rızasını almanın gerektiğine delalet etmektedir.
Kadına karşı bu bakış, ashabı üzerinde Peygamber ’ﷺden sonra
da etkisini göstermiştir. Ashabından olan Ömer , Peygamberimizin
 ﷺvefatından sonra, kocanın karısından uzak kalabileceği sürenin s nırlandırılması konusunda kızı Hafsa  ile istişare etmiş, onun tavsiyesini uygulamış ve bu konuyla ilgili bir genelge çıkarmıştır.
Rasulullah ’ﷺden sonra ashabı, çoğu zaman eşi Aişe ’ya müracaat ediyorlardı. Ona ilmî ve dinî meseleleri soruyorlardı. Şöyle diyorlardı: “Ne zaman bir problemle karşılaşsak ve Aişe ’ya sorsak
mutlaka konuyla ilgili bir bilgisinin olduğunu gördük.” Tâbiinden Atâ
b. Ebî Rabâh diyor ki: “Aişe, insanlar içerisinde fıkhı en iyi bilen ve
pek çok meselede en iyi görüş sahibi olan kişiydi.”
485 Ahmed, 24522; Nesâî, 3269.
486 Buhari, 5972; Müslim, 2549. Yani, senin cihadın onlar için çalışıp çabalamak ve
bu yolla onları memnun etmektir. Bu fiilî cihada gelmene gerek yok. Çeviren.
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Urve b. Zübeyr , Aişe ’nın ilimdeki derecesine hayranlık
duyuyor ve şöyle soruyordu: “Anneciğim!487 Anlayışına şaşırmıyorum;
diyorum ki, Rasulullah ’ﷺin eşi, Ebu Bekir ’ın kızıdır. Şiirle ve Arap
tarihiyle ilgili bilgine de şaşırmıyorum, diyorum ki o, insanların en
bilgilisidir. Ancak tıp bilgine hayranım, nereden geliyor bu bilgin?”
Urve  diyor ki: “Aişe  omuzuma vurdu ve şöyle dedi: “Urveciğim!
Rasulullah  ﷺömrünün sonlarında hasta oluyordu. Arap kabilelerinden
elçiler her yerden geliyordu. Onun için reçeteler veriliyordu. O
reçetelere uygun ilaçları ben hazırlıyordum; nereden gelecek!”488
İşte bu, kadınların fikrini alma, onların fikrine değer verme, saygı gösterme ve bu fikirler üzerinde düşünme konularında Rasûlullah
’ﷺin uyguladığı ve ashabına, öğrencilerine ve onlara tâbi olan kişilere
öğrettiği yöntemdir.
5.3.3. Kadınlara İyi Davranması ve Nezaketi
Rasûlullah ﷺ, kadınlarla olan ilişkilerde nezaketi ve merhameti iki
önemli değer olarak kabul etmiştir. Onlarla olan her türlü muamelelerinde; ister kişinin evdeki işlerinde isterse de sosyal hayat, yargı ya da
diğer alanlardaki işlerinde olsun bu iki değeri gözetmiştir.
Ev ve aile konularına baktığımızda erkeklerden pek çoğuna evinde bizzat bir şeyler yapmanın ağır geldiğini görürüz. Rasûlullah ’ﷺin,
peygamber olarak gönderildiği çağda ise erkeğin, kendi evinde bir
şeyler yapması, örfen yasak gibi bir şeydi. Kocaların birçoğu, kadınların yüklendiği sorumlulukları takdir edecek kelimeler kullanmak konusunda cimri davranıyorlardı. Yine onların pek çoğu, kadınlara güçlerinin üzerinde yükler yüklüyor; evdeki varlıklarını da ayrı bir yük haline
getiriyorlardı. Ancak Rasûlullah ﷺ, hiç kimseye gücünün üzerinde bir
şey yüklemiyordu. Ailesine herhangi bir yük yüklememe adına işlerini
bizzat kendisi yapıyordu. Eşlerinden bir şey istese, onların bu talebi
487 Aişe , Peygamberimiz ’ﷺin eşi olarak hem mü’minlerin annesi hem de Urve
’ın teyzesiydi. Çeviren.
488 Ahmed, 23859.
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yerine getirmek için gayret edeceklerini kesin olarak bilmesine rağmen böyle davranıyordu. Eşleri de her dâim, onun kendilerine önem
verdiğinin, onlara düşkün olduğunun, onların yüklerini ve gayretlerini
gözettiğinin bilincindeydiler.
Kendisini kuşatan devlet başkanlığı, insanların davalarını karara
bağlama, peygamberlik mes’uliyetini taşıma gibi onca yüke rağmen
Rasûlullah ’ﷺin kendi evinde, gözle görülür bir çabayla evle ilgilendiğini ve evin hizmetinde olduğunu görüyoruz. Eşi Aişe  şöyle diyor: “Rasulullah ﷺ, ailesinin işleriyle ilgiliydi. Ezan okunduğu zaman
çıkardı.”489 Yani namaza çıkardı.
Yine şöyle demektedir: “Elbisesini yamar, ayakkabısını tamir
eder, işlerinde ailesine yardımcı olurdu.”490
Kadınlara karşı olan şefkatinin etkisi; Peygamber ’ﷺin öğretilerinde, kocaya, eşini doyurmasını ve bunun ecrini sadece Allah teâlâ’dan
beklemesini tavsiyeye kadar vardırmıştır. Şöyle buyurmaktadır: “Ailene her ne infak edersen senin için sadaka sayılır. Hatta eşinin
ağzına koyduğun bir lokmada bile senin için ecir vardır.”491
Rasûlullah  ﷺkadına vurulmasını veya şiddet gösterilmesini ya da
çirkin bir şekilde vasfedilmesini tasvip etmezdi. Bir hadislerinde diyor
ki: “Çirkin söz söyleme, vurma.”492
Bir hadislerinde ise şöyle geçer: “Allah’ın kulu493 olan kadınlara
vurmayın.”494
Amcasının oğlu ve ashabından olan Ali , kızı Fâtıma  ile
evlenme talebiyle geldiğinde Rasûlullah  ﷺbu talebi olumlu karşıladı.
489
490
491
492
493

Buhari, 5363.
Ahmed, 24382.
Buhari, 2742; Müslim, 1628.
Ebu Davud, 2142; İbn Mace, 1850.
Arapça’da köle ve kul kelimeleri aynı sözcükle ifade edilir. Hadis, Arapça’nın bu
imkânından hareketle hiç kimsenin bir başkasının kölesine vurma hakkının olmadığı gerçeğini ima ederek birer kul olarak Allah’a ait olan kadınlara erkeklerin
vurma haklarının olmayacağını işaret ediyor gibidir. Çeviren.
494 Ebu Davud, 2146.
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Ancak Ali ’a, Fâtıma ’ya iyi davranmasını ve onu gözetmesini şu
sözüyle şart koşmuştur: “Onunla güzel geçinmen şartıyla.”495
Erkeklere, yolculuktan döndüklerinde sürpriz bir şekilde eşlerinin
yanına gitmemeleri konusunda tavsiyede bulunurken kadınların duygu
dünyalarını dikkate alma konusunda yüce bir yol izlemiştir. Bu tavsiyesinde kadına şefkatli ve kibar davranılmasını ima etmektedir. Zira kadın,
kocasının karşısına her zaman güzel çıkmak ister. Ashabından Câbir
’a şöyle demiştir: “Gece geldiğin zaman, eşin kişisel temizliğini ve
bakımını yapıp dağınık saçlarını taramadıkça yanına gitme.”496
Rasûlullah ﷺ, eşleri konusunda şüpheli düşüncelere ve onların
ihanet ettikleri kuşkusuna kapılan bazı erkeklerin yaptığı şeyleri tasvip etmemiştir. Bundan dolayı da ashabına, herhangi bir ihanet veya
yanlışlık izlenimi doğuracak birtakım işaretler arama kastıyla yolculuk
dönüşünde eşlerinin yanlarına ansızın gitmelerini yasaklamıştır.497
Rasûlullah  ﷺümmetine, kadınların, insan ruhunun hoşlandığı,
keder ve üzüntüyü dağıtan, hayatı mutlu kılan türden güzel sözlere,
yüz aydınlatan tebessümlere, ilgili dokunuşlara, sevgi dolu muamelelere, hoş nüktelere ihtiyaç duyduklarını öğretmiştir. Onlara kadınların
ruhî durumlarını ve gönül dünyalarını dikkate almanın, başarılı bir eş
ve saliha bir anne özellikleriyle rollerini yerine getirebilmelerini sağlayabilecek en önemli haklarından biri olduğunu öğretmiştir. Nitekim
Peygamber  ﷺümmetine, erkeklerin, eşleriyle olan ilişkilerinde güzel
ahlaklı olmalarının, sadece onlara eza vermekten uzak durmak olmadığını; aynı zamanda onlardan gelebilecek ezalara tahammül etmek,
bunlara sabretmek, kızdıklarında ve aşırı öfkelendiklerinde yumuşaklığı elden bırakmamak olduğunu da öğretmiştir.
Eşleri bazen ona çok söz söylerdi. Bazen onlardan biri akşama
kadar Rasulullah ’ﷺden uzak dururdu. Peygamberimiz  ﷺile Aişe 
annemiz arasında şöyle bir konuşma geçmişti:
495 Taberânî.
496 Buhari, 5246; Müslim, 715.
497 Müslim, 715.
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- Öfkeli halinle hoşuna giden hali birbirinden ayırabiliyorum.
- Nasıl ayırabiliyorsun?
- Hoşuna giden hallerde “Rasûlullah ’ﷺin İlahına yemin ederim ki”
derken kızdığın zaman “İbrahim’in İlahına yemin ederim ki” diyorsun!
- Doğru söylüyorsun. Kızdığım zaman senin adını bırakıyorum.498
5.3.4. Hayata Bakış ve İbadet Anlayışında
Kadınlarla Erkekleri Ortak Görmesi
Rasûlullah ﷺ, kadınlarla olan ilişkilerinde, hedefine ve umutlarına
doğru giden yolda kadınların kendisine ortak olduğunu unutmamıştır.
Tavsiyelerinde kadınların gönül dünyalarını, fikir ve ibadet hayatlarını
ihmal etmemiştir. Ashabından Ebu Said el-Hudrî ’ın naklettiğine
göre, durumlarıyla ilgili konularda Rasulullah  ﷺile buluşabilecekleri
bir gün tayin edilmesi hususunda kadınlar, Peygamberimiz ’ﷺe haber
yolladılar. Bunun üzerine Peygamberimiz ﷺ, nasihat etmek ve eğitimleriyle ilgilenmek üzere kadınlar için haftada bir gün belirledi.499
Ayrıca Peygamber ﷺ, erkeklere, manevî olarak kendilerini yükseltecek, hep birlikte kalplerini arındıracak, hayatlarını Allah’ın rızasına bağlayacak olan ibadet hayatında da eşlerine ortak olmalarını
çoğu zaman tavsiye etmiştir. Ashabından Ebu Hureyre , Rasululullah ’ﷺin şöyle dediğini naklediyor: “Gece kalkıp namaz kılan, sonra
eşini kaldıran ve böylece eşi namaz kılan adama Allah merhamet
etsin.” Peygamberimiz ﷺ, bu konudaki dayanışmayı müşterek kabul
etmiş ve demiştir ki: “Gece kalkıp namaz kılan, sonra eşini kaldıran
ve böylece eşi namaz kılan kadına Allah merhamet etsin.”500
Rasûlullah  ﷺKur’an’dan; dünyadayken salih ameller için çaba sarfederek, çalışarak Ahirette, Cennette ailesiyle bir araya gelen erkekleri
konu edinen ayetler okumuştur: “İman eden ve soylarından gelenler
de, imanda kendilerine tâbi olanlar (var ya)! İşte Biz, onların nesil498 Buhari, 5228; Müslim, 2439.
499 Buhari, 102; Müslim, 2439.
500 Ebu Davud, 1308; Nesâî, 1610.
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lerini de kendilerine kattık. Onların amellerinden de bir şey eksiltmedik. Herkes kazandıklarına karşı bir rehindir.” (Tur, 52/21)
“Derler ki: ‘Daha önce Biz, aile çevremiz içinde bile (ilâhî
azaptan) korkardık. Allah bize lütfetti de bizi vücudun içine işleyen azaptan korudu. Gerçekten biz bundan önce O’na yalvarıyorduk. Çünkü iyilik eden, esirgeyen ancak O’dur.’” (Tur, 52/26-28)
Peygamber ﷺ, takvayı teşvik eden, bunu hem erkek hem de kadına emreden, onların aynı özden geldiklerini gösteren ayetleri çokça okurdu. Dikkat çeken husus, insanlar önünde yüksek sesle yaptığı
bütün konuşmalarının başında bu ayetleri okuyor olmasıdır: “Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan
ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz
Allah’tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir.” (Nisa, 4/1)
Aynı şekilde Allah’ın azabından sakınma sorumluluğunu herkese
yükleyen ve mü’minlere hitap eden bazı ayetleri de okuyordu: “Ey
inananlar! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan
ateşten koruyun.” (Tahrim, 66/6)
Ancak o, başka bir zamanda da bir başka anlayışı ortaya koyuyordu. O anlayış, erkeklerde olduğu gibi kadınların da bireysel sorumluluk anlayışıdır. İnsanların önünde şu sözlerle bunu ilan etmekteydi:
“Ey Rasulullah’ın halası Safiyye! Allah katında senden hiçbir şeyi
savamam. Ey Rasulullah’ın kızı Fâtıma! Malımdan ne istiyorsan
benden dile. Ancak Allah katında senden hiçbir şeyi savamam.”501
5.3.5. Kadınlara Latife Yapması
ve Gönül Alıcı Olması
Kur’an, eşler arasındaki bağı, “sağlam bir teminat” şeklinde nitelemiştir: “Vaktiyle siz birbirinizle haşir-neşir olduğunuz ve onlar
501 Buhari, 2753; Müslim, 206.
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sizden sağlam bir teminat almış olduğu halde onu nasıl geri alırsınız!” (Nisa, 4/21)
İşte Rasûlullah ﷺ, erkeklerle kadınlar arasındaki evlilik ilişkisini
bu şekilde değerlendiriyordu. O, isteklerini gerçekleştirme konusunda
eşini sadece bir araç görmüyordu. Ancak bir eş olarak kadın, manevî,
ruhî ve kalbî anlamda hayat ortağıdır. Hatta Kur’an-ı Kerim’de yer
alan ayetler bu ilişkiyi; sevgi, meveddet, huzur ve istikrar ilişkisi olarak
ifade etmektedir: “Kaynaşmanız için size kendi(cinsi)nizden eşler
yaratıp aranızda sevgi ve merhamet peydâ etmesi de O’nun (varlığının) delillerindendir.” (Rum, 30/21)
O halde evlilik Rasûlullah ’ﷺin mesajına göre önemli bazı esaslar
üzerinde yükselmektedir: Sevgi, meveddet, eşler arasında merhamet,
kalben, manen ve bedenen huzur gibi.
Rasûlullah ’ﷺin ailevî ilişkilerde kadınlarla ilgili tavsiyeleri, bu evlilik ilişkisi anlayışından hareketle gündeme gelmiştir. Nitekim Peygamberimiz ’ﷺin, eşleriyle güzel konuştuğunu, onların güzelliklerini
ve ahlaklarını övdüğünü görüyoruz. Söz gelimi Aişe ’ya “Humeyra”
diye seslenmektedir. Humeyra; kırmızı yanaklı, aydınlık yüzlü demektir. Ayrıca erkeklere, eşleri için mubah yollarla süslenmelerini tavsiye
etmekte ve onlara Allah teâlâ’nın şu sözünü okumaktadır: “Kadınların
da ödevlerine denk belli hakları vardır. Ancak erkekler, kadınlara göre bir derece üstünlüğe sahiptirler.” (Bakara, 2/228) Yani hakları
olduğu gibi sorumlulukları da vardır. Rivayetler, ashabından Abdullah
b. Abbas ’nın bu ayetin tefsiriyle ilgili pratik değerlendirmesini şu
sözleri üzerinden nakletmektedir: “Ben, eşimin benim için süslenmesinden hoşlandığım gibi eşim için süslenmekten de hoşlanırım.”502
Bazı erkekler kadınlara kaba ve sert davranıyorlar. Kadınlara ihtiyaçları olduğunda ise bazen kibar davranıyorlar. Arzuları tatmin olduktan sonra da tekrar kaba tavırlarına geri dönüyorlar. Bu durum kadınlara acı vermekte, kendilerini değersiz ve sadece şehvet aracı olarak
hissetmelerine yol açmaktadır. Oysa Rasûlullah ﷺ, kendi döneminde
502 Beyhaki, Sünenü’l-Kübra, 22/199.
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insanların kadını yanına yaklaşılamayacak, birlikte oturulamayacak
kirli bir valık gördükleri, beraber yemek yemekten hazzetmedikleri anlarda; yani âdet zamanlarında eşiyle şakalaşır, güzel bir şekilde onunla
vakit geçirir, onunla hoş sohbetler ederdi. Eşi Aişe , âdetliyken,
Peygamberimiz ’ﷺin kendisine karşı olan davranışlarını şöyle aktarmaktadır: “Rasulullah  ;ﷺben âdetliyken beni çağırır, birlikte yemek
yerdik. Üzerinde et bulunan bir parça kemiği alır, ağzıyla bölerdi. Ben
de o parçayı alır ve üzerindeki etten yerdim. Kalanı bırakınca Rasulullah  ﷺo parçayı alır ve benim ağzımın değdiği yerin üzerinden eti
yerdi. Ardından su ister ve içmeden önce suyu taksim ederdi. Suyu
alıp içerdim. Sonra da sofraya bırakırdım. Rasulullah  ﷺsuyu alır ve
bardağa ağzımın değdiği yerden içerdi.”503
Gelin bu sahne üzerinde biraz düşünelim. Çağdaşlarının pis sayıp
uzak durdukları bir dönemde eşi âdetliyken o, eşini çağırıyor ve onunla birlikte yemek yiyor. Sonra yemeği bölüyor ve önce ona ikram ediyor. Eşi yedikten ve doyduktan sonra kendisi yiyor. Yerken de eşinin
yediği yerden yediğini göstermeye çalışıyor. Yani ona olan sevgisini
göstermeye gayret ediyor. Ondan uzak durma gibi bir düşünce içinde
olmadığını ona yansıtıyor. Akabinde su içerken de aynı şeyleri tekrar
ediyor. Kuşkusuz o, ümmetine, âdetli kadınlardan uzak durulmaması
gerektiğini, aksine içinde bulunduğu durumu dikkate alan bir tavırda
bulunulması gerektiğini öğretmiştir. Ancak her ikisine de zarar ve sıkıntı vermemesi için âdetliyken ilişkide bulunmalarını yasaklamıştır.
Peygamberimiz ﷺ, ailesiyle olan özel ilişkilerinde de ahlakî esasları
ve yüksek zevk anlayışını dikkate almıştır. Bu münasebetle erkeklerin,
olur olmaz eşlerine (ilişki için) varmalarını tasvip etmemiş; erkeklere,
uygun zamanı kollamalarını, hazır olup isteklerine ortak olacak bir
hale gelinceye kadar ilişkiden önce hoş, ince davranışlar göstermelerini eşlerini öpmelerini tavsiye etmiştir.
Diğer yandan Peygamber ﷺ, eşine karşı tahammülkârdı. Haram
olmadığı sürece eşinin davranışlarını hoş karşılardı. Hatalarına sabreder,
503 Nesâî, 377.
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kusurlarını affederdi. Hizmetkârı Enes  rivayet ediyor: “Rasulullah ﷺ
evinde, Aişe’nin yanındaydı. Peygamber ’ﷺin yanında da bazı sahabîler
vardı. Diğer eşlerinden biri onlara bir kap yemek gönderdi. Aişe kölenin yemek getirmekte olduğunu görünce kalbine kıskançlık düştü. Kabı
yere attı. Yemek döküldü, kap da kırıldı. Rasulullah ﷺ, “Annenizin
kıskançlığı tuttu.”504 sözünden başka bir şey söylemedi. Yalnız bunu üç
kez tekrar etti.505 Sonra Aişe’nin yanındaki kabı aldı ve kırık kabın sahibi olan eşine verdi. Hiç şüphesiz Rasûlullah  ﷺbu olayda öfkeli eşinin
davranışına sabretmiş, kıskançlığını gözönünde bulundurarak “Annenizin kıskançlığı tuttu.” sözünden ileriye gitmemiştir.
Rasûlullah ’ﷺin bu ve buna benzer güzel davranışları vefat ettiği
ana kadar devam ettirmiştir. Peygamberimiz ’ﷺin tattığı son şey, eşi
Aişe ’nın, bizzat kendi ağzında yumuşattığı misvak olmuştur.
5.3.6. Her Zaman Vefakâr Olması
Sevgi esasına dayalı ilişkileri olan birçok insan vardır ki bu ilişki
kapsamında karşılıklı olarak birbirlerine sevgi ve cömertlik gösterirler. Birbirlerinden uzun süre ayrı kaldıklarında ise her biri arkadaşını,
sevdiği o kişiyi unutur ve kendi hayatıyla meşgul olur. Uzak olan
kişi ya da yolcu bir gün gelir, geri dönebilir. Ancak ölen kişi asla
geri dönmez. Ölen kişi belki bir süre hatırlanır; ancak daha sonra
asırlarca unutulmuş olarak kalır. Sevgiye dayalı dostluğu ise sadece
yüksek ahlak sahibi, vefalı, samimi kişiler her zaman hatırda tutarlar. İşte Rasûlullah ﷺ, hayat ortağına karşı tam bir vefa ahlakına
sahipti. Hatice  ile evlenmiş ve gençliğinin en parlak dönemlerini
onunla yaşamıştı. Yüce Allah, ona Hatice ’dan evlatlar nasip etmişti. Onunla birlikte zorluklara, problemlere göğüs germişti. Eşi,
kendisine karşı şefkatli bir el, sevgi dolu bir kalpti. Eşinin varlığı, hayatındaki hüzün duygularını dağıtmak için yetiyordu. Eşi öldüğünde
Peygamber  ﷺelli yaşındaydı.
504 Kur ’an’ın buyruğuyla Peygamber ’ﷺin eşleri, mü’minlerin anneleri
statüsündedirler. Çeviren.
505 Buhari, 5225.
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Peygamberimiz ﷺ, eşi Hatice hayatta olduğu sürece, gençliği boyunca başka bir kadınla evlenmemiştir. Oysa çok eşlilik, o dönemde
yaygın bir âdetti ve normal karşılanıyordu.
Bir gün Rasûlullah ’ﷺin kapısını yaşlı bir kadın çaldı. Rasûlullah ﷺ
onu çok güzel karşıladı, içtenlikle halini sordu. Kadın gittikten sonra
eşi Aişe ﷺ, bu yaşlı kadına neden bu kadar ilgi gösterdiğini sordu. Bu
kadar ilgi göstermiş olmasına şaşırmış gibiydi. Rasûlullah  ﷺona dedi
ki: “Ey Aişe! O yaşlı kadın, Hatice’nin can ciğer arkadaşlarından
biriydi. Hatice hayattayken bize gelip giderdi. Tanışıklığı güzelce
devam ettirmek, imandandır.”506
Uzun zaman geçmiş olmasına rağmen Rasûlullah ’ﷺin, eşi Hatice ’ya olan vefa duyguları canlılığından hiçbir şey kaybetmemiştir.
İsterseniz hep birlikte bu duygulardan bir nebze tasvir eden Aişe 
annemize kulak verelim: “Hatice’nin kardeşi Havle binti Huveylid, Rasulullah ’ﷺin yanına gelmek için izin istedi. Rasulullah  ﷺHatice’nin
izin istemesini anımsadı ve bu durum karşısında heyecanlanarak
“Allah’ım! Hale gelmiş!” dedi.507
Bir seferinde kızı Zeyneb ’nın eşi508 esir düşmüştü. O dönemde
Rasûlullah ’ﷺin risaletine düşmanlığını sürdürüyordu. Zeyneb ,
eşini esaretten kurtarmak istedi. Eşine karşılık fidye olmak üzere
altın bir gerdanlığını Müslümanlara gönderdi. Müslümanlar kolyeyi
Rasûlullah ’ﷺe getirince Peygamberimiz  ﷺgerdanlığa baktı, yüzü
değişti ve ağlamaya başladı. Zira gerdanlık Hatice ’nındı. Zeyneb 
evlendiğinde ona hediye etmişti. Zeyneb ’nın yanında fidye olarak
verebileceği daha değerli bir şey yoktu. Gerdanlık Peygamberimiz
’ﷺin kalbinde Hatice  ile olan anılarını canlandırmıştı. Bunun
506 Beyhaki, Şuabü’l-İman, 19/123.
507 Buhari, 3821; Müslim, 2437.
508 İsmi Ebu’l-Âs ’tır. Bahsi geçen esaret Bedir Savaşı’nda yaşanmıştır. Bu zât,
Hatice ’nın kız kardeşi Hâle ’nın oğludur. Peygamberimiz ﷺ, kızının
Medine'ye gelmesine izin vermesi şartıyla onu serbest bırakmıştır. O da söz vermiş ve sözüne sadık kalmıştır. Mekke’nin fethi öncesinde Müslüman olmuştur.
Çeviren.
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üzerine Peygamberimiz ﷺ, Zeyneb ’nın eşinin serbest bırakılmasını
emretti.
Rasûlullah ﷺ, Hatice ’yı ölümünden sonra bir gün olsun unutmadı; öyle ki ona olan övgüsü ve hatırlanması Aişe ’yı kıskandıracak derecedeydi. Hatta birinde bir koyun kesmiş ve Hatice’nin samimi
arkadaşlarından bazılarına bu koyunun etinden götürülmesini emretmişti.
Birinde Aişe , öfkesine ve kıskançlığına yenik düşmüş ve şöyle
demişti: “O, sadece yaşlı bir kadındı. Allah sana ondan daha hayırlısını
verdi.” Peygamber ﷺ, Aişe ’nın bu sözüne çok kızdı. Öyle ki Aişe
 annemiz içinden şöyle geçirdi: “Allah’ım! Rasulullah ’ﷺin öfkesini
giderirsen bir daha asla Hatice’yi kötü bir şekilde anmayacağım.” Peygamberimiz  ﷺona şöyle dedi: “Vallahi, Allah ondan daha hayırlısını vermedi. İnsanlar beni yalanlarken o bana iman etti. İnsanlar
beni dışlarken o bana kucak açtı…”509
Ne büyük bir vefakârlık! İşte Rasûlullah  ﷺve işte kadınlarla ve eşleriyle olan ilişkileri! Bu anlatılanlar bu eşsiz insanın hayatından, dünyadaki kadınların arzuladığı bazı örneklerdir.
5.4. Peygamber  ﷺve Çocuklar
Çocuklarla başarılı iletişim/ilişki kurmak; anlayışlı olmak, sabır ve
kuşatıcılık gibi bazı özelliklerin yanında etüd edilmiş, bilgiye, deneyime
ve tecrübeye dayalı eğitim yöntemlerine ihtiyaç duyar. Diğer yandan
çocukların ilk yaşları, kişiliklerinin ortaya çıkışında ve karakterlerinin
oluşumunda, özelliklerinin ve yeteneklerinin keşfedilmesinde esaslı bir
yere sahiptir. Çevrelerindeki hayatı anlamaları bu esaslar, etrafındaki
kimselerle olan ilişki biçimleri, karşılaştıkları sorunları çözüm şekilleri
üzerinden gerçekleşir. Hiç kuşku yok ki bu yıllar, davranış ve eğitim
konularında en zorlu dönemlerden biridir. Bir açıdan da öğrenim, kişilik yapısı, değişim ve istenilen kalıba girme konularında en elverişli
dönemi oluşturur.
509 Ahmed, 24343.
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Rasûlullah ﷺ, hayatın bu aşamasını çok iyi anlıyordu. O nedenle
bu aşama için, başarılı kişiliklerin inşasında eğitim sürecine uygun, ilmî
ve metodu olan özel bir program ortaya koymuştur.
Biz burada çocuklarla olan ilişkilerinde, nebevî eğitim yönteminin
en önemli esaslarını öğrenmeye çalışacağız.
5.4.1. Sevecen Olmak ve Latife Yapmak
Çocuklar he zaman için kendilerine sevecen davranan, onlardan
biriymişçesine onlara ayak uyduran kişileri sever; çatık kaşlı ve kızgın kişilerden uzak dururlar. Ciddi ve vakur kimselere sokulmazlar.
Rasûlullah ﷺ, bu yaş döneminin özelliklerini iyi biliyordu. O nedenle
de çocuklara, sevecekleri türden davranıyor; onlarla olan birlikteliği,
şakalaşmaları ve latifeleri yoluyla davranışlarını anlamlı kılacak, başarılı kişilik oluşturacak değerleri çocuklar arasında yaymaya çalışıyordu.
Bu tür bir olayı Ebu Hureyre  şöyle rivayet etmektedir: “Rasulullah  ﷺile birlikte yatsı namazı kılıyorduk. Secde ettiği zaman Hasan ile Hüseyin sırtına çıkıyordu. Peygamberimiz ﷺ, secdeden başını
kaldırırken onları yumuşakça alıp yere bırakıyordu. Secdeye tekrar
vardığında onlar da tekrar onun sırtına çıkıyorlardı. Nihayet namazı
bitirince Rasulullah ﷺ, onları dizlerinin üzerine oturttu.”510

Bu olay, henüz sadece ibadete tahsis edilmediği bir dönemde mescitte yaşanmıştı. Mescit o dönemlerde şura meclisi, mahkeme mekânı,
yönetim merkezi, okul ve eğitim yeri gibi amaçlarla kulanılıyordu. Bu
olay insanların gözleri önünde, namazdayken ve Rasulullah  ﷺonların
namazdaki imamı iken meydana geliyordu. Rasûlullah  ﷺadeta sabrın, hoşgörülü olmanın ve çocuklara yumuşak davranmanın karşısında
mekânların özelliklerinin ya da şahısların heybetlerinin engel olarak
durmaması gerektiğini öğretiyordu.
Kuşkusuz çocuğun algılama kabiliyetinin, hayatının ilk yıllarında
sorumluluklarını, haklarını, ilkeleri/prensipleri, değerleri ve birtakım
kavramları anlayabilmesi mümkün değildir. O adım adım öğrenmeye
510 Ahmed, 10281.
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başlar. Çocuğa, prensipleri ve kuralları bilmesi gereken bir büyüğe
davrandığı gibi davranan kişi hata eder. Bu sebepledir ki çocuklarla
kötü iletişim kuran insanlarla karşılaşıyordu. Şöyle ki çocuklardan sakin, sessiz, ciddi ve vakur olmalarını bekliyorlar. Şüphesiz böyle yapmakla çocuklara kapasitelerinin üzerinde yük yüklemektedirler.
Hanım sahabîlerden Ümmü Hâlid , bir türlü unutamadığı bir
sahneyi şu sözleriyle nakletmektedir: “Babamla birlikte Rasulullah
’ﷺin yanına geldik. Üzerimde sarı bir gömlek vardı. Rasulullah ﷺ,
“Ne güzel, ne güzel!” dedi. Ben de peygamberlik mührüyle oynamaya
başladım. Babam bana çıkışınca Rasulullah  ﷺşöyle söyledi: ‘Rahat
bırak çocuğu. Allah sana uzun ömürler versin, çok elbiseler eskitesin de Allah hep yenilerini versin. Allah sana uzun ömürler versin,
çok elbiseler eskitesin de Allah hep yenilerini versin. Allah sana
uzun ömürler versin, çok elbiseler eskitesin de Allah hep yenilerini versin.’”511
Bu sahne, tam da anlatmak istediğimizi ifade eden özellikte bir
sahnedir. Adamın biri küçük kızıyla birlikte Rasûlullah ’ﷺe geliyor.
Adam, Peygamberimiz ’ﷺin çocuklara olan sevgisini, onlarla karşılaşmaktan sıkılmadığını; tam tersine onlarla mutlu olduğunu biliyor. Kız
çocuğu da Rasulullah ’ﷺe karşı iştiyaklı, onun sırtına çıkıp oynuyor.
Bu arada Rasulullah  ﷺgülüyor, hiç rahatsız olmuyor. Üstelik üç kez
onun için hayır dualar ediyor.
Ümmü Kays bt. Mıhsan , henüz süt emen, sütten başka bir
şeyle beslenmeyen küçük bebeğiyle birlikte Rasulullah ’ﷺin yanına
geldiğini anlatıyor. Peygamber  ﷺbebeği kucağına alınca bebek, altına kaçırır ve Peygamberimizin elbisesini ıslatır. Bunun üzerine Rasulullah  ﷺsu getirilmesini ister. Getirilen suyu elbisesine serpiştirir;
ancak yıkamaz. Çocuklara olan sevgisi ve onları sık sık taşıması sebebiyle kucağındayken Rasûlullah ’ﷺin elbisesine küçük bebeklerin
altına kaçırmalarıyla ilgili olaylar birden fazladır. Amcası Abbas ’ın
eşi Ümmü’l-Fadl ’nın naklettiğine göre Rasûlullah ﷺ, Hüseyin ’ı
511 Buhari, 3071.
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kucağına almış, o da altına kaçırarak Peygamberimizin elbisesini ıslatmıştır. Ümmü’l-Fadl  yıkamak istemiş, ancak Peygamberimiz  ﷺsu
serpmekle yetinmiştir.
Rasûlullah  ﷺhem erkek hem de kız çocuklarını kucağına alırdı.
Ümmü Kürz  anlatıyor: “Peygamber ’ﷺe bir erkek bebek getirildi.
Bebek, altına kaçırarak Peygamberimizin elbisesini ıslattı. Peygamberimiz ﷺ, elbiseye su serpilmesini emretti. Sonra bir kız bebek getirildi.
Aynı durum yaşandı. Peygamberimiz  ﷺemretti de elbise yıkandı.”512
Ashabından Ebu Musa el-Eş’ari  diyor ki: “Benim erkek bir
çocuğum doğdu. Peygamber ’ﷺe getirdim. Ona İbrahim adını koydu.
Ağzında çiğneğip yumuşattığı hurmayı bebeğin damağına sürdü ve
hayır duada bulundu.”513

Rasûlullah  ﷺyollarda bile çocuklarla şakalaşırdı. Ali b. Mürre 
anlatıyor: “Peygamber ’ﷺle birlikte bir yemek daveti için çıktık. Bir
de baktık ki torunu Hüseyin  yolda oynuyor. Peygamber  ﷺinsanların önünde hızlıca ona doğru gitti. Sonra da onu almak için ellerini
açtı. Çocuk sağa sola kaçışmaya başladı. Rasulullah  ﷺde arkasından
yetişmeye çalışıyor ve onunla birlikte gülüyordu.
Hatta Üsame b. Zeyd  ile Hasan ’ın her birini bir dizinin
üzerine oturtuyor, sonra da onlara sarılarak “Allah’ım! Onlara merhamet et. Şüphesiz ben onlara merhamet ediyorum.” diye dua
ediyordu.514
Mahmut b. Rabî’  naklediyor: “Ben beş yaşındayken Rasulullah
’ﷺin kovadan su alıp ağzıyla yüzüme püskürttüğünü hatırlıyorum.”515

Cabir b. Semure , çocukluğunda yaşadığı şu anısını anlatıyor:
“Rasulullah  ﷺile birlikte öğle namazını kıldım. Sonra ailesine doğru
çıktı. Ben de onunla birlikte çıktım. Kendisini çocuklar karşıladı. Her
birinin yanağını tek tek okşamaya başladı. Bana gelince; yanağımı ok512
513
514
515

Ahmed, 26834.
Buhari, 5467; Müslim, 2145.
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şadı. Ellerinde öyle bir serinlik ve güzel koku hissettim ki adeta ellerini
güzel koku kabından çıkarmıştı.”516
Namaz kıldırırken çocuk ağlaması duyduğu zaman annesinin namazı bitirmiş olması ve çocuğunu kucağına alabilmesi ya da susturup
ihtiyacını karşılayabilmesi için namazı kısa tutardı. Bir hadislerinde
şöyle diyordu: “Namaza duruyor ve namazı uzatmak istiyorum. Bu
esnada çocuk ağlaması duyuyor ve annesine sıkıntı vermemek için
namazımı kısa tutuyorum.”517
Bir gün Müslümanlara hutbe irad ettiği esnada Hasan ile Hüseyin
geldiler. Üzerlerinde kırmızı birer gömlek vardı. Tökezleye tökezleye
yürüyorlardı. Rasûlullah  ﷺhemen minberden indi ve onları kucakladı, sonra şu ayeti okudu: “Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız bir
imtihandır.” (Teğâbün, 64/15) Ardından şöyle dedi: “Bu iki çocuğun
tökezleyerek yürüdüğünü görünce dayanamadım. O nedenle de
hutbemi yarıda kestim ve onları kucakladım.” Peygamber  ﷺbu
sözlerinin ardından hutbesini tamamladı.518
Peygamberimiz  ﷺçocuklarla birlikte oynar ve onlara özgü konularda onlarla sohbet ederdi. Onun gibi biri için önemli olmayan bir
konu da olsa fark etmezdi. Enes ’tan şöyle nakledilmiştir: “Peygamber  ﷺinsanlar içerisinde ahlakı en güzel olan kişiydi. Benim bir
erkek kardeşim vardı. Nugayr adında küçük bir kuşu vardı. Rasulullah
ﷺ, geldiği zaman ona ‘Ey Ebu Umeyr! Senin sevimli küçük kuş
(Nugayr) ne âlemde?’ diyerek takılırdı.”519
5.4.2. Çocuğa Saygı Göstermek
ve Kişiliğine Değer Vermek
Rasûlullah ﷺ, çocuklarla olan hassas ilişkileri esnasında onların
kişiliklerine saygı götermeye çok itina göstermekte, dikkat etmekteydiydi. En faziletli kavramları en basit ve en sağlam yollarla aktarma
516
517
518
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çabasındaydı. Çocuklarla kurdukları iletişimlerinde çocukların değerini
ihmal eden kişilerden değildi. Bu tür kişiler, çocuklar bir soru sorduklarında ya mantıklı cevaplar vermezler ya da çocukların saflıklarından
yararlanarak yalan söylerler.
Rasûlullah ’ﷺin bu özelliğini, çocukluk döneminde kendisiyle yaşadığı bir hatırası üzerinden Abdullah b. Âmir  bize şu sözleriyle nakletmektedir: “Rasulullah  ﷺevimizde otururken annem beni çağırdı.
Annem, “Gel, sana bir şeyler vereceğim.” dedi. Peygameberimiz ﷺ
anneme dedi ki: “Yoksa bir şeyler verme niyetinde değil miydin?”
Annem, “Bir hurma vereceğim.” dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz
şöyle buyurdu: “Eğer çocuğa bir şey vermeseydin senin aleyhine
bir yalan günahı yazılacaktı.”520 Peygamber  ﷺbu sözleriyle çocuğa
yalan söylemekten ve onun duygularını küçümsemekten anneyi sakındırmaktadır.
Rasûlullah  ﷺçocuklarda düzeltilmesi gereken bir şey gördüğünde
onlara kızmadan ve bağırmadan yumuşakça hareket ederdi. Ashabından Ömer b. Ebî Seleme521  şöyle bir olayı aktarır: “Rasulullah
’ﷺin gözetiminde bir çocuktum. Yemekteyken elim kabın her yerine
uzanırdı. (Yani kabın belli bir yerinden değil her yerinden yer ve besmele de çekmezdi. Rasulullah  ﷺson derece yumuşak ve sevecen bir
tavırla nasıl yemesi gerektiğini ona öğretmiştir.) Rasulullah  ﷺdedi ki:
“Evladım! Yemeye başlamadan önce besmele çek. Sonra da sağ
elinle ve önünden yemeye çalış.”522
Rasûlullah ﷺ, küçüklükten başlayarak erdemli kişilik özelliklerine
uygun öğretileri ve tavırları üzerinden çocukları eğitirken tek başına
taşımak üzere bu hasletleri çocukların üzerine atmıyordu. Zira böyle
bir durumda çocukların kapasiteleri yetersiz kalacak ve çocuklukları
devam ettiği müddetçe bunları taşıyamayacaklardı. Bunu bilen Peygamberimiz ﷺ, çocuklara bu hasletleri kademe kademe, yudum yu520 Ebu Davud, 4991; Ahmed, 15275.
521 Peygamberimiz ’ﷺin eşi Ümmü Seleme ’nın önceki eşinden olma çocuğu.
Çeviren.
522 Buhari, 5376; Müslim, 2022.
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dum, dağınık ve parça parça yaşanan olaylar üzerinden veriyordu.
Sözgelimi ashabından biri öldüğünde mescidde oturduğunu ve ölen
kişinin küçük oğlunu çağırarak ona şöyle söylediğini görüyoruz: “Allah, babanın şehadetinden seni de sevaplandırsın!” Rasulullah ﷺ
bu olayda çocuğu teselli etmiş ve adeta yetişkin erkeklere davrandığı
gibi davranmıştır. Abdullah b. Abbas ve Abdullah b. Ömer gibi o dönemde henüz küçük olan bazı çocukları öğrenmeleri ve olgunlaşmları
için ashabıyla birlikteyken meclisine oturturdu. Abdullah b. Ömer 
anlatıyor: “Peygamber ’ﷺin yanındayken hurma ağacı özü getirildi.
Peygamberimiz ﷺ, “Ağaçlar içerisinde öyle bir ağaç vardır ki Müslümana benzer.” diyerek bunun hangi ağaç olduğunu sordu. Onun
hurma ağacı olduğunu söylemek istedim. Baktım ki, topluluğun en
küçüğüyüm; sustum. Peygamberimiz  ﷺsoruyu kendisi cevapladı: “O,
hurma ağacıdır.”523
Rasûlullah ﷺ, çocuğa hiçbir kıymet atfetmeyen bir toplumda, ona
değer verme konusunda çok farklı bir yol izlemekteydi. Çocuklardan
birini sağına oturttuğu olurdu ki, bu durum topluluğun büyüklerine nazaran ona öncelik hakkı sağlardı. Sehl b. Sa’d es-Sâidî  anlatıyor: “Rasulullah ’ﷺe bir içecek getirildi. Ondan içti. Sağında bir çocuk, solunda
da yaşlılar vardı. Rasulullah  ﷺçocuğa dedi ki: “Bu kişilere öncelik
vermeme izin verir misin?” Çocuk şöyle cevap verdi: “Hayır. Vallahi senden bana düşen payım konusunda hiç kimseyi kendime tercih
etmem.”524 Peygamberimiz  ﷺbu olayda iki durumu birden dikkate almıştır. Çocuğun hakkını ve onun izniyle büyüklerin hakkını. Bu nedenle
küçükten, hakkından feragat etmesini talep etmiştir. Çocuk bu konuda
ısrarcı olunca da ne çıkışmış ne de azarlamış, aksine hakkını vermiştir.
5.4.3. Muhammed ’ﷺin Risaletinde Çocuk Hakları
Rasûlullah ﷺ, gözle görülür bir şekilde çocuk haklarına önem vermiştir. Bu önemin sınırlarını şu şekilde özetleyebiliriz:
523 Buhari, 72; Müslim, 2811.
524 Buhari, 2451; Müslim, 2030.
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- Bilinen, güvenilen, şahid tutulmuş ve ilan edilmiş bir evlilikten
olan nesep hakkı konusunda çocuğun hakkını korumaya önem vermiştir. Bu anlamda meşru evlilik ilişkisi dışında çocuk edinmeyi yasaklamıştır. Bunu, toplumun ahlakî olmayan ilişkilerden, bozulmadan
ve neseplerin karışmasından arındırmaya ilaveten meşru aile ilişkileri
dışında doğan çocukların karşı karşıya kalacağı ve ileride yaşanabilecek problemleri gidermek için yapmıştır. Aynı şekilde anne karnındaki ceninin alkollü içeceklerden ve zarar verecek her türlü şeyden
korunması gerektiğini ve oluşumuna başladığı andan itibaren ceninin
hayat hakkı olduğunu teyid etmiştir. Kürtajla ya da herhangi bir yolla
ceninde fizikî veya zihnî deformasyonlara yol açacak kötü fiillerle bu
hakka tecavüz edilemeyeceğini vurgulamıştır.
- Rasûlullah ’ﷺin risaleti; kayıp, evsiz ve savaş kurbanı olan veya
diğer sebeplerle ailesi olmayan çocukların da çocuklarla ilgili bütün
haklara sahip olduğunu; bu hakları toplumun ve devletin yerine getireceğini güçlü bir dille ifade etmiştir.
- Rasûlullah ﷺ, babası tarafından güzel ahlak sahibi kadınlar arasından annesinin seçilmesinin, çocuğun hakkı olduğunu anlatmıştır.
- Babasının, yadırganmayan ve alay konusu edilmeyen bir isim
vermesi, çocuğun haklarındandır.
- Doğal yollarla emzirilmesi hakkı.
- Kendisini çevreleyen temiz ve akrabalarını içeren sosyal bir ortamda yetişme hakkı.
- Güzel ve doğru iman eğitimi alma hakkı.
- Masumiyetine ve güvence altına alınmış haklarına herhangi bir
müdahalede bulunulmaması hakkı.
- Peygamberimiz ﷺ, çocukların miras ve vasiyet konularındaki
haklarını da teyid etmiştir.
- Yetim çocukların tam anlamıyla gözetilmesi ve kendileriyle ilgilenilmesi, mallarının korunması, toplumları tarafından himaye edilmele-
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ri ve şefkatle kollanmaları, eksiksiz bir güvence altında tutulmalarıyla
ilgili haklarına çok güçlü bir şekilde vurgu yapmıştır.
5.5. Muhammed ’ﷺin Akrabalarıyla Olan İlişkileri
Kişiye en yakın insanlar, akrabalarıdır. Onlar, kişi üzerinde ve sahip olduğu güzelliklerde en fazla hakkı olan kimselerdir. Akrabalar,
kişinin ilk yetiştiği ortamdır; ismini taşıdığı kitledir. Bundan dolayıdır ki
Kur’an ayetlerinde Rasûlullah ’ﷺden talep edilen hakların ilki akraba
haklarıdır: “Önce en yakın akrabalarını uyar.” (Şuara, 26/214)
O gün Rasûlullah  ﷺSafa Tepesinde durmuş ve ayette bahsi geçen nasihat ve Allah teâlâ’nın emrine muhalefet edenleri uyarma konusundaki haklarını yerine getirmiştir.
Akrabalar, kademe kademe genişleyen dairelerden oluşur. İlk daire, anne-babadır. Sonra eş ve çocuklar gelir. Onlar ikinci sıradaki hak
sahipleridir. Ardından akrabalık çerçevesi, diğer kan hısımlarını kuşatacak şekilde genişler. Bilahare kabile, aşiret veya aile şeklindeki
farklı isimlendirmeleriyle diğer insanlara doğru açılır. Kişi üzerindeki
her hakka vefa gösterilmesi gerekir.
Biz burada Rasûlullah ’ﷺin, akraba ve aile çevreleriyle olan ilişkilerine bir göz atmak istiyoruz.
5.5.1. Anne-Babaya Sadakat
Rasûlullah ’ﷺin risaleti olan İslam, anne-babaya iyi davranmayı
en büyük ibadetlerden saymıştır. Anne-babaya iyi davranan kişiyi, en
yüksek dereceye yükseltmiştir. Kur’an-ı Kerim’de yer alan ayetler gerçekten de pek çok yerde bunu pekiştirmektedir: “Rabbin, sadece
Kendisine kulluk etmenizi, ana-babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında
yaşlanırsa, kendilerine ‘of!’ bile deme; onları azarlama; ikisine
de güzel söz söyle.” (İsrâ, 17/23)
“Biz insana, ana-babasına iyilik etmesini tavsiye ettik.” (Ahkâf,
46/15)
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Ashabından Abdullah b. Mesud ’ın rivayet ettiğine göre hangi
amelin Allah katında daha çok beğenildiğini sormak üzere Peygamber ’ﷺe bir adam gelmiştir. Peygamber  ﷺona şöyle cevap vermiştir:
“Vaktinde kılınan namaz.” Adam, “Sonra hangisi?” diye sorunca da
“Anne-babaya iyi davranmak” şeklinde cevap verdi.525
Peygamberimiz  ﷺbir başka hadislerinde babanın rızasının değerini şöyle açıklamaktadır: “Rabbin rızası, babanın rızasında; Rabbin
öfkesi, babanın öfkesindedir.”526
Bilakis Rasûlullah ﷺ, yaşlılıklarında anne-babalarına erişen ve onlara iyi davranmayan herkesi uyarmaktadır: “Burnu yere sürtünsün.
Burnu yere sürtünsün. Burnu yere sürtünsün.” (Yani, kaybedip hüsrana uğrasın). “Kimin ya Rasulallah?” denilince şu şekilde cevap verdi:
“Anne-babasının her ikisi veya ikisinden biri kendisinin yanındayken yaşlanıp da (onlar sayesinde) cennete girmeyen kişinin.”527
O, anne-babaya karşı gelmeyi ve onlarla olan ilişkiyi kesmeyi en
büyük günahlardan saymıştır. Ashabından Ebu Bekir  rivayet ediyor: Rasûlullah  ﷺbize üç kez şöyle sordu: “Size, en büyük günahın
hangisi olduğunu haber vermemi istemez misiniz?” Biz, “Elbette
isteriz ya Rasulallah!” diye karşılık verince şunları söyledi: “Allah’a
ortak koşmak ve anne-babaya karşı gelmektir.” Bu sözleri söylerken bir yere yaslanmıştı. Doğrulup oturdu ve sözlerini şöyle sürdürdü:
“Dikkat edin. Bir de yalan söz ve yalan şahitlik.” Bunu tekrar etmeye devam etti. Öyle ki içimizden “Keşke sussa” diye geçirdik.528
İnsanları anne-babaya masiyet etmekten, haklarını ihmal etmekten korkutma sadedinde şöyle demiştir: “Üç kişi vardır ki kıyamet
günü Allah onların yüzüne bakmayacaktır: Anne-babasına karşı
gelen kişi, sürekli şarap içen kişi ve verdiğini başa kakan kişi. Üç
525
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kişi vardır ki Cennet’e giremeyecektir: Anne-babasına karşı gelen
kişi, deyyus ve erkeklere benzemeye çalışan kadın.”529
Adamın biri Rasulullah ’ﷺe gelerek şunları söyledi: “Ya Rasulallah! Allah’tan başka hak ilah olmadığına, senin Allah’ın peygamberi
olduğuna şahidim. Beş vakit namazımı kılyorum, malımın zekâtını veriyorum, Ramazan orucunu tutuyorum.” Bunun üzerine Peygamber
ﷺ: “Kim bu şekilde ölürse kıyamet günü öylece peygamberler,
sıddıklar ve şehitlerle birlikte olacaktır.” dedi ve işaret parmağını
göstererek “Anne-babasına karşı gelmediği sürece.”530 buyurdu.
Ashabtan biri gelir ve “Ya Rasulallah! Kendisine güzellikle sohbet ve arkadaşlık yapmam konusunda en fazla hak sahibi olan kişi
kimdir?” diye sorar. Rasulullah ﷺ, “Annendir” şeklinde cevap verir.
Sahabî, “Daha sonra kimdir?” diye sorar. Rasulullah  ﷺtekrar aynı cevabı verir. Sahabî, “Daha sonra kimdir?” diye tekrar sorar. Rasulullah
 ﷺyine aynı cevabı verir. Dördüncüsünde ise “Babandır” diye cevap
verir.531 Bir başka deyişle insanlar içerisinde senin üzerinde en çok
hakkı olanlar ebeveynindir; annen, babandan üç adım öndedir.
Bir başka seferinde yine aynı soru sorulunca da şu şekilde cevap
vermiştir: “Annen, sonra annen, sonra yine annen, sonra da babandır. Onlardan sonra da en yakından itibaren devam eder.”532
Yani akrabalarına, anne-babana haklarını verdikten sonra haklarını verirsin. Onlar içerisinde de en yakın olanlarına öncelik tanırsın.
En yakın olanın, akrabalık bağlarının sürdürülmesi ve iyilik konusunda
ilave hakkı vardır.
Daha önce Rasûlullah ’ﷺin baba yetimi olarak doğduğunu ve altı
yaşındayken de annesinin vefat ettiğini anlatmıştık. Dolayısıyla o, kendilerine sadakatini gösterecek kadar anne-babasına yetişmiş değildir.
Fakat kendisinin terbiyesiyle ilgilenen kişilere iyi davranmayı unutma529
530
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mıştır. Kendisinin yetiştirilmesinde katkısı olan herkesi kendisi için birer anne saymış ve onlara anne gibi davranmış; iyilikle, hediyeyle ve
güzel sözlerle hatırda tutmuştur. Ali  şöyle bir olay nakleder: “Rasulullah ’ﷺe ipek bir kumaş hediye edildi. Onu bana verdi ve dedi ki:
“Bunu Fatmalar arasında başörtüsü olarak paylaştır.”533
Onlar üç kişiydiler. Biri, amcası Ebu Talib’in eşi Fâtıma bt. Esed 
idi. Bu hanımefendi Rasulullah ’ﷺi, daha sekiz yaşındayken annesinin
vefatından sonra yetiştiren, ona bakan kadındı. Annesi mesabesindeydi. İkincisi, kızı Fâtıma  idi. Üçüncüsü ise sevgili amcası Hamza
’ın kızı Fâtıma bt. Hamza  idi. Görüldüğü gibi Peygamber ﷺ,
kendini yetiştiren kişileri, kızıyla bire-bir zikretmektedir.
Ashabından Abdullah b. Ömer  yolda yürürken fakir bir adamla
karşılaşır. Bol bol ihsanda bulunur. Hatta bindiği hayvanı, başındaki sarığı
bile verir. İnsanlar buna şaşırırlar ve “Birkaç dirhem verse, kâfiydi.” derler. Abdullah b. Ömer  da şöyle der: “Rasulullah ’ﷺin şöyle söylediğini duydum: ‘En büyük iyilik, arkalarından anne-babalarının sevdiklerine
yapılan iyiliktir.’ O adam, Abdullah b. Ömer ’ın babası olan Ömer
’ın bir dostuydu.534 Kuşkusuz Abdullah b. Ömer , Rasûlullah ’ﷺin
peygamberlik okulunda, anne-babaya sadık ve hayırlı olmanın ölümleri
halinde dahi sona ermeyeceğini öğrenmişti.
5.5.2. Çocuklarını Kaybetmesi
Peygamberimiz ’ﷺin yedi çocuğu vardı. Dördü kız, üçü erkek. Erkek çocuklarının hepsi de küçükken vefat ettiler. Geriye kız çocukları
kaldı. Arap toplumunu, özellikle de Peygamber ’ﷺin risalet göreviyle
gönderildiği dönemi bilenler, üç erkek evladını kaybeden bir Arab’ın
psikolojisinde oluşan acıyı tam olarak anlayabilirler. Oysa Rasûlullah
’ﷺin değerleri ve ilkeleri onlarınkinden farklıydı. Olaylar hakkında
hüküm verirkenki kıstasları/ölçüleri onlarınkine benzemiyordu. Onun
nezdinde erkek çocuğu ile kız çocuğu arasında fark yoktu; ikisi de
533 Müslim, 2071
534 Müslim, 2552.
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Allah’ın bir nimeti ve lütfuydu. Erkek çocuklarını kaybettiği zamanki
üzüntüsü, ayrılık üzüntüsüydü; Allah’ın hükmüne itiraz üzüntüsü değildi. Peygamberimiz ’ﷺin küçük yaştaki oğlu İbrahim’in vefatındaki tavrını, hizmetkârı Enes b. Malik  şöyle rivayet ediyor: “Oğlu İbrahim
kucağında can verirken Rasulullah ’ﷺin yanına vardık. Peygamber
’ﷺin gözlerinden yaş gelmişti. Dedik ki: ‘Sen de mi ya Rasulallah?’
Şöyle cevap verdi: ‘Şüphe yok ki göz yaş akıtır; kalp de üzülür.
Sadece Rabbimizi razı edecek sözler söyleriz. Kuşkusuz ki ey İbrahim! Senin ayrılığın sebebiyle mahzunuz.’”535
Kızının oğlu vefat ettiğinde kızına şöyle haber yollamıştı: “Aldığı
da, verdiği de Allah’ındır. Her varlığın Allah nezdinde bir eceli
vardır. Sabretsin ve ecrini Allah’tan beklesin.”536
Onun nazarında her şey Allah’ın mülküdür. Mülkünde dilediği gibi
ve dilediği zamanda hüküm vermek O’nun hakkıdır. Bize düşen, sadece teslimiyet ve Allah’ın hükmüne rıza göstermektir. Nitekim Allah’ın
muradına uygun olarak, kendisi daha hayattayken diğer evlatları da
vefat etmiş ve hayatının son anlarında geriye sadece kızı Fâtıma 
kalmıştır. O da Peygamberimiz ’ﷺin vefatından altı ay sonra vefat
etmiştir.
Rasûlullah ﷺ, dört kız babası olarak yaşamış ve hepsini evlendirmiştir. Onların da çocukları olmuş ve böylece kendisi, torunlarına
dede olmuştur.
5.5.3. Merhametli Bir Baba
Rasûlullah ’ﷺin, çocukları konusundaki örnekliği belirgin bir biçimde merhametli ve şefkatli baba rolüdür. Sürekli artan meşguliyetlerine rağmen o her zaman için çocuklarının durumlarıyla ilgilenmeye
özen göstermiştir. Her olayda coşkun şefkatiyle onları sarıp sarmalamıştır. Bu durum onları Rasulullah  ﷺile psikolojik anlamda ve gönülden sıkıca bağlayan şeydir.
535 Buhari, 1303; Müslim, 2315.
536 Buhari, 1284; Müslim, 923.
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Hizmetkârı ve sahabîsi Enes b. Malik  şöyle diyor: “Aile efradına, Rasulullah ’ﷺden daha merhametli birini görmedim. Oğlu İbrahim, Medine’nin komşu mahallelerinden birinde sütanneye verilmişti.
Bizler de kendisiyle birlikteyken onun bulunduğu eve giderdi… Onu
alırdı, öperdi ve sonra geri dönerdi.”537
Bir gün biri kendisini çocuklarından birini öperken görerek dedi
ki: “Çocuklarınızı öpüyor musunuz? Vallahi benim on çocuğum var,
hiçbirini öpmedim.” Rasûlullah  ﷺkızarak ona şu cevabı verdi: “Merhamet etmeyene merhamet edilmez.”538
Kızı Fatıma  hakkında şunu söylerdi: “Fatıma, benden bir parçadır. Onu kızdıran, beni kızdırmış demektir.”539
Ashabından Berâ  şu sözlerle bir başka olayı aktarır: “Peygamber ’ﷺi, omuzunda torunu Hüseyin  varken gördüm. Şöyle diyordu: “Allah’ım! Şüphesiz ben onu seviyorum. Sen de onu sev.”540
Bu, kalpten gelen bir sevgidir. Bunun tesiriyle Rabbine, onu sevmesi
ve böylece istediği hayrın onun için takdir edilmesi yönünde dua etmiştir.
Buradan hareketle şunu şöyleyebiliriz: Kuşkusuz Rasûlullah  ﷺbabalık özelliği konusunda kelimenin tam anlamıyla medenî idi. Çocukları üzerinde, herhangi bir tercihleri konusunda baskı kuran zorbalar
gibi asla baskı kurmamıştır. Evinde ve çocuklarının yanında, kendisinden kaçılan diktatör birini asla canlandırmamıştır. Ancak o, kalpleri ve
akılları yoluyla onları yönlendirmekteydi. Onlara, eğitimin iki önemli
aracı özelliğini taşıyan sevgi ve ikna yöntemini kullanıyordu. Nitekim
gerek küçüklüklerinde gerek büyüdükten sonra pek çok değişik olayda
onları yalnız bırakmamıştır. O bütün bu durumlarda yaptıklarının, kendisinden sonra ümmetindeki babaların takip edecekleri birer eğitim
yöntemi olacağının farkındaydı.
537
538
539
540

Müslim, 3216.
Buhari, 5997; Müslim, 2318.
Buhari, 3714; Müslim, 2449.
Buhari, 3749; Müslim, 2422.
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Diğer yandan Rasûlullah ﷺ, sevgisinin, çocuklarını işlerinde sorumluluklarını bir kenara bırakıp ona güvenerek başarısız olmalarına yol açmaması konusunda çok dikkatliydi. Aksine onlarda özel
sorumluluk duygusunu terbiye etmiş ve onlara, Ahirette kendilerine
hiçbir şeyin fayda vermeyeceğini öğretmiştir. Kızı Fatıma ’ya, “Ey
Muhammed’in kızı Fâtıma! Allah katında senden hiçbir şeyi savamam.” demiştir.
Bir başka olayda kızı Fâtıma , hasta olmasına rağmen evde
yapması gereken işlerinin çokluğundan yakınmış ve bu konuda kendisine yardımcı olacak bir hizmetçi talep etmişti. Şaşırtıcı bir şekilde
Rasûlullah  ﷺona, uyumak için yatağına yattığı zaman Rabbini otuz
üç kez “Subhanallah,” otuz üç kez “Elhamdülillah” ve otuz üç kez de
“Allahu ekber” diyerek anmasını tavsiye etmiş ve bunun kendisi için
bir hizmetçiden daha hayırlı olduğunu bildirmiştir.541
Anlaşılmaktadır ki Peygamberimiz  ﷺsağlam bir eğitim nazariyesine ve babalık şefkatinin ele geçiremeyeceği, bireysel duyguların sarsamayacağı türden kuralları olan birtakım prensiplere uygun şekilde
davranan bir babadır.
Bizler, çocuklarını çok sevdiklerinden ve çocukları hakkında endişeli olduklarından söz eden birçok baba görüyoruz. Ne var ki bu
babalar çocuklarının gözetimini ve eğitimini ihmal etmekteler. Bundan
dolayı da çocukları ahlaken ve fikren sapmış bir halde onlara karşı gelmekteler. Ancak Rasûlullah  ﷺbu eğitim yanlışlığının bilincinde olmuş
ve çoğu zaman çocuklarına şunu söylemiştir: “Kendinizi cehennem
azabından kurtarmaya bakın!”542
5.5.4. Çocuklarını Sürekli Gözlemlemesi
Rasûlullah ﷺ, burada aktarılan bilgilerde babanın evlatlarıyla olan
ilişkisine dair ümmetine başka bir şey daha öğretmektedir ki, bu da
sınırsız bir şekilde sürekli verici olması, fedakâr olmasıdır. Zaman neyi
541 Buhari, 3705; Müslim, 2727.
542 Müslim, 204.
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getirirse getirsin, ne kadar geçerse geçsin; kendilerine mahsus özel
hayatları olacak şekilde ne kadar büyürse büyüsünler.
Sözgelimi kızlarının evliliklerine önem vermiş ve büyük kızı Zeyneb ’yı, peygamber olmadan önce kızının halasının oğlu Ebu’l-Âs
b. Rabî  ile evlendirmiştir. Bu zât, onurlu ve saygın biriydi. Kızı
Ümmü Gülsüm ’yı da İslam’ın en önemli şahsiyetlerinden, en güzel ahlaklılarından biri olan hayâ timsali Osman  ile evlendirmiştir.
Kızı Fâtıma  içinse amcasının oğlu ve sahabîsi, Firdevs Cenneti’yle
müjdelenen, komutanlığına, ilmine ve hikmetine şahid olunan Ali ’ı
seçmiştir. Kızlarını evlendirirken, onlar için şahsiyetli ve güzel ahlaklı
kişileri seçtiği, mallarının çok oluşuna ve zenginliklerine itibar etmediği gözden kaçmamaktadır. O ahlaka önem vermiştir ve bu kesinlikle
ümmetine tavsiyesidir. Nitekim genç kızı olan herkese şunu söylemektedir: “Dinî hayatını ve ahlakını beğendiğiniz kişiler size geldiklerinde kızlarınızı onlarla evlendirin.”543
Hatta sahih rivayetler, kızı Fâtıma ’nın evliliği esnasında
Rasûlullah ’ﷺın son derece basit bir mehri kabul ettiğini aktarmaktadır. Amcasının oğlu Abdullah b. Abbas  bize şunu anlatmaktadır:
Rasulullah ﷺ, kızı Fâtıma  ile evlenmekte olan Ali ’a, “Fâtıma’ya
mehir olarak bir şeyler vermelisin.” der. Ali , “Verebilecek bir şeyim yok.” deyince şöyle sorar: “Kılıçların kırılmasına yol açan o
zırhın nerede?” Ali , “(Aaa! Evet.) Yanımda.” diye karşılık verince
Peygamberimiz  ﷺşöyle buyurur: “Fâtıma’ya onu verebilirsin.”544

Evlilik konusundaki tutumu her zaman bu şekildeydi. Gençlerin
kolay evlenebilmeleri için az mehir verilmesini ve az eşyayı tavsiye
ederdi. Bunda toplumlar için hayır, iffet, istikamet, istikrar ve saflık
vardır. Öyle ki Kur’an’dan ezbere bildiği ayetlerin mehir olmasını isteyen kişinin bu talebini kabul ettiği olmuştur.
Rasûlullah ’ﷺin kızlarının evleri, aile içi çekişmelerden uzak değildi. Rasûlullah  ﷺbu konuda da kendisinin bir rolü ve sorumluluğu
543 Tirmizi, 1085.
544 Ebu Davud, 2125; Nesâî, 3375.
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olacağını düşünüyordu. Bir gün Peygamberimiz ﷺ, kızı Fâtıma ’nın
evine geldi. Evde Ali ’ı göremedi. “Amcamın oğlu nerede?” diye
sordu. Fâtıma , “Aramızda bir tatsızlık yaşandı, bana kızdı ve çıkıp gitti. Benim yanımda kaylûle545 yapmadı.” cevabını verdi. Kuşkusuz bu, karı-koca arasında yaşanabilecek sıradan bir olaydı. Ancak
Peygamberimiz  ﷺbunu öğrenince aralarını bulmaya çalıştı. Burada
dikkatimizi çeken husus; Rasulullah ’ﷺin, ayrıntı vermek istemediği
anlaşılan kızının bu isteğine saygı göstermesi ve ona değer verdiği için
tartışmanın türünü ve ayrıntılarını sormamasıdır. Nitekim kızı “Aramızda bir tatsızlık yaşandı, bana kızdı.” demiştir. Peygamber ’ﷺin amacı
sadece aralarındaki havayı, eski huzurlu haline geri döndürmekti. Bu
amaçla ashabından birine, “Bak bakalım, Ali nerdeymiş?” dedi. Mescidde olduğunu öğrenince de onun yanına gitti. Ali  kaylûle uykusundaydı; üzerindeki ridâsı/gömleği düşmüş ve üstü toprak olmuştu.
Peygamberimiz  ﷺespri/latife yaparak şöyle demeye başladı: “Hadi
kalk bakalım ey Ebû Turâb!546 Hadi ey Ebû Turâb!”
Bu tavır, çocuklarının üzüntülerini üzerinde taşıyan bir babanın
tavrıdır. Hemen onların sorunlarına ortak olmakta; sorun ortadan kalkıp da durum normale dönünceye kadar onları tek başlarına bırakmamaktadır.
Diğer bir olayda kızı Zeyneb , oğlunun ölmek üzere olduğunu
söylemesi için ona birini yollamıştı. Bu haber, Rasûlullah ’ﷺi çok etkiledi. Bu konuda hemen kızına yardımcı olmaları için ashabından
birilerini gönderdi. Ayrıca Allah’ın hükmüne rıza göstermesini de hatırlattı: “Aldığı da, verdiği de Allah’ındır. Her şeyin O’nun katında belirlenmiş bir vadesi vardır. Sabretsin ve karşılığını Allah’tan
beklesin.” Ardından ashabından bir grupla birlikte onun evine gitti.
Çocuk kendisine uzatıldı. Son nefesini veriyordu. Gözleri doldu ve ağladı. Ashabı ona, “Ağlıyor musun?” diye sorunca da şöyle cevap verdi:
545 Dinlenmek için öğle vaktindeki kısa uyku.
546 Turâb, toprak demektir. Üzeri toprak olduğu için latife amacıyla “topraklı,
toprağa bulanmış, tozlu” gibi bir espri yapılmış olmaktadır.
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“Bu, Allah tarafından kullarının kalbine yerleştirilmiş bir rahmettir. Şüphesiz Allah, merhametli olan kullarına merhamet eder.”547
İşte baba olan Rasûlullah ﷺ, hikmetli ve merhametli bir babanın
varlığına en çok ihtiyaç duydukları zamanlarda çocuklarının üzüntüleriyle böyle ilgileniyor; sevinçlerine, acılarına ve sorunlarına böyle ortak oluyordu.
5.6. Muhammed ’ﷺin, Kavmiyle Olan İlişkileri
Muhakkak ki Rasûlullah ﷺ, kavmini ve akrabalarını seviyor; onların
hidayetine, peygamberliğine ve getirdiği hidayete davet edilmeleri konularına özen gösteriyordu. Safa Tepesi üzerinde durduğu, kavmine ve
akrabalarına seslendiği, aralarında şu konuşmanın cereyan ettiği daha
önce anlatılmıştı: “Ne dersiniz? Vadide süvarilerin olduğunu ve size
baskın yapmak istediklerini haber verseydim bana inanır mıydınız?”
Onlar, “Evet, yalan söylediğini hiç görmedik.” diye karşılık verdiler. Bunun üzerine Peygamberimiz  ﷺşöyle buyurdu: “Hiç şüphesiz ben, şiddetli bir azabın öncesinde gönderilen bir uyarıcıyım.”548
Onlar kendisine icâbet etmemiş olmasına ve ondan yüz çevirmelerine rağmen onlarla olan diyaloglarına ara vermemiştir. Bir seferinde
Abdulmuttalib oğullarını yemeğe davet etti ve bu münasebeti değerlendirmek istedi. Onlara şöyle söyledi: “Ey Abdulmuttalib oğulları!
Şüphesiz ben, özel olarak size, genel olarak da diğer insanlara
gönderildim. İçinizden kim kardeşim ve dostum olmak üzere bana
söz verir?” Hiç kimse söz vermek için davranmadı. Sadece, oradakilerin en küçüğü olan Ali  söz vermek için ayağa kalktı. Peygamberimiz  ﷺüç kez oturmasını söyledi. Üçüncüsünde Ali  elini, Peygamberimiz ’ﷺin eline vurarak söz vermiş oldu.549

Peygamber ﷺ, ashabına, kendilerine karşı gelseler ve eza etseler
de akrabalarının ve ailelerinin hidayete ermelerini istemeleri ve on547 Buhari, 1284; Müslim, 923.
548 Buhari, 477; Müslim, 208.
549 Ahmed, 1375.
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lar için dua etmeye devam etmeleri gerektiğini öğretiyordu. Kabilesi
Devs’in, kendisinden yüz çevirdiğini ve eza ettiğini, Rasûlullah ’ﷺin
çağırdığı davetini kabul etmediğini şikâyet etmek üzere bir gün sahabeden Tufeyl b. Amr ed-Devsî  geldi. Rasûlullah ’ﷺden şunu istedi:
“Ya Rasulallah! Helak olmaları için onlara beddua et.” Peygamberimiz
 ﷺellerini dua etmek için semaya kaldırdı ve şöyle dua etti: “Allah’ım!
Devs’e hidayet nasip et. Devs’e hidayet nasip et. Devs’e hidayet
nasip et. Onları mü’minler olarak getir.”550
Onlara, kavimlerini sevmeyi, ne yaparlarsa yapsınlar, ne yalanlar
söylerseler söylesinler onlar aleyhine içlerinde kötülük tutmamayı; aksine onlar için hayır dua etmeyi, onlara iyilik yapmayı, onlara bolca
ihsanda bulunmayı öğretiyordu. Müslüman, haksız yere başkasına kötülük yapmayı, insanları aldatmayı bilmez. Kendisine muhalefet eden
aşiretine veya kabilesine mensup kişilere ise, ne yapmış olurlarsa olsunlar hiçbir zaman kötülük yapmaz, onları aldatmaz.
Evet, bazen bazı müşrik düşmanları için beddua etmiştir. Zira onlar duadan daha fazlasını gerektirecek büyük kötülükler yapmışlardı.
Ashabından eman verilmiş olan savunmasız yetmiş kişiyi şehid edenler gibi. Bu sahabîler, insanlara dini öğretmek üzere yola çıkmışlardı.
Silahlı değillerdi. Müşrikler onları kuşatmış ve anlaşmaya ihanet ederek onların canlarına kıymışlardı. Rasulullah  ﷺonlara namazlarında
beddua etmiştir.
O ve ashabı, kendisini öldürmek, yok etmek ve mesajını bitirmek
isteyen düşman kavimlerle savaşmışlardır. Önce düşmanları silah çekmişlerdi. Rasulullah  ﷺkendini, ashabını, aşiretini, beraberindeki kadınları ve çocukları savunuyordu. Saldırganları püskürtme çabasındaydı.
Ancak o bir gün olsun hiç kimseye ihanet etmediği gibi kimsenin ihanet etmesine, intikam peşinde koşmasına da izin vermemiştir. Bilakis
ashabına, her daim kadınlara, çocuklara, yaşlılara, kendini mabetlere
adayanlara müdahale etmemelerini, herhangi bir ağaç kesmemelerini,
ekinlere zarar vermemelerini ve evleri yakmamalarını emretmiştir.
550 Buhari, 2937; Müslim, 2524.
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5.6.1. Kavminin Kötülüklerini Affetmesi
İnsan, kavminden ne kötülük görürse görsün Rasûlullah ’ﷺin,
kavminden gördüğü kadarını göremeyecektir. Rasûlullah  ﷺbu kötülüklere, sadece onların hayrını istediği için maruz kalmıştı. Onlara,
Rabbinin kendisini sorumlu tuttuğu risaletini sunuyor ve bütün içtenliğiyle Allah’ın onların kalbini bu risalete açmasını temenni ediyordu.
Onlar Rasulullah ’ﷺe unutulması zor eziyetlerde bulundular. Fakat o
yine de onları affetti ve bütün kötülüklerini bir kenara bıraktı.
Kavmi, onunla olan ilişkilerinde garip bir çelişkiye düşmüştü. O
gençken hiçbir yalanını ve hıyanetini görmedikleri için ona, “doğru
sözlü ve güvenilir”551 vasfını ve lakabını verenler kendileriydi. Gençliğinde onun ne kadar temiz sözlü, iffetli ve güzel ahlaklı olduğunu
biliyorlardı. Bu nedenle kırkına varıp da peygamberliğini ilan edince
kendisini yalancılıkla, sihirle ve göz boyamakla suçlamaları son derece
ilginçtir. Herhangi bir şeyden dolayı değil, sırf onları Allah’a kul olmaya davet ettiği için. Bu davetin ardından da onun hakkında olmadık
tezviratlarda bulunuyor, Mekke’ye giren herkesi, ona yaklaşmaması ve
onu dinlememesi konusunda uyarıyorlardı! Hatta bazıları onun arkasında dolaşıyor ve onunla konuşmamaları için insanları uyarıyorlardı!
Onların bu davranışları karşısında manen nasıl eziyetlere maruz kalmış
olabileceğini varın siz düşünün!
Kavminden birinin gelerek secdedeyken başına toprak atması, ardından kızının gelip ağlayarak elleriyle bu toprağı temizlemesinden daha
büyük bir acı ne olabilir?! Peygamberimiz  ﷺbu durumdayken kızına
şöyle diyordu: “Ağlama! Şüphesiz Allah, babana yardım edecektir.”
Başka birinin devenin döl yatağını getirip de secdedeyken üzerine
atması ve üzerine atılan bu pisliklerden dolayı başını kaldıramayacak
hale gelmekten daha kötü bir acı ne olabilir?!
Bir başkasının da gelip gözleri şişinceye kadar boğazını sıkması ve
bu sebeple nerdeyse ölecek olmasından daha ağır bir acı ne olabilir?!
551 es-Sâdıku’l-Emîn.
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Kavmi içerisinde saygın ve büyük sayılan bir kişinin çektiği bu acı
nasıl bir acıdır?! Oysa hepsi de bu eziyetler rüzgâr gibi esmeden önce
Rasûlullah ’ﷺe saygı duyuyor ve takdir ediyorlardı. Kavminden gördüğü bütün bu eziyetleri kabul etmeye Peygamberimiz ’ﷺi sevk eden
şey neydi? Niçin kendisini ölüme ve aşağılanmaya maruz bırakıyordu?
Bütün bunlar sadece büyük bir olay, muazzam bir durum içindi. O da
bütün insanlığı ıslah edecek yeni bir risaleti taşımaktı.
Kavminden müşrik olanlar ona karşı bunlarla yetinmediler. Ebu
Talib’in evinin bulunduğu dar bir bölgede Peygamberimiz ’ﷺi ve beraberindekileri kuşattılar. Onlarla alışveriş yapmıyorlardı. Nihayet kendisinin ve ashabının yiyeceği tükendi; ağaç yapraklarını yemek zorunda
kaldılar. Bu durum bu şekilde tam üç yıl sürdü.
Daha sonraları onu öldürmek istediler. Bunun üzerinde kafa yorup
suikast için plan hazırladılar. Her kabileden silahlı birer genç ayarladılar. Evinin kapısında aynı anda vurmak isteyen gücü/kuvveti yerinde
kırk genç toplanmıştı. Böylelikle suç, kabileler arasında dağıtılmış olacaktı. Ancak Allah teâlâ onu, onlardan korudu. Kim bunu unutabilir?
Kim bütün bunları affedebilir?
Kızları üzerinden ona eziyet ettiler. Peygamberliğinden önce kızı
Rukiyye  ve Ümmü Gülsüm ,552 Peygamberimiz ’ﷺin amcası
olan Ebu Leheb’in çocukları Utbe ve Uteybe ile evlenmişlerdi. Peygamberimiz  ﷺdavetini ilan edince ona tuzak kurmak ve onun canını
acıtmak için kızlarını boşadılar. Onların ya da babalarının bir suçu olduğu için değil; sadece “Allah’a kulluk edin, O’na hiçbir şeyi ortak
koşmayın.” dediği için bunu yaptılar.
Büyük kızı Zeyneb , babasının yanına gitmek üzere Medine’ye
hicret etmek için yola çıkmıştı. Hamileydi. Peşine düşüp takip ettiler
ve bindiği hayvanı dürterek üzerinden düşmesine yol açtılar. Bu yüz552 Her iki kızları da daha sonra Osman  ile evlenmişlerdir. Bu evlilikler, birinin
vefatın ardından diğeriyle evlenmesi şeklinde olmuştur. Bu nedenle Osman
’a, "iki nur sahibi" anlamında “zi’n-nûreyn” denilmektedir. Çeviren.
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den çocuğunu düşürdü. Kadıncağız çok hasta bir şekilde Medine’ye
varabildi. Nitekim buradan aldığı yaralarla vefat etmiştir.
Çok sevdiği amcası Hamza ’ı Uhud Savaşı’nda şehid etmişlerdi.
Üstelik öldürdükten sonra bir de vücudunu parçalamışlardı.
Kendisi, çocukları, ashabı ve risaletiyle ilgili olarak belirtilen bütün
bu fecaatlere ve çirkinliklere rağmen Mekke’nin fethi günü gelmiş ve
Mekke’ye muzaffer olarak girmiştir. Yanında on bin mücahid vardır.
Böyleyken Mekkelilerin hepsini toplamış, bu kötülükleri bir kenara
bırakmış ve bunları yapanların tamamını affetmiştir. Onlarla yeni bir
sayfa açarak onları Allah’a iman etmeye davet etmiştir.
Kendinden yana olmamış; çocuklarının, eşinin, amcasının, ashabının, aç bırakılmasının, işkence görmesinin, kovulmasının ve yurdundan koparılmasının intikamı peşine düşmemiştir.
5.7. Muhammed ’ﷺin Komşularıyla Olan İlişkileri
Rasûlullah  ﷺpeygamber olarak alışkanlıkları kötü komşuluk
olan bir kavimle karşılaştı. Rasûlullah ’ﷺin amcasının oğlu Cafer b.
Ebi Talib , Necaşi’yle konuşurken bu durumu çok veciz bir üslupla özetlemektedir: “Kuşkusuz bizler, cahiliye ehli ve kötülükleri olan
bir kavimdik. Akrabalık ilişkilerini koparıyor, komşularımıza kötü davranıyorduk…” Bu yüzden komşu, komşusunun kötülüğünden emin
olamıyor, tam tersine her an komşusundan kötülük bekliyordu. İşte
böyle bir ortamda peygamber olarak gelmiş ve iyi komşuluğun değerini yükseltmiş; komşulara, toplumsal emniyete, sevgi, güven, esenlik
ve fertler arasında dayanışmanın temellerini atmaya yardımcı olacak
pek çok haklar tanımıştır.
Rasûlullah  ﷺbu anlayışla komşunun hak ve sorumluluklarını belirlerken risaletinin, toplumsal hayatın ıslahından kopuk bir -sadeceibadet risaleti olmadığını, aksine hayatın farklı yönlerini ıslah eden bir
risalet/peygamberlik olduğunu ortaya koyuyordu.
Rasûlullah ﷺ, komşuluk haklarını ve sorumluluklarını ilan etmeden önce, bu konuda başkalarına pratik anlamda örnek olmak ama-
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cıyla bu hak ve sorumlulukları bizatihi ilk uygulayan kişi olmaya dikkat
etmiştir.
5.7.1. Muhammed ’ﷺin Risaletinde Komşu Hakları

Kur’an ayetleri, komşu haklarını vurgulayarak ve bu konuda tavsiyelerde bulunarak gelmiştir: “Ana-babaya, yakınlara, yetimlere,
düşkünlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve elinizin altında bulunan kimselere iyilik edin.” (Nisa,
4/36)

İslam âlimi ve tarihçi İbni Kesîr, bu ayeti, komşulukla kastedilen ve
komşu üzerindeki haklar bağlamında şu ifadelerle açıklamaktadır: “Yakın komşu, seninle arasında akrabalık bulunan komşu; uzak komşu ise
aranızda akrabalık bulunmayan komşudur.” İbni Kesîr, İslam âlimlerine
ait bir görüşü daha nakleder: “Yakın komşu, Müslüman komşu; uzak
komşu ise Müslüman olmayan komşudur.”553 Her iki değerlendirme
de komşuluk haklarını gözetmeyi tavsiye etmektedir.
Ashab-ı kiram, Peygamber ’ﷺden, komşunun yeri ve dikkat edilmesi gereken hakları çerçevesinde komşuya iyi davranma konusunda
sıkı tavsiyelerde bulunan birçok hadis rivayet etmişlerdir. Nitekim Peygamber ﷺ, Cebrâil ’ın komşuyla ilgili tavsiyelerinin çokluğundan
komşuların birbirine mirasçı kılınacağı, bu yolla -sanki- aile bireylerinden biri haline getirileceği izlenimine bile kapılmıştır.
Abdullah b. Amr b. Âs , Peygamberimiz ’ﷺin şöyle dediğini
nakletmektedir: “Allah katında arkadaşların en hayırlısı, arkadaşına en hayırlı olan kişidir. Allah katında komşuların en hayırlısı,
komşusuna en hayırlı olan kişidir.”554
İkinci halifesi Ömer , Peygamberimiz ’ﷺin şu sözünü naklediyor: “Komşusu açken bir mü’minin tok olamaz.”555
Abdullah b. Amr , Peygamberimizden şu hadisi rivayet ediyor:
“Komşu haklarıyla ilgili olarak Cebrâil durmadan bana tavsiye553 İbni Kesîr, Tefsiru’l-Kur’an’i’l-Azîm, 424.
554 Tirmizi, 1944.
555 Ahmed, 392.
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lerde bulunuyordu. Öyle ki komşuyu, komşuya mirasçı kılacak
zannettim.”556 “Durmadan bana tavsiyede bulunuyordu.” ifadesi,
bu tavsiyenin anlık olmadığını, tekrarlandığını göstermektedir. Nitekim
hadiste de geçtiği gibi Peygamber ﷺ, Allah teâlâ’nın, komşuya iyilikle
ilgili tavsiyelerinin çokluğu sebebiyle komşuya komşusunun malından
bir hak tayin edeceğini düşünmüştür.
Rasûlullah  ﷺbir başka hadislerinde, komşuya eziyeti ve komşuluk
haklarına hıyaneti içerdiği için günahların en kötüsünü, en şiddetlisini
anlatmaktadır. Çünkü komşuya düşen sorumluluk, komşusunun malı
konusunda emin, müdahalelere karşı namusu ve onurunu koruyan ve
savunan biri olmasıdır. Ancak kusur bizzat komşudan gelecek olursa
bu affedilemeyecek bir teaddi ve tecavüz sayılır. Bu bir eza ve hıyanettir.
Mikdâd b. Esved , Peygamber ’ﷺin bir gün sohbet etmekte
olan ashabına şöyle dediğini anlatmaktadır: “Zina ile ilgili olarak
ne dersiniz?” Ashâb şöyle cevap verdi: “Haramdır. Allah ve Rasulü yasaklamıştır, Kıyamete kadar da haram kalacaktır.” Rasulullah ﷺ
şöyle buyurdu: “Kişinin on kadınla zina etmesi, komşusunun helaliyle zina etmesinden daha hafif kalır.” Tekrar sordu: “Hırsızlık
konusunda ne dersiniz?” Ashâb-ı kirâm şu cevabı verdiler: “Allah ve
Rasulü, hırsızlığı haram kılmıştır. Kıyamete kadar da haram kalacaktır.” Rasulullah  ﷺşunu söyledi: “Kişinin on evden hırsızlık yapması,
komşusundan çalmasından hafif kalır.”557
Abdullah b. Mesud  şöyle rivayet ediyor: Dedim ki: “Ya Rasulallah! Hangi günah daha büyüktür?” Rasulullah  ﷺşu cevabı verdi:
“Seni yaratan Allah olduğu halde O’na ortak koşmandır.” “Sonra
hangisidir?” diye sordum. Şöyle dedi: “Senin rızkına ortak olacak
endişesiyle çocuğunu öldürmendir.” “Daha sonra hangisidir?” deyince de şunu söyledi: “Komşunun helaliyle zina etmendir.”558
556 Buhari, 6014; Müslim, 2664.
557 Ahmed, 23342.
558 Buhari, 4477; Müslim, 86.
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Bir gün eşi Aişe , kendisine şöyle sorar: “Ya Rasulallah! Benim
iki tane komşum var. Hangisine hediye vermeliyim?” (Yani hediye
edebileceğim tek bir şeyim olsa hangisini tercih etmeliyim?) Rasûlullah
 ﷺşu cevabı verir: “Kapısı sana en yakın olana.”559

Nitekim karşılaştığında tebessümünü görmesinin ve ikram ettiğinde yemeğinden yemesinin komşunun komşu üzerindeki haklarından
olduğunu vurgulamaktadır. Ashâbından Ebu Zer  aktarıyor: Rasulullah  ﷺşunu söyledi: “Hiçbir iyiliği küçümseme! Bu iyilik kardeşini güleryüzle karşılamak olsa bile. Çorba yaptığında suyunu biraz
fazla koy ve komşularına ondan bir tabak ayır.”560
Hiç kuşkusuz Rasûlullah ﷺ, komşunun komşu üzerinde; sevincine
ve sıkıntısına ortak olmada, pişirdiği çorbadan da olsa kendi malından getirdiği ikramda hakkı olduğunu ashâbına öğretmiştir. Böylelikle
komşu, kendi konumunu, kendisine önem verildiğini, eza verilmeyeceğini, kötülük edilmeyeceğini, yokluğunda ailesi ve çocuklarının gözetileceğini, onların hizmetlerinin görüleceğini, ihtiyaçları olduğunda
işlerinin takip edileceğini, onlara sıkıntı vermekten uzak durulacağını
ve büyüklerin onların küçük olanlarına sataşmayacağını ya da hakkını
çiğnemeyeceğini hissedecektir.
O halde Rasûlullah ﷺ, fırsatlar oluştukça komşuyu sevmeyi, ona
saygılı olmayı, onunla güzel geçinmeyi ve ona karşı sevecen olmayı
tavsiye etmektedir. Aynı şekilde hastasını ziyareti, teselli etmeyi, hizmetini görmeyi, ihtiyaç olunca yardım etmeyi, onun iyiliğini istemeyi
ve özel hayatından gözünü sakınmayı tavsiye etmektedir.
Şöyle buyurmaktadır: “Dört şey vardır ki mutluluk sebebidir:
Sâliha eş, geniş ev, sâlih komşu ve uysal binek. Dört şey de sıkıntı
sebebidir: Kötü komşu, kötü eş, kötü binek ve dar ev.”561
Komşunun, komşusuyla ilgili şahitliği konusunda Rasûlullah ﷺ,
Rabbinden şunu rivayet etmektedir: “Vefat edip de en yakın kom559 Buhari, 2259.
560 İbni Hibbân, 524. Çevirisi verilen bu hadisin aslı Müslim’de de yer almaktadır.
561 Hâkim ve Beyhakî.
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şularından üç hanenin kendisi için hüsnü şehadette bulunduğu
hiçbir Müslüman yoktur ki Allah  onun için şöyle buyurmasın:
‘Kullarımın, kendi bildikleri hususlardaki bu şahitliklerini kabul
ettim ve -sadece- Benim bildiklerimi de affettim.’”562
5.7.2. Komşularla Olan Pratik İlişkileri
Rasûlullah ﷺ, ilan ettiği ve vurguladığı bu teorik hedeflerin tatbiki
amacıyla komşularla olan pratik ilişkilere de dikkat çekmiştir. Sözgelimi fiilen eza vermekten uzak durmayı vurgulamıştır. Şöyle ki: Sen
komşunun gizli bir şeyine muttali olursun, o da senin gizli bir şeyine muttali olur. Bazen o ya da sen birbirinizle ilgili olarak başkasının
duyamayacağı bir şeyler duyabilirsiniz. Bunu ona sıkıntı vermek için
kullanman mümkündür. Bu durumda senin ona vereceğin sıkıntı, bir
başka kişinin vereceği sıkıntıdan daha etkili ve daha büyük olacaktır.
Çünkü sen, nereden eziyet edeceğini, hangi yaraların daha çok canını acıtacağını iyi biliyorsun. Nitekim Peygamber  ﷺiman selametiyle
komşudan sıkıntıyı defetmeyi birlikte zikretmektedir: “Kim Allah’a ve
âhiret gününe iman ediyorsa komşusuna eza vermesin.”563
Ebu Hureyre  anlatıyor: Adamın biri dedi ki: “Ya Rasulallah!
Falan kadının namazlarının, sadakalarının ve oruçlarının çokluğundan
söz ediliyor. Oysa o kadın diliyle komşularına eziyet ediyor.” Rasulullah  ﷺdedi ki: “O kadın Cehennem’dedir.”Adam tekrar şöyle söyledi: “Ya Rasulallah! Falan kadının oruçlarının, namazlarının azlığından
ve peynir parçalarını sadaka olarak verdiğinden söz ediliyor. Ancak o
kadın komşularına eziyet eden biri değil.” Rasulullah  ﷺonun içinse
şöyle buyurdu: “O kadın Cennet’tedir.”564
Ebu Hureyre , Rasûlullah ’ﷺin şu sözünü naklederdi: “Vereceği sıkıntılardan yana komşusu emin olamayan kişi Cennete
girmez.”565
562
563
564
565

Ahmed, 8763.
Buhari, 6018; Müslim, 6475.
Ahmed, 9373.
Müslim, 46.
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Öte yandan komşun senden bazı eşyalarını kullanmak için izin
isterse ona izin vermelisin. Zira Ebu Hureyre  anlatıyor: Rasulullah
 ﷺdedi ki: “Hiçbir komşu, evinin duvarına, komşusunun kiriş
atmasına mani olmasın.”566
Buna göre komşusu, kendisi ya da ailesinin yararına bir şey yapacak olabilir. Veya senin mülkünde bir şey yapmak isteyebilir. Bu yönde
bir talebi olduğunda, ona olan sevgini ve değer verdiğini göstermek
için ona izin vermelisin.
Bir şeyler vermeye gelince; şüphesiz komşu, komşusunun halini
daha iyi bilir. Başkalarının bilemeyeceği konulara muttali olabilir. İnsanlar, bazılarının dış görünüşlerinden aldanabilir, onunla ilgili hiçbir
şey bilemeyebilirler. Ancak komşu, aldanmaz; bir mala ihtiyacı olduğunda Allah’ın kendisine lütfettiği mallardan ona da verir. Zira fakir
olması hasebiyle sahip olduğu haktan öte komşu oluşu sebebiyle üzerinde hakkı vardır. Uzaktaki fakire göre öncelik hakkı vardır. Senden
ödünç istediğinde ve imkânların yerindeyse ona ödünç vermekten kaçınmamalısın. “Yanı başında komşusu açken kendisi tok olarak geceyi
geçiren kişi, bana iman etmemiş demektir.”567
5.8. Muhammed ’ﷺin Münafıklarla Olan İlişkileri
Davetlerin en zor ve en çok fedakârlık gerektiren dönemleri, doğuş ve oluşum dönemleridir. Bu dönemde davetleri zorlu/güçlü kişiler
üstlenirler ve ödenecekler, kazanımlardan daha fazla olur. Bu nedenle
başlangıçlarında sadece ilkelerine inanmış, bu konuda samimi, vaktini,
çabasını ve malını, uğrunda harcamaya hazır kimseler bu davetlere
bağlanırlar. Ancak meyvelerin toplanma zamanı gelince, zafer/galibiyet, davet ya da hareketin alan kazanması emarelerinin gözüktüğü aşamada çıkarların/menfaatlerin sürüklediği insanlar da gelmeye
başlarlar. Onları, zaferin ışıltıları cezbetmektedir. Bu aşamada henüz
davetin ilkelerini veya değerlerini tam olarak anlamamış ve tümüy566 Buhari, 2463; Müslim, 1609.
567 Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr.
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le iman etmemişlerdir. Kalpleri, davetin sevgisini ve tam manasıyla
bağlılığını yudumlamamıştır. Onlar hiçbir şey vermemelerine rağmen
kazanç ve kâr peşindedirler. Pek tabiî ki İslam Daveti, kendilerini münafıklar olarak nitelendirdiği bu gibi kişilerden uzak olamamıştır.
Kuşkusuz on üç yıllık ilk Mekke dönemi, nifak olgusundan uzak
kalmıştır, çünkü bu sürecin tamamı sıkıntı ve meşakkattir. Kayda değer
bir zafer durumu söz konusu değildir. Gelecekte, ganimet ve kazançların elde edileceğini gösteren herhangi bir işaret de yoktur. Bu nedenle
Mekke döneminde nifak gözükmemiştir. İslam Daveti bütün işkence
türlerine maruz kalırken insanların (münafıkların) malları, ticaretleri
veya bedenlerine eza gibi bir risk varken nifak olgusu nasıl ortaya
çıkabilirdi ki? Hatta hicretten hemen sonra da Medineliler arasında nifak gözükmemiştir. Çünkü onlar henüz davetin başlarında sayılırlardı.
Bütün güçler, pusudaydı. Herkes kısa vadede bu grubun yok olacağını
zannediyordu. Ufukta, yakın gelecekte ganimet ya da kâr elde edileceğine dâir bir işaret yoktu.
Bu anlamda Müslümanların Bedir Savaşı’nda, İslamî Davet lehine
büyük bir zafer elde etmeleri, bir ayırım noktası olmuştur. Bu zafer, bu
menfaatperestlerin içgüdülerini harekete geçirmeye yetmiştir. Bunlar,
ortada zafer/galibiyet kazanma işaretleri bulunan yeni bir hareketin olduğunu anlamışlardı. Dolayısıyla kâr ve kazanç da vardı! Bu kazançtan
pay alabilmek için ağızlarının suyu akıyordu. Ancak bu hareket, onlar
için -aynı zamanda- kaçınılması gereken korkulu bir güce dönüşmüştü.
İslam toplumunun -onu diğer toplumlardan ayıran- bir özelliği vardı: Herhangi bir zamanda İslamiyeti kabul eden, Müslüman olduğu için
İslam toplumunda tam olarak yerini alıyor, Müslümanların yararlandığı
haklardan yararlanıyor, üstlendikleri yükümlülüklerle sorumlu oluyorlardı. Aralarında bir ayrıcalık yoktu. İslamiyete geçiş tarihi, İslam için
yaptığı harcamalar ve fedakârlıklar ne olursa olsun aynı haklara sahip
oluyor ve aynı ödevlerle yükümlü oluyordu. Bu özelliği birçok münafığı, gerçekte muhalif de olsa tam olarak İslam’ı benimsemiş gibi ortaya
çıkmaya yöneltmiştir. Onlar iç dünyalarında ısrarlı ve zorlu muhalifler,
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İslam’ın temellerini kökünden yıkmaya en çok çalışan kişilerdi. İslamiyeti dışarıdan yıkamadıklarından içeriden yıkmak, inananları arasında
ayrılık ve çekişmeleri yaymak için çalışmaya karar verdiler.
Bu gibi kişilerin kendilerine has karakterleri olduğu için onlarla
özel bir ilişki kurulması gerekir. İşte Rasûlullah ’ﷺin yaptığı da budur.
Çünkü onlarla ilişkiler, gerçekten büyük problemler taşımaktadır. Zira
zahiren Müslümandırlar ve İslam’ın alametlerini ortaya koymakta,
İslam’a kâmilen bağlılıklarını ilan etmektedirler. Oysa hakikat bunun
tam tersidir. Buna bir de nifak faaliyetinin genellikle gizli olduğu ve hiç
kimse tarafından bilenemeyeceği ilave edilmelidir. Onlar kendilerini
tam bir gizlilik çemberine almakta, gerçek düşünceleriyle insanların
karşısına çıkmamaktadırlar. Bu yüzden kimse onlar aleyhine açık bir
suç ispat edememektedir.
Dolayısıyla onlarla olan ilişkilerde; planlanmış, sistemli ve sürekli
bir stratejinin uygulanması gerekir. Bu bağlamda Rasûlullah ﷺ, onlarla olan ilişkilerinde farklı yöntemler kullanmıştır.
5.8.1. Eksiksiz Bir Adalet
Rasûlullah  ﷺmünafıklığın, adaletin az olduğu bir çevrede yayılacağını; böyle bir ortamda tarafgirliğin ve aracılığın yaygınlık kazanacağını biliyordu. Lider, ortaya çıkan bazı olayları çeşitli şekillerde
çözmek istediğinde nifak grubu, sanki baskı altındalarmış ve hedeftelermiş gibi; kendileri hiçbir şey yapmamışlarcasına insanların karşısına
çıkacaklardır. Bu nedenledir ki Rasûlullah  ﷺdokuz yıl boyunca, bazı
münafıkların varlığını bilerek davetine devam etmiş; tutumunu değiştirmemiş; zandan hareketle kimseyi sorumlu tutmamış, açık-seçik deliller olmadıkça kimse aleyhine hüküm vermemiş; kendi şahsî görüşüne dayanarak aralarında hüküm vermemiştir.
Ancak münafıkların suçları sabit olup herkes için ortaya çıkınca
hâkimin onları adaletle cezalandırması mümkündür. Bu durumda içerde safların birliğinden endişe edilmez. Bu ilkelerin zorunlu bir sonucu
olarak Rasûlullah ﷺ, içlerinde sakladıklarını ortaya koyan birtakım
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tasarruflarda bulunmadıkları sürece münafıkların apaçık delili bulunmayan bazı tasarruflarına müdahale etmemiştir. Hatta bu durumu ifade eden Kur’an ayetleri nazil olmuştur: “Biz dileseydik onları sana
gösterirdik de, sen onları yüzlerinden tanırdın. Andolsun ki sen
onları konuşma tarzlarından tanırsın. Allah işlediklerinizi bilir.”
(Muhammed, 47/30)

Münafıklar uzun süre kendilerini gizleyemezler. İçlerinde sakladıkları sebebiyle dileri sürçecek ve Allah teâlâ, bu sürçmeleriyle onların
gizli hallerini sana bildirecektir. Kuralların herkese uygulanacağına ve
değeri ne olursa olsun istisnalara gidilmeyeceğine göre içerideki birlik
kenetlenmeye devam edecek ve münafıklar, Müslümanların birliğine
nüfuz edecek bir gedik bulamayacaklardır. Kimse onları dinlemeyecek, dayanabilecekleri bir gerçek kalmayacaktır.
5.8.2. Kinleri Dağıtan Bir Doğruluk
Nifak, kin suyuyla sulanan şeytanî bir bitkidir. Karanlıkta gelişip
serpilerek ayrılık ve azap ateşini ortaya salar. Nifağı doğruluk, açıklık ve şeffaflıktan daha fazla kuşatabilecek, sıkıca boğabilecek bir şey
yoktur. Karanlığa ancak aydınlık ve ışık hâkim olabilir. O halde liderin,
kendisine tâbi olanlara karşı içtenlikle açık olması, her zaman onlarla
biraraya gelmesi gerekir. Aldatmadan, eğip bükmeden, onlara yalan
söylemeden sorularına doğrudan cevap vermelidir. Hatta kendisi hata
yaptığında bile net bir biçimde hatasını itiraf edebilmelidir. Münafıklığa bu yollarla, söylentiler ve yalanlardan oluşan kaynağını kurutarak
tamamen son verebilir.
Rasûlullah ’ﷺin mescidde itikâfta olduğu bir gece, kendisini ziyaret etmek üzere eşi Safiyye  geldi. Peygamberimiz  ﷺile biraz
sohbet etti. Ardından evine gitmek istedi. Peygamber ’ﷺin, onun tek
başına karanlıkta evine yürüyerek gitmesine gönlü razı olmadı, evine
kadar eşlik etmek istedi, onunla beraber yürümeye başladı. Bu esnada
iki adamla karşılaştılar. Adamlar, Rasulullah ’ﷺi bir kadınla görünce
adımlarını sıklaştırdılar. Bunun üzerine Rasûlullah  ﷺo iki kişiye şöyle
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seslendi: “Acele etmeyin, bu, Safiyye’dir.” Onlar bu sözleri duyunca
şöyle tepki verdiler: “Sübhanallah ya Rasulallah!”568 Peygamberimiz
ise şu karşılığı verdi:
“Şüphesiz şeytan, damarlarında kanın dolaştığı gibi insanoğlunun içinde dolaşır. Şeytanın kalbinize bir şey ya da bir kötülük
atmasından endişe ettim.”569
Bu, basit bir olaydır, ancak manası son derece derindir. Rasûlullah
 ﷺaçıklanmadık kapalı/gizli hiçbir yer bırakmayarak şüphenin
hareket edebileceği bir alan kalmayacak şekilde insanlara olayın
sebeplerini açıklamaktadır. Rasûlullah  ﷺkaranlık gecede o iki kişiyi
tanıyamamıştır. Doğrusu mü’minlerden veya münafıklardan olmaları
durumu değiştirmeyecektir. Fakat eğer olayı kendi haline bırakır ve o
kadının, kendisinin eşi olduğunu açıklamayacak olursa münafıklar bu
olayı alıp etrafında söylentiler yayabilirlerdi.
Mekke fethedildikten sonra Mekkelilerin çoğu İslamiyeti kabul ettiler. Ama imanları henüz yeterince güçlü değildi. Bilindiği gibi bazı
insanlar zaferi kazananın arkasından gider, bilahare durum netleşince
ya yolu tamamlar ya da vazgeçer. Olan da buydu. İnsanlar grup grup
Allah’ın dinine girdiler. Derken Tâif Savaşı gelip çattı.570 Bu savaşta
ve öncesindeki Huneyn Savaşı’nda Müslümanlar daha önce hiç elde
edemedikleri kadar büyük ganimetler elde ettiler. Ganimetlerde kural,
eşit dağıtılmasıydı. Ancak Rasûlullah ﷺ, savaş sona erdikten sonra
ganimetleri farklı bir şekilde paylaştırdı. Yeni Müslüman olan Mekkelilere ganimetten çok pay verdi. Medineli Ensara ise bir şey vermedi.
Bu durum karşısında Ensar üzüntüye kapıldı. İçlerinden bazıları, “Yeni
568 Yani “Ne demek, nasıl yanlış anlarız ki?” Çeviren.
569 Buhari, 3281; Müslim, 2175.
570 Mekke, miladi 630 yılında fethedilince başta Hevâzin ve Tâifliler sıranın
kendilerine geldiğini düşünerek büyük bir güç hazırlarlar ve aynı yıl Huneyn
Savaşı olur. Hezimete uğrarlar. Savaşa katılmayan diğer Tâifliler ise Tâif’in
kapılarını kapatıp savunmaya geçer. Peygamber  ﷺHuneyn’den sonra aynı
yıl Tâif’i kuşatır. Ancak bir ayın ardından kuşatma kaldırılır. Ertesi yıl Taîfliler
Müslüman olmayı kendiliğinden kabul ederler. Çeviren.
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Müslüman olanlara verdi, bizi bir kenara bıraktı.” dediler.571 Bu olayın
devam etmesi ve söylentilerin artması halinde nifak için verimli bir
zemin ortaya çıkmış olacaktı. Özellikle de dedikodulara değil; yanlış
anlaşıldığı daha sonradan anlaşılan bazı gerçeklere dayanan söylentiler söz konusu olduğunda. Bu olayın iki Müslüman kesim olan Muhacirlerle Ensar arasında tefrika amacıyla kullanılması mümkündü.
Müslüman toplum, kinden uzak temiz bir toplumdu. İçlerinde bir
şey saklamıyor; üzüldüklerinde ya da kızdıklarında iç yüzünü soruyorlardı. İşte Ensarın büyüğü Sa’d b. Ubâde , bu durumu şikâyet etmek üzere Rasûlullah ’ﷺe gitti. Rasûlullah  ﷺona, “Kavmini benim
için topla” dedi. Sa’d , kavmini topladı. Peygamberimiz  ﷺonlara
şikâyetlerini anlatma ve konuşma fırsatı verdi. Anlatacakları bitince onlara şöyle hitap etti: “Ey Ensar topluluğu! Henüz yeni Müslüman
olan bir kesimin gönlünü ısındırmak için kendilerine verdiğim geçici dünya malından dolayı mı içiniz daraldı? Oysa ben sizi Yüce
Allah’ın size verdiği paya, İslam’a havale etmiştim.” Ardından sözlerini şöyle sürdürdü: “Ey Ensar topluluğu! İnsanlar koyun ve develeri
alıp giderlerken kervanlarınıza Allah’ın Rasulüyle dönüp gitmeniz
hoşunuza gitmez mi? Hayatımı elinde bulundurana yemin ederim
ki insanlar bir yola, Ensar başka bir yola girse kesinlikle Ensarın
girdiği yola girerim. Eğer hicret durumum olmamış olsaydı kendimi
Ensarın saygın bir neferi sayardım. Allah’ım! Ensara merhamet et.
Çocuklarına merhamet et. Çocuklarının çocuklarına merhamet et.”
Bunun üzerine ahalinin hepsi de sakalları ıslanıncaya kadar ağladı ve
dediler ki: “Rab olarak Allah’tan razıyız. Pay olarak Rasulünden razıyız.” Ardından Rasulullah  ﷺoradan ayrıldı ve Ensar dağıldı.572
Görüldüğü gibi olay, kızgınlık ve sitemden ağlamaya, merhamete ve rızaya dönüşmüştür. Rasûlullah  ﷺişte açıklık, olayın iç yüzünü

571 Şarihlerin beyanlarına göre Ensâr, Mekke’nin fethiyle birlikte artık Rasulullah ’ﷺin
Medine’ye geri dönemeyeceği, kavmiyle arasını düzelttiği ve kendilerine gerek
duymayacağı yanılgısına düşmüş ve bu durum onları üzmüştü. Ganimetlerin
taksiminde yaşanan bu olay da olayın adeta tuzu-biberi olmuştu. (Çeviren).
572 Buhari, Müslim.
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ortaya koyma yoluyla fitneyi hızlıca beşiğindeyken yok etmiştir. Beklememiş, ötelememiş ve küçümsememiştir. Aksine onların duygularını
dikkate almış ve kendi bakış açısını onlara açıklamak istemiştir.
5.8.3. Süratle Sorunlara Müdahale Etme ve Çözme
Rasûlullah ﷺ, toplumun bir sorununu acil bir şekilde hemen çözmeden, etkileri yığılacak şekilde kendi haline bırakmazdı.
Medine’nin kaynakları azdı, muhacirlerin sayısı da gittikçe artıyordu. Medine toplumundan, gelen Muhacirlerin yükünü taşıması bekleniyordu. Ancak bu toplumun, her an toplumsal bir soruna
dönüşebilecek iktisadî bir sorunla karşılaşması, hatta bunun daha da
ötesine geçilmesi mümkündü. Ancak Medine’de bunlardan başka bir
şey olmuştur. Rasûlullah ﷺ, Medine’ye gelince, daha önce benzeri
görülmemiş bir sosyal dayanışma sistemini, kardeşlik sistemini getirdi.
Bu sistemde Medineli Ensardan herkes, Muhacirlerden biriyle kardeş
oluyordu. Böylece aralarında, diğer ilişki biçimlerinden ayrı özel bir
ilişki kurulmuş oluyordu. Her Muhacir, bu yolla Ensardan olan kardeşinin yanında misafir ediliyor, kazançta yardımlaşıyor, adeta geliri ve
hayatı paylaşıyorlardı. Rasûlullah  ﷺbu sistemle, bu krizi beşiğindeyken ortadan kaldırmıştır.
Bu esnada aksi yönde çalışmalar yapan bazı gruplar da yok değildi. Bu gruplar, kavmiyetçilik tahrikiyle bu toplumun fertleri arasında
çatışma çıkarıp alevlendirmenin, toplumsal düzeyde görünür kılmanın
peşindeydiler. O halde krizin, büyümeden önce mutlaka seri bir şekilde tedavi edilmesi gerekiyordu. Rasûlullah ’ﷺin, olaylar karşısında
tutum belirlerken özen gösterdiği husus buydu. Özellikle de arkasında,
öncelikle olayı alevlendirmenin, ikinci olarak da gerekli yakıt desteği
vererek alevleri büyütmenin ve yaymanın çabasında olan münafıkların
bulunduğu olaylarda.
Münafıkların Medine’deki başı, Abdullah b. Ubey denilen bir
adamdı. Özel bir durumu vardı. Zira Rasûlullah ’ﷺin hicretinden
günler önce insanlar onu kendilerine lider seçmeye hazırlanıyorlardı.
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Rasûlullah  ﷺgelince bütün insanların ilgisi ona yöneldi ve Rasûlullah
 ﷺile ilgilenilirken Abdullah b. Ubey unutuldu. Peygamberimiz ’ﷺin
şahsiyetinin yanında onun şahsiyeti cılızlaştı. Bu durum onun kalbinde
kin oluşmasına yol açtı. Hayallerini kurduğu liderliği elinden aldığını
düşündüğü Rasûlullah ’ﷺe karşı oluşan bu kinini ve öfkesini içinde
tuttu.
Bu zât, Bedir Savaşı kazanıldıktan ve kavmi Müslüman olduktan
sonra kavmi üzerindeki hâkimiyetini tamamen kaybetti. Konumunu
bir miktar geri alabilmek, Müslümanlığı sayesinde kavminin insanlarıyla bir araya gelebilmek, onlarla kabul gören konularda konuşabilmek için kendince Müslüman olduğunu gösterme yolundan başka bir
şey bulamadı. Onun Müslüman olması, bazı çıkarlar sağlayacağı veya
işini ayarlayacağı zamana kadar uyacağı taktik bir planlamaydı. Aynı
amaçla onun kavminden birçok kişi Müslüman olmuş, gizli bir örgüt
kurmuşlar; Rasûlullah  ﷺve ashâbına yönelik planlar yapmışlar, pek
çok olay, problem ve sorun kurgulamışlardı.
Münafıkların Medine’deki faaliyetleri planlı ve üzerinde düşünülmüş faaliyetlerdi. Asla tepkilere yer vermeyen, üzerinde düşünülmüş
ve sistemli bir planla karşılık bulması gerekiyordu. Tepkisel her davranış, vahim sonuçlara yol açabilirdi. Buradan hareketle Rasulullah ﷺ
ile kendisine tâbi olanların, münafıklarla olan ilişkilerinde, üzerinde
düşünülmüş ve sağlam bir plan dairesinde takip ettikleri yöntemi bazı
aşamalara ayırabiliriz:
5.8.3.1. Birinci Aşama: Sabır ve Yumuşak Davranma
Bu aşamada nifağın etkisi sınırlıydı. Münafıklar nifaklarını alenî
bir şekilde ortaya koymuyorlardı. İslam’da insanlarla ilişkilerde temel
prensip, söz ve fiilleri zahire göre muhasebe etmektir ki, hâkim, insanların içlerinde gizli kalan şeyleri araştırmakla meşgul olmaz.
İnsanların birçoğu İslam’a girmiş; ancak İslam’a kâmil manada
ikna olmamıştı. Bu nedenle insanların hatalarının ortaya çıktığı her
seferinde, kalplerinin sükûnet bulacağını ve ahlaken yüceleceklerini
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ümit ederek Rasûlullah  ﷺo hatalara sabır ve tahammül göstermiştir.
Zaman, bazı nefislerdeki hastalıkları tedavi edecek ilaçların bir parçasıdır. Ne var ki bazı nefis hastalarının nefisleri değişmemekte; sabır
ve hoşgörü, sadece onlardaki aldanmışlığı ve kibri artırmaktadır. Bu
nedenle İslam toplumunun içine ne kadar girseler de eylemlerini ve
hatalarını yine de sürdürmektedirler.
Sabır ve yumuşak davranma aşaması, İslam’a yeni girmiş olan
ve henüz imanın kalplerine yeterince nüfuz etmediği, kalbinde nifak
tohumları kalan kişileri ayıran hassas bir aşamadır, bir tür ayrışma dönemidir. Dolayısıyla adı; sabır, hoşgörü ve göz yumma aşamasıdır.
Müslümanlar Uhud’a çıktıklarında sayıları yaklaşık bin kişiydi.
Abdullah b. Ubey’in fikri, düşmanlarıyla karşılaşmak için Müslümanların Medine dışına çıkmamaları yönündeydi. Ancak Müslümanların
hep birlikte savaşmak için Medine dışına çıkması şeklinde karar alındı. Müslümanlar yaklaşık bin, müşrikler ise üçbin kişiyken Uhud’da
iki ordu gözüktüğünde Abdullah b. Ubey ordunun üçte birini yanına
alıp savaş alanından çekildi. Oysa yanındakilerle birlikte daha baştan
Medine’den hiç çıkmayabilirdi! Ancak o, Müslümanların ordusunu zayıf düşürmek için böyle bir anda çekilmeye karar vermişti. Zira Müslümanların sayısı azken üçte birinin çekilmesiyle nasıl savaşılabilirdi?
Aynı zamanda ordunun üçte birini yanına alıp çekilerek müşriklerin
moralini yükseltmek, münafıklardan olmayan ancak onun fikrine ve
sözlerine kanabilecek ordunun büyük bir kesimini etkilemek amacındaydı. Uhud Savaşı’nda gönüllerde bu olayın önemli bir etkisi olmuştur. Bu olay, Medine toplumunun aleyhine karanlıkta çalışan gizli
birtakım güçlerin varlığına kesin bir delildi. Belirtmek gerekir ki bu
sayının tamamı münafık değildi, fakat çoğu münafıklardan etkilenen
kişilerdi. Dolayısıyla münafıkların komplolarını ifşa edecek bir dönem,
mutlaka şarttı.
Kuşkusuz Rasûlullah ﷺ, inananlar topluluğunun münafıkları tasfiye
etmesini istiyor; onları ayırmayı bizzat kendisi üstlenmek istemiyordu.
Çünkü aynı aşiretin mensupları olan ashabının kalplerinde münafık-
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lara karşı merhamet ve sevgi hissi uyanabilirdi. Dolayısıyla başlangıç
noktası Uhud Savaşı’ydı.
Uhud’dan çekilmesi, yetmiş mücahidin şehadeti ve yetmişinin de
yaralanmasından sonra Abdullah b. Ubey’in rezil olduğu hadiselerden biri şudur: Savaşı takip eden Cuma gününde Abdullah b. Ubey,
her zaman olduğu gibi Rasûlullah ’ﷺi övmeye başladı. Bunun üzerine
Müslümanlar sözlerini duymamak için elbisesinden çekiştirip oturttular. O da hemen kalktı ve Mescid-i Nebevî’den dışarı çıktı. Onlarla birlikte Cuma namazını kılmadı. Yolda Ensardan biriyle karşılaştı. Bu kişi
ona; “Geri dön de Rasulullah  ﷺsenin için mağfiret dilesin.” deyince
Abdullah b. Ubey “Vallahi, benim için mağfiret dilemesini istemiyorum” şeklinde cevap verdi.
Bu hadise, nifakın ve münafıkların kuşatıldığı, kitlelerinin daraldığı, insanların ilgisinin kendilerinden uzaklaştırıldığı ilk olumlu tepkidir.
Bilmeliyiz ki onu oturtanlar, Uhud Savaşı’nda şehit düşenlerin çoğunluğunun mensubu olduğu kendi kavminden kişilerdi. Artık Müslümanlar, yaptıkları konusunda bu adama kuşkuyla ve şüpheyle bakıyorlardı.
Bu, insanları ondan ayıran ve dinlememelerini sağlayan son derece
önemli bir hikmetti. Hakikaten de iftira atılmamış, inkâr edebileceği
batıl ithamlarda bulunulmamıştı ki bağlılarının gözünde bir kahramana
ya da liderliğinde haksızlığa uğramış bir mağdur sayılsın!
İşte şimdi Müslümanların bakışı, Abdullah b. Ubey ve benzerleri
için mazeretler arama aşamasından bu kişilerin tasarrufları karşısında
sabrı tükenmeye başlayan bir aşamaya evrilmiştir. Bakış açısı, “mazeret bulmak”tan “ithamda bulunma”ya dönüşmüştür.
5.8.3.2. İkinci Aşama: Ayıplarının Ortaya
Konulması ve Durumlarının İfşa Edilmesi
Bu aşama, münafıklar artık tedbiri elden bıraktıktan ve insanlar
için açığa çıktıktan sonra gelmiştir. Müslüman toplum, münafıkların
yaptıklarının farkında olan ve onlara karşı gerçekten uyanık davranan
bir topluma dönüşmüştü. Hakikat şu ki münafıklar bu olaylardan son-
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ra eski konumlarını tekrar elde etmeye çalıştılar, fakat başarılı olamadılar. Bunun üzerine iki yola başvurdular.
Birincisi: Rasulullah ’ﷺin şahsiyetine ve ahlakına hakaret etmek;
onunla ve ailesiyle ilgili söylentiler yaymak.
İkincisi: Müslümanlar arasına tefrika sokmak için her yöntemi kullanmak, ümmetin fertleri arasında ihtilaf, düşmanlık ve çatışma atmosferini körüklemek, onların kabilecilik duygularını ve kavmiyetçilik
damarlarını kullanmak.
Benî Mustalik Gazvesi’nde, dönüş yolunda iki kişi su almak için
gitmişlerdi. Anlaşmazlığa düşüp tartıştılar. Bu, her toplumda olabilecek sıradan bir olaydı, ancak bu olayı büyütecek ve ateşini harlayacak
gizli bazı güçler vardı. Öyle ki bu olay, olduğundan büyük bir hale
geldi. Tartışan iki kişiden biri Muhacirlerden, biri ise Ensardandı. Muhacir olanı, “Ey Muhacirler!” diye nida ederken Ensar olanı da “Ey
Ensar!” diye nida etti. Her iki gruptan da bazı insanlar toplandılar ve
kabilecilik duyguları depreşti. Böyle bir atmosferdeyken büyük bir hızla Rasûlullah  ﷺgeldi ve insanlara, Allah’ın kendilerine olan lütuflarını573
ve kabileciliğe davetin cahiliye daveti olduğunu, İslam’ın istediği bir
şey olmadığını hatırlattı. Cabir b. Abdullah  naklediyor: Peygamber
 ﷺşöyle dedi: “Bırakın şu cahiliye âdetini. Şüphesiz o kokuşmuş
bir âdettir.” Peygamber  ﷺgelip bu sözü söylediğinde Ensar sayıca
daha fazlaydı. Bilahare Muhacirlerin sayısı arttı. Abdullah b. Ubey, bu
olayı haber alınca şöyle dedi: “Bunu da mı yaptılar? Vallahi Medine’ye
döndüğümüzde aziz olanlar zelil olanları Medine’den çıkaracaktır.”
Tam da bu noktada bazı Medineliler Abdullah b. Ubey’den kurtulmak gerektiğini düşünüyorlardı, ancak Rasûlullah  ﷺbunu reddetti ki:
“Bırakın onu. İnsanlar ‘Muhammed, kendi adamlarını öldürüyor.’
demesinler.”574
573 Peygamber ’ﷺden önce Medineli iki büyük kabile olan Evs ve Hazrec arasında
sık sık tartışmalar ve çatışmalar yaşanır, Medineli Yahudiler tarafından bu durum kullanılırdı. Rasulullah ’ﷺin daveti kabul edilip hicret gerçekleştikten sonra
Medine’de iç barış ve huzur sağlanmıştı. Çeviren.
574 Buhari, 4525; Müslim, 2584.
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Ardından fitne söndü ve Müslümanlar, aralarında, birliklerine zarar verme, aralarını ayırma ve kabile naralarını yayma çabasında olan
gizli bir düşman olduğunu bir kez daha anladılar.
Başka bir gün, Medine Yahudilerinin liderlerinden Şâs b. Kays, Medineli bir grup Müslümanın yanına uğradı. Onların, birbirlerini sevdiklerini ve birbirleriyle kaynaştıklarını gördü. Bu durum onu kızdırdı. Cahiliye
şiirlerini iyi bilen bir Yahudi gencinden onlara Buâs Savaşı ile ilgili şiirler
okumasını istedi. Buâs Savaşı, İslam’dan önce Evs ve Hazrec kabileleri
arasında kırk yıl sürmüş bir savaştı. Genç, onlara şiirler okuyunca duygular galeyana geldi, eski yaralar tazelendi; kaynaşmış bir toplulukken
insanların arasına tefrika düştü. Kendilerini sevgi kaynaştırıyorken kin
hâkim olmaya başladı. Böyle bir ortamda hemen Rasûlullah  ﷺgeldi ve
hikmet dolu konuşmalarıyla akıllarını tekrar başlarına getirdi. Her zaman dediği gibi onlara bunun cahiliye alışkanlıklarından olduğunu, artık
tek bir dinin mensupları olduklarını, acısıyla tatlısıyla geçmişin geride
kaldığını; şimdi ayağa kalkıp geleceklerine bakmaları, zamanı geçmiş
bir ihtilafın bugünlerine hükmetmesine izin vermemeleri, bugünün olaylarında hakem yapılmaması gerektiğini hatırlattı.
Bu hikmetli, sâkin ve açık aklî muhakemeyle insanlar doğrularına
geri döndüler, Yaptıklarına pişman oldular. Herkes din kardeşinden
özür diledi. Kucaklaştılar. Böylece içlerindeki kin/nefret gitti; muhabbet ve saf duygular geri döndü.
Benî Mustalik Gazvesi sonrasında Rasûlullah ’ﷺe, Abdullah b.
Ubey’in oğlu Abdullah ’ın, babasının yaptıklarını ve tuzaklarını öğrendikten sonra babasının Medine’ye girmesine karşı çıktığı ve yüzüne
doğru kılıç çektiği haberi geldi. Peygamberimiz  ﷺsüratle bundan vazgeçmesi ve iyi geçinmesi için ona haber yolladı. Ne yaparsa yapsın,
münafık bile olsa babaya böyle davranılması mümkün değildi!
Nifak, nefeslerini Medine toplumuna üfüren bir oluşuma dönüşmüştü. Liderleri Abdullah b. Ubey’in ölümünün ardından münafıklar
saflarını düzeltmeye, dağınıklıklarını tanzim etmeye ihtiyaç duyar hale
gelmişlerdi. Kendileri için atılmayacakları meşru bir toplanma yeri ol-
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ması gerektiğine karar verdiler. Böylelikle insanların kendilerine katılımını kolaylaştıracak, bir meşruiyet elde etmiş olacaklardı. Meşru bir
toplanma mekânı olması özelliğiyle mescidden daha uygun bir mekân
olamazdı. Kendileri için toplanma yeri olması için derhal ayrı, bağımsız ve uzakta bir mescid inşa ettiler. İstedikleri meşruiyeti sağlamak
için Medine yönetiminden bu mekânda konaklamasını talep ettiler. O
dönemde Rasûlullah  ﷺTebük Gazvesi’ne çıkıyordu. Tebük’ten döndüğünde uğramak üzere onlara bir randevu vererek onlara bu fırsatı vermemiş oldu. Çünkü Tebük yolculuğu sürecinde kendisi için bir
şeylerin tertip edildiğini hissetmişti. Münafıklar, Rasûlullah ’ﷺin, bu
mescidde namaz kılmasını istiyorlardı. Tebük Gazvesi dönüşünde fiilen
böyle bir suikasta da giriştiler. Ancak Allah teâlâ, onu bu girişimden
kurtardı. Rasulullah  ﷺdönünce Allah ve Rasulüne karşı savaşmak,
dinine tuzak kurmak için hazırlanmış olan o mescidi yıkmaya karar
verdi. Bu olayla ilgili olarak Kur’an ayetleri nazil olmuştur.
“(Münafıklar arasında) bir de (müminlere) zarar vermek, (hakkı)
inkâr etmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce
Allah ve Rasûlüne karşı savaşmış olan adamı beklemek için bir
mescid kuranlar ve, ‘(Bununla) iyilikten başka bir şey istemedik.’
diye mutlaka yemin edecek olanlar da vardır. Halbuki Allah
onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder. Onun içinde asla namaz kılma! İlk günden takvâ üzerine kurulan mescid
(Kuba Mescidi) içinde namaz kılman elbette daha doğrudur. Onda
temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da çok temizlenenleri
sever.” (Tevbe, 9/107-108)
Rasûlullah ﷺ, onu yakmak üzere bazılarını gönderdi. Böylece
Peygamber  ﷺdöneminde, münafıkların dönemi sona ermiş oldu.
5.9. Muhammed ’ﷺin Hayvanlar Karşısındaki Tutumu

Rasûlullah ’ﷺin yaşadığı dönemde Araplar nezdinde hayvanların
özel önemi vardı. Çünkü yolculuklarında ve normal zamanlarında üzerine biniyorlar, tarla sürmede ve ekim işlerinde kullanıyorlar, üzerinde
yarışıyorlar, savaşlarda ve avlarda ondan yararlanıyorlardı. Ne var ki
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hayvanlara, yaygın bir şekilde sert ve kötü davranıyorlardı. Böyle bir
ortamda Rasûlullah  ﷺhayvanlara merhamet eden biri olarak gelmiş,
bunu pratik hayatında vurgulamış ve ashabına, hayvanlara yumuşak
davranmalarını öğretmiştir.
Rasûlullah ’ﷺin hayvanlara merhameti çeşitli açılardan ortaya çıkmaktadır. Bunların bazılarını örnek olarak vermek istiyoruz.
5.9.1. Hayvanlara İyi ve Yumuşak
Davranılmasını Emretmesi
Rasûlullah ﷺ, ümmetine, hayvanlara güzel ve yumuşak bir şekilde
davranmalarını emretmiştir. Eşi Aişe  bindiği deveye sert davrandı.
Rasûlullah  ﷺşöyle diyerek onu yumuşak davranmaya yönlendirdi:
“Yumuşaklık ve merhamet, bulunduğu şeyi mutlaka tezyin eder.
Neyden çekilip çıkarılırsa onu kötü bir hale getirir.”575
Rasûlullah ﷺ, ümmetine hayvanına iyilik yapan ve bu sebeple
Allah tarafından günahları affedilen bir adamın hikâyesini anlatır. Ebu
Hureyre , Peygamberimiz ’ﷺden rivayet ediyor: “Adamın biri yürüken çok susadığını fark etti. Bir kuyuya indi ve kuyudaki sudan
içti. Sonra dışarı çıktı. Çıkınca bir de baktı ki bir köpek, dili sarkmış, nefes nefese kalmış ve susuzluktan nemli toprak yiyor. Adam
‘Bu da benim gibi çok susamış!’ diyerek tekrar kuyuya indi. Ayakkabılarına su doldurup ağzıyla tuttu ve böylece kuyudan çıkarak
köpeğe su içirdi. Allah, adamın bu amelini pek makbul saydı ve
günahlarını affetti.” Ashab dedi ki: “Ya Rasulallah! Hayvanlar sebebiyle de ecir var mı?” Rasulullah  ﷺşöyle buyurdu: “Hayat taşıyan
her bir canlı sebebiyle ecir vardır.”576
5.9.2. Yolculuklarda Hayvanlara Güzel Davranılması
O dönemlerde hayvanlar, Araplarda ulaşım aracı olarak kullanılıyordu. Bu nedenle Rasûlullah  ﷺbu durumun, hayvanı ezme ve ona
kötü davranmaya sebep olmaması gerektiği hususuna vurgu yapmış
575 Müslim, 2594.
576 Buhari, 2363; Müslim, 2244.
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ve yolculuk yaparken hayvana binen kişinin, ona iyi davranmakla sorumlu olduğunu güçlü bir dille ifade etmiştir.
Bunun örneklerinden bazıları şunlardır:
Peygamber ﷺ, Ashâb-ı kirâma, yolculukları esnasında konakladıkları zaman hayvanlardan yükleri indirmedikçe namazla meşgul olmamalarını öğretmiştir. Enes b. Malik  anlatıyor: “Bir yerde konaklayacağımız zaman yükler çözülmedikçe namaz kılmazdık.”577
Hayvanlar yolda giderken de bir şeyler yerler. Rasûlullah  ﷺişte bu
yüzden hayvanlara bindiklerinde bu durumu gözden kaçırmamalarını
istemiştir. Nitekim yolda giderken verimli bir yerden geçecekleri sırada
hızlı gitmiyorlardı ki hayvan, yeme hakkını kullanabilsin. Hayvanların
yiyecek bir şey bulamadığı kurak yerlerden giderken ise hızlı yürüyorlardı.
Ebu Hureyre , Rasulullah ’ﷺin şu hadisini naklediyor: “Verimli
yerlerden yolculuk yaptığınızda develere haklarını verin. Kurak
yerlerden yolculuk yaptığınızda ise hızlı geçin.”578
5.9.3. Hayvanlara Eziyet Etmeyi Yasaklaması
Arapların hayvanlara verdikleri eziyet şekilleri çeşit çeşittir.
Rasûlullah  ﷺbu kötü uygulamaları yasaklamıştır.

Peygamber  ﷺyaşarken, ortaya çıkabilecek her türlü kötü uygulamayı kapsayacak şekilde hayvanlara kötü davranılmasının -genel olarak- yasaklandığını görüyoruz. Aynı şekilde onun hayatında, o zamanlar Araplar arasında sıklıkla görülen belli türden kötü muamelelerin
de yasaklandığını görüyoruz. Hayvanlara eziyet edilmesine dair genel
yasaklardan biri, hayvanların vücut bütünlüğüne zarar verilmesinin
yasaklanmasıdır. Abdullah b. Ömer  naklediyor: “Rasulullah ’ﷺi
şöyle söylerken duydum: “Hayvanların organlarını kesenlere, onları
yaralayanlara Allah lanet etsin.”579
577 Ebu Davud, 2551.
578 Müslim, 1956.
579 Buhari, 5515; Müslim, 2117.
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Rasûlullah  ﷺtarafından yasaklanan muayyen/belirli eziyet şekillerinden bazıları ise şunlardır:
* Yüzün damgalanması. Cabir  anlatıyor. Peygamber ’ﷺin yanından yüzü damgalanmış bir eşek geçiyordu. Şöyle buyurdu: “Bu
hayvanı böyle damgalayan kişiye Allah lanet etsin.”580
* Araplar ok atış talimi yaparlarken hayvanları hedef olarak kullanıyorlardı. Rasulullah  ﷺbunu yasaklamıştır. Abdullah b. Abbas ,
Peygamber ’ﷺin şu hadisini aktarıyor: “Ruh taşıyan hiçbir şeyi hedef olarak kullanmayın.”581
* Araplar, toplantılarında ve biraraya geldiklerinde hayvanın sırtını, konuşmak ya da şiir söylemek için bir minber gibi kullanıyorlardı.
Peygamberimiz  ﷺbunu da yasaklamıştır. Ebu Hureyre , Peygamber ’ﷺin şu sözünü nakleder: “Hayvanların sırtını minber olarak
kullanmaktan kesinlikle sakının. Şüphesiz Allah, ancak güçlükle ulaşabileceğiniz beldelere sizleri ulaştırmak üzere onları sizin
hizmetinize vermiştir. Size yeryüzünü bir nimet olarak vermiştir.
İhtiyacınızı yerden karşılayın.”582
Rasûlullah ﷺ, Ensardan, devesi olan birine uğradı. Adam hayvanı
aç bırakıyor ve çalıştırırken ağır yük yüklüyordu. Onu bundan menederek şöyle dedi: “Allah’ın, senin mülküne verdiği bu hayvancağız
konusunda Allah’tan korkmaz mısın?”583
Bir başka yerde Rasûlullah ﷺ, hayvanların ihmal edildiğinin işaretlerini görünce insanları bundan menetmiştir. Sehl b. Hanzala ’tan
rivayet edildiğine göre, Rasulullah ﷺ, karnı sırtına yapışmış bir devenin yanından geçiyordu. Dedi ki: “Bu dilsiz hayvanlarla ilgili olarak
Allah’tan korkun. Onlara, güç ve kuvvetleri yerindeyken binin ve
sağlıklı, semizken usûlünce yiyin.”584
580
581
582
583
584

Nevevî, Riyazu’s-Sâlihîn.
Müslim, 1957.
Ebu Davud, 2567.
Ebu Davud, 2549.
Ebu Davud, 2548.
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Peygamber ﷺ, ashabı ile birlikteydi. Ashabından biri, iki yavrusu
olan bir kuş gördü. İki yavruyu da aldı. Peygamberimiz  ﷺhemen
buna mani oldu. Olayı Abdullah b. Mesud  anlatıyor: “Rasulûllah ﷺ
ile birlikte bir yolculuktaydık. İhtiyaç için biraz uzaklaştı. İki tane yavrusu olan bir yılancıl kuşu gördük. Yavrularını yakaladık. Anneleri geldi.
Kanatlarını yere çarpmaya başladı. Peygamber  ﷺgeldi ve dedi ki:
‘Yavrularıyla kim bu kuşun canını acıtıyor? Yavrularını kuşa geri
verin.’ Yaktığımız bir karınca yuvasını görünce, ‘Bunu kim yaktı?’
diye sordu. “Biz” diye cevap verince şöyle buyurdu: ‘Ateşle, ancak
ateşin Rabbi azap edebilir.’”585
5.9.4. Hayvanlara, Onları Keserken İyi Davranılması
Rasûlullah ’ﷺin anlayışında hayvanlara olan merhamet, hayatla
sınırlı değildir. Aksine kesim esnasında da bunun dikkate alınması gerekiyordu. Bu anlayıştan hareketle Peygamber ﷺ, insanlara kesimi
güzellikle yapmalarını, keskin bıçakları tercih etmelerini ve hayvanı
rahatlatmalarını emretmiştir. Şeddâd b. Evs  şöyle diyor: Rasulullah ’ﷺden ezberlediğim iki şey vardır. Şöyle buyuruyordu: “Allah her
konuda iyi ve güzel olanı emretmiştir. Öldürmek zorunda kalırsanız güzellikle öldürün. Kesim yapacağınız zaman da güzellikle
kesim yapın. Herkes kesim yapacağı bıçağı bilesin de hayvanını
rahatlatsın.”586
Kesim esnasında hayvanlara karşı iyi sayılan davranışlardan biri
de kesim aletini hayvanın görmemesidir. Salim b. Abdullah , babasından, Rasulullah ’ﷺin bıçakların bilenmesini, hayvanlara gösterilmemesini ve kesim yapanların kesimi hızlı yapmasını emrettiğini
nakletmiştir.587

585 Ebu Davud, 2675.
586 Müslim, 1955.
587 Ahmed, 5830; İbn Mace, 3072.
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6.1. Peygamberlikten Öncesine Hızlı Bir Bakış
Rasûlullah ﷺ, küçüklüğünden beri barışçı ve mutedil bir kişiliğe
sahiptir. Hayatının daha ilk yıllarında -ister toplumsal ister daha küçük ölçekte olsun- çatışmaları sona erdirmeye yönelik daimî çabası ve
ihtilaflarda kılıcın hakemliğinden uzak duruşu göze çarpmaktadır. İki
önemli olayı bu duruma delil getirebiliriz: (Özetle)
6.1.1. Birinci Olay: Erdemliler Sözleşmesi
Rasûlullah ﷺ, orman kanunlarının hâkim olduğu, adeta güçlünün
zayıfı yediği ve mazlumun, insanlar arasından kendisine destekçi birini bulamadığı bir atmosferde yetişmiştir. Rasûlullah  ﷺzayıf sayılan
kesimden değildi. O güçlü ve asil sayılan bir kabileye mensuptu, hor
ve hakir de görülmüyordu, zira dedesi ve amcası Kureyş’in önderlerindendi. Ancak onun gönlü her zaman zulmü reddetmeye ve mazluma
arka çıkmaya meyilliydi. Siyer yazarları, Mekke büyüklerinden birinde
(Âs b. Vâil es-Sehmî’de) hakkı olan bir adamı rivayet etmektedirler.
Âs b. Vâil, bu kişinin malını almış ve iade etmeye yanaşmamıştır. O
kişi de kendisine yardımcı olmaları için tek tek insanların kapısını çalmış, ancak Âs b. Vâil’in konumundan korktukları için hiç kimse ona
yardım etmemiştir. Fakat bu durum Kureyşli bazı kişilerin mazluma
yardım etmek üzere bir araya gelip sözleşmelerine vesile olmuştur. Bu
kişiler kendi aralarında “erdemliler sözleşmesi” denilen bir antlaşma
yaptılar. Bu antlaşmanın en önemli fıkralarından biri, durumu ne olursa olsun mazluma yardımcı olmak, konumu ne olursa olsun zalimden
hakkını almaktı.
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Bu kişilerin arasında henüz yirmisini geçmemiş bir genç vardı.
Belki de aralarında en küçük olanlarıydı. Fakat hayır konularına ilgisi,
faziletlere olan muhabbeti onu bu sözleşmeye katılmaya, bulunabileceği tavsiyelerle fikir vermeye götürmüştü. Bu genç, henüz peygamber
olmayan Rasûlullah  ﷺidi. Günler geçip daveti zafer kazandığında ve
güçlü bir topluma önder olduğunda, gayrımüslimlerle yapılmış olmasına rağmen bu sözleşmeyi menfi karşılamamıştı. Aksine bu sözleşmeyi
tasvip ve teşvik etmiştir:
“Abdullah b. Cüd’ân’ın evinde bir sözleşmede hazır bulunmuştum. İslam geldikten sonra bir daha çağrılsam yine giderim.”588
6.1.2. İkinci Olay: Kâbe’nin Yeniden İnşası
Bu olay da aynı şekilde Rasûlullah ’ﷺin peygamberlikten önceki
şahsiyetinin özelliklerinin resmedilmesi konusunda güzel bir delildir.
Bi’setten önce Kâbe yanmış ve yıkılmıştı. Mekkeliler Kâbe’nin
binasını yeniden inşa etmek istediler. Kâbe’de özel bir yeri, İbrahim
’ın nübüvvetinden bu yana Arapların yanında ayrıcalıklı bir konumu
olan bir taş, Haceru’l-Esved vardı. Kureyşliler Kâbe’nin her bir köşesini bir kabileye taksim etmişti. Her kabile bir köşeyi ve bir duvarı yapacaktı. Bu, kabileler tarafından övünç kaynağı kabul ediliyordu. Onlar
büyük işlere katılmayı, şanlarının ölümsüzlüğü için bir fırsat görüyorlar
ve bu konuda asalet elde etmek için yarışıyorlardı. Haceru’l-Esved’in
yerine konulması sırası gelince, taşı Kâbe’deki yerine koyma şerefine
nâil olma konusunda aralarında büyük bir ihtilaf çıktı. Tarih boyunca
anılacak bir şeref! Neredeyse çatışmaya varacaktı. Herkes bunu kendi
ve kabilesi lehine bitirmek için kılıcını çekti. Ancak aralarından akl-ı
selim sahibi biri, hakeme başvurmaları yönünde bir öneride bulundu.
Fakat bu kez de hakemin kim olacağı konusunda ihtilafa düştüler. Bunun üzerine kim olursa olsun yanlarına gelecek ilk kişiyi hakem yapma
ve vereceği kararı kabul etme konusunda uzlaştılar.
588 İbn Hibbân, 4451.
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Yüce Allah onların yanına girecek ilk kişinin, ömrünün otuz beşinde
olan Rasûlullah  ﷺolmasını murad etti. Hepsi de buna sevindiler ve dediler ki: “Bu, güvenilir bir kişidir, onu hakem olarak kabul ediyoruz.”
Rasûlullah  ﷺonların kanlarının damarlarında duramadığını, fışkırmak üzere olduğunu anlamış; ellerindeki kılıçları, yüzlerindeki öfkeyi
görmüştü. Onun kabilesi de bu kabilelerden biriydi. Ağzından çıkacak
olumsuz bir söz, onlarca yıl sürecek bir savaşın fitilini ateşleyebilir,
kanlar sel olup akabilirdi. Söyleyeceği olumlu bir söz ise bu kanları
damarlarında tutabilir; barışı, sevgiyi, karşılıklı merhameti sağlayabilirdi. Rasûlullah  ﷺkan, ölüm ve yıkımı mı tercih edecekti, yoksa kan
dökülmesinin uzağında kalmayı mı?
Rasûlullah  ﷺbarışı, kan dökülmemesini tercih etti. Ridâsını yere
serdi ve her kabileden bir kişi çağırdı. Taş, ridâsının üzerine konulacak
ve taşınmasını hep birlikte yapacaklardı. Böylece bu şeref hepsine ait
olacak, kan akmayacaktı. Hepsi de canlarını koruyan bu çözüme razı
oldular. Rasûlullah  ﷺböylece gamı bir kenara itmiş oluyordu.
Bu iki olay ile daha başka birçoğuyla Rasûlullah ’ﷺin peygamber
olmadan önceki kişilik özellikleri, bizim için tam ve net olarak ortaya
çıkmaktadır. Bu olaylara bakınca onun; şiddeti reddettiği, zulümden
nefret ettiği, hakların yerine getirilmesini sevdiği, sürekli barış ve kan
dökülmemesi için çalıştığı zâhir olmaktadır.
6.2. Peygamber Olduktan Sonra Muhammed ﷺ
Rasûlullah  ﷺİslam’a davet etmiş ve Mekke’de asil kabul edilen
ailelerden ve köklü hanelerden bir grup ona tâbi olmuştu. Davetini
kabul eden diğer kişiler ise köleler, zayıflar ve azat edilmiş olanlardı.
Kısa bir süre sonra davetini açıktan yapmaya başladığında, Mekkeliler ona kötü davranmaya ve onunla birlikte bulunanlara çok kötü
işkenceler yapmaya başladılar. Nitekim Mekke’nin güneşin alevleriyle
ısınan çölü; ağır taşlar altında, üzerine atılmış nice çıplak bedene tanık oluyordu. Onlardan nicesi işkence altında ölüyor, nicesi gözlerini
kaybediyor; kimisi yaralanıyor, kimisi de dini sebebiyle fitnelere maruz
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kalıyordu. Onlar işkence altındayken Rasûlullah  ﷺyanlarına geliyor
ve bazılarına -mesela- şöyle diyordu: “Ey Yâsir ailesi sabredin! Kuşkusuz size va’dedilen Cennet’tir.”589
Şimdi şu soruyu soralım: Rasûlullah ’ﷺin sabır ve tahammülden
başka bir seçeneği yok muydu?
Kendisine iman edenlere, kendilerine işkence edip fitnelere maruz
bırakanlara karşı savaşmalarını emredemez miydi?
Herkesin hüsrana uğrayacağı bir savaşta kan akıtılmasını sağlama
gücü yok muydu?
Kendilerinin hak üzere olmalarından hareketle oğlu, babasını; kardeşi, kardeşini öldürüyor hale getirecek kudreti yok muydu? Zira hiçbir
günahları, suçları olmadığı halde eziyete uğramışlar, darp edilmişler,
işkence görmüşlerdi.
Elbette bu seçenekleri vardı. Ancak o bunu tercih etmedi. Bilakis sabır, güzel ahlak, eza verseler de insanları sevme silahını kuşandı. Kendisine inananlara da bunu emretti. Nitekim Kur’an ayetleri bu muhtevayı
vurgulayarak gelmiştir: “Kendilerine, ‘Elinizi savaştan çekin, namaz
kılın, zekât verin.’ denenleri görmedin mi?” (Nisa, 4/77)
Kur’anî emir ve Rasûlullah ’ﷺin, bağlılarına olan tavsiyesi, el çekmek, maruz kaldıkları bir kötülüğe misliyle mukabele etmemekti.
Bu durum Arap insanına ne kadar da ağırdır? Özellikle de küçük
görülmeyi ve haklı çıkarılmamaktan hoşlanmayan Arap insanına! Fakat onlar Rasulullah ’ﷺin emrine uydular ve ellerine set vurup kendilerine mani oldular. İyilik, sabır ve dikkate almamaktan başka bir şey
yapmadılar.
Böyle bir ortamda Kur’an, cihad emriyle nazil oldu. Ne var ki bu
cihad, sözle; yani hak sözü olduğu gibi ortaya koyma, insanlara beyan
etme, hiçbir fayda ya da zarar vermeyen birtakım taşlara kulluk ettiklerini açıklama şeklindeydi: “O halde, kâfirlere boyun eğme ve bununla
(Kur’an ile) onlara karşı olanca gücünle cihad et.” (Furkan, 25/52)
589 Ebu Nuaym, Hilyetu’l-Evliya, 1/140.
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Abdullah b. Abbas , ayette geçen cihadı, “Kur’an’la cihad” olarak açıklamaktadır.590
Rasûlullah  ﷺashâbı için bir çözüm yolu seçti ki, bu, aynı yerde iki
dinin bir arada kalması imkânsızlaştığında kan akmasını önlemek için
topraklarını, vatanını, geçmişini, mevcut yaşantısını ve geleceğini terk
ederek memleketlerinden hicret etmekti.
Müşrikler açısından mutlaka mücadele edilmesi gereken bir durum
söz konusuydu. Hemen onu öldürmek ve ashabını yok etmek için
planlar yaptılar. O ise Mekke’deki acı ve sıkıntılara karşı hicret etmeyi
tercih etti. Ancak bu acı ve sıkıntılar, kan dökülmesiyle ve insanlar
arasındaki bağların parçalanmasıyla kıyas edilemezdi. Ashâbı için ilk
önce Habeşistan’a hicret etmeyi tercih etti. Daha sonra da kendisi ve
geriye kalan diğer sahabîleri için (sonraları Medine-i Münevvere olarak
meşhur olacak olan) Yesrib’e hicret etmeyi seçti.
6.2.1. “Selamı591 Yayın!” Buyruğu
Yesrib’te karşı karşıya geldiği ilk şey, iki kabileden (Evs ve
Hazrec’ten) oluşan Yesribliler arasındaki köklü kabile anlaşmazlıklarıydı. Aralarında uzun yıllar süren savaşlar olmuştu. Sonuncusu, kesintisiz kırk yıldan fazla sürmüş olan Buâs Savaşıydı. Bu savaşın, her iki
kabileden de birçok kurbanı olmuştu.
Rasûlullah  ﷺilk olarak iki kabileyi barıştırmak ve aralarındaki
çatışmayı bertaraf etmekle işe başladı. Sürekli olarak tekrar savaşa
dönülmesine engel olmaya çalıştı. Öyle ki ne zaman biri tekrar eskiyi
alevlendirmek istese bu alevi söndürüyordu.
Onun dâimî çabası krizleri bitirmek, kan dökülmesini engellemek
ve kabileler arasında barışı tesis etmekti. O savaşmak için değil barış,
emniyet ve huzur için gönderilmişti. Medine’ye ilk ayak bastığında
söylediği şey de buydu. Müslüman olmadan önce Medine’de Yahudi
590 Kurtubi, el-Câmi li Ahkâmi’l-Kur’ân.
591 Selam kelimesinin Arapça ‘da aynı zamanda barış olduğuna dikkat edilmelidir.
(Çeviren).
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bir din âlimi olan Abdullah b. Selâm  şöyle anlatıyor: “Peygamber
 ﷺMedine’ye gelince insanlar ona doğru akın ettiler. Ben de onla dan biriydim. Onu görünce yüzünün yalancı birinin yüzü olmadığını
anladım. Kendisinden ilk duyduğum sözler şu olmuştu: ‘Ey insanlar!
Aranızda selamı yayın. Yedirin. Akrabalık bağlarını gözetin. İnsanlar uyurken siz geceleri namaz kılın. Böyle yaparsanız esenlikle Cennet’e girersiniz.’”592
Barış ve emniyet, hem Rasûlullah  ﷺiçin bir gaye ve talepti hem
de dinin de bir hedefiydi. Bu nedenledir ki Rasûlullah  ﷺMedine’ye
ulaşır ulaşmaz Medineliler için, orada yerleşik bulunan herkes için huzur ve emniyet tesis edecek bir barış sözleşmesi yapmaya çalışmıştır.
Müslüman, Yahudi ya da putperest ayırmaksızın. Önce Müslümanlar
arasında birtakım sözleşmeler yaptı ki, amacı Muhacirlerle (iki kabileden, Evs ve Hazrec’ten oluşan) Ensar arasında bir anlaşmazlığın çıkmamasıydı.
Aşağıda, bu sözleşmelerin bazı fıkralarına yer verilecektir:
Bu, Peygamber Rasûlullah  ﷺile Kureyşliler, Yesribliler ve onlara
tâbi olan, onlara katılan ve onlarla birlikte cihad eden mü’min ve Müslümanlar arasında yapılmış olan bir sözleşmedir:
1. Mü’minler, diğer insanlardan ayrı, tek bir ümmettir.
Bu madde, Müslümanların tamamının tek bir ümmet olduğu ve
Müslümanın İslam devletine tam bir bağlılığının bulunduğu anlamına
geliyordu.
2. Kureyşli Muhacirler, diyet ve fidye konusundaki âdetlerine bağlıdırlar. Kendi aralarında birbirlerinin âkilesi sayılırlar. Esirlerinin fidyesini örfe uygun bir şekilde öderler. Diyet ya da fidye oranları Muhacir
mü’minler arasında pay edilir. Ensardaki her kabile, diyet ve fidye konusundaki âdetlerine bağlıdır. Önceki âkile sistemine göre diyetlerini
karşılarlar. Onlardan her grup, örfe uygun şekilde esirlerinin fidyesini
öderler. Fidye oranları Ensar mü’minler arasında pay edilir.
592 Tirmizi, 2485; İbn Mace, 1334.
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Buna göre katilin Muhacir olduğu öldürme olaylarında diyetten
sadece Muhacirler sorumlu olacak ve Ensara yükümlülük yüklenmeyecekti. Ensardan olduğunda da Muhacirler sorumlu tutulmayacaktı.
3. Zor durumda olan mü’minler tek başlarına bırakılamazlar. Fidye
ya da diyet konusunda örfe uygun bir ödemeyle birbirlerine yardımcı
olurlar.
Yani içlerinden biri ihtiyaç içinde olduğunda, birbirlerine yardımcı
olmaları gerekir.
4. Muttaki mü’minler, kendi içlerinden haksızlık yapanlara ya da
zulmetmek, suç işlemek ve insanlar arasında fesat çıkarmak isteyenlere karşıdırlar.
Dolayısıyla mü’minler, kendilerinden biri de olsa zulmedenin yanında yer almayacak, onunla birlikte olmayacaklardır. İslam, her türlü
şekliyle zulme karşıdır.
5. Her birinin eli, bu kişilerin üzerindedir. İçlerinden birinin çocuğu da olsa.
Bir başka değişle içlerinden birinin oğlu da olsa zalime karşı dayanışma içinde olacaklardır.
6. Allah’ın emânı593 tektir. En alt seviyedeki mü’minin verdiği
emân, bütün mü’minleri bağlar.
Buna göre Müslümanlardan birinin yaptığı bir antlaşmanın mutlaka tamamlanması gerekir. Onlardan biri, bir başka kimseye malı ve
canı konusunda emân verirse hiçbir Müslümanın o kişiye bir kötülük
yapması mümkün değildir. Eman veren, antlaşma yapan Müslüman
en alt seviyede olduğu düşünülen biri olsa da bu emânı ve antlaşması
reddedilemez.
7. Müslümanlara tâbi olan yahudilerin, yardım ve eşitlik hakkı vardır. Kendilerine zulmedilemez, aleyhlerine dayanışmaya gidilemez.
593 İslâm ülkesine girmek veya İslâm ordusuna teslim olmak isteyen bir yabancıya
verilen can ve mal güvencesi. TDV, DİA.
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Bu maddeye göre Peygamber ﷺ, Müslümanlara, yahudilerle antlaşma yapmalarını şart koşmuş ve İslam ülkesinde antlaşmalı yahudilere haksızlık yapılamayacağı şartını getirmiş olmaktadır.
8. Mü’minlerin esenliği birdir. Allah yolunda savaşırken hiçbir
mü’min bu esenliğin dışında tutulamaz. Bu konuda aralarında eşitlik
ve adalet esastır.
9. Kim haksız yere bir mü’mini öldürürse ve kesin delillerle bu
suç sabit olursa, suçuna karşılık kendisine kısas uygulanacaktır. Ancak
maktulün velisi kısas uygulanmamasını kabul ederse kısasa gidilmeyecektir.
O halde Müslüman Müslümanı katlederse, veli infazdan vazgeçmediği, diyete razı olmadığı sürece ceza olarak misliyle mukabele edilmesine hükmedilir.
10. Bu anlaşmaya katılanlar arasında çıkabilecek her türlü ihtilaf,
Allah  ile Rasûlullah ’ﷺe götürülecektir.594

Bu son maddeye göre antlaşmada yer alan maddeler kapsamındaki anlaşmazlıklarda hükmüne başvurulacak ve itaat edilecek merci,
Allah’ın hükmü ve Rasulü ’ﷺin hükmü olmaktadır.

Peygamber ﷺ, bu antlaşmanın ardından bir de Medine’de Müslümanlarla birlikte oturan Yahudilerle bir anlaşma yapmıştır. Bu, vatandaşlık esasına dayalı bir antlaşmaydı. Şu anlama geliyordu: Onlar
hep birlikte ortak bir vatanın çocuklarıdırlar. Dışarıdan bir saldırı olduğunda birlikte bu vatanı savunmaları, düşmanlarına karşı tek vücut olmaları, barış yaptıklarıyla barış içinde yaşamaları, savaştıkları kişilerle
savaşmaları gerekir.
Bu antlaşmanın fıkraları ile önceki antlaşmanın fıkraları arasında
büyük bir benzerlik olduğunu görüyoruz. Bu durum Rasûlullah ’ﷺin,
Müslümanlar hakkında İslam ahkâmının uygulanması dışında iki kesim
arasında bir ayırıma gitmediği, hiçbirine haksızlık yapmadığı anlamına
gelmektedir.
594 İbni Hişâm; es-Sîretü’n-Nebeviyye, 1/501.
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Antlaşmada yer alan bazı maddeler şunlardır:
1. Avf oğulları yahudileri Müslümanlarla birlikte bir ümmettir. Yahudilerin dinleri kendilerinin, Müslümanların dinleri de kendilerinindir.
Her iki kesimin kendileri ve mevlaları595 için bu hüküm geçerlidir.
2. Yahudiler kendi giderleri, Müslümanlar da kendi giderleriyle sorumludurlar.
3. Bu antlaşmanın taraflarıyla savaşanlara karşı yardımlaşırlar.
4. Aralarında dürüstlük, iyi niyet ve iyilik esastır.
5. Hiç kimse antlaşma yaptığı kimseye kötülük edemez.
6. Yardım, haksızlığa uğrayanın hakkıdır.
7. Savaştıkları sürece savaş harcamalarına yahudiler mü’minlerle
birlikte katılırlar.
8. Yesrib şehrinin içi, bu antlaşma metni sahipleri için dokunulmazdır.
9. Bu antlaşma sahipleri arasında yaşanacak olaylarda veya büyümesinden endişe edilen anlaşmazlıklarda merci, Allah  ile Allah’ın
Rasulü/Rasûlullah ’ﷺdir.
10. Kureyş’e ve onlara destek olanlara emân verilemez.

11. Yesrib’e baskın yapanlara karşı birlikte hareket ederler. Bu
durumda her grup kendi yönüne gelen baskınla mücadele etmekle
sorumludur.
12. Bu antlaşma hiçbir zalim ve günahkâr ile cezaları arasına giremez.
Bu antlaşmalardan sonra da çeşitli kabilelerle birçok antlaşma
yapmıştır. Örnek olmak üzere birkaçını verebiliriz:
- Amr b. Mahşi ed-Damrî ile yaptığı antlaşma. Bu zât, kendi döneminde Damra oğullarının lideriydi. Antlaşma metni şöyleydi: “Bu,
595 Azat eden kişi ve azat edilen köle anlamında bir terim. Burada ikinci anlamda
kullanılmıştı. İslam Hukuku’nun da kabul ettiği anlayışa göre azat etme halinde
taraflar arasında velâ olarak ifade edebileceğimiz hukukî bir bağ oluşur. Bu bağ
özellikle diyet ve miras hükümlerinde etkilidir. Çeviren.
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Allah’ın Rasulü/Rasûlullah ’ﷺden Damra oğulları için yazılmış bir metindir. Onlar kesin olarak malları ve canları konusunda güvendedirler.
Allah’ın dinine karşı savaşmadıkları sürece kendilerine kastedenlere
karşı onlara yardım edilecektir. Peygamber ﷺ, kendilerini yardıma
çağırdığında olumlu karşılık vereceklerdir.”
- Müdlic oğulları ve antlaşmalı bulundukları Damra oğulları ile yapılan saldırmazlık antlaşması.
- Cüheyne kabilesiyle yapılan antlaşma. Bu kabile Kızıldeniz sahilinde yer alan Ays bölgesi sakinleriydi. Antlaşma metni şöyledi: “Onlar canları ve malları konusunda güvendedirler. Din ve aile konuları
dışında kendilerine zulmeden ve kendileriyle savaşanlara karşı yardım
göreceklerdir. İyi hal içinde olan, suç işlemeyen Cüheyne kabilesine
mensup bedeviler de aynı haklardan yararlanacaklardır.”
Yapılan bu türden pek çok antlaşmadan Rasûlullah ’ﷺin, çevresindeki kabileler, komşuları ve diğer kesimler arasında barışı tesis etmek için ne denli çaba sarf ettiği bizim için net bir biçimde ortaya
çıkmaktadır. Bunun da ötesinde belirtmemiz gereken bir yön daha
vardır. O da savaşla barış ve ateşkes arasında muhayyer bırakıldığında
barışı tercih etmesidir. Hatta her daim barış imkânını arardı. Hendek
Savaşı’nda Kureyşliler, Gatafan ve diğer kabilelerle birlikte gelerek on
binden fazla savaşçıyla Medine’ye saldırmışlardı. Sayıca, kadın-erkek
Medine nüfusunun tamamından fazlaydılar. Rasûlullah  ﷺsavaştan ve
kan dökülmesinden uzak durmak istedi. Tarihçiler ve hadisçiler şunu
kaydetmektedirler:
“Şüphe yok ki Rasûlullah ﷺ, her ikisi de Gatafan kabilesinin reisleri olan Uyeyne b. Hısn, Hâris b. Avf ile Medine meyvelerinin 1/3’i
karşılığında, kavimlerine geri dönmeleri şartıyla sulh yapmak istedi.
Bu konuyla ilgili görüşmeler yapıldı. Rasulullah ﷺ, Medinelilerin liderlerinden olan Sa’d b. Muâz  ve Sa’d b. Ubâde  ile istişarelerde
bulundu. Her ikisi de şunu söyledi. ‘Eğer bunu sana Allah emretmişse
bize düşen, dinlemek ve itaat etmektir. Bizzat senin yapmayı düşündüğü bir şeyse kabul etmeyiz. Vallahi biz ve onlar şirk üzere, putlara
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tapan birer kavimdik. Onlar Medine meyvelerinden sadece misafirlik
olarak ya da satın alarak yiyebilmeyi umabilirlerdi. Allah bizi İslam’la
müşerref ve muazzez kıldıktan sonra mı mallarımızı kendi ellerimizle
götürüp onlara vereceğiz?’ Bunun üzerine Rasûlullah  ﷺşunu söylemiştir: ‘Şüphesiz bu, Arapların size karşı tek bir yaydan ok attıklarını gördüğümde sizin yararınıza yapmayı düşündüğüm bir
şeydi.’”596
6.2.2. Hudeybiye Barış Antlaşması
Hicretin 6. senesinde Müslümanlar mukaddes Beytullah’a gitmeyi arzuladılar. Onu tavaf etme, umre ibadetini ifa etme muhabbetine
kapıldılar. Mekke içindeki veya dışındaki herhangi bir Arap gibi, dönemin kuralları gereği onların da böyle bir hakları vardı. Şayet bu hak,
Kureyşlilere mahsus bir haksa Rasûlullah  ﷺve beraberindekilerin büyük bir kısmı Kureşliydiler. Konu, umre veya hac için Mekkelilerden
izin istemeye ihtiyaç bırakmıyordu, çünkü İbrahim ’dan bu yana
izne dayalı değildi.
Rasûlullah  ﷺumre yapmak üzere Mekke’ye gitmek için hazırlık yaptı. Müslümanlar da onunla birlikte hazırlandılar. Yaklaşık bin
dört yüz kişiydiler. Yanlarına silah almadılar. Zira savaşmak için yola
çıkmıyorlardı. Fakat sürpriz bir şekilde Mekkelilerin savaşmak, umre
yapmalarını ve Mekke’ye girişlerini engellemek için hazırlandıkları
haberini aldılar. Müslümanlar bu duruma çok şaşırdılar. Çünkü daha
önce Mekke’ye girişin ve mukaddes Beytullah’ın tavaf edilmesinin engellenmesi türünden böyle bir şey hiçbir Arab’ın başına gelmemişti.
Rasûlullah ﷺ, Mekkeli askerlerin giremeyeceği, çatışma ve savaşın
önünü alabileceği başka bir yolu tercih etti. Hudeybiye’nin bulunduğu,
Seniyyetü’l-Mirar adı verilen alan boyunca uzanan engebeli bir yola
girdi. Peygamber  ﷺMekke dışında, Hudeybiye’de beklemeye başladı. Savaşmak istemiyordu, bu amaçla gelmemişti. Kureyş’i kastederek
ashâbına şöyle dedi: “Hayatımı elinde bulundurana yemin ederim
596 Bezzâr, Müsned; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr.
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ki Allah’ın dokunulmaz kıldığı değerlere saygı içeren ne tür bir
öneri getirirlerse getirsinler kabul edeceğim.” Başka bir rivayette
ise şu ifadelerle nakledilmektedir: “Vallahi, Kureyş bugün akrabalık
ilişkilerinin gözetilmesi yönünde ne isterse istesin kendilerine onu
mutlaka vereceğim.”597
Kureyş’in düşmanca tutumuna ve büyüklük taslamalarına rağmen
Rasûlullah  ﷺkan dökmemekte ısrarcı olmayı sürdürdü. Şöyle sesleniyordu: “Âh Kureyş, ah! Şavaşlar onları yiyip durdu. Ne kaybedeceklerdi sanki insanlarla arama girmeselerdi. İnsanlar bana bir
şey yapacak olsaydı Kureyş istediğini elde etmiş olacaktı. Allah,
beni onlara üstün kıldığında ise İslam’a gireceklerdi ve bol bol
nasipleneceklerdi.”598
Peygamber ﷺ, onlara, Müslümanlar adına olayın içyüzünü
açıklayacak bir elçi göndermeyi düşündü. Müslümanlar arasından,
Kureyş’in en sevdiği kişiyi, Osman ’ı seçti. Osman , onların
yanında biraz fazla kalmış, onu alıkoymuşlardı. Bu esnada Kureyş’in,
Osman ’ı öldürdüğü şayiası yayılmaya başladı. Arap örfünde
elçilerin öldürülmesi, savaş ilanı anlamına geldiği için Rasûlullah ’ﷺin
ashâbı galeyana geldi.
Kureyş, kendilerini tehdit etmek ve korkutmak üzere bazı elçiler
yolladı. Müslümanlar aleyhine son derece ağır şartlar içeren bir anlaşma teklif ettiler. Ancak bu antlaşma kan dökülmemesini sağlayabilecek bir antlaşmaydı. İçerdiği ağır şartlara rağmen Rasûlullah  ﷺbu
antlaşmayı kabul etti.
Bu noktada bizi asıl ilgilendiren, Müslümanlar aleyhine taşıdığı
haksız şartlara rağmen, barışı sağladığı için Rasûlullah ’ﷺin onayladığı söz konusu antlaşmanın bazı fıkralarına hızlıca değinmek olacaktır:
* Rasûlullah  ﷺve ashâbının, bu yıl için memleketlerine geri dönmeleri ve Mekke’ye girmemeleri. Ertesi yıl Müslümanlar Mekke’ye gi597 Ahmed, 1834
598 Buhari, 2734.
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rebileceklerdir. Ancak binitli olanların yanlarındaki silahlardan başka
hiç kimse silah taşımayacaktır.
* On yıl süresince taraflar arasında savaş yapılmayacaktır. Bu süre
içinde insanlar barış halinde, güvende olacaklardır.
* Kureyş’ten kim Rasûlullah ’ﷺe gelirse onu kabul etmeyecek ve
iade edecektir. Rasûlullah ’ﷺden ayrılıp Kureyş’e gidecek olanlarsa
geri iade edilmeyecektir.
Bu maddelere baktığımızda çoğunlukla Kureyş’in çıkarına olduğunu görürüz. Birinci şart, önlerinde birkaç mil kaldığı halde Müslümanların Mekke’ye girişinin yasaklanmasıdır. Bu şart, Müslümanlar için o
kadar ağırdı ki! İkinci şart, on yıl süreyle savaş yapılmamasıydı. Bu şart
da Kureyş lehineydi. Rasûlullah  ﷺile yaptıkları savaşlar ve evlatlarının
İslamiyet’i kabul ederek ona katılmaları yüzünden güç kaybetmişlerdi. Şimdi bu ateşkes, dengeyi tekrar sağlama ve yeniden güç kazanma adına Kureyş’in çıkarınaydı. Üçüncü şart, Müslümanları eziyordu.
Çünkü Müslümanlara, Mekkelilerden Müslüman olarak kendilerine sığınan kişileri iade etme zorunluluğu getiriyordu, ama aynı zorunluluğu
Mekkelilere getirmiyordu.
Bütün koşullar ve şartlar Rasûlullah ’ﷺi, haksız ve ezici maddeleri
sebebiyle antlaşmayı reddetmeye götürüyordu. Durum Müslümanların
çok ağırına gidiyordu. Zira Rasûlullah ’ﷺin bu barışı kabul etmeye
meylettiğini görüyorlardı. Neredeyse antlaşmayı imzalamak üzereydi. Hapsedilip işkence edildikten sonra ellerinden kurtulup kaçan bir
Müslümanın çıkagelmesi, olayı büsbütün zora sokmuştu. Bu kişi, görüşmeler yapmak üzere gelmiş bulunan Süheyl b. Amr’ın oğluydu.
Rasûlullah  ﷺhenüz antlaşmayı imzalamamış olmasına rağmen Süheyl, oğlunun antlaşmanın ilk uygulama konusu olmasını şart koşuyor
ve Rasûlullah  ﷺtarafından teslim edilmesini istiyordu.

Rasûlullah  ﷺne yapacaktı? Savaş bulutları ufukta gözükmeye,
kan kokusu burunlarda tütmeye başlamıştı. Ancak Rasûlullah  ﷺantlaşmayı kabul etti. Kan dökme adına, herkes için barış ve emniyet
içerdiği, savaşı bir kenara bırakıp güzellikle komşuluk halinde yaşama
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imkânı taşıdığı için bu şartları onayladı. Süheyl b. Amr ile, antlaşma
maddelerinin yazılması ve birlikte imzalamak için oturdu. Süheyl b.
Amr, “Bismillâhirrahmânirrahîm” sözünü yazmak istemeyince Müslümanların hisleri üzerindeki tahrik iyice artıyordu. “Bismikellâhümme”599
ifadesinin yazılmasını istiyordu. “Bu, Allah’ın Rasulü Muhammed ’ﷺin
yaptığı bir barış antlaşmasıdır.” ifadesinin yazılmasına da karşı çıkıyor
ve şöyle diyordu: “Senin Allah’ın Rasulü olduğunu bilseydim seninle
savaşmazdım. Kendi adını ve babanın adını yazmalısın.”
Rasûlullah  ﷺantlaşmanın bütün fıkralarını, şekil ve içerikle ilgili
bütün şartlarını onayladı. Hatta Süheyl b. Amr’ın talebi doğrultusunda
sahabî Ebu Cendel’i iade etmeyi bile!
Antlaşmayı onay sürecinde Rasûlullah ’ﷺin karşı karşıya kaldığı
bu olaylar, pahalı bir bedel ödese bile savaşı reddeden ve barışa düşkün olan kişiliğinin boyutlarını kesin bir şekilde ortaya koymaktadır.
6.3. İslam Toplumundaki Azınlıklarla Olan İlişkileri
Rasûlullah  ﷺhayatının son on yılını yükselmekte olan genç bir
devletin lideri olarak yaşadı. Lideri olduğu bu devlette, azınlıklara karşı
tutumu acaba nasıldı?
6.3.1. “İnsan,” Mükerremdir
Muhammedî mesajı inceleyen kişi, bu mesajın insan onurunu koruduğunu, değerini yükselttiğini görecektir. Bütün insanlar -Müslüman
olsalar da olmasalar da- Âdem ’ın çocuklarıdır. Şüphesiz Allah teâla,
Âdemoğlunun hepsini değerli birer varlık olarak yaratmıştır: “And olsun ki, Biz, insanoğullarını şerefli kıldık, onların karada ve denizde gezmesini sağladık, temiz şeylerle onları rızıklandırdık, yarattıklarımızın pek çoğundan üstün kıldık.” (İsrâ, 17/70)
Beşer olma özellikleriyle Rablerinin önünde her birinin birtakım
hakları vardır. İnsanlar Rableri huzurunda sadece takvaları, imanları ve
599 Senin adınla, ey Allah’ım!
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güzel ahlaklarıyla ayrılırlar. Rasûlullah ﷺ, Müslüman olmayanlarla olan
ilişkilerinde bu değerleri çoğu kez öne çıkarma gayretinde olmuştur.
Bir hadiste şöyle buyurur: “Bir cenaze gördüğünüz vakit, geçip
gidene kadar ayağa kalkın.” Derken bir cenaze geçiyordu. Ayağa
kalktı. Kendisine, “Bu, bir yahudinin cenazesi” denince şöyle buyurdu: “O da bir can değil mi?”600
Rasûlullah ’ﷺin Müslüman olmayan hastaları ziyaret ettiği de olurdu. Peygamber  ﷺhasta olan Ebu Talib’i ziyaret etmişti.
Aynı şekilde hasta olan yahudi bir genci de ziyaret etmişti.

Müslüman olmayanların komşuluk haklarına da özenle dikkat etmiştir. Şöyle demiştir: “Allah katında en hayırlı olacak dost, dostuna en hayırlı olan kişidir. Allah katında en hayırlı olacak komşu,
komşusuna en hayırlı olan kişidir.”601 Bu hadis gayrımüslim de olsa
her komşuyu kapsamaktadır.
Rasûlullah ﷺ, kendisine inanmayanların hürriyetlerini ellerinden
almak için gönderilmemiştir. Aksine onlarla eşine az rastlanır bir hoşgörüyle ilişki kurmuştur.
Alman filozof J. Wolfgang Von Goethe şöyle demiştir: “Şüphe
yok ki en büyük hoşgörü, başka din mensupları karşısında gösterilen
hoşgörüdür. Dine uymayan eylemler ve tahrifler karşısında ortaya
konan hoşgörüdür. İlahî anlamıyla hoşgörü, İslam Peygamberinin,
Müslümanların kalplerine ektiği hoşgörüdür. Kuşkusuz Muhammed
ﷺ, hoşgörülü en büyük kişiydi. İslam Peygamberi ﷺ, kendisine
hakaret yoluyla ya da fiilen saldıranların, yoluna engeller çıkaranların
veya buna benzer eylemlerde bulunanların hiçbiri aleyhine zorlu
bir tavır takınmamıştır. Affediciydi; ashâbı bu konuda onu takip
etti, Müslümanlar da onu izledi. Hoşgörü, geçmişte de, hâlihazırda
da İslam dininin en belirgin ve yüce özelliklerinden biridir. Hakikat
adına belirtmek isterim ki Müslümanın hoşgörüsü, zayıflığından
600 Buhari, 1313; Müslim, 961.
601 Buhari, 1356.
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kaynaklanmamaktadır. Ancak Müslüman, diniyle şeref duyarak,
inancına sarılarak hoşgörülü davranır.”602
Rasûlullah ’ﷺin ashâbı, başkalarıyla birlikte yaşama konusunda
ondan öğrendikleri çok yüce örnekler sunmuşlardır. Enes b. Malik 
anlatıyor: Ömer ’ın yanındaydık. Mısırlı Kıptî biri çıkageldi ve şöyle
dedi: “Ey Mü’minlerin Emîri! Sana başvuran biri olarak huzurundayım.” Ömer ona dedi ki: “Ne oldu sana?” Adam şöyle cevap verdi:
“Amr b. Âs (Mısır valisi), at yarışı düzenledi. Benim atım öndeydi, insanlar da bunu gördü, ama oğlu Muhammed b. Amr, ‘Kâbe’nin Rabbine yemin ederim ki benim atım öndeydi.’ dedi. Bana doğru yaklaşınca
kendisini tanıdım ve ‘Kâbe’nin Rabbine yemin ederim ki benim atım
öndeydi.’ dedim. Ardından ‘Al sana! Ben asillerin oğluyum.’ diyerek
kırbaçla bana vurmak üzere bana doğru yeltendi. Bu olay babası Amr
b. Âs’a ulaştı. Olayı sana getirmemden endişelenerek beni hapsetti. Ondan kaçtım. İşte karşındayım.” Râvi Enes  diyor ki: “Vallahi
Ömer, ‘otur’ demekten başka bir şey söylemedi. Amr b. Âs’a şunu
yaz: ‘Sana bu mektubum ulaşınca buraya gel. Oğlun Muhammed’i
de yanında getir.’ Mısırlıya da ‘Amr gelene kadar burada kal.’ dedi.
Amr mektubu alınca oğlunu çağırdı. ‘Bir olay oldu mu? Bir suç mu
işledin?’ diye sordu. Oğlu ‘Hayır’ dedi. Amr, ‘O halde Ömer seninle
ilgili neden böyle bir mektup yazdı ki?’ diye sordu. Ömer’in yanına
geldiler. Allah’a yemin olsun ki biz Ömer’in yanındayken Amr, izâr
ve ridâsıyla603 çıkageldi. Ömer, Amr’ın oğlunu görebilmek için etrafa
bakınmaya başladı, onun babasının arkasında durduğunu gördü. ‘Mısırlı nerede?’ dedi. Adam, ‘Buradayım’ diye karşılık verdi. Ömer ona
şunu söyledi: ‘Kırbaç önünde duruyor. Onunla şereflilerin oğluna vur
bakalım!’ O da diz çökertene kadar vurdu. Biz de vurmasını istiyorduk. Adam vurmayı bırakmadı. Öyle ki artık vurmamasını istemeye
başladık. Oysa Ömer şöyle diyordu: ‘Şereflilerin oğluna vur, bakalım!’
Daha sonra Ömer, Mısırlıya, ‘Tamam, şimdi de Amr’a vur! Vallahi,
602 Ahlâku’l-Müslimîn ve Âdâtühüm,, Arapça’ya çeviren: O. Muhammed Osman, s. 20.
603 Hacda giyilen üst ve alt giysiler. Olayın hac mevsiminde geçtiği anlaşılıyor.
Çeviren.
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oğlu, babasının gücüne güvenerek sana vurabilmiştir.’ dedi. Mısırlı ise
şu yanıtı verdi: ‘Ey Mü’minlerin Emîri! Hakkımı aldım ve öfkem kalmadı. Ey Mü’minlerin Emîri! Bana vurana vurdum.’ Ömer  Mısırlının
bu sözleri üzerine şöyle dedi: ‘Vallahi, ona vuracak olsaydın sen bırakmadıkça aranıza girip engel olmazdık.’ Sonra da Amr’a dönüp dedi ki:
‘Ey Amr! Anneleri hür doğurduğu halde insanları ne zamandan beridir
köle yerine koydunuz?!’ Amr özür dilemeye ve şöyle söylemeye başladı: ‘Bunu bilmiyordum.’ Ömer, Mısırlıya döndü ve ‘Doğruca yoluna
git. Kuşkulandığın bir şey olursa hemen bana yaz.’ dedi.”
6.3.2. Dinde Zorlama Yoktur
Rasûlullah  ﷺve ashabı; hakkın, önceki peygamberlerin mesajının
tamamlayıcısı olan İslam’a tâbi olmakta olduğunu yakînen bilmelerine
rağmen hiç kimseyi istemedikleri halde asla İslam’a girmeye zorlama
gayretinde olmamışlardır. Kur’an, bu durumu açık bir biçimde ortaya koymaktadır: “Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik
birbirinden ayrılmıştır. O halde kim tâğutu reddedip Allah’a inanırsa, kopmayan sağlam kulpa yapışmıştır. Allah işitir ve bilir.”
(Bakara, 256)

Hiç kimse İslam’a girmeye zorlanamaz. Zorlayan, çocuklarının iyiliğini isteyen bir baba; zorlanan da babasının kendisine karşı şefkatinden kuşku duymayan bir evlat bile olsa! Hatta bizzat Rasulullah ’ﷺi,
insanları bu dine girmeye zorlamaktan menetmiştir: “(Rasûlüm!) Eğer
Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi elbette iman ederlerdi. O halde sen, iman etmeleri için insanları zorlayacak mısın?”
(Yunus, 10/99)

Semavî din mensuplarının İslam dininin hükümranlığı altındaki
durumlarını araştıran Rahip Konstans Georgio, şu tespitlerde bulunmuştur: “Dokuzuncu yılında İslamiyet, Arap Yarımadasının tamamını
kuşattığı halde Rasûlullah  ﷺne yahudileri ne de hıristiyanları, kendi
dinine girmeye zorlamıştır. Zira onlar ehl-i kitaptılar. Rasûlullah ’ﷺin,
Necran piskoposu Ebu’l-Hâris’e yazdığı mektupta, İslamiyet’ten sonra
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Arap Yarımadası’nda hıristiyanların durumunun çok daha iyiye gittiğini
gösteren ifadeler yer almaktadır. Mektupta Rasûlullah  ﷺşöyle demekteydi: ‘Bismillâhirrahmânirrahîm. Peygamber Muhammed’den piskopos Ebu’l-Hâris’e. Ayrıca Necran’ın diğer piskoposlarına, kâhinlerine,
onlara tâbi olanlara ve rahiplerine. Kuşkusuz sahip oldukları az ya
da çok mabetleri, ibadetleri, ruhbanlıkları, Allah ve Rasulüne komşu
olma hakları kendilerinin olmaya devam edecektir. Hiçbir piskopos
piskoposluktan, hiçbir rahip rahiplikten, hiçbir kâhin de kâhinlikten
alınmayacaktır. Hakları ve yetkilerinde604 hiçbir değişiklik yapılmayacaktır. İçinde bulundukları durumla ilgili hiçbir şey değiştirilmeyecektir. Bu hükümler, samimiyetle bağlı kaldıkları ve sulhun yüklediği sorumlulukları yerine getirdikleri sürece zulüm altında ezilmeden ve zulmetmeden geçerli olacaktır.’605 (Georgio şunları söylemektedir:) “Bu
mektup, hristiyanların, dinî sembollerini yerine getirme konusunda
hür olduklarına işaret etmektedir. Müslümanlardan hiç kimse bu konularda onları sıkıştırmamıştır. Hicretin dokuzuncu senesinde başlarında
başpiskopos Ebu’l-Hâris, piskopos Abdülmesih ve kafilenin başkanı
el-Eyhem olduğu halde Necranlı hıristiyanlardan bir heyet gelmişti. Peygamber’in yanına girmek istediklerinde resmî dinî elbiselerini
kâmilen giymişlerdi. Hiç kuşku yok ki Peygamber, hıristiyanlara özel
bir saygı gösteriyordu. Çünkü Kur’an onları anlatıyor ve onlara değer
veriyordu.”606
İslam, Müslüman olmayanlara kendi dinleri üzere kalma konusunda hürriyet tanımakla yetinmemiş, dinlerinin sembollerini uygulamalarını serbest bırakmış ve ibadet mekânlarını korumuştur. Rasûlullah ﷺ,
mabetlerde bulunan kişilere dokunmayı ashâbına yasaklıyordu. Nitekim gayrımüslimlere ait bir ibadethaneye bir gün olsun müdahalede
bulunmamıştır. Onun ardından ashâbı ve halifeleri de bunun amacını
çok iyi özümsemişlerdi. Bu nedenle onlar, askerî komutanlarına, ibadet mekânlarına yıkarak ya da istilâ ederek müdahale etmemeleri604 Kendi dinî alanlarıyla ilgili olarak. Çeviren.
605 Muhammed Hamidullah, el-Vesâiku’s-Siyasiyye, 179.
606 Konstans Georgio, Nazratün Cedidetün fî Sîrati’r-Rasûl, s. 372.
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ni tavsiye ediyorlardı. Tarihte “Ömer Vesikaları” adıyla anılan Ömer
’ın Kudüs’e yazdığı emannâmede şunlar yer almaktadır:
“Bu, Allah’ın kulu, Mü’minlerin Emîri Ömer’in Kudüslülere verdiği
emândır. Canları, malları, kiliseleri, haçları, hastaları, suçsuz olanları
ve diğer din sâlikleri için kendilerine bir emân vermiştir. Kiliseleri mesken yapılmayacak, yıkılmayacak; kilisenin kendisinden ya da avlusundan veya haçlarından eksiltme yapılmayacaktır. Onların mallarından
bir şey de alınmayacaktır. Dinleri konusunda baskı görmeyeceklerdir.
Onlardan hiçbirine zarar verilmeyecektir. Kudüs’te onlarla birlikte yahudilerden hiç kimse oturtulmayacaktır.”607
Bu son kısma bir bakalım. “Kudüs’te onlarla birlikte yahudilerden
hiç kimse oturtulmayacaktır.” Şüphesiz bu, Kudüslülerden gelen özel
bir talebe binâen emannâmeye konulmuştu.
Aynı şekilde evlilik, boşama gibi kendilerine özgü anlayışlara uygun bir şekilde sosyal hayatlarını sürdürmelerine de imkân tanımıştır.
Tarihçi rahip James Michener şunları ifade etmektedir: “Rahipler
kesin bir dille, ehl-i kitabın güzel muamele gördüğünü belirtmektedirler. İbadetlerinde hürdüler. Bu tespitin kesin olarak doğru olduğunu
Nasturî patrik 3. İşûyâb’ın, enstitüden arkadaşı olan patrik Sem’ân’a,
İslâmî fetihten sonra yazdığı şu mektup ortaya koyabilir. Mektupta şu
ifadeler geçmektedir: ‘İşte! Rabbin, kendilerine dünya hükümranlığı
ve liderliği bahşettiği Araplar şimdi bizim yanımızdalar. Bununla beraber Hıristiyanlığa bir kötülük yapmıyorlar, bize yardımcı oluyorlar.
İnançlarımızı korumamıza engel olmuyorlar. Rahiplere ve azizlere saygı gösteriyorlar!’”608
6.3.3. Adalet Değerleriyle Birlikte Yaşamak
Rasûlullah ﷺ, Müslümanıyla, Müslüman olmayanıyla bütün insanlar arasında adaleti emretmiştir. Kur’an’da Allah teâlâ’nın şu sözleri
geçmektedir: “Allah size, mutlaka emanetleri ehli olanlara ver607 Taberî, Tarihu’t-Taberî, 3/ 609.
608 Muhammed Emîn Hasen, Hasâisu’d-Da’ve, s. 166.
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menizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar güzel öğütler veriyor!
Şüphesiz Allah her şeyi işitici, her şeyi görücüdür.” (Nisa, 4/58)
Rasûlullah  ﷺayetleri almış ve en mükemmel haliyle yerine getirmiştir. Kim olduklarına, cinsiyetlerine, dinlerine, asaletlerine bakılmaksızın herkes arasında adaletle emredilmekteydi. Haklı olan kişi
zalim bir Müslüman bile olsa herkes eşittir: “Ey iman edenler! Allah
için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir
topluluğa duyduğunuz kin, sizi âdil davranmamaya itmesin. Adaletli olun; bu, Allah korkusuna daha çok yakışan (bir davranış) tır.
Allah’a isyandan sakının. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilmektedir.” (Mâide, 5/8)
Kur’an Rasûlullah ’ﷺe, hüküm vermesi için gelen kitap ehli arasında adaletle hükmetmesini emretmiştir: “Eğer hüküm verirsen, aralarında adaletle hükmet. Allah âdil olanları sever.” (Maide, 5/42)
Bir gün bir Yahudi, hırsızlık yapmakla suçlandı. Hakikatte ise bu
ithamdan uzaktı. Bu Yahudi’nin suçsuzluğu ile ilgili olarak Allah şu
ayeti indirmişti: “Allah’ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında hükmedesin diye sana Kitab’ı hak ile indirdik; hainlerden taraf olma! Ve Allah’tan mağfiret iste, çünkü Allah, çok yarlığayıcı,
ziyadesiyle esirgeyicidir. Kendilerine hıyanet edenleri savunma;
çünkü Allah hainliği meslek edinmiş günahkârları sevmez. İnsanlardan gizler de Allah’tan gizlemezler. Halbuki geceleyin, O’nun
razı olmadığı sözü düzüp kurarken O, onlarla beraber idi. Allah
yaptıklarını kuşatıcıdır (O’nun ilminden hiçbir şeyi gizleyemezler).
Haydi siz dünya hayatında onlara taraf çıkıp savundunuz, ya kıyamet günü Allah’a karşı onları kim savunacak yahut onlara kim
vekil olacak? Kim bir kötülük yapar yahut nefsine zulmeder de
sonra Allah’tan mağfiret dilerse, Allah’ı çok yarlığayıcı ve esirgeyici bulacaktır. Kim bir günah kazanırsa onu ancak kendi aleyhine kazanmış olur. Allah her şeyi bilicidir, büyük hikmet sahibidir.
Kim kasıtlı veya kasıtsız bir günah kazanır da sonra onu bir suç-
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suzun üzerine atarsa, muhakkak ki, büyük bir iftira ve apaçık bir
günah yüklenmiş olur.” (Nisa, 4/105-112)
Bu ayetlerin manalarıyla ilgili olarak müfessir Taberî şunları kaydetmektedir: “Canı ya da malı konusunda bir Müslümana veya antlaşmalıya hainlik eden bir kişi adına hareket ederek onun tarafını tutma.
Hainlik ettiği bir hakkı talep ederken onu savunma. Ey Muhammed!
Allah’tan mağfiret dile! Başkasının malına hainlik eden kişinin davasında hata yapmanın sorumluluğu karşısında Allah’tan affedilmeni
iste.” Taberî bu ayetlerin, suçsuz bir yahudinin itham edilmesi üzerine
nazil olduğunu açıklamaktadır.609
Rasûlullah  ﷺotuzdan fazla hadiste ashâbına, antlaşmalıların hakları
konusunda uyarılarda bulunmaktadır. Bu kişiler, antlaşma ile Müslümanlara bağlanmış olan kimselerdi. Bu hadislerden bazıları şöyleydi: “Kim
bir antlaşmalıyı öldürürse Cennet’in kokusunu alamayacaktır. Oysa
Cennet’in kokusu kırk yıllık mesafeden bile duyulacaktır.”610
“Dikkatinizi çekerim. Her kim bir antlaşmalıya zulmeder,
hakkını kısar ya da gücünün üzerinde bir yük yükler veya haksız yere
ona ait bir şeyi alırsa Kıyamet Günü onun vekili ben olurum.”
“Allah ve Rasulünün güvencesinde olan bir kişiyi kim öldürürse
Allah ona Cennet’i haram kılar.”611
“Kim haksız yere bir antlaşmalıyı öldürürse Allah ona Cennet’i
haram kılar.”612
Bu tür hadisleri, Peygamberimiz ’ﷺin ashabından birçok kişi bizzat duyduklarını ifade ederek nakletmişlerdir. Bu hadisler, İslam toplumunda antlaşmalıların korunmasının öneminin büyüklüğüne delalet
etmektedir.
Rasûlullah ﷺ, İslam şartına bakılmaksızın bir kimseye işkence yapılmasını yasaklamıştır:
609
610
611
612

Taberî, Câmiu’l-Beyân fî Te’vîli’l-Kur’ân, ilgili ayetler.
Buhari, 6914.
Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, 18511.
Nesâî, 4747; Ebu Davud, 2760; Ahmed, 19864
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“Şüphesiz Allah , dünyadayken insanlara işkence yapanlara
azap edecektir.”613
Şu kesindir ki bu dinde de geldiği gibi akide konusu; beyan, anlama
ve düşünme süreçlerinden sonra ikna olmaya, idrak etmeye dayalıdır;
zorlama ve dayatma konusu değildir. Rasûlullah  ﷺpeygamber olarak
gönderildikten sonra Müslüman olmayan bir kişinin güç kullanılarak ve
dayatmayla Müslüman olması için zorlandığı bir hâdise duymadık. Bu,
İslam’ın inanç hürriyetine verdiği değerle ilgili başlı başına bir delildir.
Rasûlullah ﷺ, İslam toplumundaki Müslüman olmayan kişilerin
can, mal ve onurlarını korumuş, onlara bunun güvencesini vermiştir.
İslam yurdunda bulundukları sürece ne Müslümanlardan ne de başkalarından bu konuda bir müdahale gelecektir. Ömer , Hire ahalisinden bir zimmîyi614 öldüren Müslüman birine -ona karşılık- kısas
uygulamıştır.615
6.3.4. İyi İlişkiler Temelinde Birlikte Yaşama
Rasûlullah ’ﷺin öğretileri önemli bir ilkeyi, Müslüman için esas
olanın bütün varlıklarla iyi ilişkiler içinde olmak ilkesini miras bırakmıştır. Şöyle buyurmuştur: “Ben sadece, ahlakî değerleri tamamlamak için gönderildim.” Aynı rivayetin bir diğer ifadesinde ise “ahlakî
değerleri” kelimeleri yerine “salih ahlakı” kelimeleri geçmektedir.616
Ahlakî değerler, herkese karşı geçerlidir, Müslüman olup olmamaları
farketmez.
Milletler ve insanlar arasında birlikte yaşama, birbirini anlama ve
birbirine yardımcı olma anlayışı; insanlığın çok ihtiyaç duyduğu bir
konudur. Peygamber  ﷺmesajında, her yönüyle rahmet ve çeşitli
yönleriyle güzel ilişkiler geliştirmeyi emretmektedir. Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır: “Allah, sizinle din uğrunda savaşmayan ve sizi
613
614
615
616

Müslim, 2613.
İslam ülkesinde yaşayan gayrımüslim vatandaş. Çeviren.
Abdurrezzak, Musannef, 15/185.
Ahmed, 8729.
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yurtlarınızdan çıkarmayanlara iyilik yapmanızı ve onlara âdil
davranmanızı yasaklamaz. Çünkü Allah, adaletli olanları sever.”
(Mümtehine, 60/8)

İslam âlimleri bu ayette yer alan iyilik şeklinde meâli verilen birr
kelimesini şu sözleriyle açıklıyorlar: “Birr, zayıf olanlara merhametle
yaklaşmak, fakir olanlarının ihtiyaçlarını gidermek, aç olanlarını doyurmak, çıplak olanlarını giydirmek, korku ve aşağılanma endişelerini
gidermek için onlara sıcaklık gösterme ve şefkatli olma adına yumuşak söz söylemek demektir. Aynı şekilde komşuluk ilişkilerinde karşılaşılacak ezalarına, giderebileceği, korktuğu ya da beklentisi olduğu
için değil; sadece onlara olan ilgisinden dolayı tahammül göstermek
demektir. Onların hidayet bulması, dünya ve ahiret saadetine nâil olan
kişilerden olmaları için dua etmek, dinî ve dünyevî her işlerinde onlara
tavsiyelerde bulunmak, gıyaplarında biri onlara sıkıntı verecek olduğunda onların haklarını korumak… demektir.”617
Müslüman olmayan akrabalarla ilgili olarak, güzel ilişkilerin geliştirilmesi daha da önem kazanmaktadır. Anne-baba konusunda farz
derecesine ulaşmaktadır. Ebu Bekir ’ın kızı Esmâ  anlatıyor: “Annem, Kureyş’le antlaşma yapıldığı dönemde müşrikken yanıma geldi. Hemen Peygamber ’ﷺe gittim. Dedim ki: ‘Ya Rasulallah! Annem
yanıma geldi. Beni özlemiş. Ona olan akrabalık hukukunu gözeteyim
mi?’ Rasulullah  ﷺşunu söyledi: ‘Evet, annenle olan akrabalık hukukunu gözet.’”618
Hıristiyan olan Necran heyeti, Rasûlullah  ﷺikindi namazından
sonra Mescid-i Nebevî’deyken gelip huzuruna girdiler. İbadet vakitleriydi. Mescid-i Nebevî’de ibadet etmek için ayağa kalktılar. Orada
bulunan insanlar engel olmak istediler. Peygamberimiz  ﷺbuna mani
oldu ve “Onları rahat bırakın.” dedi. Doğuya yöneldiler ve ibadetlerini
yaptılar. Meşhur İslam âlimi İbn Kayyım bu konuda şu değerlendirmeyi yapmaktadır: “Bu olayda, ehl-i kitabın Müslümanların mescidlerine
617 Karâfî, el-Furûk, 3/15.
618 Buhari, 2620; Müslim, 1003.
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girebileceklerine dair delil vardır… Bu, ehl-i kitaba, Müslümanların
bulunduğu bir ortamda ve onların mescidlerinde olağan dışı hallerde
ibadetlerini yapma imkânının tanındığına delildir.”619
Eşi Aişe  anlatıyor: “Rasulullah  ﷺvefat ettiğinde zırhı, otuz
sâ’ arpa karşılığında bir yahudinin yanında rehindi.”620 Bu, ailesinin
nafakası içindi.
Yine Aişe ’dan gelen bir rivayete göre bir grup, Rasulullah
’ﷺin yanına geldi ve “ölüm üzerinize olsun” anlamına gelen “essâmu aleyküm”621 dediler. Rasulullah “ ﷺSize de” şeklinde mukabelede bulundu. Ne demek istediklerini anlamıştım. Ben de “Ölüm ve
lanet sizin üzerinize olsun.” diye mukabelede bulununca Rasulullah
 ﷺşöyle dedi: “Sakin ol ey Aişe! Allah her halükarda nezaketi ve
yumuşaklığı (rıfkı) sever.” Bunun üzerine dedim ki: “Ya Rasulallah!
Ne dediklerini duymadın mı?” Rasulullah  ﷺşöyle buyurdu: “‘Size
de,’ dedim ya!”622
Peygamber  ﷺMüslümanlara, civarlarında yaşayan zimmîlerle
iyi ilişkiler içinde olmalarını emretmiştir. Nafaka ihtiyacı olanlarının ihtiyaçlarını karşılamalarını istemiştir. Zira devlet, Müslüman
ve zimmîlerin fakir olanlarından sorumludur. Onlara ve bakmakla
mükellef oldukları kişilere uygun bir hayatı garanti etmiştir. Çünkü
onlar Müslüman devletin vatandaşlarıdır, Müslüman devlet de her vatandaşından mesuldür. Rasulullah  ﷺşöyle buyurmuştur: “Her biriniz sorumlusunuz ve her biriniz sorumlulukları sebebiyle hesaba
çekileceksiniz.”623
2. Halife Ömer , Şam’dayken cüzzamlı bir grup hıristiyanın
yanından geçtiğinde onlara sadaka gelirlerinden verilmesini; acziyet,
yaşlılık ve fakirlik hallerinde yiyeceklerinin karşılanmasını emretti.
619 İbn Kayyım el-Cevziyye, Zâdü’l-Meâd, 3/538.
620 Buhari, 2916; Müslim, 1603.
621 Akıllarınca selam ifadesine benzeterek belli etmeden hakaret etmek istiyorlar.
Çeviren.
622 Buhari, 2935; Müslim, 2165.
623 Buhari, 893; Müslim, 1829.
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6.3.5. Çalışma Hürriyetleri
Rasûlullah  ﷺgayrımüslimlere; gerek başkalarıyla sözleşmeler yaparak gerek kendi hesaplarına veya serbestçe istedikleri mesleği seçerek diledikleri ekonomik faaliyetlerde bulunma ve Müslümanların
ülkesinde çalışabilmeleriyle ilgili taahhütler vermiştir. Bu konuda Müslümanlarla birebir eşit sayılıyorlardı. Alım-satım ve diğer sözleşmeler
konusunda, faizden uzak kaldıkları sürece her türlü işlem yapabilme
hakları vardı. Faiz, şarap, domuz vb. gibi İslam’ın yasakladığı ve topluma zarar verebilecek türden şeyler dışında yaptıkları işlemlerde yetki,
onlara aitti. Sadece belirtilen konularda kısıtlama getirilmişti. Bu da
onlara ya da içinde yaşadıkları topluma verebileceği zararlar sebebiyleydi. Aynı zamanda mülkiyet, zanaat ve meslekî faaliyetlerde bulunma gibi diğer hürriyetlere de sahiptiler.
6.3.5.1. Muhammed  ﷺve İletişim İlkesi
Rasûlullah ’ﷺin, mücadelenin birinci derecede fikirlerin mücadele
ettiği bir alanda olduğuna, bütün insanlara hayır getirdiğine dair güçlü
bir inancı vardı. İnsanlara hayrı mecbur tuttuğunda onu kabul etmeyebileceklerini biliyordu. Akidenin güç kullanılarak dayatılamayacağını
kesin olarak bildiği gibi. Akide kalbin bir ameli; zihnî ve aklî bir ikna
oluş, gönüllü psikolojik bir kabullenişti. Onun istediği işte buydu. Başka bir yol isteseydi, mesafeler kısalır ve bu hedefe en kısa ve en kolay
yoldan ulaşırdı.
Tarihçiler sıklıkla şöyle bir cümle kullanılırlar: “İnsanlar, yöneticilerinin dinine bağlıdırlar.” Bununla, yöneticilerin, kendi inançlarını
ve yöntemlerini bütün insanlara mecbur tuttuklarını anlatmak isterler. İnsanlığın başlangıcından bu yana bu durumun yaşandığına vurgu
yaparlar. Güçlü olan, görüşlerini dayatır; zengin olan, insanlar arasında hükmünü yürütür. İnsanlar, zenginliği ve yaptığı infaklar sebebiyle onun peşinden gidebilirler. Zenginlik ve güç gibi her tür imkân,
Rasûlullah ’ﷺe teklif edilmiştir, hatta saltanat dahi önerilmişti. Ancak
bunların hepsini kesin bir şekilde reddetmiştir. Ashabından Câbir b.
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Abdullah  naklediyor: “Kureyş, konuşmak üzere Utbe b. Rabîa’yı
gönderdi. Ağır başlı, sakin bir adamdı. Rasulullah ’ﷺin yanına geldi.
Dedi ki: ‘Ey kardeşimin oğlu! Sen aramızda, çok iyi bildiğin bir soya
sahipsin. Kavmine büyük bir şey getirdin. Onunla kavmini gruplara
ayırdın. Beni bir dinle. Bazılarını kabul edebileceğin bazı tekliflerde
bulunmak istiyorum. Eğer bununla mal peşindeysen mallarımızdan bir
kısmını aramızda senin için toplayalım, böylece en zenginimiz olursun. Eğer şeref peşindeysen seni liderimiz yapalım, sen istemedikçe
bir karar almayalım. Yok, eğer sultan olmak istiyorsan seni sultanımız
yapalım. Sana cinler müptela olmuş ve kendinden savamıyorsan senin
için derman arayalım. Bu uğurda sen iyileşinceye kadar mallarımızdan
ne gerekiyorsa harcayalım.’ Utbe sözünü bitirince Rasulullah  ﷺona,
Fussilet Suresi’nin şu ilk ayetlerini okudu:
“Hâ. Mîm. (Kur’an) rahmân ve rahîm olan Allah katından indirilmiştir. (Bu,) bilen bir kavim için, âyetleri Arapça okunarak
açıklanmış bir kitaptır. Bu kitap müjdeleyici ve uyarıcıdır. Fakat
onların çoğu yüz çevirdi. Artık dinlemezler. Ve dediler ki: ‘Bizi
çağırdığın şeye karşı kalplerimiz kapalıdır. Kulaklarımızda da
bir ağırlık vardır. Bizimle senin aranda bir perde bulunmaktadır.
Onun için sen (istediğini) yap, biz de yapmaktayız!’ De ki: ‘Ben de
ancak sizin gibi bir insanım. Bana ilâhınızın bir tek İlâh olduğu
vahyolunuyor. Artık O’na yönelin, O’ndan mağfiret dileyin. Ortak koşanların vay haline! Onlar zekâtı vermezler; ahireti inkâr
edenler de onlardır.” (Fussilet, 41/1-7)624
Rasûlullah  ﷺzenginlik ve saltanat içeren bu cömert teklifi reddetmiştir. O halde saltanat isteseydi, elde edebilir, Kureyş’e sultan olurdu.
Bu gücünü kullanarak insanları İslam’a sevkedebilirdi. Ondan sonra
da kimse karşı koyamazdı. Bu, daveti için çok daha kolay, kısa sürede
daha büyük sayıda insana ulaşmaya daha yakın olanıydı. Çünkü Kureyş, Arapların dinî liderleri konumundaydı. Onların sultanı Müslüman
624 Beyhakî, İbn İshâk.
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bir peygamber olduğunda iş kolay olur; yarımadanın tamamı İslam’a
girerdi.
Mal isteseydi onların en varlıklısı olur; malıyla kalpleri kendine
çekebilir, yanındaki mallardan beklentileri olan kalpler ona boyun eğebilirdi. Fakat Rasûlullah  ﷺkesin olarak biliyordu ki inançlar saltanat
otoritesiyle benimsetilemez, parayla satın alınamazdı. Akideyi, ne korku kalpte yeşertebilir, ne de beklenti kalıcı kılabilirdi. Bu nedenle o,
Müslüman olmayanlarla her daim iletişim halinde olmaya çalıştı. Zira
kendisini kalplere ve akıllara ulaştırabilecek başka bir yol olmadığını
yakînen biliyordu.
İslam davetinde böyle bir yol takip etti, bu yolun dışına asla çıkmadı. Abdullah b. Abbas , ismi Dımâd el-Ezdî olan Yemenli birinin
Mekke’ye gelişini anlatır:
“Dımâd, Mekke’ye geldi. Şünûe Ezdlerindendi. Cin musallat olan
kişileri tedavi ederdi. Mekkeli kendini bilmezlerin ‘Muhammed cinlere
sarmış’ dediklerini duydu. Bunun üzerine içinden ‘Bu adamı bir görsem. Belki Allah ona benim vesilemle şifa verir.’ diye geçirdi. Rasulullah  ﷺile karşılaştı. Dedi ki: ‘Ya Muhammed! Ben bu hastalığı rukye
yoluyla tedavi edebiliyorum. Allah benim vesilemle dilediğine şifa veriyor. Sana da rukye yapayım mı?’ Rasulullah  ﷺşöyle cevap verdi:
‘Hamd sadece Allah’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerlerinden ve amellerimizin kötülülüklerinden O’na sığınırız. Allah’ın hidayete erdirdiğini
saptıracak hiç kimse yoktur. O’nun saptırdığına hidayet edecek
de hiç kimse yoktur. Allah’ın bir olduğuna ve hiçbir ortağının olmadığına, Rasûlullah ’ﷺin O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik
ederim.’ Dımâd dedi ki: ‘Bu söylediklerini benim için tekrar edebilir
misin?’ Rasulullah  ﷺbu sözleri üç kez tekrar etti.
Bunun üzerine Dımâd şunu söyledi: ‘Vallahi kâhinlerin, sihir yapanların ve şairlerin sözlerini dinledim. Fakat senin sözlerin gibisini
hiç duymadım. Deniz dalgalarının gürültüsüne ulaşmış gibiler. Uzat

Rahmet Peygamberi Muhammed ﷺ

326

elini de Müslüman olmak üzere sana bey’at edeyim.’ dedi ve böylece
Müslüman olup bey’at etti.”625
Nitekim Kur’an, onun bi’setinin gayesini belirlemiş, davetine muhatap olacaklarla birlikte takip edeceği yöntemi ortaya koymuştur:
“(Rasûlüm!) Sen, Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır
ve onlarla en güzel şekilde mücadele et! Rabbin, kendi yolundan
sapanları en iyi bilendir ve O, hidayete erenleri de çok iyi bilir.”
(Nahl, 16/125)

Bu ayet, İslamî davetin üç esasını barındıran bir çağrıdır: Hikmet,
güzel öğüt ve en güzel tartışma.
6.4. Muhammed ’ﷺin Risaletinde
Barışta Bir Yöntem Olarak Islah
Rasûlullah ﷺ, çevresini kuşatan hayatın bütün alanlarını kapsayacak şekilde, karşılaştığı her anı, ıslah amacıyla değerlendirmiştir. Çünkü
o, Rabbânî metottan uzak yöntemlerin geriye bıraktığı ıslah edilmesi
uzun yıllar gerektiren pek çok şey olduğunu düşünüyordu. Bu şeyler
insana ait bütün kavramların içini boşaltmış ve onu değersiz bir hedef
haline getirmiştir. Bu yüzden insan; Rabbini, kendi özünü ve amacını
unutmuş, Allah ’nin insana yüklediği kulluk ve yeryüzünü imar etme
sorumluluğunu ihmal etmiştir.
Yeryüzünde ıslah, peygamberlerin gönderiliş gayesi ve ilk vazifeleridir. Bu faaliyetlerinde onlar, kendilerine ihsanı emreden ve kötülüğü
yasaklayan Allah teâlâ’nın rızasını ararlar. Allah teâlâ, peygamberi Şuayb ’ın diliyle şöyle buyurmaktadır: “Dedi ki: Ey kavmim! Eğer
benim, Rabbim tarafından (verilmiş) apaçık bir delilim varsa ve O
bana tarafından güzel bir rızık vermişse buna ne dersiniz? Size
yasak ettiğim şeylerin aksini yaparak size aykırı davranmak istemiyorum. Ben sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. Fakat başarmam ancak Allah’ın yardımı iledir. Yalnız O'na
dayandım ve yalnız O’na döneceğim.” (Hûd, 11/88)
625 Müslim, 868.
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Bize düşen, şu önemli noktayı, Rasûlullah ’ﷺin ıslah programını
kâmil manada uygulamaya, ancak hicret ettikten ve devletini kurduktan sonra muvaffak olduğu gerçeğini idrak etmektir. Bir başka deyişle
programını, araya sadece kendi dışında gelişen istisnaî hallerin girdiğion yılda tatbik edebilmiştir. Bu istisnaî haller savaş halleridir.
Ömür diliminde ve milletlerin tarihinde son derece kısa olan bir
süreçte büyük başarı sağlayabilmek için hızlı adımlar atması gerekiyordu. İnsanlığın binlerce yıldaki kirliliğinin on yılda değiştirilebilmesi
bir tür hayaldi. Ancak Rasûlullah ’ﷺin ve ümmetinin hayatını araştıranlar; onun, ıslah faaliyetlerini yürüttüğü bu on yılda muazzam bir
değişim gerçekleştirdiğini çok iyi bilmektedirler.
Bu, insanda hayranlık uyandırmaktadır. Bu kadar kısa sürede bütün bunlar nasıl meydana gelmiştir?!
6.4.1. Dünyanın Din İle Islah Edilmesi
Uzun zamandan beri zihinlerde kökleşmiş “din, sadece insanların
Allah ile olan ilişkilerini düzenler.” şeklinde bir düşünce söz konusudur.
Bu düşünce sahipleri, ya açıkça ya da dolaylı olarak şunu söylüyorlardı: “Kayser’in hakkını kaysere, Allah’ın hakkını Allah’a bırak!” İnsan
düşüncesinin saplandığı bu taşlaşmış fikir, insanlar üzerinde bir yük
halini almıştır. Çünkü din sadece Allah’la olan ilişkileri düzenleyecekse; o halde hayatta din lehine kayda değer bir fayda yok demektir.
Bu durumda ise bütün değerler ve hükümler yöneticilerin iradeleri ve
istekleriyle irtibatlandırılmış olmaktadır. Onların güzel buldukları hak,
istemedikleri şeyler ise batıl demektir.
Buna göre değerler üzerinde ölçü alınacak hâkim vicdan, sadece
hâkimlerin iradeleridir. İşte Rasûlullah ﷺ, değerlerdeki bu düşüşü değiştirmek ve durumu sahih ölçüsüne bağlamak üzere gelmiştir. Söz
konusu sahih ölçü, beşer olmamız hasebiyle iradelerimizin, değerler
üzerinde hâkim konumda olmaya elverişli olmamasıdır. İnsan, konumu ne olursa olsun, sonuçta insandır. Dolayısıyla değerler alanındaki
ölçünün, insanların yaratıcısına iade edilmesi gerçekten de önemli bir

328

Rahmet Peygamberi Muhammed ﷺ

zorunluluktur. İnsanları yaratan O’dur. Onların yararına olan ve onları
ıslah edecek şeyleri O bilir. Bu minvalde Kur’an ayetleri şöyle gelmiştir: “Yaratan bilmez olur mu? O, Latif’tir, Habîr’dir/Haberdardır.” (Mülk, 67/14)
Kur’an ilk indiği günden son indiği güne kadar bu amacı ve bu anlayışı vurgulayagelmiştir. Rasûlullah  ﷺİslam’a davet ettiği ilk günden beri
insanlara; Allah’ın birliğini, yaratıcılığını, rızık veren, dirilten ve öldüren,
fayda veya zarar verenin O olduğunu hatırlatmıştır. Müslüman olup Allah teâlâ’nın yaratıcılığını ikrar ettiklerinde ise onlara şunu söylemiştir:
“Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra
Arş’a istivâ eden, geceyi, durmadan kendisini kovalayan gündüze
bürüyüp örten; güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah’tır. Bilesiniz ki, yaratmak da, emretmek de
O’na mahsustur. Âlemlerin Rabbi Allah ne yücedir!” (Âraf, 7/54)
Onlara sürekli şunu tekrar ediyordu: Dikkat edin! Allah’tan başka
bir yaratıcı yoktur. Hükümranlığında O’ndan gayrı emredecek yoktur.
6.4.2. Pratiği Olan Bir Islah Yöntemi
Rasûlullah ﷺ, okuma-yazma bilmeyen bir topluma gelmiştir. Bu
toplum, dünyevî ilimlerden tamamen uzaktı. O dönemlerde insanlık
bütünüyle ilimden kopuktu. Sadece İran ve Bizans ile Mısır, Hind ve
Çin’de bir miktar ilerleme vardı.
Böyle bir ortamda Kur’an, ilme teşvik etti. Nitekim ilk ayeti “oku”
olmuştur. Ayrıca bir surenin tamamı “Kalem” adıyla adlandırılmıştır.
Konuyla ilgili bazı ayetler de şöyledir: “De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunları hakkıyla
düşünür.” (Zümer, 39/9) Yani âlimle, âlim olmayan kişi bir tutulabilir mi?
Yüce Allah’ın buyurduğu üzere âlim daha üstündür: “Ey iman edenler! Size ‘Meclislerde yer açın.’ denilince yer açın ki Allah da size
genişlik versin. Size ‘Kalkın’ denilince de kalkın ki Allah sizden,
inananları ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükseltsin.
Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” (Mücadele, 58/11)
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İlimde bir şeref bulunduğu için Allah teâlâ, Rasûlullah ’ﷺe şöyle
demesini emretmektedir: “‘Rabbim! İlmimi artır.’ de.” (Tâhâ, 20/114)
Kendisinde ilim bulunmayan kişilerin ilim iddiaları, ilme şeref olarak yeter. Cehalet batağına gömülü olanların bile cahil olmadıklarını
iddia etmeleri de cehalet için, düşüklük olarak yeter.
Rasûlullah ﷺ, ashabını, ilim öğrenmeye ve ilimlerini artırmaya teşvik ediyordu: “İlim öğrenme amacıyla kim bir yola girerse Allah o
kişiye, Cennet’e giden bir yolu kolaylaştırır. Kuşkusuz melekler, ilim
talep eden kişiden hoşnut olduklarını göstermek için kanatlarını indirirler. Sudaki balıklara varıncaya kadar göklerde ve yerde olanlar
da âlim için istiğfarda bulunurlar. Âlimin âbide olan üstünlüğü, ay
ışığının diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Şüphe yok ki âlimler,
peygamberlerin vârisidirler. Peygamberler ise ne dinar ne dirhem
miras bırakırlar. Onlar sadece ilmi miras bırakırlar. Her kim bu mirastan bir hisse alırsa çok hisse almış olur.”626
“İlim talep etmek, kadın-erkek her Müslümana farzdır.”627
Peygamberimiz ﷺ, ashâbına, ilmin öldükten sonra bile kula fayda
vereceğini öğretmiştir: “Âdemoğlu öldüğü zaman, üç şey hariç amel
defteri kapanır. Sadaka-yı câriye, faydalanılmaya devam eden ilim
ve kişiye dua eden salih evlad.”628
Ashâbı da onun yolunda gitmeye devam etmiştir. Abdullah b. Mesud  diyor ki: “Ya âlim ol ya da öğrenci. Sakın ha kendi fikri olmadığı için onun bunun ardına takılan bir kişi olma.”629
Bu sebeplerden dolayıdır ki, Peygamber ﷺ, ashabının eğitimine
ve onların seviyelerinin yükseltilmesine özel önem vermiştir.
Bedir esirleri arasında okuma-yazma bilen bir grup vardı. Ancak
fidye için yeterli malları yoktu. Peygamberimiz  ﷺonlara Müslüman626 Tirmizi, 2682; Ebu Davud, 3641; İbn Mace, 223. Tercümesi verilen hadisin aslı için
bakınız: Müslim, 2699.
627 İbn Mace, 224.
628 Müslim, 1631.
629 İbn Kayyım el-Cevziyye, İ’lâmü’l-Muvakkîn, 2/160.
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ların çocuklarından on kişiye okuma-yazma öğretmelerini şart koştu.
Böylece serbest kalacaklardı. Rasûlullah ﷺ, ashâbı için, mal değil ilim
talep ediyordu. Çünkü o, ümmetler için, ilmin maldan daha yararlı
olduğunun farkındaydı, zira ilim, milletler için gerçek bir hazinedir.
Rasulullah ﷺ, ashâbı için ilim imkânlarını hazırlamıştır. Onun
mescidi, eğitim-öğretim için en geniş alanı sunuyordu. Sahabe-i kiram
orada okuma-yazma öğrendi ve buradan ilim intişar etti. Mescidle, ondan sonra ilmî hayatta rol oynar hale geldiler. Öyle ki mescidler, ilmin
dünyaya yayıldığı birer minareye dönüştüler. Dünya, ilmin değerine
saygı gösterme ve ilmi yüce tutma konusunda Peygamberimiz ’ﷺin
yolunu takip eden Müslümanlardan çok istifade etti.
6.5. Savaştaki Muhammed ﷺ
Barış zamanlarına ait ilkeleriyle birlikte Muhammedî mesaj, çatışma ve savaş dönemlerinde de geçerli olmuştur. Rasûlullah ’ﷺin mesajında savaş, başlı başına talep edilen ve istenen bir durum değildir.
Ancak savaş bazen kesin bir hal alır; ondan kaçılması, uzak durulması
imkânsız hale gelir. Düşman sana saldırdığında ve yok etmek istediğinde kendini savunmaktan başka ne yapabilirsin ki?!
Devletini bir güç tehdit ettiğinde ve kendi ilkeleriyle kendi değerlerini ve fikirlerini sana dayatmak istediğinde kendini, topraklarını, malını ve değerlerini savunmaktan başka sen ne yapabilirsin?!
Birileri mukaddesatını kirletirken, onurunu ve namusunu ayaklar
altına alırken ve bu konuda da ısrar ederken mukaddesatını ve onurunu savunmaktan başka ne yaparbilirsin?!
Rasûlullah  ﷺve ashâbı savaşlarda karşı karşıya kaldığı bu saldırılara
rağmen, ümmeti için savaşa dair ilkelerini yüceltiyordu. Bununla, bu
ilkelerin savaşan herkes için “şeref sözü/ilkesi” olmasını amaçlıyordu.
6.5.1. Muhammed  ﷺve Kureyş
Mekke’de Rasûlullah  ﷺve ashabının etrafındaki çember iyice daraldıktan ve Mekkeliler kendisini ve davetini bitirebilecek her türlü ön-
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lemi aldıktan sonra Peygamber  ﷺmemleketini ve vatanını terk edip
başka bir beldeye hicret etmeyi tercih etti. Gideceği yerde güven ve
barış içinde yaşamayı, ashâbına bu yeni dinin öğretilerini öğretmeyi,
aynı potada onları kardeş haline getirmeyi umuyordu. Söz konusu
sahih ölçü, beşer olmamız hasebiyle iradelerimizin, değerler üzerinde
hâkim konumda olmaya elverişli olmamasıdır. Özellikle de Peygamber
’ﷺi birkaç kez öldürmeyi planlamalarından sonra. İşte bu sebeplerle
Peygamber ﷺ, ashâbıyla birlikte Medine’ye hicret etti.
Rablerine sığınarak ve inançları uğruna yurtlarından kaçarak,
mallarını ve evlerini onlara bırakmış olmalarına rağmen Mekkeliler
Müslümanları rahat bırakmadılar. Mekkeliler, Medinelilerin lideri ve
büyüğü olan Abdullah b. Ubey b. Selûl’e bir mesaj gönderdiler. Bu
kişi, Rasûlullah  ﷺve ashâbının gelişinden bir süre önce krallık tacını
giymeye hazırlanıyordu. Mesajlarında, ya Muhacirleri kovmaları ya da
Kureyş’in onlara ve onun kavmine savaş açacağı yer alıyordu.

Ashabından Ka’b b. Mâlik  anlatıyor: “Kureyşli kâfirler Abdullah b. Ubey’e ve onunla birlikte putlara tapmakta olan Evs ve Hazreclilere bir mektup yazdılar. Rasulullah  ﷺo günlerde Medine’deydi ve
henüz Bedir Savaşı yapılmamıştı. Mektupta şöyle yazıyordu: ‘Şüphesiz bizden olan bir kişiye kucak açmış bulunuyorsunuz. Allah’a yemin
ediyoruz ki ya sizinle savaşırız ya onları Medine’den çıkarırsınız ya da
sizleri öldürmek ve kadınlarınızı cariye olarak almak üzere hep birlikte
üzerinize yürürüz.’ Bu haber Peygamber ’ﷺe ulaşınca onlarla buluştu
ve dedi ki: ‘Kureyş’in tehdidi amacına ulaşmış gibi. Bu tehdit, sizin kendinizi aldatacağınızdan daha fazlasıyla sizi aldatmamıştır.
Kendi çocuklarınız ve kardeşlerinizle savaşmak istiyorsunuz herhalde.’ Rasulullah ’ﷺden bunları duyunca dağıldılar.”630
Rasûlullah ﷺ, olayı bütünüyle kavramış ve toplanan bu gruba,
Mekkelilere arka çıkalım derken Medineli kardeşleriyle savaşmak durumunda kalacaklarını hatırlatmıştır. Çünkü Medineli Müslüman, Muhacir olan Müslümanla birlik olup ailesine ve amcaoğullarına karşı
630 Ebu Davud, 3004.
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savaşacaktı! Ancak olay bu şekilde, esenlikle atlatılabilmiştir. Ne var
ki tehlike; yani Mekkelilerin tehlikesi hâlâ gizliliğini koruyordu. Ateş,
küllerin altında saklı duruyor, tekrar alevlenmek için üfleyecek birilerini bekliyordu.
Rasûlullah  ﷺve ashabına karşı düşmanlıklarını gizleyen Mekkelilerle ilgili olarak bu olay şaşırtıcı değildi. Sadece bir üslup farklılığıyla,
yanındaki Müslümanları kovması ve kendilerine teslim etmesi amacıyla Habeşistan Kralı Necaşi’yi kışkırtması için adamlarını gönderdiklerinde de birebir aynı şeyi yapmışlardı. Ashabından Abdullah b.
Mesud  naklediyor: “Rasulullah  ﷺbizleri Necaşi’ye göndermişti.
Bizler yaklaşık seksen kişiydik. Aramızda Cafer b. Ebî Talib, Abdullah
b. Arfata, Osman b. Maz’ûn ve Ebu Musa el-Eş’arî de vardı. Necaşi’ye
geldik. Kureyş de Amr b. Âs ile Umâra b. Velîd’i elçi olarak hediyelerle göndermişti. Necaşi’nin huzuruna girince secde ettiler. Sonra da
şunları söylediler: ‘Amcaoğullarımızdan bir grup insan sana kaçmışlar ve senin topraklarında konaklamışlardır. Bizden ve dinimizden yüz
çevirmişlerdir.’ Necaşi, ‘Nerede onlar?’ deyince şöyle cevap verdiler:
‘Senin topraklarında. Onlara birini gönderebilirsin.’ Onlara haber yolladı. Cafer hicret edenlere dedi ki: ‘Bugün sözcünüz benim.’ Onun peşine takıldılar. Huzura girdikleri zaman Cafer selam verdi, ama secde
etmedi. Ona dediler ki: ‘Ne oluyor? Neden Krala secde etmiyorsun?’
Cafer şöyle söyledi: ‘Biz sadece aziz ve celil olan Allah’a secde ederiz.’
Necaşi ‘Neden?’ diye sorunca Cafer şu yanıtı verdi: ‘Şüphesiz Allah
bize bir peygamber gönderdi. Sonra bize, Allah ’den başka hiç kimseye secde etmememizi emretti. Bize namaz kılmayı ve zekât vermeyi
emretti…’”631
Anlaşılmaktadır ki Rasûlullah  ﷺonlarla çatışmaya giren, ilk savaş
açan taraf değildi. Ancak onlar, ona ve henüz bir gücü ve devleti olmayan genç topluluğuna karşı savaş ilan etmişlerdi. Oysa onlar, parasız
ve silahsız bir şekilde yurtlarından kovulmuş kimselerden oluşan küçük
bir topluluktan başka bir şey değillerdi.
631 Ahmed, 4386.
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Kureyş; saldırmazlık ve Müslümanlarla birlikte (vatandaş olarak)
yaşama antlaşmasıyla Rasûlullah ’ﷺe bağlı bulunan Benî Nadîr Yahudilerine haber gönderdiğinde aynı olayı üçüncü kez tekrarlamış oluyordu. Kureyş, onlara, anlaşmayı bozmaları için haber yolladı; yoksa
savaş açmakla tehdit etti. Bu olay hicretin ikinci yılında yaşanıyordu.
Rasûlullah ’ﷺin ashabından biri rivayet ediyor: “Kureyşli kâfirler, Bedir
Savaşı’ndan sonra yahudilere şu mahiyette bir mektup yazdılar: ‘Sizler
silahları ve kaleleri olan kimselersiniz. Ya arkadaşınızla (Peygamberimiz  ﷺkastediliyor) savaşırsınız ya da şunları şunları yaparız. Bizimle
kadınlarınız arasına da hiçbir güç giremez.’ Kureyş’in Peygamber ﷺ
ile ilgili bu mektup Medineli yahudilere ulaşınca Benî Nadîr, antlaşmayı bozma konusunu kesinleştirdi.”632 Kureyş’in kışkırtıp tehdit etmesiyle Benî Nadîr Yahudileri, Peygamber  ﷺile yaptıkları antlaşmayı
bozdular.
Kureyş; Müslüman olsun ya da olmasın Yesribli herkesi kanı helal
ve ölmeyi hak eden birer düşman görüyordu. Oysa ne günahları ne
suçları vardı. Sadece Müslümanların Medine’ye hicret etmelerine izin
vermişlerdi. Bu, Sa’d b. Muâz  Mekke’ye umre için gittiğinde onların büyüklerinden biri olan Amr b. Hişam’ın633 da yaptığı bir şeydi.
Olayı Abdullah b. Mesud  anlatıyor: “Sa’d, Ümeyye b. Halef’in
arkadaşıydı. Ümeyye Medine’ye gittiğinde Sa’d b. Muaz’ın yanında,
Sa’d da Mekke’ye gittiğinde Ümeyye’nin yanında kalırdı. Rasulullah
 ﷺMedine’ye geldikten sonra Sa’d, umreci olarak yola çıktı. Mekke’de
Ümeyye’nin yanına geldi. Ümeyye’ye dedi ki: ‘Boş bir anı kolla, belki Kâbe’yi tavaf edebilirim.’ Ümeyye onu, gün ortasına yakın bir zamanda çıkardı. Derken Ebu Cehil’le karşılaştılar. Ebu Cehil dedi ki:
‘Ey Ebu Safvân!634 (Ümeyye’nin künyesi). Yanındaki kim?’ Ümeyye,
‘Sa’d’ deyince Ebu Cehil şöyle söyledi: ‘Güven içinde tavaf ettiğini
görmeyeyim. Atalarının dinini terk edenleri yurdunuza aldınız. Onlara
yardım edip destek olacağınızı iddia ettiniz. Vallahi, eğer Safvan’la
632 Ebu Davud, 3004.
633 Ebu Cehil’in gerçek adı. Çeviren.
634 Ümeyye b. Halef’in künyesi. Çeviren.
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birlikte olmasaydın ailene sağ salim dönemezdin.’ Sa’d ise sesini yükselterek şunları söyledi: ‘Vallahi, eğer tavaf etmeme mani olursan ben
de senin için çok daha kötüsüne mani olurum; Medine yakınlarından
geçen yoluna!’”635
Bu olay gerçekleştiğinde Müslümanlar kendilerini Mekkelilerle savaş halinde görmüyorlardı. Onların kervanlarına da müdahale etmemişlerdi. Nitekim Sa’d onu bununla tehdit ediyordu. Bu şu anlama geliyordu. Düşmanlık ve savaş ilanı, Rasûlullah  ﷺtarafından gelmiyor,
bilakis sözleri ve eylemleriyle Kureyş tarafından geliyordu.
Bu gelişmeler karşısında olması gereken olacaktı. Şartlar,
Rasûlullah ’ﷺin kendisini ve ashabını, kalplerde gizli kalmayıp savaş
meydanlarında çatışmaya kadar giden bu düşmanlıkla karşılaşmaya
hazırlamasını gerektiriyordu.
Rasûlullah ﷺ, ashabını buna hazırladı. Silah taşıyabilecek ve
Medine’yi savunabilecek Müslümanlardan oluşacak ordusunun öncü
birliğini oluşturmaya başladı. Bu orduya kadınlar ve çocuklar da dâhil
olacaktı. Silah taşıyabilen her Müslüman, gerektiğinde saf düzeni alarak
ihtiyat kuvveti olmak üzere hazır olacaktı. Ortada şu an bilinen anlamıyla bir ordu yoktu. Ancak savaş davulları çaldığında herkes bu savaşa
iştirak ediyordu. Hatta bazı savaşlara kadınlar da katılmıştı.
Rasûlullah  ﷺkesin olarak biliyordu ki dininin yayılması önünde
duran en büyük engel, Kureyş gücüydü. Çünkü Kureyş, Mukaddes
Beytullah’a hizmet ettikleri için Arapların dinî önderleri konumundaydı. İnsanlar, inançları konusunda onların izinden gidiyorlardı. Bu
sebeple insanlar, Kureyş Müslüman olmadıkça İslam’a girmekten geri
duruyorlardı. Bir başka sebep ise Kureyş’in Rasûlullah ’ﷺi kendilerinden daha iyi tanıyor olmasıydı. Kavmi ona inanmadığına göre yabancılar nasıl ona inanabilirlerdi?!
Ama Rasûlullah  ﷺonlarla savaşmak istemiyor, çatışmaya girmemeyi temenni ediyordu. Çoğu kez şunu söylüyordu: “Âh Kureyş, ah!
Savaşlar onları yiyip durdu. Ne kaybedeceklerdi sanki insanlarla
635 Buhari, 395. Medine yakınlarındaki Mekke-Şam ticaret yolu kastediliyor. Çeviren.

Barışta ve Savaşta Peygamber ﷺ

335

arama girmeselerdi?! Bana bir şey olsaydı, istediklerini elde etmiş
olacaklardı. Allah, beni onlara üstün kıldığında ise İslam’a gireceklerdi ve bol bol nasipleneceklerdi.”636
Akıl ve mantık şunu söylüyordu. Kureyş eğer Rasûlullah ’ﷺi sevmiyor ve onun yok olmasını istiyorsa onu Araplara bırakmalıydı.
Araplar ona galip gelir ve onu yok ederlerse bu zaten Kureyş’in
arzuladığı bir şeydi. Yok, eğer Rasûlullah  ﷺAraplara üstün gelir de
onlara karşı zafer elde ederse onun şerefi, kendilerinin şerefi, onun
izzeti, kendilerinin izzeti demekti. Fakat ne yazık ki nefislerin arzuları
ve kalplerin hevesleri karşısında aklın bir payı yoktur. Bu yüzden
Rasûlullah ’ﷺin, Kureyş’le olabilecek uzun süreli bir savaşa hazırlanması gerekiyordu.
6.5.2. Muhammed  ﷺve Bedeviler
O dönemde Arap yarımadasının coğrafî yapısını bilmeyenler için
şu bilgilerin verilmesi yararlı olacaktır. Araplar; Mekke, Tâif, Medine
gibi şehirlere benzer yerleşim yerlerindeki kuyular etrafında toparlanıyorlardı. Bir de bedeviler vardı. Onlar da bu şehirlerin etrafında dağınık bir şekilde bulunuyorlardı. Aralarında, bilmeyenlerin ya da yol
gösterecek rehberleri olmayanların helak olacağı kadar uzak mesafeler vardı.
İnsanlar, yolculuk yaparlarken ve ticarî seyahatlerde bulunurlarken
kafileler şeklinde hareket ediyorlardı. Gerçekten de çok nadir haller
hariç hiç kimse yalnız hareket etmiyordu.
Uzak alanlarda hiçbir gayreti ve çalışması olmayan, sadece yol
kesip soygun yapan kabileler vardı. Bulundukları bölgeden koruma
gücü bulunmayan bir kafile geçecek olsa saldırıyor, öldürüyor, mallarını çalıyor, erkeklerini esir alıp köleleştiriyor ve kadınlarına el koyuyorlardı. Bu tür kabileler, yaklaşık her şehrin etrafına yayılmıştı. Tabiatıyla
Medine etrafında da o kabilelerden vardı.
636 Buhari, 2734.
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Bu kabileler; adalet, eşitlik ve hakların korunması esasları üzerine
kurulu yeni devletin varlığını öğrendiklerinde gelecekleri konusunda
endişeye kapıldılar. Bu devlet, onların çıkarlarını tehlikeye atacak, hatta varlıklarını temelden tehdit edecekti. O halde gücü henüz olgunlaşmadan, beşiğindeyken ve ortadan kaldırmayı düşünmek abes hale
gelmeden önce bu devlete son verilmesi onların yararınaydı. O an için
girişimde bulunmalarına, Rasûlullah ’ﷺin Kureyşli ve diğer düşmanlarıyla işbirliği yaparak onu ortadan kaldırmak için yardımlaşmalarına engel bir durum söz konusu değildi. Bu ortamda Rasûlullah ’ﷺin,
kendini ve ashabını, bu tür güçlüklere katlanabilmeye hazırlaması gerekiyordu. Hak, tek başına onunla ayakta kalamazdı, mutlaka Hakkı
koruyacak bir güce ihtiyaç vardı. İnsanlığı ıslah etmek üzere gelen
bu dine karşı çıkanların eziyetlerine dayanmaya kendilerini adadıkları
sürece bu belalardan paylarına düşenlere katlanmaları gerekiyordu.
Rasûlullah  ﷺve beraberindekilerin yok edilmesiyle ilgilenen başka
güçler de vardı. Üstelik büyük imparatorluklar, bu yeni dine son vermek isteyenlerin birçoğuna destek veriyordu.
Bütün bunlara rağmen Rasûlullah  ﷺsavaşa isteyerek yönelmemiş, aksine savaş ona dayatılmıştır. O ise mümkün mertebe savaştan
uzak durmaya çalışmış, savaşı öteleme fırsatı bulunca da ötelemiştir.
6.5.3. Savaş Kaçınılmaz Hale Geldiğinde
Yaratılış başladığından ve Âdem  yeryüzüne indirilip çocukları
olduğu andan itibaren ihtilaflar harekete geçmiş ve savaş başlamıştır:
“Onlara, Âdem’in iki oğlunun haberini gerçek olarak anlat: Hani
birer kurban takdim etmişlerdi de birinden kabul edilmiş, diğerinden ise kabul edilmemişti. (Kurbanı kabul edilmeyen kardeş, kıskançlık yüzünden), ‘Andolsun seni öldüreceğim.’ dedi. Diğeri de
‘Allah ancak takvâ sahiplerinden kabul eder.’ dedi.” (Mâide, 5/27)
O günden bugüne (21. yüzyıla) gelene kadar savaş ve çatışmanın
yaşanmadığı zamanlar olmamıştır! Öyle ki yayınlanan haberler, savaş
ve yıkım sahnelerinden uzak kalamamıştır. İnsanlar bu savaşları yazar,
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hatta savaşları izler hale gelmişlerdir. Şu anda da uydular aracılığıyla,
maçların yayınlandığı gibi savaşlar yayınlanmakta, herkes buna ortak
olmaktadır. Ki onlar, işlerini savaşla çözüme kavuşturan ve daha az
medenî olan bedevilerle karşılaştırıldığında kendilerinin daha medeni
olduklarını söyleyenlerle aynı seviyededirler.
Bu savaşlarda milyonlarca insan hayatını kaybetmiş ve bütün silah
türleri kullanılmıştır. Bu silahların en zararlısı ise milyonları yok eden
ve sakat doğumlara sebep olarak gelecek nesilleri de etkileyen atom
bombasıdır. Hatta 1. ve 2. Dünya Savaşları’na katılan savaşçıların,
değişik yerlere döşedikleri milyonlarca mayın, patlamaksızın geride
kalmış ve altmış yıldan daha uzun zaman önce bitmiş olan o savaşlarla hiçbir alakaları olmayan masum canları almaya devam etmektedir.
Kaldı ki o günün düşmanları, bu günün dostları haline gelmiştir. Bu
savaşların ateşiyle, (savaşa taraf olmayan) başka bazı insanlar dağlanmış, bazıları da dağlanmaya devam etmektedir!
Hiç şüphesiz Rasûlullah ’ﷺden önceki risalet sahipleri de savaşmışlardır. Tarih bizlere, Allah’ın peygamberi Musa ’ın, Mısır’dan
çıkmak üzere kavmini komuta ettiğini ve onları kutsal topraklara götürdüğünü; daha sonra kavminden kutsal topraklara girerek oradakilerle savaşmalarını talep ettiğini aktarmaktadır. Nitekim Kur’an, bunu
şu şekilde kaydetmektedir: “Ey kavmim! Allah’ın size (vatan olarak)
yazdığı mukaddes toprağa girin ve arkanıza dönmeyin, yoksa
kaybederek dönmüş olursunuz.” (Maide, 5/21)
Ancak kavmi korkmuş ve bunu reddetmiştir. Şöyle demişlerdir:
“Girmemizi emrettiğin kutsal topraklarda zorba insanlar bulunmaktadır. Onlarla savaşacak ne bir gücümüz ne bir kuvvetimiz var.” Onları
zorba olarak adlandırmalarının nedeni, güçlü ve iri yapılı olmalarıydı:
“Onlar şu cevabı verdiler: Yâ Musa! Orada zorba bir toplum var;
onlar oradan çıkmadıkça biz oraya asla girmeyeceğiz. Eğer oradan çıkarlarsa biz de hemen gireriz. Korkanların içinden Allah’ın
kendilerine lütufta bulunduğu iki kişi şöyle dedi: Onların üzerine
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kapıdan girin; oraya bir girdiniz mi artık siz zaferi kazanmışsınızdır. Eğer müminler iseniz ancak Allah’a güvenin.” (Maide, 5/22-23)
Allah’tan korkan iki kişi; şehirlerinde oturan zorbalar üzerine yürüme emrine uymaya cesaretlendirmek ve teşvik etmek amacıyla
Musa ’ın kavmine şunu söylemiş olmaktadırlar: “‘Ey Musa! Onlar orada bulundukları müddetçe biz oraya asla girmeyiz, şu
halde sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada oturacağız.’ dediler. Musa, ‘Rabbim! Ben kendimden ve kardeşimden başkasına
hakim olamıyorum; bizimle, bu yoldan çıkmış toplumun arasını
ayır.’ dedi. Allah, ‘Öyleyse orası (arz-ı mukaddes) onlara kırk yıl
yasaklanmıştır; (bu müddet içinde) yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklar. Artık sen, yoldan çıkmış toplum için üzülme!’ dedi.”
(Maide, 5/24-26)637

İşte Peygamber Yûşa ! Zorbalarla savaşmak üzere kavmini komuta ediyor. Rasûlullah  ﷺonu şu sözlerle anlatıyor: “Peygamberlerden biri, bir savaşa çıkacaktı. Kavmine dedi ki: ‘Yeni evlenmiş olup
henüz gerdeğe girmemiş olanlar, ev yapıp evinin tavanını yapmamış olanlar, koyun satın alıp da doğum yapmalarını bekleyenler
benimle gelmesinler.’ Ardından hemen savaşa çıktı.”638
Davud , yurtlarından ve mallarından koparıldıklarında Tâlût’un
komutası altında, Câlût’a karşı savaşmışlardır. Davud  orduyla birlikte savaşmış ve Câlût’u öldürmüştür. Yüce Allah şöyle buyuruyor:
“Sonunda Allah’ın izniyle onları yendiler. Davud da Câlût’u öldürdü. Allah ona (Davud'a) hükümdarlık ve hikmet verdi, dilediği
ilimlerden ona öğretti.” (Bakara, 2/251)
Süleyman ’ın, daha önce hiç kimseye nasip olmayan bir saltanatı vardı. Şöyle ki cinler, insanlardan ve kuşlardan oluşan bir ordusu
vardı: “Süleyman’ın, cinlerden, insanlardan ve kuşlardan müteşekkil orduları toplandı; hepsi birarada (onun tarafından) düzenli
olarak sevkediliyordu.” (Neml, 27/17)
637 Tefsiri için bakınız: Taberî, Câmiu’l-Beyân fî Te’vîli’l-Kur’ân, ilgili ayetler.
638 Buhari, 3124; Müslim, 1747.
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Bu, yaptığı bir duanın kabulü niteliğindeydi: “Süleyman, ‘Rabbim! Beni bağışla, bana benden sonra kimsenin ulaşamayacağı
bir hükümranlık ver. Şüphesiz Sen, daima bağışta bulunansın.’
dedi.” (Sa’d, 38/35)
Süleyman  onlarla birlikte, dine ve tevhide karşı çıkanlarla ve
hak dinden ayrılanlarla savaşıyordu.
Süleyman  güneşe tapan Kraliçe Belkıs’a, gayet net ve kısa
bir mektup yazdı: “(Süleyman’ın mektubunu alan Sebe’ melikesi,)
‘Beyler, ulular! Bana çok önemli bir mektup bırakıldı.’ dedi.
‘Mektup Süleyman’dandır, Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın
adıyla(başlamakta)dır. Bana baş kaldırmayın, teslimiyet gösterip
bana gelin.’ diye (yazmaktadır).” (Neml, 27/29-31)
Belkıs, dünya peşinde mi, ahiret peşinde mi olduğunu öğrenmek
amacıyla Süleyman ’a bir hediye gönderdi. Süleyman  hediyeyi
görünce kızdı ve Allah teâlâ’nın bildirdiği üzere Belkıs’ın elçisine şöyle dedi: “(Elçiler, hediyelerle) Süleyman’a gelince şöyle dedi: ‘Siz
bana mal ile yardım mı ediyorsunuz? Allah’ın bana verdiği, size
verdiğinden daha iyidir. Hediyenizle (ben değil) siz sevinirsiniz.
(Ey elçi!) Onlara dön; iyi bilsinler ki, kendilerine asla karşı koyamayacakları ordularla gelir, onları muhakkak surette hor ve
hakir halde oradan çıkarırız!’” (Neml, 27/36-37)
Süleyman ’ın ordusu vardı. Bu ordusunu kullanarak din düşmanlarıyla savaşıyor ve onları doğru geri döndürüyordu. Bazı insanlar vardır
ki ancak sultanla yolları düzeltilebilir. Bu tür insanları, helak edici fiillerden ve haramları işlemekten alıkoyacak birtakım caydırıcıların bulunması şarttır.
6.5.4. Asılsız Bir İtham
Bu hızlı açıklamalardan sonra şunu söyleyebiliriz: Bazı anlar olur
ki komutanın mutlaka düşmanla karşılaşması gerekli hale gelir.
Kuşkusuz Müslümanlar, diğer milletler kendi düşmanlarıyla nasıl
savaşmışlarsa öylece düşmanlarıyla savaşmışlardır. Sefil ve aşağılık ki-
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şiler de savaşmış, peygamberler ve sadıklar da savaşmışlardır. Savaşmak, Rasûlullah  ﷺve ashabına mahsus bir şey değildir.

Peygamber ’ﷺin savaş taraftarı olmadığını teyid eden en belirgin
husus, bizzat kendi eliyle hiç kimseyi öldürmemiş olmasıdır. Bunun
tek istisnası, kendisini öldürmek için gelen birini yaralamasıdır. Adam,
bu yaralama sebebiyle bir süre sonra ölmüştür. Katıldığı onca savaşa
rağmen böyle olmuştur. Bizzat savaşa katılıyor, silah taşıyor ve sıcak
çatışmaya katılıyordu. İnsanların en cesuruydu. Müslüman yiğitlerin
en kahramanı Ali b. Ebî Tâlib  anlatıyor: “Savaş kızıştığında ve
ordular karşı karşıya geldiğinde Rasulullah  ﷺile kendimizi korumaya
alırdık. İçimizde düşmana ondan daha yakın bir kimse olmazdı.”639
Bir başka kahraman Bera b. Âzib  da şunu kaydediyor: “Vallahi biz, savaş iyice kızıştığı vakit Rasulullah  ﷺile kendimizi korumaya
alırdık. Cesur olanlarımız ancak onun hizasında durabilirdi.640
Savaşları, kapalı odaların ardından idare etmiyor, savaş meydanlarına iniyordu. Düşmana en yakın duran da oydu. Bununla birlikte
bütün hayatı boyunca kendi elleriyle kimseyi öldürmemişti. Oysa 1.
ve 2. Dünya savaşlarında öldürülen asker sayısı 27 milyon, öldürülen
kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan sivil sayısı 13 milyondur. 20. yüzyılda, savaşlar haricinde dinî ve ideolojik sebeplerle öldürülen insan
sayısı 80 milyondur. Bu yüzyılda yaşanan savaşlarda toplamda 167
milyon insan ölmüştür.641
Kesin olan şu ki Rasûlullah  ﷺhiçbir şekilde öldürmeyi sevmiyordu. Asla savaşa davet etmemiştir.
6.5.5. Kısaca Savaşların Nedenleri
Orman kanunlarının egemen olduğu ve güçlü olanın hayatta kaldığı dönemlerde toplumların yeme, içme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını sağlamaya dönük savaşlar olmuştur.
639 Ahmed, 1349.
640 Müslim, 1776.
641 Londra Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından hazırlanan bir rapor.
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Doğal zenginlikleri elde etmek amacıyla yapılan savaşlar da vardır.
Başkalarının elindekilerde gözü olanlar daima askerî güç kullanarak
başkalarına ait zenginlikleri ele geçirme arzusundadırlar. Bu tür sebepler halen savaşların sebeplerinin en büyüklerinden biri olmaya devam
etmektedir. Günümüzde yaşanmakta olan savaşların birçoğunun bunlarla açıklanması mümkündür.
Toplumsal nedenlerin de savaşların çıkmasında etkileri vardır;
Krallar arasındaki kişisel ihtilaflar gibi, itibarın iade edilmesi, öc alma
ve intikam savaşları gibi. Antlaşmaların bozulmasına tepki savaşları
da bu gruba girer. Hatta futbol maçı gibi son derece basit sebeplere
dayalı savaşlar da yaşanmıştır. Eskiden beri yerleşmiş nedenlere dayalı savaşlar da söz konusudur; iki halk arasında yüzlerce yıldır devam
eden, damarlarda kökleşmiş nefret gibi...
Savaşların siyasî nedenleri de olabilir. Bunlardan biri ve en önemlisi; güçlü olanın zayıf olan devletleri hâkimiyeti altına alarak genişleme
isteğidir. Siyasî savaşlardan biri de ana devletten ayrılmak isteyen bir
bölgenin verdiği bağımsızlık savaşlarıdır. Kaybedilen toprakların geri
alınmaya çalışılması ve kurtarılması savaşları da bu grupta yer alır.
Siyasî savaşların bir grubu da yabancı istilacılardan kurtulma savaşlarıdır. Her bir savaşın, kendi içinde ikna edici gerekçeleri olabilir; halk
da bu gerekçelere inanıyor olabilir ya da liderleri, halklarını sürüklüyor
olabilir. Ancak sonuç değişmez.
Tamamen psikolojik nedenlere dayalı savaşlar vardır; başkasından
hoşlanmamak, ona kin beslemek, haset etmek gibi... Hatta bazen
komutan, askerlerinin boşta kaldıklarını düşünür ve açık hiçbir neden
yokken onların boşluğunu doldurmak için savaşabilir; ta ki içerdeki
işlerle meşgul olmasınlar! Onlar için daima tehdidiyle aldattığı bir düşman icat eder; tehlikesini gözlerinde büyütür. İlk düşman düşer ve teslim olursa liderleri ve karar alıcıları onlar için yeni bir düşman ortaya
çıkarırlar. Ona karşı bir risk yanılgısı oluştururlar. Böylece halklarını
daima tetikte tutmuş olurlar ve devletlerini yok etmekle tehdit edebilecek dâhilî pek çok tehlike ortaya çıkmamış olur.
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Dünyada sadece kargaşa/fesat çıkarmak için yapılan savaşlar vardır; geçtikleri yerleri silip süpüren Moğolların savaşları gibi. Yeryüzünü
ifsat etmekten başka bir gayeleri yoktu. Bu iğrenç tutkularını tatmin
etmekten başka bir yararı da olmamıştır. Tamamı Dicle nehrine atılan
ve üzerinden atların geçtiği Bağdat Kütüphanesinin başına gelenlerin, evrende hiç kimseye bir faydası yoktur. Bütün dünya, kendisi için
gelişme ve ilerlemeyi özetleyen bilgilerinden mahrum kaldı. Sadece
Müslümanlar için değil; bütün bir insanlık için kayıptı. O kütüphaneden kalanlar ve sızanlar bugün insanlığın ulaştığı ilerlemede etkisi olan
bilgilerdir.
İnanç ve ideoloji temeline dayalı savaşlar vardır; ya bir düşünceyi
zorla dikte ettirmek veya bir düşüncenin yayılmasını önlemek amacıyla
yapılmışlardır. Çoğunlukla da yenilen taraf, maddî ve kültürel anlamda
galip gelenin hâkimiyetine geçer. Aynı fikirlerin, aynı yönelişlerin ve
aynı görüşlerin peşine takılır. Hatta bazen mağlup olan taraf kendi asıl
dilini bile terk edip işgalcinin diliyle konuşur. Bu durumu, günümüzde
dünyadaki birçok devlette görüyoruz.
Fırkalara ve mezheplere bölünmeleri sebebiyle savaşlar aynı milletin, aynı kabilenin ya da aynı dinin mensupları arasında da çıkabilmektedir. Öyle ki bazen aynı dinin veya aynı milletin arasında çıkan
savaşların sonuçları, başka din veya millet mensuplarıyla yaptıkları savaşlardan daha kötü olabilmektedir.
Bu başlık altında, dünyadaki savaşların nedenlerine çok özet bir
şekilde göz atılmıştır. Burada şunu irdelemek istiyoruz: Rasûlullah
’ﷺin savaşla hedeflediği şeyler nelerdi?
6.5.6. Muhammedî Sîrette Savaşların Gayeleri
Öncelikle şu önemli gerçeği bilmemiz gerekir. İslam’da savaş,
Rasûlullah ’ﷺin ortaya koyduğu gibi bir araçtır; amaç değildir. Amaç
savaştan ayrı bir yolla gerçekleştirilebiliyorsa savaşa gerek yoktu. Bu
durumda Peygamber ﷺ, savaşı erteliyor ve onu mümkün olan en son
çözüm olarak kabul ediyordu.
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Ali , Hayber Savaşı’nda sancağı taşırken şöyle demişti: “Ey
Allah’ın Rasulü! Bizim gibi oluncaya kadar savaşayım mı?” Rasulullah
 ﷺşöyle buyurdu: “Onların bölgesine varıp karargâhını kuruncaya
kadar acele etmeden, sağ salim git. Sonra onları İslam’a davet et.
İslam’ın Allah’ın hakkı olarak emrettiği şeyleri kendilerine bildir.
Vallahi, senin sayende Allah’ın tek bir kişiye hidayet nasip etmesi,
kızıl develerin senin olmasından daha hayırlıdır.”642 Kızıl develer, o
dönemde Arapların sahip olabileceği en değerli mallardı.
Bu, Rasûlullah ’ﷺin, ordusunun komutanına yaptığı vasiyetidir.
O, hedefi tayin etmektedir. Bu hedef savaşsız gerçekleştiğinde, savaşa
gerek kalmayacaktır. Onlarla savaşma ya da onlara karşı zafer kazanma arzusu diye bir şey söz konusu değildir. Bilakis hidayetleri ve Allah
teâlâ’ya kul olmaları asıl gayedir.
İslamî davet metoduna uygun olarak Rasûlullah ’ﷺin nezdinde
savaşlardan beklenen hedefleri şöyle anlatabiliriz:
6.5.6.1. Nefs-i Müdafaa
Allah teâlâ, Müslümanlara, saldırılara cevap vermeyi üç yıl boyunca
yasakladıktan sonra, savaşmaya izin vererek şöyle buyurmuştur:
“Kendileriyle savaşılanlara (müminlere), zulme uğramış olmaları
sebebiyle, (savaş konusunda) izin verildi. Şüphe yok ki Allah,
onlara yardıma mutlak surette kadirdir. Onlar, başka değil,
sırf ‘Rabbimiz Allah’tır.’ dedikleri için haksız yere yurtlarından
çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah, bir kısım insanları (kötülüklerini)
diğer bir kısmı ile defedip önlemeseydi, mutlak surette, içlerinde
Allah’ın ismi bol bol anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve
mescidler yıkılır giderdi. Allah, Kendisine (Kendi dinine) yardım
edenlere muhakkak surette yardım eder. Hiç şüphesiz Allah,
güçlüdür, galiptir.” (Hac, 22/39-40)
Urve b. Zübeyr  diyor ki: “Mekke’de Müslümanlar belalarla
sınanıp Arap kabileleri onları İslam’dan uzaklaştırmak, yurtlarından
642 Buhari, 3701; Müslim, 2406.
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sürmek için saldırdıklarında ve onlara karşı yardımlaştıklarında savaş
konusunda ilk nâzil olan ayet, “Kendileriyle savaşılanlara (müminlere), zulme uğramış olmaları sebebiyle, (savaş konusunda) izin verildi.” ayetidir. Bu olaylar Allah teâlâ’nın, Rasulüne, Mekke’den çıkmaya izin verdiği süreçte yaşanmış ve savaş konusunda izin verilmesiyle
sonuçlanmıştır.”643
Böylelikle Müslümanlara, onlarla ilgili niyetleri olan kişileri caydıracak gerekli imkânları sağlayarak savaşa hazırlanmaları meşru kılınmıştır. Yani savaşa daha baştan girilmeyecektir. Çünkü insanlar -genellikle- güçlü olandan korkar; onunla savaşa girmekten çekinir ve
onun sahip olduklarına göz dikemezler! İşte bu yüzden hazırlık yapılmasını emretmiş ve şöyle buyurmuştur: “Onlara (düşmanlara) karşı
gücünüz yettiği kadar kuvvet ve cihad için bağlanıp beslenen
atlar hazırlayın, onunla Allah’ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve
onlardan başka, sizin bilmeyip Allah’ın bildiği (düşman) kimseleri
korkutursunuz.” (Enfâl, 8/60)
Bu ayetin, savaşların çıkmaması için Müslümanlardan, savaşa sürekli hazırlık yapmayı/hazır bulunmayı talep ettiğini görüyoruz. Böylece caydırıcılık, savaş kapılarının kapalı kalmasının nedeni olacaktır.
Tuhaf olan şey, bu ayetin kimi zaman Müslümanları, kendilerinde olmayan bir şeyle itham aracı olarak kullanılıyor olmasıdır.
Allah teâlâ, Müslümanlara, kendileriyle savaşanlara karşı savaşmayı meşru kılmıştır: “Size karşı savaş açanlara, siz de Allah yolunda
savaş açın. Sakın aşırı gitmeyin, çünkü Allah aşırıları sevmez.
Onları (size karşı savaşanları) yakaladığınız yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne, adam öldürmekten
daha kötüdür.” (Bakara, 2/190-191)
Bir başka deyişle Yüce Allah, Müslümanlardan, kendileriyle barış
içinde bulunanlara dokunmamalarını; bilakis savaşı, kendilerine savaş
açanlara yöneltmelerini, onlara silah doğrultmalarını talep ederek -ileride geleceği gibi- savaş için ilkeler belirlemiştir.
643 Suyutî, ed-Dürrü’l-Mensûr fi’t-Tefsiri’l-Me’sûr, ilgili ayetler.
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Bilahare Kur’an, uyarmak ve konunun öneminin büyük olduğunu göstermek için bu emri ikinci kez tekrarlamıştır. “Barış içinde
bulunulan kimselerle savaşılmaması, sadece savaşçılarla savaşılması”
genel ilkesini koruyarak savaş için başka birtakım kurallar tayin etmiştir:
“Onları (size karşı savaşanları) yakaladığınız yerde öldürün. Sizi
çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne, adam öldürmekten daha kötüdür. Mescid-i Haram’da onlar sizinle savaşmadıkça,
siz de onlarla savaşmayın. Eğer onlar size karşı savaş açarlarsa
siz de onları öldürün. İşte kâfirlerin cezası böyledir. Eğer onlar
(savaştan) vazgeçerlerse, (şunu iyi bilin ki) Allah gafûr ve rahîmdir.
Fitne tamamen yok edilinceye ve din (kulluk) de yalnız Allah için
oluncaya kadar onlarla savaşın. Şayet vazgeçerlerse zalimlerden
başkasına düşmanlık ve saldırı yoktur. Haram ay haram aya karşılıktır. Hürmetler (dokunulmazlıklar) karşılıklıdır. Kim size saldırırsa siz de ona misilleme olacak kadar saldırın. Allah’tan korkun
ve bilin ki Allah muttakîlerle beraberdir.” (Bakara, 2/191-194)
Müslümanlar; topraklarını, dinlerini ve haklarını savunma konumundaydılar. Herkesin böyle bir hakkı olduğunu dünyada inkâr edecek hiç kimse yoktur. Birleşmiş Milletler Antlaşması, 51. maddede bu
hakkı kabul etmiştir: “Bu antlaşmanın hiçbir hükmü, Birleşmiş Milletler
üyelerinden birinin silahlı bir saldırıya hedef olması halinde, Güvenlik
Konseyi uluslararası barış ve güvenliğin korunması için gerekli önlemleri alması, bu üyenin doğal olan bireysel ya da ortak meşru savunma
hakkına halel getirmez.”644
Rasûlullah ﷺ, ashabına, haklarını terk etmelerinin kendileri için
caiz olmadığını öğretmiştir. O halde, savaşarak da olsa kendilerini savunmaları gerekmektedir: “Kim malı uğruna savaşır ve öldürülürse
şehid olur. Kim canı uğruna savaşır ve öldürülürse şehid olur. Kim
ailesi uğruna savaşır ve öldürülürse şehid olur.”645
644 Birleşmiş Milletler Antlaşması, 7. Fasıl, Madde 51.
645 Tirmizi, 1421; Nesâî, 4094.
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Ebu Hureyre  anlatıyor: Adamın biri Rasulullah ’ﷺin yanına
geldi. Dedi ki: “Ey Allah’ın Rasulü! Ne dersin? Bir adam malımı almaya yeltenirse ne yapmalıyım?” Peygamberimiz dedi ki: “Malını ona
verme.” Adam tekrar sordu: “Bu esnada beni öldürmek istese?” Rasulullah  ﷺşöyle cevap verdi: “Sen de onu öldürebilirsin.” Adam
bu kez de şunu sordu: “Ne dersin? O beni öldürecek olursa?” Peygamberimiz  ﷺşunu söyledi: “Sen şehid olmuş olursun.” Adam dedi
ki: “Peki, ne dersin? Ya ben onu öldürürsem?” Peygamber  ﷺşöyle
buyurdu: “O, cehennemdedir.”646
Peygamber ﷺ, bu konuda titizlik göstermiş ve sana rağmen senin
hakkını almak isteyen kişiye onu bırakmaman gerektiğini vurgulamıştır. Vereceksen, zorlama olmaksızın ve kendi rızanla olmalıdır. Aksi
halde mücadele etmelisin. Bu uğurda ölecek olsan bile bu tavır, Allah
teâlâ’yı kızdırmayacaktır.
6.5.6.2. Zulümlere Karşı Çıkmak ve
Gasbedilen Hakları Geri Almak
Rasûlullah  ﷺashabıyla birlikte hicret ettiklerinde yanlarında malmülk götürmemişler, Mekkeliler de bunlara el koymuşlardır. Yakaladıkları kimseleri de mallarıyla birlikte hicret etmekten menetmişler,
hicret etmeden önce mallarını bırakmasını şart koşmuşlardır. Ashabdan Suheyb b. Sinân  anlatıyor: Rasulullah  ﷺMedine’ye doğru
yola çıktı. Ebu Bekir  da onunla birlikte yola çıktı. Ben de onunla
birlikte çıkmak istemiştim. Ancak Kureyşli bazı gençler bana mani oldular. O gece hiç oturmadım. Hep ayakta kaldım. Gençler, karnım ağrıdığı için oturamadığımı düşünerek, “Allah onu karnıyla meşgul edip
size ihtiyaç bırakmadı.”647 deyip uyudular. Oysa benim bir şikâyetim
yoktu. Derken uyudular. Ben de kaçtım. Yaklaşık on iki mil yürüdükten sonra beni geri döndürmek için onlardan bazıları bana yetiştiler.
Mekke’ye kadar onların peşinden gittim. Onlara dedim ki: “Kapımın
646 Müslim, 140.
647 Bu davranışını, karnın ağrımasına yordular. Çeviren.
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eşiğinin altını kazın. Emin olun altında bir sürü dirhem para var. Falan
kadına da gidin. İki takım elbise alın.” Ardından Mekke’den ayrıldım.
Daha sonra henüz Kuba’dan ayrılmadan önce Rasulullah ’ﷺin yanına
geldim. Beni görünce üç kez, “Ey Ebu Yahya! Alışveriş kârlı oldu.”
dedi.648 Bu olayla ilgili olarak Allah  şu ayeti indirmiştir: “İnsanlardan öyleleri de var ki, Allah’ın rızasını almak için kendini feda
eder. Allah da kullarına şefkatlidir.” (Bakara, 2/207)
Bu hakların geri alınması gerekiyordu. Kureyş’i, haklarını iade
etmeye zorlamak için Müslümanların gidebileceği bir makam yoktu.
Gasbedilen haklarına kavuşabilmek için başvurabilecekleri bir kanun
da yoktu. O halde haklarını ve mallarını nasıl alabilirlerdi?
İşte bu noktada Allah teâlâ onlara, haklarını alabilmeleri için savaşmayı mubah kılmıştır. İslam’dan önceki ve sonraki bütün anayasalarda
bu meşrudur ve hiç kimse tarafından inkâr ve red edilmemiştir.
6.5.6.3. Mazlumlara Yardım Etmek
Şu hayatta, kendilerine yardım edecek ve saldırgan zalimlerin karşısında duracak bir kişiyi bulamayan ne kadar çok mazlum var!
Güçlü olanın, haklı olanın ve hakkı gasbedilenin yanında durmasına asla hiç kimse itiraz etmez. Hakları, sahiplerine iade etmek üzere
gücün kullanılması; zorba zalimin zulmetmesine engel olacak ve onu
caydıracak bir güç olması, güç için en hayırlı kullanımdır: “Size ne
oldu da Allah yolunda ve ‘Rabbimiz! Bizi, halkı zalim olan bu
şehirden çıkar, bize tarafından bir sahip gönder, bize katından
bir yardımcı yolla!’ diyen zavallı erkekler, kadınlar ve çocuklar
uğrunda savaşmıyorsunuz!?” (Nisa, 4/75)
Meşhur İslam âlimi ve müfessiri Kurtubi, bu ayetin tefsiriyle ilgili
olarak şunları kaydetmektedir: “Allah teâlâ can kaybı içerse de cihadı;
i’lâ-yı kelimetullah, dinin ortaya konması ve kulları arasında zayıf olan
mü’minlerin kurtarılması için vacip kılmıştır. Ya savaşarak ya da fidye
vererek esirlerin kurtarılması Müslüman toplumuna vaciptir. Fidyeyi
648 Hâkim, Müstedrek; Zehebî, bu hadisin sahih olduğunu söylemiştir.
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de emretmiştir, çünkü mal, candan daha alttadır. İmam Malik şöyle
demiştir: “İnsanların, esirlerini, -bütün mallarıyla- fidyeyle kurtarmaları vaciptir.” Bunda ihtilaf yoktur. Çevirisi “zavallı” şeklinde verilen
ayetteki ilgili kelime, öncesindeki lafzatullaha atıftır. Buna göre mana,
“zavallılar adına/uğruna” şeklinde olmaktadır.”649
Muktedir olan güçlünün mazluma yardım etme konusundaki suskunluğu ve ilgisizliği, zalime, zulmünde bir tür yardımdır, yeryüzünde
fesadın iyice kötüleşmesini kolaylaştırmaktır. Bu durumda hakkı söylemeyip susan bu muktedir güçlü, Allah’ın azabının, zalimlerle birlikte
kendisini de kuşatmasını hak etmiş demektir.
Enes , Rasûlullah ’ﷺin, ashabına şöyle dediğini nakletmektedir:
“Zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşine yardım et.” Dediler ki:
“Ya Rasulallah! Buna, mazlum olduğu için yardım ediyoruz. Peki, zalime nasıl yardım edeceğiz?” Peygamberimiz  ﷺşöyle buyurdu: “Elini
tutarak.”650
Bir rivayette “zulmüne mani olarak” şeklindedir. İslam âlimi İbni
Hacer, bu hadisin şerhiyle ilgili olarak şöyle söylemiştir: “‘Elinden tutarak,’ ifadesi, sözle geri durmaması halinde fiilî olarak zulmüne engel olmaktan kinayedir. Hadiste (“elini” şeklinde çevirisi verilen ifadede) üst/
üstünden anlamına gelen bir kelime651 kullanılmıştır. Bu kelime, otorite
ve güç kullanarak engel olmaya işaret etmektedir.”652
Rasûlullah ﷺ, mazluma yardım edilmesini sık sık isterdi. Bera b.
Âzib  naklediyor: “Peygamber  ﷺbize yedi şeyi emretti, yedi şeyi
de yasakladı. Emrettikleri; hasta ziyareti, cenazelere katılmak, aksırana ‘yerhamukallah’ demek, selama karşılık vermek, mazluma yardım
etmek, davet edenin davetine icabet etmek ve yemin eden kişinin,
yeminini yerine getirmesi...”653
649
650
651
652
653

Kurtubi, el-Câmi li Ahkâmi’l-Kur’ân, 5/180.
Buhari, 2444.
قوف
İbni Hacer el-Askalânî, Fethu’l-Bârî, 5/118.
Buhari, 2445; Müslim, 2066.
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6.5.6.4. Antlaşmaların Bozulması ve
Sözleşmelere İhanet Edilmesi Halinde Savaş
Bütün anayasalar; anlaşmalının, antlaşmaya sadık kalmaması,
maddelerini ihlal etmesi ya da aykırı davranması halinde antlaşmayı
bozmuş sayılacağında ittifak halindedir. Bu durum, taraflar arasında
savaş ilanıdır. Yani antlaşmadan önceki ilk noktaya geri dönmektir.
“Allah katında, canlıların en kötüsü, kâfir olanlardır. Çünkü
onlar iman etmezler. Onlar, kendileriyle antlaşma yaptığın, sonra her defasında hiç çekinmeden ahidlerini bozan kimselerdir.
Eğer savaşta onları yakalarsan, ibret almaları için onlar ile (onlara vereceğin ceza ile) arkalarında bulunan kimseleri de dağıt.”
(Enfâl, 8/55-57)

“Eğer antlaşmalarından sonra yeminlerini bozarlar ve dininize
saldırırlarsa, küfrün önderlerine karşı savaşın. Çünkü onlar yeminleri olmayan adamlardır. (Onlara karşı savaşırsanız) umulur ki küfre son verirler. (Ey müminler!) verdikleri sözü bozan, Peygamber’i
(yurdundan) çıkarmaya kalkışan ve ilk önce size karşı savaşa başlamış olan bir kavme karşı savaşmayacak mısınız; yoksa onlardan
korkuyor musunuz? Eğer (gerçek) müminler iseniz, bilin ki, Allah,
Kendisinden korkmanıza daha lâyıktır.” (Tevbe, 9/12-13)
Medine’de Müslümanların komşuları olan Kureyza oğulları ile antlaşma yapılmış; Medine’nin ortak vatan sayılması, dışardan gelecek
saldırılara karşı savunulması ve barış içinde yaşanmasına dair sözleşme imzalanmıştı.
Kureyşliler, Müslümanlarınkinden kat kat fazla sayılarıyla ve Gatafan ve diğer Arap kabileleriyle birlikte geldiklerinde Müslümanlar,
kendilerine saldıran düşman ordularıyla aralarına hendek kazmak
zorunda kaldılar. Antlaşma maddelerine göre Kureyza oğullarının da
Medine’nin diğer tarafında olup Medine’nin savunulması konusunda
Müslümanlara katılmaları ve onlarla birlikte hareket etmeleri gerekiyordu. Ancak onlar tam tersini yaptılar; kalelerine çekilip kapılarını
kapattılar, dışarı çıkmadılar. Hatta düşman gruplarla, kendi bölgelerin-
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den Medine’ye girmeleri konusunda görüşmeler yaptılar. Bu sayede
Müslümanlar kolay lokma olacaklardı. Müslümanların arkasında hendekler olacağından kaçacak yer bulamayacaklar ve düşmanları onları
ekin biçer gibi biçecekti. Kureyza oğullarının onlarla anlaşması üzerine
Rasûlullah ﷺ, olayı doğrulamak için onlara haber gönderdi, onlar da
niyetlerini belli ettiler; Rasûlullah ’ﷺin gönderdiği elçilere hakaret ettiler. Böylece antlaşmaya ihanet etmiş ve bozmuş oldular.
Düşmanların orduları çekildikten sonra Peygamberimiz ﷺ, ihanet
ettikleri, Müslümanları arkadan vurdukları ve antlaşmayı bozdukları
için Kureyza oğullarının üzerine yürüdü. Bu ihanetleri düşündükleri,
planladıkları ve tuzak kurdukları gibi sonuç verseydi Müslümanların
tamamı helak olacaktı.
6.5.6.5. İsyancılarla Savaşılması
Rasûlullah ﷺ, ashabına, olaylar karşısında seyirci gibi durmamayı
öğretmiştir. Günümüzde insanların “aktif olumlu tutum” dedikleri şeyi
İslam, “marufu emretmek, münkeri nehyetmek” olarak adlandırmıştır.
Allah teâlâ, Rasûlullah ’ﷺe hayırlı bir şekilde tâbi olmayı, bu fazilete
bağlamıştır. Öyle ki önüne ne zaman bir hak çıksa ona destek olacak,
ne zaman batıl çıksa gücü nispetinde ona mukavemet gösterecektir:
“Siz, insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz; iyiliği emreder, kötülükten meneder ve Allah’a iman edersiniz.” (Âl-i İmrân, 3/110)
Allah teâlâ bu özelliği Müslümanlara mahsus saymıştır: “Mümin
erkeklerle mümin kadınlar da birbirlerinin velileridir. Onlar iyiliği
emreder, kötülükten alıkorlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı
verirler, Allah ve Rasûlüne itaat ederler. İşte onlara Allah rahmet
edecektir. Şüphesiz Allah azîzdir, hikmet sahibidir.” (Tevbe, 9/71)
Marufu emretmek ve münkeri nehyetmek; Müslümanların, gayrımüslimlerde gördükleri kötülüklere has bir şey değildir. Aksine öncelikle İslam toplumundaki kötülüklerle ilgilidir. Bu kötülüklerden biri
de ihtilaflardır. İki Müslüman grup arasında bir anlaşmazlık ortaya çık-
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tığında, bu iki grubun arasını düzeltmek diğer Müslümanlara vaciptir. Bu sorunun çözümünde anlaşılır, ama daha sonra gruplardan biri
diğerine saldırırsa ya da antlaşmayı bozarsa; Allah teâlâ bu durumda
Müslümanlara, saldırgan grupla savaşmalarını emretmektedir. Savaş,
saldırgan taraf hakka dönünceye kadar devam edecektir. Bu olayda
iki tarafı da Müslüman olan bir savaş söz konusudur. Ancak bu; saldırgan olan taraf, doğru olana dönünceye kadar yapılması emredilen
bir savaştır. Nitekim Allah teâlâ şöyle buyuruyor: “Eğer müminlerden
iki grup birbirleriyle vuruşurlarsa aralarını düzeltin. Şayet biri
ötekine saldırırsa, Allah’ın buyruğuna dönünceye kadar saldıran
tarafla savaşın. Eğer dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve
(her işte) adaletli davranın. Şüphesiz ki Allah, âdil davrananları
sever.” (Hucurât, 49/9)
Anlaşılmaktadır ki Rasûlullah ﷺ, yaptığı savaşlarda dünya peşinde
olmamıştır. Ganimet arzusundan kaynaklanan savaşlar yapmamıştır.
Saltanat ve güç için de savaşmamıştır. Ancak onun savaşları, sadece
Allah rızası gayesi güdülen savaşlardı. Sadece Allah için savaşmış, sadece Allah için barışmıştır. Bu durumu ashabına güçlü bir dille, defalarca vurgulamıştır. Onlara şöyle demiştir: “‘Lâilâhe illallâh’ deyinceye
kadar insanlarla savaşmam emredildi. Kim ‘lâilâhe illallâh’ derse
İslam’ın emrettiği haklar hariç malını, canını benden korumuş demektir. Artık onun hesabı Allah’a kalmıştır.”654
Peygamber ﷺ, yeryüzünde kelime-i tevhidi hâkim kılmak için bütün savaşlarında geçerli olacak genel bir hedef belirlemektedir. Burada krallıktan, maldan, makamdan, halkların köleleştirilmesinden,
kaynaklarının talan edilmesinden, tesislerinin tahrip edilmesinden ve
onurlarının çiğnenmesinden söz etmemektedir.
Peygamberimiz ﷺ, sadece tevhid kelimesi olan “lâilâhe illallâh”ı
amaç edinmiştir. Öyle ki kendisi nezdinde ve dolayısıyla Allah katında
makbul olacak olan bir savaş için, sadece komutanın niyetinin Allah
654 Buhari, 2946; Müslim, 21.
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rızası olmasını değil; her bir askerin niyetinin de Allah rızası olmasını
şart koşmuştur.
Bir gün bir adam gelerek şöyle sorar: “Ey Allah’ın Rasûlü! Allah
yolunda savaş nedir? Kuşkusuz kimimiz öfkesi kimimiz de tarafgirliği
sebebiyle savaşıyor.” Rasûlullah  ﷺbaşını adama doğru kaldırarak şöyle dedi: “Kim Allah’ın kelimesi en yüce olsun diye savaşıyorsa; o
kişi Allah’ın yolunda demektir.”655
Hatta Peygamberimiz ﷺ, Cehennem ateşinde yanacak ilk üç kişiyi
anlatırken bunlardan birinin de savaşan bir adam olduğunu belirtmiştir:
Öyle ki o adam savaşta ölmüştür, ancak Allah rızası için değil insanları
hoşnut etmek, cesaretle ve yiğitlikle anılmak için savaşmıştır.656
Demek ki genel olarak savaşın gayesinin yüce olması gerektiği
gibi askerlerin de savaştaki niyetlerinin yüce olması gerekmektedir.
Dünya malından bir şey kastetmemelidirler. Mükâfatlarını sadece Allah teâlâ’dan istemelidirler. Kim bundan farklı niyetlerle savaşa girerse
yanlış yapmış olur. Allah teâlâ’dan alacağı bir şeyi yoktur. Dünya ve
ahirette hüsran olmakla karşı karşıya kalmıştır.
6.5.6.6. Gaye, Aracı Meşrulaştırmaz
Rasûlullah ’ﷺin ve risaletinin tanımadığı bir ilkeye işaret etmek uygun olacaktır. Nitekim Rasûlullah  ﷺve tâbilerinin tarafı olamayacağı
savaşların çoğu bu ilkeye dayanmıştır. Söz konusu ilke, “Gaye, aracı
meşrulaştırmaz.” ilkesidir. Peygamber  ﷺnezdinde bu ilkenin hiçbir geçerliliği yoktur. O, her zaman için en güzel yöntemleri esas almıştır.
Onun gayeleri şerefli olduğu gibi, kullandığı araçlar da şerefli olmuştur.
İnsanlar, savaşların da gözetilmesi gereken kuralları ve değerleri
olduğunu bilmiyorlardı. Savaş meydanındaki gerçek başarı, meydandaki komutanların gerçekleştirdiği zaferlerin miktarına göre değerlendiriliyordu. Oysa Rasûlullah ﷺ, ordusuna belli bazı kurallara bağlı
kalmalarını emretmiştir. Öyle ki zaferlerle dolu sicili olmasına rağmen
655 Buhari, 123; Müslim, 1904.
656 Müslim, 1905.
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başarısız olup yasaklardan birini çiğnediği ya da kurallara uymadığı zaman bir komutanı azarladığı, muhakeme ettiği veya azlettiği oluyordu.
Diğer insanlar nezdinde savaşlar değerlendirilirken bu kurallar hiçbir
şekilde sorgulanmaz. Onları ilgilendiren tek şey, zaferlerin gerçekleşmesidir. Yaş-kuru her şeye, anne rahmindeki ceninlere kadar savaşan
ve savaşmayan herkese silah doğrultmuşlardır. Onlar için önemli olan
zafer ve ganimet elde etmek, insanlar üzerinde hâkimiyet kurarak
onları kendi çıkarlarına hizmet ettirmek, bununla da kalmayıp köleleştirmektir. Bu yolla onlar, savaşçılar için asalet merdiveninin birer
basamakları olacaklardır.
İnsanlık; Rasûlullah ’ﷺden sonra, Dünya devletleri 1949 yılında,
1977’de ilave iki protokolü bulunan ve Dörtlü Cenevre antlaşmaları
olarak bilinen dört antlaşmayı imzalayıncaya kadar savaşlarda uyulması gereken kuralları tanımıyordu. Bu antlaşmada toplantıya katılanlar, savaşlarla ilgili olarak Dünya’nın uzun süredir kaybettiği birtakım
ahlakî kurallar koymaya çalıştılar. Ancak bu antlaşmaların iki esaslı
kusuru vardı. Bu kusurlar nedeniyle antlaşmada alınan kararlar, uygulamaya geçemeyen, kâğıt üzerindeki mürekkep olarak kalmıştır. Bu
kusurlar şunlardır:
Birincisi; bu antlaşmalar, rızaya dayalıdır. Yani imzalayan tarafları
bağlayıcı değildir. Uygulanması, devletlerin iradesine bırakılmıştır. İster
uygularlar isterlerse de uygulamaktan kaçınırlar.
İkinci kusur; bu antlaşmalar için Birleşmiş Milletler ya da başka bir
kurum bünyesinde, imzalayanların uygulamalarını garanti edebilecek
hâkim bir gücün bulunmayışıdır. Dolayısıyla ilgili taraflarca alınan bu
kararlar, güçlü olanların güçleri ve destekleriyle zayıflar üzerinde uygulanan içi boş kararlar olarak kalmıştır.
6.5.7. Peygamber ’ﷺin Risaletinde
Savaşın Ahlakî Esasları
Savaşlarda nadir bazı durumlar dışında uygulanamayan Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin içerdiği kusurlarla karşılaştırıldığında
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Rasûlullah ’ﷺin savaşlardaki tasarrufları ve ordusunun komutanlarına verdiği emirler, isteğe bağlı sayılabilecek tasarruflar ve emirler
olmamıştır. Bilakis bu emirler, kesin olarak uyulması ve uygulanması
gereken emirlerdi; karşı gelen, Allah’a ve Rasulüne karşı gelmiş sayılıyordu.
Rasûlullah ’ﷺin ve ondan sonra gelen halifelerinin, savaş kuralları
ve ahlakıyla ilgili bu kesin emirlere aykırı hareket eden bir komutanı
azletme yetkileri vardı. Nitekim Müslümanların ikinci halifesi Ömer ,
İslam’ın büyük komutanlarından biri olan Halid b. Velid ’ı azletmiştir.
Zira elde ettiği başarıları çok olmasına rağmen Ömer ’ın değerlendirmesine göre savaşlardan birinde aşırıya kaçmıştır.
Bütün bunlar göstermektedir ki savaşlarda uyulmak üzere
Rasûlullah  ﷺtarafından ortaya konan yerleşik net öğretiler söz konusuydu. Peygamberimizin Müslümanlara açıkladığı bu öğretilere ondan
sonra gelen ashabı da uygun hareket etmişlerdir. Bu öğretilerin bazılarına değinmek istiyoruz:
6.5.7.1. Bilfiil Savaşanlarla Savaşa Katılmayanlar
(Savaşmayanlar) Arasında Ayırım Gözetilmesi
Savaşları genellikle liderler ateşler, (bilahare) askerler onun ateşiyle harlanır, siviller de asıl bedeli öderler.
Asırlar boyu kurbanları binlerce sivil olan nice savaşlar olmuştur.
Durum o hale gelmiştir ki bazı milletler, histerik bir halde diğerlerini
önemsiz görür olmuştur. Nitekim bazı gazeteler, askerlerden birinin
anılarını yayınlarken şöyle bir ayrıntıya yer vermiştir: (Bu askerin
anlattığına göre) Kendisi, hamile kadınların karnını deşip erkek mi,
kız mı olduğuna bakma konusunda arkadaşıyla bahse tutuşurmuş!
Her yerde sivillere karşı askerlerin işlediği pek çok korkunç suç duyuyoruz.
Ancak Rasûlullah ﷺ, sınırları aşmama konusunda kesin kararlıydı.
Çünkü o, Allah teâlâ’nın emrini çok iyi biliyordu: “Size karşı savaş
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açanlara, siz de Allah yolunda savaş açın. Sakın aşırı gitmeyin,
çünkü Allah aşırıları sevmez.” (Bakara, 2/190)
Yüce Allah, savaşı sınırlamış ve orduyla birlikte savaşanlara hasretmiştir. Yani silah taşıyan savaşçılarla sınırlı tutmuştur. Buradan hareketle Rasûlullah ’ﷺden, ordusunun komutanlarına şu emirler gelmiştir: “Allah’ın adıyla gidin. Allah’la birlikte olun ve Allah’ın Rasulünün dinine bağlı kalın. Yaşlıları, çocukları, küçükleri ve kadınları
öldürmeyin. Ganimetlere ihanet etmeyin. Ganimetleri bir arada
tutun. Islah etmeye ve güzel davranmaya gayret edin. Şüphesiz
Allah, iyi davrananları sever.”657
Mute Savaşı’na gönderirken Zeyd b. Hâris ’a şunu tavsiye etmiştir: “Çocuk, kadın, yaşlı, kocamış ve kendini mabede vermiş
kişiyi öldürmeyin.” Bu sayılanlar; savaşmayan ve silah taşımayan kişilerdir. Bu nedenle öldürülmelerini yasaklamıştır.
Onlara, tarlalarda çalışan işçileri ve evlerdeki hizmetçileri öldürmeyi de yasaklamıştır. Çünkü onlar savaşmamaktadırlar. Küçük çocukların öldürülmesini yasaklamıştır. Kadınlara dokunulmasını şiddetle
menetmiştir. Öldürülenler arasında bir kadın cesedi görünce kızmış,
onlara çıkışmış, sesini yükseltmiş ve onları kınamıştır. Rabâh b. Rabî’
 diyor ki: “Bir savaşta Rasulullah  ﷺile birlikteydik. İnsanların bir
şey etrafında toplandıklarını gördü. Hemen birini gönderdi ve şöyle
dedi: “Bak bakalım, bunlar neyin başına toplanmışlar?” Adam geri
dönüp “Öldürülmüş bir kadının etrafında toplanmışlar.” deyince Peygamberimiz ﷺ, “Bu kadın öldürülmemeliydi!” dedi ve hemen bir
adam gönderip şunu emretti: “Halid’e söyle, kadınları, hizmetlileri
ve işçileri öldürmesin!”658
Büreyde b. Hasîb , Peygamberimizin vasiyetlerinden birinin de
şöyle olduğunu aktarıyor: “Cihad edin, ancak ganimet malına iha657 İbn Ebî Şeybe, Musannef, s. 95. İbni Hacer, hadisin hasen olduğunu söylemiştir,
Hediyyetü’r-Ruvât, 4/60.
658 Ebu Davud, 2669; İbn Mace, 2842.
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net etmeyin. Antlaşmalara aykırı davranmayın. Ölü de, diri de
olsa düşmana işkence yapmayın. Çocukları öldürmeyin.”659
Ondan sonra gelen halifeleri, bu ilkelere bağlı kalmışlardır. İlk halife Ebu Bekir , savaşmak üzere yola çıkacak olan ordusunun komutanı Üsâme b. Zeyd ’a, savaşlar için prensip olabilecek tavsiyelerde
bulunmuştur. Keşke insanlar bunları uygulasa! Üsâme ve orduya hitaben şunları söylemiştir:
“Ey insanlar! Durun. Size on tavsiyem olacak, bunları aklınızdan çıkarmayın: Hainlik yapmayın. Ganimet malından çalmayın.
Antlaşmalara aykırı davranmayın. Küçük çocukları, yaşlıları ve
kadınları öldürmeyin. Hurma ağaçlarını kesmeyin veya yakmayın.
Meyve veren hiçbir ağacı da kesmeyin. Koyunu, ineği ve deveyi
sadece yemek için kesin. Kendilerini mabetlere adamış insanlarla
karşılaşacaksınız, onları kendi hallerine bırakın. Sizlere, içlerinde
türlü türlü yemekler bulunan kaplar getiren insanlarla karşılaşacaksınız, o yemeklerden yiyeceğiniz zaman Allah’ın adını anarak
yemeye başlayın.”
İslam âlimleri; delilerin, hastaların, yaralıların, esirlerin, sefihlerin,
baygınların, emân isteyenlerin, silah taşıdığına dair delil bulunmayan
kimselerin ve bunlar dışında birçok kişinin öldürülmesinin yasak olduğunu açıklamışlardır. Savaş konusunda hiçbir değer ve ahlakîlik taşımayan yüzlerce yıl geçip gittikten sonra uluslararası antlaşma gündeme gelebilmiş ve yukarıda yer verilen ahlakî esasların bir kısmına ulaşılabilmiştir. 1949 tarihli Uluslararası Cenevre Sözleşmesi’nin üçüncü
maddesi şu şekildedir:
“Anlaşmanın yüce taraflarının birinin toprakları üzerinde milletlerarası mahiyette olmayan bir silahlı anlaşmazlığın çıkması halinde, anlaşmazlığa taraf olanlardan her biri, asgari olarak aşağıdaki hükümleri
uygulamayı taahhüt ederler:
Savaş faaliyetlerine doğrudan doğruya iştirak etmeyen kimseler,
silahlı kuvvetler bünyesinde olmasına rağmen silâhlarını terk edenler,
659 Müslim, 1731.
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hastalık, yaralılık, tutukluluk veya herhangi bir sebeple muharebeye
katılamayacak durumda olanlar; ırk, renk, din, inanç, cinsiyet, doğum
yeri, servet gibi herhangi bir kıstasa dayanan bir ayırıma gidilmeden
insanî muamele göreceklerdir.”660 Keşke bu ülkeler, kendi yazdıkları
ve imzaladıkları bu antlaşmayı uygulasalar!
6.5.7.2. Öldürülenlerin Bedenlerine Zarar Verilmemesi
Rasûlullah  ﷺöldürülenlerin bedenlerine zarar verilmesini yasaklamıştır. İnsan, bizatihi onurlu ve saygın bir varlıktır. Çünkü o, Âdem
’dan gelmektedir. Yüce Allah, Âdem ’ı ve soyunu mükerrem
kılmıştır: “Biz, hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık.
Onları, (çeşitli nakil vasıtaları ile) karada ve denizde taşıdık; kendilerine güzel güzel rızıklar verdik; yine onları, yarattıklarımızın
birçoğundan cidden üstün kıldık.” (İsrâ, 17/70)
Rasûlullah  ﷺfarklı davranabilir, düşmanla karşı karşıya gelip hak
edenleri öldürebilirdi. Ancak o, asla insan onurunu çiğneyecek bir şey
yapmamıştır.
Öldürülenlerin bedenlerine zarar verilmesi, aşağılık ve ilkellik sayılan fiillerdendir. Çünkü öldürülen kişinin hükmü, düşmanlığı sona
ermiştir; ondan bir tehlike ya da zarar gelmesi söz konusu değildir.
Aradaki ihtilaf ne olursa olsun bedeni, artık saygın bir hale gelmiştir.
Ne var ki alçak nefisler, öldürülenlerin bedenleriyle oynamakta,
başlarını kesip top yerine onunla oynanır hale getirebilmektedir. Aşağılık kişiler, ölen bedenler üzerinde raksedebilmektedir. Bu işkence
türü, savaşlarda karşılaşılan gerçekten yaygın bir hadisedir. Denilebilir
ki bu tür işkencelerin bulunmadığı bir savaş yok gibidir.
Rasûlullah ﷺ, ashabının bedenlerine işkence yapılmasının acısını çekmiştir. İkinci savaşı olan ve aralarında amcası Hamza ’ın
da bulunduğu en iyi ashabından yetmiş kişinin şehid edildiği Uhud
Savaşı’nda bunu iki gözüyle müşahede etmişti. Savaş bittikten sonra
amcası Hamza ’ın bedenini; oynanmış, tahrip ve işkence edilmiş
660 Birleşmiş Milletler Antlaşması, Cenevre Sözleşmesi, md. 3.
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bir vaziyette bulmuştu. Gördüğü bu sahne, onun canını çok acıtmış;
bu can acısıyla bir an için aklından misliyle mukabelede bulunmak
geçmiştir. Ancak Rabbi, ona şöyle seslenmiştir: “Eğer ceza verecekseniz, size yapılan işkencenin misliyle ceza verin. Ama sabrederseniz, elbette o, sabredenler için daha hayırlıdır.” (Nahl, 16/126)
Böylece Rabbi ona bir fiili cezalandıracağı zaman, -suç işleyen kişiye kısas mahiyetinde- sadece misliyle karşılık verebileceğini; sabredip karşılık vermekten vazgeçerek affederse bunun, kendisi için daha
hayırlı olacağını bildirmiştir. Bunun üzerine Peygamberimiz ﷺ, bu fiili
affetmiştir. Hatta suçu işleyeni bile! Öyle ki bu suçu işleyen kişi daha
sonra Müslüman olmuş ve Müslümanlığı, Peygamberimiz  ﷺtarafından kabul edilerek hayatı konusunda kendisine güvence verilmiş, böylelikle diğer Müslümanlardan biri haline gelmiştir. Rabbi tarafından
gözetilen bir kalpten başka hangi kalp bu değerleri taşıyabilir?!
Rasûlullah ﷺ, asla bir insana/canlıya işkence yapmamıştır. Kendisine tâbi olanlara bunu şiddetle yasaklamıştır. Daha önce de yer verilen Büreyde b. Hasîb  hadisinde yer aldığı gibi şöyle buyurmuştur:
“Cihad edin, ancak ganimet malına ihanet etmeyin. Antlaşmalara
aykırı davranmayın. Ölü de, diri de olsa düşmana işkence yapmayın. Çocukları öldürmeyin.”661
6.5.7.3. Antlaşmalara Bağlı Kalınması
ve İhanet Edilmemesi
Rasûlullah ﷺ, her daim çağrıda bulunduğu bir ilkeyi, antlaşmalara sadakat ilkesini yüceltmiştir. O, antlaşmayı bozmayı, -bozan kişi
için- nifak özelliklerinden biri sayıyordu. Şöyle diyordu: “Şu üç özellik
kimde bulunursa o kişi, katıksız münafıktır. Her kimde bu özelliklerden biri bulunursa, münafıklık özelliklerinden birini taşıyor demektir. Konuştuğu zaman yalan söylemesi, tartıştığı zaman günah
işlemesi ve antlaşma yaptığı zaman ihanet etmesi.”662
661 Müslim, 1731.
662 Buhari, 33; Müslim, 59.
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Savaşlarla ilgili olarak, Müslümanların, bir antlaşma yaptıkları ya
da belli bir süreye kadar bir topluluğa güvence verdikleri zaman, bu
antlaşmaya vefa göstermeleri ve ne olursa olsun buna bağlı kalmaları
gerektiğini öğretmiştir. Bu antlaşma, aldatma ve tuzak kurma vesilesi
edinilmemelidir. Savaşlarda çoğu zaman komutanlar, karşı tarafa tuzak
kurmak ve tetikte olmayı bırakmalarını sağlamak için bu tür anlaşmalar yoluyla güvenlikte oldukları yanılgısına düşürme yoluna başvururlar.
Böylelikle onlar savaşa hazırlanmayı bir kenara bırakırlar. Ardından da
hazırlıksız anlarında saldırıya geçerler. Derken amansız bir yenilgiye uğratırlar. Onlar bunu, bir savaş dehâsı olarak görürler. Oysa İslam bunu
ihanet olarak adlandırmıştır ki, İslam’da ihanete yer yoktur.
Barış veya antlaşmanın olduğu yerde bir Müslümanın mutlak anlamda bu antlaşmayı bozması mümkün değildir. Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır: “Yalnız, antlaşma hükümlerinde size karşı bir eksiklik
yapmayan ve aleyhinizde kimseye yardım etmeyen müşriklerle
yaptığınız antlaşmaya sonuna kadar riayet edin. Allah (haksızlıktan) sakınanları sever.” (Tevbe, 9/4)
Yani karşı taraf antlaşma şartlarına bağlı kaldığı ve antlaşmada kararlaştırılmış hususlardan birine muhalif bir şey yapmadığı sürece size,
kararlaştırılan süre bitinceye kadar bu antlaşmayı bozmak caiz değildir.
Antlaşmaya sadık kalmanız vaciptir. Antlaşmayı bozmak; Müslümana
dinen haram olan ve yüce Allah tarafından cezalandırılacak olan bir
günahtır. Ancak düşmanlar tarafından antlaşmanın bozulduğuna dair
alametler ortaya çıkar ve Müslümanlar, onların yaptıkları fiillere bakarak antlaşmaya bağlı kalmadıklarını görürlerse; o zaman antlaşmayı
düşmana geri iade edebilirler. Şu şartla ki Müslüman komutan, düşmana, kendi eylemlerinin antlaşmanın bozulmasına sebep olduğunu
bildirmelidir. Daha önce yapılmış olan antlaşmanın artık geçerli olmadığını, savaş haline geri döndüklerini haber vermelidir. Ta ki antlaşmanın ilga edildiğini bilsinler.
Müslüman komutanın, başkalarıyla yaptığı antlaşmayı bozması ve
bu gruba saldırması caiz değildir. Allah teâlâ şöyle buyuruyor: “(Antlaş-
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ma yaptığın) bir kavmin hainlik yapmasından korkarsan, sen de
(onlarla yaptığın ahdi) aynı şekilde bozduğunu kendilerine bildir.
Çünkü Allah, hainleri sevmez.” (Enfâl, 8/58)
Bununla amaçlanan, adaletin gerçekleşmesi ve savaşa hazırlık yapabilmeleridir. Ahlakî düzey adına dünyevî kazançlara itibar edilemez.
Bu durum, “savaş ilanı” olarak adlandırılan durumdur. Yani, savaş ilan edilmeden savaşa başlamak caiz değildir. İslam, bu yönüyle
birçok hukuk sistemini geride bırakmıştır. Nitekim savaşlarla ilgili bu
ilkeyi insanlar ancak miladi 1949 tarihli bir antlaşmada insan hakları
arasında yer alan bir ilke şeklinde tayin etmişler, ama hiç kimse buna
bağlı kalmamıştır!
6.5.7.4. Yeryüzünü İfsad Etmemek
Rasûlullah ﷺ, yeryüzünün Allah teâlâ’ya ait olduğunu bildirmektedir. Yeryüzünde halife olacak kişiyi Allah seçer. Yeryüzünü ifsad etmek, asla hayr istemeyen Şeytanın eylemidir. Temiz olan her kalbin,
dünyada fesadın olmasını ve dünyayı ifsad etmeyi kabul etmemesi gerekir. Aksine ıslah ve imara yardımcı olmalıdır:
“Onlar ki Kitaba sımsıkı sarılan ve namazı kılan kimselerdir.
Muhakkak ki Biz, ıslah edenlerin ecrini eksiltmeyiz.” (A’râf, 7/170)
“Ben sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum.
Fakat başarmam, ancak Allah’ın yardımı iledir. Yalnız O’na dayandım ve yalnız O’na döneceğim.” (Hûd, 11/88)
Dünyayı ifsad etmek, savaşın gerektirdiği bir zorunluluk olmamasına rağmen ağaçları kesmek, yangın çıkarmak, evleri yıkmak veya
mamur yerleri harap etmek şeklinde tezahür edebilmektedir. Düşmanın ağaçların arasına saklanması, evleri kalkan olarak kullanması gibi
savaşa dair zaruretler oluştuğunda ise ağaçları kesmek ve evleri tahrip
etmek caizdir.
Ali ’tan şöyle rivayet edilmiştir: “Peygamber ﷺ, Müslüman bir
orduyu müşriklerin üzerine gönderdiği zaman şöyle derdi: “Allah’ın
adıyla gidin… Çocukları, bebekleri, kadınları ve yaşlıları öldürme-
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yin. Su kaynaklarını kurutmayın. Savaşmanıza mani omadıkça ya
da müşriklerle aranıza engel oluşturmadıkça hiçbir ağacı kesmeyin. Ne bir insana ne de bir hayvana işkence yapın. Antlaşmaya ve
ganimet mallarına ihanet etmeyin.”663
Sahâbîsi ve halifesi Ebu Bekir ’ın nasihatine daha önce yer verilmişti. Ordu komutanına şöyle demişti: “Sana on şey tavsiye edeceğim: Kadınları, çocukları, yaşlıları öldürme. Meyve veren hiçbir ağacı
kesme. Mamur bir yeri tahrip etme. Yeme ihtiyacı olmadıkça koyun
ya da deve kesme. Hurmalıkları ateşe verme, suya da boğma. Ganimet mallarına ihanet etme. Korkaklık gösterme.”664
6.5.7.5. Savaş Esnasında, İsteyene Eman Vermek
Yok etmekten başka bir şey bilmeyen ordular vardır. Son düşmanı
da ortadan kaldırmadıkça durmak nedir bilmezler. Öldürülen ve teslim
olan düşman ne kadar çok olursa olsun savaşı durdurmazlar. Oysa
Rasûlullah ﷺ, savaş esnasında ve sonrasında, talep edene emân veriyordu. Nitekim Rabbi, ona bunu emretmişti:
“Ve eğer müşriklerden biri senden eman dilerse, Allah’ın
kelâmını işitip dinleyinceye kadar ona eman ver, sonra (müslüman olmazsa) onu güven içinde bulunacağı bir yere ulaştır. İşte
bu (müsamaha), onların, bilmeyen bir kavim olmalarından dolayıdır.” (Tevbe, 9/6)
Bu ahlak ne onun döneminde ne de ondan sonra (ta 1899 Lahey
Kongresi’ne kadar) var olmamıştır. Bu kongre, savaş halindeki orduların komutanlarını, emân taleplerini kabule ve isteyene emân verilmesine davet eden bir metne yer vermiştir.
6.5.7.6. Düşman Durduğunda
Savaşa Son Vermeyi Kabul Etmek
İslam’da savaş, tek başına bir gaye değil; bir araçtır. Düşman, savaşa son verdiğini ve barış istediğini veya savaştan çekildiğini ilan ettiği za663 Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, 9/91.
664 İmam Malik, Muvatta, 982.
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man Müslümanların da savaştan geri durmaları gerekir. Zira Allah teâlâ
şöyle buyurur: “Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve
Allah’a tevekkül et, çünkü O işitendir, bilendir.” (Enfâl, 8/61)
Bu durumda savaşan tarafların birbirine dokunmaması ve kanlarını mubah saymaması gerekir. Aksine dinleri ve inançları konusunda
güvence vermeli, onurlarını çiğnememelidirler. Hatta mülklerini, evlerini ve bütün mallarını korumalıdırlar.
6.5.7.7. Yağmanın Yasaklanması
Yağma ile ganimet arasında fark vardır. Ganimet; savaşta, savaşçılardan alınan silah ve eşyalardır. Yağma ise savaş alanlarında zafer
kazanılıp şehirlere girildikten sonra savaşçı olmayan sivillerin mal ve
mülklerini çalmaktır.
Rasûlullah ﷺ, yağmayı yasaklamış ve sert uyarılarda bulunmuştur.
Çünkü yağma, bir hırsızlık biçimidir ki haram kılınmıştır. Hırsızlık büyük
günahlardandır. Sahabeden biri şöyle anlatıyor: “Rasulullah  ﷺile bir
sefere çıkmıştık. İnsanlar çok acıkmış ve bitkin düşmüşlerdi. Bir koyun
sürüsüne denk geldiler ve sürüyü yağma ettiler. Kazanlarımız kaynarken
Rasulullah  ﷺçıkageldi ve yayıyla kazanları devirmeye başladı. Ardından etleri kuma bulamaya koyuldu. Sonra da ‘Yağma, leşten daha
helal değildir’ veya ‘Leş, yağmadan daha helal değildir.’ dedi.”665
Peygamberimiz ﷺ, ashabını bu fiilden menetmiştir. Enes b. Malik
rivayet ediyor: “Yağma yapan bizden değildir.”666
Abdullah b. Yezid el-Ensarî  naklediyor: “Rasulullah ﷺ, yağma
ve işkenceyi yasaklamıştır.”667
6.5.8. Esirler
Müslümanların, aralarında antlaşma bulunan gayrımüslim muhariplerden esir almaları caiz değildir. Çünkü antlaşma, güvencedir. İslam, ihanet etmez.
665 Ebu Davud, 2705.
666 Tirmizi, 1601; Ahmed, 12014.
667 Buhari, 5516.
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Rasûlullah  ﷺsavaşlarla ilgili birtakım kurallar ve ahlakî esaslar
belirleyip düzenlediğinde, bu kuralların esir haklarını da kapsaması
kaçınılmazdı. Hatta bu kuralların düzenlenmesi daha öncelikli ve daha
gerekliydi. Çünkü savaşta, sizinle savaşanlarla savaşırsınız. Bu anlamda aranızda bir eşdeğerlilik durumu söz konusudur. Oysa esir olan kişi,
senin karşında zayıf olan tarafı temsil eder. Güçlü olan taraf onu esir
etmiştir. Dolayısıyla esire karşı olan tutumu, onun ahlakî durumunun,
değerlerinin ve ilkelerinin göstergesi olacaktır. O halde esirlere yapılacak muamelenin; insanların beklentilerine, yapılarına ve tabiatlarına
uygun olması için mutlaka kurallar konulması gerekir.
Bu günlerde esirlere yapılan muamele şekilleri konusunda müşahede ettiklerimiz sebebiyle çok acı çekiyoruz. Kuşkusuz okuyucu,
esirlere yapılan muamelelerin, verilen cezaların ve insanlıklarının hiçe
sayılmasının, onurlarının heder edilmesinin ve zillete düşürülmelerinin
fecaatinin ortaya koyduğu tabloları neredeyse unutamayacak gibidir.
Bütün bunlar altmış devletin temsilcilerinin imzaladığı antlaşmaya rağmen yaşanmaktadır. Özellikle savaş esirleri bu durumla karşı karşıyadır. Ne yazık ki bu antlaşma; imzalayanları, kendilerini en medeni, en
gelişmiş ve insan haklarını en fazla gözeten insanlar olarak görmelerine rağmen sadece kâğıt üzerinde mürekkep olarak kalmıştır!
6.5.8.1. İnanç Hakkı
İnsanın öncelikli ve en önemli hakkı, dinine müdahale edilmemesi
hakkıdır. Yani kendi dini dışındaki bir dine girmeye zorlanmamasıdır.
İnsan bazen hürriyet ve iradesi elinden alınmış bir esir olarak birileri tarafından bir başka dini ve inancı kabule zorlanabilir.
Pek çok araştırma yapılmış ve göstermiştir ki esirlerin kalplerinden dinlerinin ve inançlarının izlerini silmek için gerçekten de çok
sayıda işlem vardır. Özellikle de beyin yıkama işlemleri olarak adlandırılanlar... Öyle ki bu durum bazı esirleri, esir olmadan önce bağlı
oldukları dinin şeriatında kesin olarak haram olduğuna iman etmelerine rağmen intihara kadar sürükleyebilmektedir. Bu, hem maruz
kaldıkları şeylerin ne denli iğrenç olduğuna, hem de kendi dinlerinin
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sabitelerini/değişmezlerini unutturmaya varacak düzeyde karşı karşıya
kaldıkları beyin yıkama faaliyetlerine delalet etmektedir.
Kur’an, esirlere muameleyle ilgili Rabbanî bir misal getirmektedir: “Ey Peygamber! Elinizdeki esirlere de ki: Eğer Allah kalplerinizde hayır olduğunu bilirse, sizden alınandan (fidyeden) daha
hayırlısını size verir ve sizi bağışlar. Çünkü Allah bağışlayandır,
esirgeyendir.” (Enfâl, 8/70)
Buna göre Peygamber ﷺ, esirlere, onları İslam’a teşvik etmek için
hitap etmektedir; dinlerini terk etmeye zorlamak için değil. Onların
önüne tövbe ve Allah teâlâ’ya dönüş kapısını açmakta, günahlarının
affedileceğini ve dünyadaki rızıklarının genişletileceğini müjdelemektedir. Nitekim esir düşen Sümâme b. Üsâl el-Hanefi olayındaki tutumu da bu yönde olmuştur. Peygamberimiz ﷺ, onun tutuklu kalacağı
mekânın, mescid içinde olmasını emretmiştir ki, o, Müslümanların
ibadethanelerinde birbirlerine nasıl davrandıklarını görsün!
Rasulullah  ﷺonun yanına gelerek şöyle sorardı: “Nasılsın ey
Sümâme?” O da şu şekilde cevap verirdi: “İyiyim ey Muhammed!
Beni öldürecek olursan kan davası güdülecek birini öldürmüş olursun.
Yok, eğer lütufta bulunursan teşekkür edecek birine lütufta bulunmuş
olursun. Bana iyi davranır, beni affedersen bu iyiliğine teşekkür ettiğimi göreceksin. Mal istersen, istediğini talep edebilirsin.” Yani affetmek karşılığında mal istersen istediğin kadar mal öderiz, demek istiyor. Buna karşın Peygamber ﷺ, Sümâme’yi üç gece esir olarak tutar,
ardından da mal ya da fidye istemeksizin serbest bırakılmasını emreder. Sümâme uzak bir yere gider. Hür/özgür olarak! Medine dışında
bir yere. Gusleder ve Müslüman olarak dönüp kelime-i şehadet getirir.
Sümâme , kimseye, “Müslüman olması için baskı yapıldı.” deme
fırsatı vermemek için Medine’deyken Müslüman olmamıştır. Nitekim
şöyle dediğini görüyoruz: “Vallahi ya Muhammed! Yeryüzünde senin
yüzünden daha çok nefret edilecek bir yüz yoktu benim için. Şimdi
senin yüzün, benim için bütün yüzlerden daha sevimli hale geldi. Yeryüzünde senin dininden daha çok nefret edilecek bir din yoktu benim
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için. Şimdi ise senin dinin, benim için bütün dinlerden daha sevimli
hale geldi. Aynı şekilde senin beldenden daha çok nefret edilecek bir
belde yoktu benim için. Oysa şimdi senin belden, benim için bütün
beldelerden daha sevimli hale geldi.”668
Sümâme , bu sözleriyle bize -son tahlilde- zorlama altında ya
da göstermelik Müslüman olmadığını; aksine kendi tercihiyle İslam’ı
seçtiğini anlatmak istemektedir. Medine’nin dışına çıkması, kimsenin
kendisine yetişemeyeceğinden emin olduktan sonra Müslüman olup
dönmesi bunun kanıtıdır.
Sümâme’nin yaşadıklarının benzerleri, Rasûlullah ’ﷺin yanında
esir düşen birçok kişinin karşılaştığı hallerdir. Onların çoğu, Peygamber ’ﷺden önce Arapların ya da Arap olmayanların bilmediği (esirler
hakkındaki) güzel muameleyi gördükten sonra gönüllü olarak İslam’a
girmişlerdir. Çünkü o beldelerde esirler öldürülüyor veya gözleri oyuluyor ya da derileri soyulup köpeklere yediriliyordu.
6.5.8.2. Esirlerin Yiyecek-İçecek Hakları
Esir, kendisini esir edenin yanında tutsaktır. Yiyecek için çalışması
ve çabalaması mümkün değildir. Bu nedenle Rasûlullah ﷺ, Müslümanlara yeme-içme konusunda esirlere iyi davranılmasını emretmiş,
hatta onları buna teşvik etmiştir.
Kur’an, esirin doyurulmasını teşvik etmiş, bunu Allah’ın rızasına
ulaştıran ibadetlerden saymıştır. Allah’ın rahmetine layık görülen ve
Cennet’e girmeye ehil olan iyi kişileri vasfederken şöyle buyurmaktadır: “İyiler ise, kâfûr katılmış bir kadehten (cennet şarabı) içerler. (Bu,) Allah’ın, has kullarının içtikleri ve akıttıkça akıttıkları
bir pınardır. O kullar, şiddeti her yere yayılmış olan bir günden
korkarak verdikleri sözü yerine getirirler. Onlar, kendi canları
çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler.”
(İnsan, 76/5-8)
668 Olayın tamamı için bakınız: Buhari, 4372; Müslim, 1764.
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Yani onlar Cennet’e girmeye layık görüldükleri bu güzel hasletleri
vasıtasıyla sevdikleri yiyeceklerden esirlere de yediriyorlar.
Ardından Kur’an, bir başka duruma; iyilerin, esirleri, onların sahip
oldukları mülklerle ilgili bir beklentiden veya birilerinden korktuklarından dolayı değil, sadece Allah ve Allah’ın rızasını aramak için doyurduklarına dikkat çekmektedir: “Biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz;
sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz.” (İnsan, 76/9)
Müfessir İmam Taberî, Saîd b. Cübeyr’in şöyle dediğini nakletmektedir: “Vallahi, onlar bunu sadece dilleriyle söylemediler. Allah,
onların kalplerinden geçeni de bilmekteydi. Yüce Allah, teşvik sadedinde onları övmekteydi.”669
İslam, esir tutulan hayvanlara yiyecek verilmemesini haram kılıyorsa insana karşı böyle bir harekete nasıl bakar? Bir düşünün! Bakın
Rasûlullah  ﷺşöyle söylemektedir: “Hapsettiği için (nihayetinde) ölen
bir kedi yüzünden bir kadın azap görecektir. Öyle ki ateş onun
içine işleyecektir.”670
Bir kedinin hapsedilmesi ve yiyecek verilmemesi bu denli hassas
ve katı bir şekilde hesaba çekilince, şüphesiz Allah katında mükerrem
olan bir insanın aç bırakılmasının hesabı çok daha şiddetli olacaktır.
Rasûlullah ’ﷺin ashabından Mus’ab b. Umeyr ’ın kardeşi Ebu
Aziz, Bedir Savaşı’ndan sonra Müslümanların elinde esirdi. O, yanlarında esirken Müslümanların ona olan davranışlarını anlatmakta ve şunları söylemektedir: “Bedir’den gelirlerken bir grup Ensarla birlikteydim.
Kahvaltı ve akşam yemeğine geldikleri zaman, Rasulullah ’ﷺin bizimle
ilgili olarak onlara olan vasiyeti sebebiyle ekmeği bana ayırıyor, kendileri hurma yiyorlardı. Onlardan birinin eline ne zaman bir parça ekmek
düşse mutlaka bana ikram ediyordu. Ben de utanıyor ve onlardan birine
iade ediyordum. O ise elini sürmeden bana geri veriyordu.”671
669 Taberî, Câmiu’l-Beyân fî Te’vîli’l-Kur’ân, 29/210.
670 Buhari, 2365; Müslim, 2242.
671 Taberî, Tarihu’t-Taberî, 2/39.
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Bilindiği gibi ekmek, Medineliler için en değerli yemekti, çünkü
hurma yetiştiriyor, ekmeği ithal ediyorlardı. Ona değer verme, lütufta
bulunma ve sevap umma adına ekmeği esirlerine ayırıyorlardı.
6.5.8.3. Giyecek Hakkı
Ellerinde bulunduğu sürece esirin, Müslümanlar üzerinde, giyecek
hakkı vardır. Câbir  anlatıyor: “Bedir Savaşı’nın yaşandığı günlerdi. Esirler getirildiğinde Abbas da getirilmişti. Üzerinde elbise yoktu.
Peygamber  ﷺonun için bir gömlek bakılmasını istedi. Abdullah b.
Ubey’in gömleğinin ona olduğunu gördüler. Bunun üzerine Peygamber ﷺ, gömleği ona giydirdi.”672 Abbas , uzun ve cüsseliydi.673 Rasulullah ﷺ, ölçüsü ona uygun olan Abdullah b. Ubey’in gömleğini
seçti. Esirin hakkı, ona uygun olan giyeceğin tercih edilmesidir.
Aynı şekilde giyeceğin esirin avret yerlerini örtmesi, yazın sıcağından ve kışın soğuğundan koruması esirin hakkıdır. Bu durum, esire
işkenceye dönüştürülmemelidir. Bilakis ailesine dönünceye kadar onuruyla bakılması esastır. Buna karşın tam olarak bilinmektedir ki Müslümanlardan bazı kimseler o dönemlerde, avret yerlerini örtecek bir
elbiseden başkasına sahip değillerdi. O zamanlar da çok fakirlerdi.
6.5.8.4. Barınma Hakkı
Rasûlullah  ﷺzamanında esirler için ayrı bir binalar yapılması söz
konusu değildi. Onlara mahsus yerler yoktu. Ancak barınmaları için
kendilerine, Müslümanlar nezdinde son derece değerli sayılan iki ayrı
mekân gösterilmişti. Buna göre ya Mescid-i Nebevi’de ya da sahabe-i
kiramın evlerinde kalacaklardı. Onlar için bu iki grup mekândan daha
kıymetli yerler neresi olabilirdi ki? Nitekim Sümame b. Üsâl ﷺ, -daha
önce de belirttiğimiz gibi- esir olduğu ve henüz Müslüman olmadığı
dönemde Mescid-i Nebevî’de kalmıştı.
672 Buhari, 3008.
673 İbn-i Hacer el-Askalânî, Fethu’l-Bârî.
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Peygamberimiz  ﷺesirleri, sahabenin evlerine dağıtıyordu. Nitekim tarihçi İbn-i Kesîr şöyle diyor: “Rasulullah ﷺ, Bedir esirlerini ashabına taksim etti.”674
Hasan  diyor ki: “Rasulullah ’ﷺe bir esir getiriliyor, o da bu esiri
bir Müslümana veriyor ve şöyle buyuruyordu: ‘Ona iyi bak!’ Böylece
onun yanında iki ya da üç gün kalıyordu. O Müslüman da, bu esiri
kendi nefsine tercih ediyordu.”675
6.5.8.5. Esirle Ailesini Birbirinden Ayırmama
Bazen kişi, ailesiyle birlikte esir düşerdi. Bazen de anne, çocuklarıyla birlikte esir düşer, azapları katlanmış olurdu. Esaret/hürriyetini
kaybetme azabıyla sevenlerin birbirinden ayrılması azabı. Bu ayırma,
İslam’ın reddettiği, katlanmış bir azaptı. Esareti süresince esirin göreceği muamele, rahmet ve şefkat olmalıydı. Rasûlullah ﷺ, bunu şiddetle yasakladı ve esir kadınları kastederek şöyle buyurdu:
“Kim anne ile çocuğunu birbirinden ayırırsa Allah da Kıyamet
Günü onunla sevdiklerinin arasını ayırır.”676
6.5.8.6. Esire Mutlak Olarak İşkence Edilmemesi
İslam’da, esirin, hiç kimse tarafından bedenî ya da manevî vb.
bir yolla işkence yapılmaması hakkı vardır. Ona hakaret edilemez,
aşağılanamaz, inançlarına ve ibadet ettiklerine sövülemez. Zarar veren ve fizikî eza yoluyla kadına müdahale edilemez. Bilakis onuru ve
hayatı konusunda esire güvence sağlanması, kötülük yapılmaması
gerekir.
Esirin yedirilmesini emreden ve bunu Allah’a yakınlık sebebi sayan, Müslümanlar arasında yeterli giyeceği olmayan kimseler olabilecekken giydirilmesini, barınak temin edilmesini emreden ve bu barınağı en şerefli mekânlar arasından seçmiş olan bir şeriatın; bütün bunlar674 İbn-i Kesir, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 5/191.
675 Sâbûnî, Safvetu’t-Tefâsîr, 3/493.
676 Tirmizi, 1283; Ahmed, 2288.
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dan sonra esire işkence edilmesini ve onun onurunun hiçe sayılmasını
emretmesi düşünülebilir mi?!
İslam, kendisinden bilgi alabilmek için bile olsa esire işkence edilmesini onaylamaz. Müslümanların âlimlerinden biri olan İmam Malik’e
soruldu: “Düşmana ait sırları söyleyebilecek olan bir esire işkence
edilebilir mi?” İmam Malik şöyle cevap verdi: “Bunu onaylayan bir
rivayet duymadım.”677 Bilakis Rasûlullah ﷺ, esirin selamına karşılık
verilmemesini bir tür aşağılama saymıştır.
Esir alınmış bir adam üç kez Rasulullah ’ﷺe seslenmişti. Peygamberimiz  ﷺde dönüp ona cevap vermişti. Olayı İmran b. Husayn 
aktarıyor: “Sakif kabilesi, Akîl oğulları ile antlaşmalıydı. Sakifliler, Rasulullah ’ﷺin ashabından iki kişiyi esir aldılar. Rasulullah ’ﷺin ashabı
da Akîl oğullarından bir kişiyi esir aldı. Adamla beraber Adbâ adlı
devesini de ele geçirdiler. Rasulullah ﷺ, bağlı olan adamın yanına
uğradı. Adam, “Ya Muhammed!” diye seslenince Peygamberimiz ﷺ
adamın yakınına geldi ve şöyle sordu: “Ne oldu?” Adam, “Ne diye
beni esir aldın? Ve ne diye devemi aldın?” dedi. Peygamberimiz olayın
vahametini göstererek “Antlaşmalı olduğun Sakîflilerin suçları sebebiyle seni esir aldım.” dedi ve uzaklaştı. Adam, “Ya Muhammed! Ya
Muhammed!” diye seslendi. Rasulullah  ﷺson derece merhametli ve
hassas bir kişiydi. Ona döndü ve tekrar sordu: “Ne oldu?” Adam,
“Ben Müslümanım.” dedi.
Peygamberimiz ﷺ, “Bunu, kendi iradene sahipken söyleseydin tamamen kurtuluşa ermiş olurdun.” dedi ve döndü. Adam
tekrar seslendi: “Ey Muhammed! Ey Muhammed!” Peygamberimiz
 ﷺadamın yanına geldi ve sordu: “Ne oldu?” Adam dedi ki: “Açım,
bana yemek ver. Susadım, bana su ver.” Peygamberimiz  ﷺşöyle
dedi: “Bunu yapmak kolay.” Daha sonra bu adam o iki sahabî ile
değiştirildi.678
677 et-Tâc ve’l-İklîl, 3/353.
678 Müslim, 1641.
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6.5.9. Muhammed ’ﷺin, Düşmanlarını Affetmesi
Aynı anda kişinin hem savaşması hem de insanî yüceliği/erdemi
muhafaza etmesi zordur. İşte Rasûlullah ’ﷺin savaş esnasındaki, hatta
en karanlık anlardaki tutumunun mahiyeti, -ki bunun en şiddetlisi savaşlardaki haldir- bu temiz Rabbanî kişilik üzerinde tefekkür etmeye/
düşünmeye davet etmektedir. Bunun kanıtını daha önce bakan olan
Hintli düşünür, yazar ve tarihçi Nârâ Simâra’dan vermek istiyoruz:
“Kuşkusuz Rasûlullah ﷺ, savaşı insanileştirmiştir. İnsanlık tarihinde
savaşlarla dolu on yılı aşan bir süreçte, rivayetlerde düşmanlarından
öldürülenleri azami 1.180 kişiyi aşmayan, bütün savaşlardan zaferle
çıkan biri görülmemiştir. Bu durum, Rasûlullah ’ﷺin, merhametli olduğunun en büyük delilidir.”
Rasûlullah ﷺ, Kureyş’ten gördüğü eziyet ve meşakkate rağmen
onları affedebilmiştir, hem de yaptıkları her şeyi. Çoğu zaman etrafındakiler, düşmanlarına beddua etmesini talep ediyorlardı da o, bu
talepleri kabul etmiyordu. Ebu Hureyre  anlatıyor: “Denildi ki: ‘Ya
Rasulallah! Müşriklere beddua eder misin?’ Peygamberimiz şöyle cevap verdi: ‘Ben lanetçi olarak gönderilmedim. Ben sadece rahmet
için gönderildim.’”679
Peygamberimiz ﷺ, insanların hidayetleri konusunda insanların en
isteklisiydi. Dünya ve ahirette onların iyiliğini arzulardı. Onların iyi
olacağı ümidini hep taşıdı, hidayetlerinden umudunu kesmedi. Kendi
kendine şöyle diyordu: “Belki hayır, onların soyundan çıkacaktır.”
Kederli ve mahzun bir halde Tâif’ten dönerken onlara beddua etmekten veya Rabbinden onlara azap etmesini istemekten kaçınmış,
şöyle demişti: “Bilakis ümit ederim ki Allah, onların soyundan,
Kendisine şirk koşmadan sadece O’na kulluk edecek bir nesil
çıkarır.”680
679 Müslim, 2599.
680 Buhari, 3231; Müslim, 1795.
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Peygamber ’ﷺin bir amcaoğlu vardı. İsmi Ebu Süfyan681 b. Hâris
b. Abdülmuttalib idi. O, şiirleriyle Peygamber ’ﷺi hicvediyordu. Peygamberimizi her gördüğünde kovmaya çalışıyor, ona çok eziyet ediyordu. Mekke fethedildiğinde Peygamberimizin yanına gelip huzuruna
girmek için izin istedi. Peygamberimiz ﷺ, “Onunla görüşecek bir
şeyim olmaz, benim onurumu çiğnemişti!” dedi. Bu esnada Ebu
Süfyan’ın yanında oğlu da vardı. Rasulullah ’ﷺin bu sözü üzerine Ebu
Süfyan şöyle dedi: “Vallahi ya bana izin verir ya da bu oğlumun elinden tutup açlık ve susuzluktan ölünceye kadar yeryüzünde dolaşırım.”
Bu söz Rasulullah ’ﷺe ulaşınca ona acıdı ve onu affetti. Huzuruna gelmesine izin verdi. Ebu Süfyan ayağa kalktı ve onu öven şiirler okudu.682
Bu olaydan sonra Peygamberimiz  ﷺona sevgi gösteriyor, değer veriyor ve ikramda bulunuyordu. Onun vesilesiyle de Uhud’da şehid edilen amcası Hamza ’ﷺı anıyordu.

Rasûlullah ’ﷺin affettiği kişiler arasında Safvân b. Ümeyye b. Halef
de vardı. Bu zât, Rasûlullah ’ﷺe sürekli düşmanlık eden, onunla savaşmakla yetinmeyip bir de suikast yapmaya çalışan biriydi ki, onu da affetti. Tarihçi İbn-i Hişâm anlatıyor: “Düşman oğlu düşman olan Safvân b.
Ümeyye, deniz yoluyla Yemen’e gidebilmek için Cidde’ye kaçar. Umeyr
b. Vehb, Rasulullah ’ﷺe gelir ve şöyle der: ‘Ya Rasulallah! Safvân b.
Ümeyye, kavminin efendisidir. Kendini denize atmak için senden kaçarak Mekke’den çıkmıştır. Ona emân verir misin?’ Rasulullah ﷺ, ‘Ona
emân verilmiştir.’ dedi. Bunun üzerine Umeyr der ki: ‘Ya Rasulallah!
Ona emân verildiğine dair bir belge verebilir misin?’ Peygamber ﷺ,
Umeyr’e, Mekke’ye girerken giydiği sarığını verir. Umeyr sarığı alarak
denize açılmak isteyen Safvân’a ulaşır. Ona der ki: ‘Ey Safvân! Babamannem sana feda olsun! Allah için kendini tehlikeye atma! Bak, Rasulullah ’ﷺin emânını sana getirdim.” Bu sözleri duyan Safvân şöyle
der: ‘Hayatım konusunda endişeleniyorum.’ Umeyr ise şu karşılığı verir:
681 Burada söz konusu edilen Ebu Süfyan, Peygamberimizin amcası Hâris’in oğlu
olan Ebu Süfyan’dır. Mekke’nin fethinde Müslüman olan ve o zamana kadar
Müslümanlarla mücadele halinde olan Ebu Süfyan b. Harb değildir.
682 Elbânî, Fıkhu’s-Sîre, 376. Elbânî, bu hadisin hasen olduğunu söylemiştir.
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‘Muhammed, bunu yapmayacak kadar merhametli ve onurludur.’ Derken Safvan, Umeyr’le birlikte geri döner. Umeyr, onu Rasulullah ’ﷺin
yanına getirir. Safvân der ki: ‘Bu, senin bana emân verdiğini iddia ediyor.’ Rasulullah ‘ ﷺDoğru söylemiş.’ deyince Safvân şöyle der: ‘İslam
hakkında düşünmem için bana iki ay süre ver.’ Peygamberimiz  ﷺise şu
karşılığı verir: ‘Dört ay düşünme süren var.’”683
Buna benzer bir durum Ebu Cehil’in oğlu İkrime, Süheyl b. Amr
ve Mekke’nin fethi sırasında savaşmaktan başka bir çözümü kabul
etmeyerek bir araya gelen kişilerle de yaşanmıştır. Bu kişiler yenilip
kaçmışlar, ardından emân istemişler ve kendilerine emân verilmiştir. Hatta affedilmişlerdir, üstelik kalplerinin kazanılması için Huneyn
Savaşı sonrasında Hevâzin’den alınan ganimetlerden onlara pay da
verilmiştir.684
Mekke’ye muzaffer olarak girmek, kişiye en zor gelebilecek imtihanlardan biridir. Kişi çeşitli imtihanlardan geçebilir ve bunlar karşısında sağlam bir duruş sergileyebilir. Ancak güç, şeref ve zafer hali,
en çetrefilli hallerdendir. Zira geçmiş zamanda eza edenler boyun eğer
hale, eza edilenler de intikam alabilecek bir duruma gelmişlerdir. Böyle bir durumda, ancak kendisine yüce gönül bahşedilen, kin ve kibir
bilmeyen bir kişi isteklerinden uzak durabilir. İşte Mekke’ye girerken
Peygamber ’ﷺin şunu ilan ettiğini görüyoruz: “Ebu Süfyan’ın evine giren güvendedir. Evinin kapısını üzerine kapatan güvendedir.
Mescid-i Haram’a giren güvendedir.” Nitekim onun bu ilanı sonrasında insanlar evlerine dağılmışlardır.685
Rasûlullah ﷺ, çok sevdiği amcası Hamza ’ı Uhud’da şehid
eden, bununla da kalmayıp bedenine işkence eden Vahşi’yi de affetmiştir. Vahşi , ne malı ne kabilesi ne de aşireti olan biriydi. Üstelik
de Peygamberimiz ’ﷺin hayatında bir daha rastlanmayacak olan o
683 Safvân b. Ümeyye, Huneyn Savaşı’ndan sonra Müslüman olmuştur. Çeviren.
684 İbn-i Hişâm; Sîretü İbn-i Hişâm, cilt: 3.
685 Ebu Davud, 3022.
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feci hadiseyi gerçekleştiren; Hamza ’ın bedenine işkence yapan
birisiydi. Buna rağmen Peygamberimiz  ﷺonu affetmişti!

Hatta düşmanlarının ölülerine bile saygı göstermiştir. Bedir’de
Mekke ordusu hezimete uğrayarak kaçtığında Rasûlullah ’ﷺin yaptığı, yorgun ve bitkin olan ashabını toplayıp karşı askerî birliğin ölülerini defnetmekten başka bir şey olmamıştır. Çünkü Peygamberimiz
’ﷺin yaşantısında defalarca gördüğümüz gibi insan, sırf insan olması
itibarıyla saygın ve şereflidir. Peygamberimiz  ﷺbu savaşta, onların
ölülerinin hepsini, Bedir’de artık kullanılmayan kuyulardan birine defnetmiştir.
Hendek Savaşı’nda Müşrik süvarilerinden Nevfel b. Abdullah,
hendekleri aşmış ve öldürülmüştü. Mekkeliler onun cesedini talep
edince, Peygamberimiz ﷺ, cesedin onlara verilmesini emretti. Yine
Hendek Savaşı’nda, Amr b. el-Âmirî de aynı girişimde bulunmuş ve
aynı akıbete uğramıştı. Kureyş onun da cesedini istemiş, Peygamberimiz  ﷺde, şart koşmadan ve bedel talep etmeden cesedi onlara
teslim etmiştir.
6.6.6. Muhammed ’ﷺe Suikast Girişimi
Allah teâlâ, hak ile batıl mücadelesinin sürmesini takdir etmiştir.
İkisi birarada yaşayamaz; zira biraraya gelemeyecek kadar zıt, ayrı
kutupturlar. Her biri, diğerinin varlığını ortadan kaldırmaya çalışır.
Hakkı yok etmeye çalışan bir topluluk her daim vardır. Rasûlullah
’ﷺin yaşadığı şey de işte budur: O, çeşitli suikastlere, kendisini ve
davetini yok etme girişimlerine maruz kalmıştır. Öyle ki bu, ta doğumundan, yani çok erken dönemlerden itibaren başlamıştır.
Taberî anlatıyor: “Kureyş, Rasûlullah ’ﷺden desteğini çekmeyi
ve onu teslim etmeyi reddedince aralarından genç Umâra b. Velid
b. Muğîre ile Ebu Talib’e geldiler. Ona dediler ki: ‘Ey Ebu Talib! Bu
Umara b. Velid, Kureyş içindeki en babayiğit, en yakışıklı gençtir. Onu
alabilirsin. Aklından ve desteğinden istifade edersin. Onu oğlun olarak
al. O senindir. Kardeşinin oğlunu da bize teslim et. O, senin dinine ve
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atalarının dinine muhalefet etmiş, kavminin birliğini dağıtmış, gençlerimizin aklını başlarından almıştır. Ver ki onu öldürelim. O, bir kişiye
karşılık bir kişidir.’ Ebu Talib onlara şöyle cevap verdi: ‘Benimle pazarlık yaptığınız şey ne kadar da kötü! Oğlunuzu, sizin için beslemek
üzere mi bana veriyorsunuz? Karşılığında oğlumu size vereceğim ve
onu öldüreceksiniz, öyle mi? Vallahi, bu asla olmaz!’ Mut’im b. Adiy
söze girerek şöyle dedi: ‘Vallahi ey Ebu Talib! Kavmin sana insaflı
bir teklifte bulunmuştur. Onlar, senin de istemeyeceğin bir durumdan
çıkış yolu arama çabasındadırlar. Oysa senin onların hiçbir teklifini
kabul etmediğini görüyorum.’ Ebu Talib ise şöyle dedi: ‘Vallahi, onlar,
bana karşı insaflı değiller.’”686
Urve b. Zübeyr  naklediyor: “Abdullah b. Amr’a, müşriklerin
Rasulullah ’ﷺe yaptıkları en zor şeyi sordum. Şöyle dedi: “Ukbe b.
Ebî Muayt’ın, namaz kılmakta olan Peygamber ’ﷺin yanına geldiğini gördüm. Ridasını onun boynuna koyup şiddetle boğmaya çalıştı.
Hemen Ebu Bekir gelip onu iteledi ve dedi ki: ‘«Rabbim Allah’tır»
diyerek Rabbinizden apaçık ayetler getirdiği için mi birini öldürmeye
çalışıyorsunuz?!’”687
Ebu Hureyre  da şunları naklediyor: Ebu Cehil dedi ki: “Muhammed sizin aranızdayken yüzünü toprağa buluyor, öyle mi?” Bununla namaz kılıp secde etmesini kastediyordu. Kendisine, “Evet”
denilince şunu söyledi: “Lât ve Uzzâ’ya yemin ederim ki onu secde
ederken görürsem boynuna basıp yüzünü toprağa bulayacağım.” Derken namaz kılmakta olan Rasulullah ’ﷺin yanına, boynuna basmak
için geldi. Ebu Cehil’in aniden elleriyle kendini kollamaya çalışarak
topukları üzerinde gerisin geri dönmesi, seyredenleri şaşırttı. Dediler
ki: “Ey Ebu’l-Hakem! Ne oldu sana böyle?” O da şu karşılığı verdi:
“Aramızda ateşten korkunç bir hendek ve kanatlı varlıklar vardı.” Ra686 Bkz. İbn-i Kesir, el-Bidaye ve’n-Nihaye; İbnu’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Tarih; Taberî, Tarihu’tTaberî.
687 Buhari, 3856.
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sulullah  ﷺdemiştir ki: “Eğer bana yaklaşsaydı melekler onu lime
lime parçalayacaklardı.”688
Ebu Bekir ’ın kızı Esma  şu olayı aktarmaktadır: Ebu Bekir’e
bir imdat haberi geldi. Kendisine “Arkadaşına yetiş!” denildi. Örgülü
saçlarıyla hemen yanımızdan ayrıldı. Mescid-i Haram’a gitti. Şöyle diyordu: “Yazıklar olsun size! Bir adamı ‘Rabbim Allah’tır’ dediği için mi
öldürmeye çalışıyorsunuz?” Bunun üzerine Rasulullah ’ﷺi bırakıp Ebu
Bekir’e yöneldiler. Derken onunla birlikte yanımıza döndü. Elini hangi
saçına atsa o saç eline geliyordu. Bu esnada şöyle dua ediyordu: “Ey
celal ve ikram sahibi Allah’ım! Sen mukaddes ve mübareksin.”689
Ebu Bekir , aldığı darbelerin şiddetinden dolayı yüzündeki kanların çokluğundan tanınmayacak bir haldeydi. Onun ve Rasulullah
’ﷺin, ‘Rabbimiz Allah’tır’ demekten başka bir suçları(!) yoktu.
Tarihçi İbni Kesîr şunları kaydetmektedir: “Daru’n-Nedve’de onun
için toplandılar. Bu ev, Kusay b. Kilâb’ın eviydi. Kureyş önemli kararları burada alırdı. Rasûlullah  ﷺile ilgili endişeleri iyice artınca konuyu
görüşmek üzere toplanmışlardı. Toplantıda Kureyş’in ileri gelenleri,
birbirlerine şöyle dediler: “Bu adamın meselesi gördüğünüz noktaya gelmiştir. Bu konuda bir karar vermelisiniz.” Çeşitli fikirler ortaya
atıldı, istişare edildi. Nihayet içlerinden biri şöyle söyledi: “Benim bir
fikrim var. Bu fikir daha önce hiçbirinizin aklına gelmedi.” Oradakiler, “Neymiş, o fikir?” diye sorunca şöyle dedi: “Aramızda her kabileden asil, güçlü birer genç seçelim. Sonra her birine keskin birer kılıç
verelim. Onlar hep birlikte ona saldırırlar ve tek bir kişinin vurduğu
gibi vurarak onu öldürürler. Böylece ondan kurtulmuş oluruz. Gençler böyle hareket ederlerse, onun kanı kabilelerin tamamına dağılmış
olur.” Oradaki topluluk, bu fikir üzerinde anlaşarak oradan ayrıldılar.
Gecenin karanlığı iyice çökünce Peygamber ’ﷺin kapısının önünde
toplanıp gözetlemeye başladılar. Uyuyunca üzerine saldıracaklardı.
Rasulullah  ﷺonların niyetlerinden haberdar olunca Ali’ye şöyle dedi:
688 Müslim, 2797.
689 İbnu’l-Cevzî, Fi Sıfatu's-Safve.
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“Benim yatağıma yat, Hadramevt işi şu yeşil cübbemi ört ve uyu.
Muhakkak ki onlar asla sana zarar veremeyecekler.” Rasulullah ﷺ
uyumak istediği zaman bu cübbesiyle uyurdu.”690 Allah teâlâ, o gece
onu bu cinayetten kurtarmış, o da Medine’ye hicret etmiştir.
Bir gün Umeyr b. Vehb el-Cümehî, Kâbe’nin yanındaki hatimde oturuyordu. Yanında Safvân b. Ümeyye vardı. Bedir’de öldürülen
Mekkelileri konuştular. Umeyr’in, Rasûlullah ’ﷺi öldürmesi ve kendisine bir şey olursa ailesine Safvân’ın bakması konusunda anlaştılar.
Umeyr, Medine’ye varıp kılıcını kuşanmış bir halde Mescid-i Nebevî’ye
girdi. Ömer hemen ayağa kalktı. Umeyr, Peygamberimiz ’ﷺden izin
istedi. Ali onu, Rasulullah ’ﷺin yanına getirdi. Ömer’in, Umeyr’in
boynundaki kılıç askısını tuttuğunu görünce Peygamberimiz  ﷺşöyle
dedi: “Onu rahat bırak ey Ömer! Yaklaş ey Umeyr!” Umeyr yaklaştı
ve dedi ki: “Sabah nimetin bol olsun.” Bu cahiliye ehlinin kendi aralarındaki selamlamalarıydı. Rasulullah  ﷺona şöyle dedi: “Ey Umeyr!
Allah bize, senin selamlama şeklinden daha hayırlısını ikram etmiştir. Cennet ehlinin selamı olan ‘selamün aleyküm’ ile.” Umeyr
dedi ki: “Vallahi, ya Muhammed! Bunu yeni duyuyorum.” Peygamberimiz  ﷺşöyle sordu: “Seni buralara getiren nedir ey Umeyr?”
Umeyr, “Elinizde tuttuğunuz şu esir için geldim, ona iyi davranın.”
dedi. Peygamberimiz  ﷺbu kez de “Boynunda asılı duran kılıç da
neyin nesi?” diye sordu. Umeyr şöyle cevap verdi: “Allah, kılıçlar
yüzünden boynumuzu perişan etmiştir. Kılıçların bir faydası olmuş mudur ki?” Peygamberimiz  ﷺtekrar sordu: “Bana doğruyu söyle. Niçin
gelmiştin?” Umeyr cevap verdi: “Sadece bunun için geldim.” Rasulullah  ﷺbuyurdu ki: “Bilakis sen ve Safvân b. Ümeyye Kâbe’nin
yanındaki hatimde oturmuştunuz. Bedir’de öldürülen Kureyşlileri
konuşmuştunuz. Sonra sen şöyle demiştin: ‘Borçlarım ve ailem
olmasaydı çıkar gider Muhammed’i öldürürdüm.’ Bunun üzerine
Safvân b. Ümeyye, beni öldürmen karşılığında senin borçlarını
ve ailenin bakımını üstlenmişti. Allah teâlâ, şimdi seninle bunun
690 İbn-i Kesîr, Sîretu İbn-i Kesîr, 3/188.
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arasına girmiştir.” Bunları duyan Umeyr dedi ki: “Şahitlik ederim
ki sen Allah’ın peygamberisin. Ya Rasulallah! Şüphesiz bizler, senin
semadan getirdiğin haberi ve sana inen vahyi yalanlıyorduk. Bu olay
esnasında Safvân ve benden başka hiç kimse yoktu. Vallahi, bu haberi
sana sadece Allah’ın getirdiğinden eminim. Beni İslam’la buluşturan,
bu yola sevkeden Allah’a hamd olsun.” Ardından kelime-i şehadeti
getirdi. Rasulullah  ﷺde şöyle buyurdu: “Kardeşinize dinini anlatın.
Kur’an’ı öğretin. Esirini de serbest bırakın.” Sahabe-i kiram da bu
emirleri yerine getirdiler.691
Mus’ab b. Umeyr, Rasûlullah ’ﷺin önünde şehid düşene kadar
cihad etti. Onu şehid eden kişi, İbni Kamie el-Leysî idi. Mus’ab’ı,
Rasûlullah  ﷺzannetmişti. Bu nedenle Kureyş’e geri dönünce onlara
“Muhammed’i öldürdüm.” demişti.
Yahudi kabilesi Benî Nadîr, Rasûlullah ’ﷺin bir seferinde kendilerinin yanına gelmesini, tazminatlardan biri hakkında tartışmak için
fırsat saydılar. Tarihçi İbn-i Kesîr anlatıyor: “Kendi aralarında gizlice
şunu fısıldaştılar: “Adamı, bir daha bu halde bulamazsınız!” Rasûlullah
ﷺ, onların evlerinin birinin duvarının dibinde oturuyordu. “Kim şu
evin damına çıkıp onun üzerine bir kaya parçası atıp da bizi ondan
kurtarır?” Bu iş için Amr b. Cehhâş b. Ka’b seçildi. Amr b. Cahş
dedi ki: “Ben bu iş için varım.” Bir kaya parçasını Peygamberimizin
üzerine atmak için hemen dama çıktı. Rasulullah ﷺ, aralarında Ebu
Bekir, Ömer ve Ali’nin de olduğu bir grup sahabîsi ile birlikteydi. Ona
semadan, Yahudilerin yapmak istedikleriyle ilgili haber geldi. Rasulullah  ﷺhemen kalktı ve Medine’ye dönmek için hareket etti. Peygamber  ﷺgecikince sahabe-i kiram onu aramaya koyuldular. Medine’den
gelen bir adamla karşılaştılar. Ona sordular. Adam, “Onu Medine’ye
girerken gördüm.” dedi. Rasulullah ’ﷺin ashabı Medine’ye yönelerek
Peygamber ’ﷺin yanına vardılar. Peygamberimiz ﷺ, Yahudilerin kendisine karşı planladıkları ihaneti onlara haber verdi.”692
691 İbn-i Kesîr, Sîretu İbn-i Kesîr, 3/313.
692 İbn-i Kesîr, Sîretu İbn-i Kesîr, 4/85.
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Hayber Yahudilerinden bir kadın ona kızartılmış bir koyun göndermişti. Koyunun etine öldürücü bir zehir sürmüştü. Olayı Enes b. Malik
 şu sözlerle naklediyor: “Yahudi bir kadın Rasulullah ’ﷺe zehirli bir
koyun eti getirdi. Rasulullah  ﷺo etten yedi. Kadın yakalanıp getirildi.
Peygamberimiz  ﷺona bunun sebebini sordu. Kadın, “Seni öldürmek
istedim.” diyerek cevap verdi. Peygamberimiz ise şöyle söyledi: “Allah,
beni öldürmene fırsat verecek değildir.” Bir başka rivayette “Bunu yapmana fırsat verecek değildir.” şeklinde geçmiştir. Rasulullah ’ﷺe, “Onu
öldürmeyecek misin?” diye sorulunca “Hayır” şeklinde cevap verdi.”693
Peygamber ﷺ, yediği bu lokmadan hep mustarip oldu. Vefat ettiği
son ana kadar her zaman sıkıntısını hissetti. Aişe  ve Ebu Hureyre , Peygamberimizin şöyle söylediğini naklediyorlar: “Hayber’de
yediğim o bir lokma, her yıl beni yokluyor. Öyle ki şu an, damarımı
yırtacağı andır.”694
Huzeyfe b. Yemân  anlatıyor: “Rasulullah ’ﷺin devesinin yularından tutmuş onu götürüyordu. Ammâr da deveyi sürüyordu. Ya da
ben deveyi sürüyordum, Ammâr da götürüyordu. Tebük Gazvesi’nde
dağ yolundayken birden on iki adam belirdi. Hemen Rasulullah ’ﷺi kaldırdım. Peygamberimiz  ﷺonlara yüksek sesle seslendi. Adamlar geri
dönüp gittiler. Peygamberimiz  ﷺbize dedi ki: “Onları tanıdınız mı?”
“Hayır, ey Allah’ın Rasulü! Peçeliydiler. Fakat bineklerini tanıyoruz.”
Rasulullah  ﷺdedi ki: “Bu münafıklar Kıyamet’e kadar var olmaya
devam edecekler. Ne istediklerini biliyor musunuz?” “Hayır” dedik.
Dedi ki: “Akabe’de Allah’ın elçisini dağ yolunda sıkıştırıp aşağı atmayı
amaçlıyorlardı.” Dedik ki: “Ey Allah’ın Rasulü! Onların kabilelerine haber yollasan da her kabile onların başlarını sana getirseler, olmaz mı?”
Peygamberimiz  ﷺşöyle buyurdu: “Hayır. Arapların kendi aralarında,
‘Muhammed kendi halkını öldürüyor’ demeleri hoşuma gitmez.”695
693 Buhari, 2617; Müslim, 2190.
694 Ebu Davud, 4512.
695 İbn-i Kesîr; el-Bidâye ve’n-Nihâye, 5/20.
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Allah teâlâ bu münafıklar hakkında şöyle buyurmuştur: “(Ey Muhammed! O sözleri) söylemediklerine dair Allah’a yemin ediyorlar.
Halbuki o küfür sözünü elbette söylediler ve müslüman olduktan
sonra kâfir oldular. Başaramadıkları bir şeye (Peygamber’e suikast
yapmaya) de yeltendiler. Ve sırf Allah ve Rasûlü kendi lütuflarından onları zenginleştirdiği için öç almaya kalkıştılar. Eğer tevbe
ederlerse onlar için daha hayırlı olur. Yüz çevirirlerse Allah onları
dünyada da, ahirette de elem verici bir azaba çarptıracaktır. Yeryüzünde onların ne dostu ne de yardımcısı vardır.” (Tevbe, 9/74)
Allame Kurtubî, “Başaramadıkları bir şeye de yeltendiler.”
ifadesiyle Tebük Gazvesi’nde, dağ yolunda Peygamber ’ﷺi öldürmek isteyen münafıkların kastedildiğini söylemektedir. Onlar on iki
kişiydi.696
Siyer kaynakları, Rasûlullah ’ﷺin maruz kaldığı ve Rabbinin onu
kurtardığı onlarca cinayet teşebbüsünü nakletmektedir. Ancak o, bütün bu teşebbüslere karşı hiçbir şekilde nefsi için intikam peşinde olmamıştır. Tam tersine onları affetmiştir. Bu tutumu bizleri, düşmanlarıyla yaşadığı olaylar ve onlarla olan ilişkileri üzerinde düşünmeye sevketmektedir. Bütün bunları ancak emin olan ve güvenilen, özü-sözü
doğru olup Allah tarafından tasdik edilen biri yapabilir.

696 Kurtubi, el-Câmi li Ahkâmi’l-Kur’ân, 8/188.
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7.1. Toplumsal Alanda Gerçekleştirdiği Değişimler
7.1.1. Kabile Yapısı
Rasûlullah ﷺ, kabilenin her şeyi temsil ettiği, kabile esasına dayalı
bir topluma gelmiştir. Kişi kabilesi için ölüyor veya yaşıyordu. Kabile,
temel birliğin ve etrafında toplanılan varlığın ifadesiydi. Savaşlar, mücadeleler, antlaşmalar, barış; hepsi de kabile için yapılıyordu. Hatta
kişinin tercih edeceği dini bile kabile anlayışından etkilenirdi. Her kabilenin, ibadet ettiği ve sığındığı kendine has putları vardı.
Rasûlullah  ﷺböylesi kabileye dayalı bir topluma peygamber olarak; akideyi tashihe davet etmek, insanlara Rablerine ibadet etmeyi
öğretmek ve toplumsal yapıları ıslah etmek göreviyle gelmişti.
Rasûlullah ﷺ, gerçekçiydi. Toplumunun tabiatını ve sorunlarını
biliyordu. Bu yüzden seslendirdiği değişimin, toplumdan ve toplumun
özelliklerinden habersiz olmaması gerekiyordu.
Rasûlullah ﷺ, bütün olumsuzluklarına rağmen kabile düzeninin
sırf kötülük olduğunu düşünmüyordu. Bu nedenle sistemi temelinden
yıkmamıştır. Böyle yapması, bu sistemin olumlu yanlarını ortadan kaldırması demekti ve gerçekçi bir hedef değildi. Rasûlullah  ﷺkabile
sistemini yerinde bıraktı, ona göre muamelelerde bulundu, ama sistemi olumlu bir yöne doğrulttu. İctimaî varlığın, toplumsal birlik ve
beraberliğin vesilesi haline getirdi. Buna karşın toplumda kökleşmiş
olan olumsuzlukları da tedavi etti. Bu bağlamda taassubu ve ırkçılığı,
kabilenin, dinî ve fikrî anlamda referans sayılmasını ortadan kaldırdı.
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Medine’ye hicretinin sekizinci yılında, sakinlerinin kendisini çıkardığı Mekke’yi fethetti. Onlar sekiz yıl boyunca onunla savaşmışlardı.
Fetihten sonra Mekkelilere bir konuşma yapmış ve kabileciliğin olumsuz değerlerinin eleştirilmesi gerektiğini; insanların, insanlık temelinde
eşit olduklarını ve herkesin Âdem ’ın çocukları olduğunu vurgulamıştı. Abdullah b. Ömer  rivayet ediyor: “Fetih günü Rasulullah ﷺ
insanlara hitap ederek şöyle söyledi: “Ey insanlar! Şüphesiz Allah,
cahiliye tekebbürünü ve atalarla büyüklenmeyi sizden uzaklaştırmıştır. İnsanlar iki kısımdır: Allah katında iyi, muttaki ve mükerrem olanlar ile Allah katında günahkâr, şakî ve değersiz olanlar.
Allah, Âdem’i topraktan yaratmıştır. Şöyle buyurmaktadır: ‘Ey
insanlar! Doğrusu Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve
birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, O’ndan
en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır.’ (Hucurât, 49/13)”697
Rasûlullah ﷺ, kabilecilik değerlerini (insanları birbirinden üstün
görmeyi) ilga etmiştir. O, insanları haklarda ve sorumluluklarda eşit
hale getirmiştir.
Mensubu olduğu kabileyi dikkate almadan, kişinin sahip olduğu
yeteneğini/ehliyetini, toplumda görev ve sorumluluk almanın ölçüsü
kabul etti. Nitekim Mute Savaşı’nda Bizans’ın üzerine ordu gönderirken azat edilmiş biri olan Zeyd b. Hârise ’ﷺı komutan olarak tayin
etmiştir. Oysa Araplar, azat edilen kişileri, kabile mensupları içinde
en alt derecede görüyorlardı. O öldürüldüğünde onun yerine geçecek
kişi olarak ise en şerefli ve konumları en yüksek Arap kabilesi sayılan
Kureyşli Hâşimoğullarına mensup Cafer b. Ebî Talib ’ı belirlemişti.
Üstelik orduda Arapların asil saydığı, konumu yüksek başka birçok
kişi daha vardı. Zeyd b. Hârise  savaşta şehid düştü. Rasûlullah ﷺ,
takviye birlik göndermek istediğinde de Zeyd ’ın oğlu Üsâme ’ı
birliğe komutan olark görevlendirdi. Üsâme ’ın konumu da tıpkı ba697 Tirmizi, 3270.
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basınınki gibiydi. Kaldı ki o henüz toy bir delikanlıydı. Fakat bu görevi
yerine getirmeye ehil biriydi.
Rasûlullah  ﷺaldığı bu kararlarla, toplumun birliği ilkesini kökleştirmeye çalışıyor, kabile bağlarını, gerçek konumuna yerleştiriyordu.
Zira amelleri ve infaklarının yüceltmediği ve tezkiye etmediği kişiyi
kabilesi yükseltemez.
Rasûlullah  ﷺhaklar ve sorumluluklar alanında kabileci söylemleri
ortadan kaldırdığı gibi cezalandırmada da bunları ortadan kaldırmıştır.
Bu esaslardan hareketle Rasûlullah ﷺ, bu toplumun ölçülerinden
farklı birtakım ölçülerle yeni bir toplum inşa etmiştir. Böylelikle söz
konusu toplumsal değişimi gerçekleştirebilmiş, Arapları ve onlardan
sonra İslam’a girenleri aynı topluma dâhil etmeyi başarabilmiştir.
7.1.2. Toplumsal Sorumluluğun Güçlendirilmesi
Çeşitli fertlerin siyasî çerçevede bir araya gelmeleri, sağlam bir
toplumun meydana gelmesi için yeterli değildir.
Toplum sadece fertlerden oluşan bir grup değildir, aksine bu varlığı gerçekleştirmek adına fertlerinin, içerisinde karşılıklı etkileşimde
olduğu bir sistemdir.
Rasûlullah ’ﷺden önce Araplar, kabile mensubiyetinin dayattığı
konular hariç, kendileri için yaşarlardı. İlgileri, kendilerinin ve şahsî
işlerinin dışına taşmazdı. Rasûlullah  ﷺgelince toplumsal değerlere
vurgu yaptı. Kendisine tâbi olanları, toplumun bir üyesi olma yönünde
eğitti. Topluma mensup olmalarının, tek başınayken sahip olamayacakları haklar sağladığını; ancak aynı zamanda da topluma karşı bazı
ödevler ve sorumluluklar yüklediğini öğretti. Toplumun tek bir parça,
tek bir varlık olduğunu, toplumda yaşayan her ferdin, toplumun çıkarlarından ve bu çıkarları savunmaktan, sahiplenmekten sorumlu olduğunu ısrarla ifade etti. Bu tabloyu, bağlılarının gözünde canlandırmak
için bir de örnek verdi.
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Numan b. Beşir , Peygamber ’ﷺden naklediyor: “Allah’ın çizdiği sınırlar konusunda sorumsuz davranan ve bu sınırları çiğneyen
kişiler, bir gemide kura çeken kişilere benzer. Onların kimi geminin alt katına kimi de üst katına düşerler. Alt kattakiler su almak
için üst kattakilerin yanına giderler. Üst kattakiler bu durumdan
rahatsız olurlar. Bu durum karşısında alt kattakiler bir balta alıp
geminin zeminini delmeye başlarlar. Üst kattakiler hemen koşup
gelirler ve ‘Ne yapıyorsunuz siz?’ diye sorarlar. Onlar da ‘Bizden
rahatsız oldunuz. Bizimse mutlaka suya ihtiyacımız var.’ derler.
Üst kattakiler eğer onlara engel olabilirlerse onları ve kendilerini kurtarmış olurlar. Yok, eğer onları kendi hallerine bırakırlarsa
hem onları hem de kendilerini helak ederler.”698
Bu anlatım, karşılaştığı kötülüklerde toplumu korumada ve bozguncuların toplumda olumsuz etkiler meydana getirmelerine mani
olmada ferdin sorumlu olduğunu anlatmaktadır. Olumsuz sonuçlar,
eylemleri yapanlarla sınırlı kalmayacak, olumsuz sonuçlar doğuran eylemlerin faturasını herkes ödeyecektir.
7.1.3. Toplumsal Islah
Toplumlar ne kadar yükselirlerse yükselsinler insan toplulukları
olarak kalacaklardır. Zaaf ve kusurlardan uzaklaşamayacak, hataya
düşmekten kurtulamayacaklardır.
Rasûlullah ﷺ, temelleri birbirine bağlı bir toplum inşa etmeye çalışmış, birçok çekişme ve çatışmayı ortadan kaldırmıştır. Ancak beşerî
hataların meydana gelmesi kaçınılmazdı. Bu durumlarda hemen ihtilafların menşeini ıslah etmeye koşardı.
Sehl b. Sa’d  rivayet ediyor: Kuba ehli ihtilafa düştüler ve tartıştılar. Birbirine taş atmaya kadar vardılar. Bu durum haber verilince
Rasulullah  ﷺşöyle dedi:
“Hadi gidelim de aralarını düzeltelim.”699

698 Buhari, 2686.
699 Buhari, 2693; Müslim, 421.
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İhtilaf ciddileşince bunu hemen yapardı. Ashabından iki grubun
arasını bulmak için harekete geçmişti. Öyle ki namaza bile geç gelmişti. Bu nedenle cemaate Ebu Bekir  imamlık yapmıştı.700
7.1.4. Toplumsal Dayanışma
Siyer tarihi, Rasûlullah ’ﷺin, insanların toplumsal sorumluluğunu
vurguladığı çeşitli olaylar aktarmaktadırlar. Bunlardan bazıları şunlardır:
* Ebu Saîd el-Hudrî  rivayet ediyor: “Peygamber  ﷺile birlikte
bir yolculuktaydık. Birden devesinin üzerinde bir adam geldi. Gözleriyle sağa sola baktı. Rasulullah  ﷺdedi ki:
“Kimin yanında fazladan bir bineği varsa bineği olmayana versin. Kimin yanında fazladan azığı varsa azığı olmayana versin.”

Peygamberimiz  ﷺbu şekilde bazı mallar saydı. Hatta bizler, yanındaki fazla malda kişinin bir hakkı olmadığını düşünmeye başladık.”701
* Bir başka olayda Rasûlullah  ﷺihtiyaç sahiplerinin -tanık olduğuhallerinden etkilenmiş ve ashabından, bu kişilerle ilgilenmeye ortak
olmalarını istemiştir. Olayı Cerir b. Abdullah naklediyor:
“Bedevilerden bazıları Rasulullah ’ﷺin yanına geldiler. Üzerlerinde yün elbiseler vardı. Peygamberimiz  ﷺonların bu kötü/muhtaç hallerini görünce insanları sadaka vermeye teşvik etti. İnsanlar ağırdan
alınca rahatsızlığı yüzünden okunmaya başladı. Sonra Ensardan biri,
bir kese gümüş para getirdi. Derken diğeri getirdi ve bu şekilde gelmeye devam etti. Nihayet mutluluğu yüzüne yansıdı. Rasûlullah ﷺ
şöyle buyurdu: ‘Kim İslam’da güzel sayılan bir işe öncülük eder ve
bilahare o iş yapılmaya devam edilirse bu kişi için, o işi yapanların
ecri gibi ecir yazılır. Bu durum o işi yapanların ecirlerinden bir şey
eksiltmez. Kim de İslam’da kötü sayılan bir işe öncülük yapar ve
bilahare o iş yapılmaya devam edilirse bu kişi için, o işi yapanların
700 Buhari, 684; Müslim, 421.
701 Müslim, 1728.
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günahı gibi günah yazılır. Bu durum o işi yapanların günahından
bir şey eksiltmez.’”702
Nitekim Rasûlullah ﷺ, belli dönemlerde yapılan ibadetleri de toplumsal dayanışma ve ihtiyacı olanların gözetilmesi araçlarından biri
olarak değerlendirmiştir.
* Aişe  diyor ki: “Rasulullah  ﷺzamanında kurban kesildiğinde bedeviler gelmişlerdi. Rasulullah  ﷺbuyurdu ki: ‘Kurban etlerini
üç gün evlerinizde tutabilirsiniz. Sonra geriye kalanını tasadduk
edin.’ Ertesi yıl olunca insanlar Peygamberimize gelip dediler ki: ‘Ya
Rasulallah! İnsanlar kurbanlarından kırbalar ediniyor ve yağlarını eritiyorlar.’ Peygamberimiz ﷺ, ‘Niye böyle yapıyorlar?’ diye sorunca
sahabe şöyle cevap verdi: ‘Üç günden sonra kurban etlerinin yenilmesini yasaklamıştın.’ Rasulullah  ﷺise şöyle cevap verdi: ‘Medine’ye
dışardan gelen bedevilerden dolayı size yasaklamıştım. Artık istediğiniz kadar yiyebilir, saklayabilir ve tasadduk edebilirsiniz.’”703
Bütün bu olaylarda Peygamber ’ﷺin takip ettiği yöntemdeki dengeyi görebiliyoruz. O, ihtiyaç sahibini ve fakiri toplumda gözetecek ve
bakacak kimsesi olmayan biri halinde bırakmadığı gibi zenginin hakkını da ihmal etmemiştir. Peygamber  ﷺinsanların fakir düşmelerine
sebep olmamak için, ihtiyaçlarından fazla olan mallarından sadaka
vermelerini emretmiştir.
Malından arta kalanı infak eden kişi, sadece kendisi için bir şeyler
göndermektedir. Zira Allah katında infak ettiğinin kat kat fazlasıyla
karşılaşacaktır: “Allah yolunda mallarını harcayanların örneği,
yedi başak bitiren bir dane gibidir ki, her başakta yüz dane vardır. Allah dilediğine kat kat fazlasını verir. Allah’ın lütfu geniştir,
O her şeyi bilir.” (Bakara, 2/261)
İnfak eden, o toplumun bir ferdidir. Bugün ihtiyaç sahibine infak
ediyorsa yarın kendisi muhtaç duruma düşebilir. İşte o zaman kendisiyle ilgilenecek ve ona iyilik edecek birilerini bulabilir.
702 Müslim, 1017.
703 Müslim, 1971.
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Kur’an; ihsan ve infak ahlakına ve infağın insanları zillete düşürme
ve kendini küçümsenmiş hissetme aracına dönüşmemesi gerektiğine
vurgu yapmaktadır: “Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kakmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimseler var
ya, onların Allah katında has mükâfatları vardır. Onlar için korku yoktur, üzüntü de çekmeyeceklerdir. Güzel söz ve bağışlama,
arkasından incitme gelen sadakadan daha iyidir. Allah zengindir,
acelesi de yoktur. Ey iman edenler! Allah’a ve ahiret gününe
inanmadığı halde malını gösteriş için harcayan kimse gibi, başa
kakmak ve incitmek suretiyle, yaptığınız hayırlarınızı boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan düz
kayaya benzer ki, sağanak bir yağmur isabet etmiş de onu çıplak
pürüzsüz kaya haline getirivermiştir. Bunlar kazandıklarından
hiçbir şeye sahip olamazlar. Allah, kâfirleri doğru yola iletmez.”
(Bakara, 2/262-264)

7.1.5. Destek Olmak
Toplumdaki fertlerin ihtiyaçları, maddî gereksinimlerle sınırlı değildir. Bilakis kişi için, onunla birlikte duracak ve destekleyecek birilerine ihtiyaç duyduğu haller meydana gelebilir. Buradan hareketle
Rasûlullah  ﷺtoplumdaki her bir ferdin, kardeşi tarafından desteklenme hakkı olduğunu kuvvetle ifade etmiştir.
Enes  naklediyor: Rasulullah  ﷺdedi ki: “Zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşine yardım et!” Rasûlullah ’ﷺin ashabı, Peygamberimizin zalimle birlikte olmayacağını, zalimin tarafını tutmaya çağırmayacağını biliyorlardı. Bu yüzden sordular: “Ya Rasulallah! Ona,
mazlum olduğu için yardım ediyoruz. Peki, zalimken nasıl yardım edebiliriz?” Şöyle buyurdu: “Zulmüne engel olarak.”704
Rasûlullah  ﷺkişiyi, toplum içinde destek görme hakkından bu şekilde yararlandırıyordu. Mazlum olduğunda, ona zulmedenin elinden
hakkını alabilmesi konusunda yardım edilecektir. Zalim olduğunda ise
704 Buhari, 2444.

Rahmet Peygamberi Muhammed ﷺ

388

nasihat edilecek, zulmünün ve kötülüğünün sonuçları açıklanacaktır.
Bu, ona yardım etmek demektir. Hatta zalim, yardıma, mazlumdan
daha muhtaç olabilir, zira zalim, zulmünün bedelini hem dünyada hem
de ahirette ödeyecektir.
Rasûlullah ﷺ, içinde bulunduğu ve zayıf olanın diğerlerinin gücü
ve tasallutu karşısında hakkını alamadığı, haklı-haksız, zalim-mazlum
olduğuna bakmaksızın herkesin yakınının yanında durduğu ve destek
olduğu bir toplumun -söz konusu- hâkim değerlerini değiştirmiştir.
Rasûlullah ﷺ, destek olma konusunda müspet değerleri öne çıkarmış, kaynağı sadece kabile aidiyeti olmaksızın toplumun bütün
fertlerini kapsayacak şekilde daireyi genişletmiştir. Bu etkenleri düzeltip geliştirmiş, kör taassubu ve zalimin yanında durmayı kaldırmıştır.
7.1.6. İletişim
Rasûlullah ’ﷺin toplumsal yapıyla ilgili olarak teyid ettiği hususlardan
biri de akrabalar arası ilişki ve akraba haklarının gözetilmesidir. Bu
çerçevede sıla-ı rahimde bulunmaya önem vermiştir ki, sıla-ı rahim
kapsamında olanlar, kişinin akrabalarıdırlar. O bunu insanın, kendisiyle
Allah teâlâ’ya yaklaştığı ibadetlerden biri saymıştır. Akrabalarından
tanıdığı kişilerle iletişimde bulunmasını talep etmekle kalmamış; onlara
karşı sorumluluklarını yerine getirmek üzere tanımadığı akrabalarını
araştırmayı da kişinin sorumluluklarından kabul etmiştir. Ebu Hureyre
 kanalıyla Peygamber ’ﷺin şu hadisi rivayet edilmiştir: “Soyunuzda
sıla-ı rahim yapacağınız kimseleri öğrenin.”705
Sıla-ı rahimi/akraba ilişkilerini vurgularken kötü tavra, kötü davranmaya ve ilişkileri koparmaya karşı da uyarmıştır. Kötü davranmak kınanmış, sıla-ı rahim yapılması gereken kişilere olduğunda ise
daha çok kınanmıştır. Cübeyr b. Mut’im ’ın, Peygamber ’ﷺden
şu hadisi duyduğu nakledilmiştir: “Sıla-ı rahimi kesen, Cennete
giremez.”706
705 Tirmizi, 1979.
706 Buhari, 5984; Müslim, 2556.
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Peygamberimiz ﷺ, karşı taraf ihmalkâr davransa bile bu hakka
riayet etmeye önem vermiştir. Abdullah b. Ömer ’dan, Peygamberimizin şöyle dediği aktarılmıştır: “Alakayı kesmeyen kişiyle iletişim
kuran, sıla-ı rahim yapan değildir. Asıl sıla-ı rahim yapan, akrabaları ilişkilerini koparsalar bile iletişimde bulunan kişidir.”707
Ebu Hureyre  rivayet ediyor: Bir adam dedi ki: “Ya Rasulallah!
Benim akrabalarım var. Onları ziyaret ediyorum, ancak onlar ilişkilerimizi koparıyorlar. Onlara iyilik ediyorum, onlar bana kötülük yapıyorlar. Onlara nezaket gösteriyorum, onlar bana kaba davranıyorlar.”
Peygamber  ﷺdedi ki: “Dediğin gibi yapıyorsan, sanki onlara sıcak
kül yediriyorsun. Sen böyle davrandığın sürece Allah tarafından
bir yardımcı onlara karşı seninle olmaya devam edecektir.”708
Rasûlullah ﷺ, yakın akrabaya yapılan iyilikte iki ecir olduğunu
açıklamaktadır. İyilik yapma ve sadaka ecri ile sıla-ı rahim ecri. Selmân
b. Âmir ’tan nakledildiğine göre Peygamber  ﷺşöyle buyurmuştur:
“Yoksula sadaka vermek, bir sadakadır. Akrabaya sadaka vermek
ise iki sadakadır. Biri sadaka, diğeri de sıla-ı rahim.”709
Tabiatıyla bu yönlendirme, toplum içindeki sosyal dayanışma sorumluluğunu da düzene koyacak ve Müslümanı, genel anlamda yaşadığı toplumdaki dayanışmadan sorumlu tutacaktır. Ancak söz konusu
sorumluluk, akrabalar hakkında daha da önem arzedecektir.
7.1.7. İyilikle Aracı Olmak
Rasûlullah ’ﷺin davet ettiği iyilik türlerinden biri de güzel bir şekilde aracı olmaktır. İnsan bazen başkalarının ihtiyaçlarını doğrudan gideremeyebilir, onlara infakta bulunamayabilir. Ancak ihtiyaç sahipleri
ile infak edebilecek kimseler arasında aracı olabilir. Ebu Musa el-Eş’ari
, Peygamberimiz ’ﷺden şu hadisi nakleder: “Mü’min, mü’min için
bir bina gibidir. Birbirlerini sıkıca tutarlar.” Ardından parmaklarını
707 Buhari, 5991.
708 Müslim, 2558.
709 Nesâî, 2582; Tirmizi, 658; İbn Mace, 2844; Ahmed, 1594.
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birbirine geçirdi. Peygamberimiz  ﷺoturuyorlardı. Derken dilenmek
ya da ihtiyaç istemek için bir adam çıkageldi. Rasulullah  ﷺbize doğru
döndü ve şöyle söyledi: “Aracılık edin ki sizlere de ecir verilsin ve
Peygamberinin diliyle Allah, dilediği kadar ödesin.”710
7.1.8. Zorda Kalan Borçlulara Yardımcı Olmak
Rasulullah  ﷺbir toplumsal değere daha (zor durumdaki borçlulara
kolaylık tanınmasına) vurgu yapmıştır. Zorda kalan borçlu, üzerinde
hak ve alacaklar bulunan ve elindeki malları bu alacakları karşılamaya
yetmeyen kişidir. Abdullah b. Katâde ’ın rivayet ettiğine göre o,
bir borçlusunun peşine düştü. Borçlu saklansa da Ebu Katade adamı
buldu. Adam, “Ödeyecek durumum yok” dedi. Ebu Katade, “Vallahi
mi?” Adam “Vallahi.” deyince Ebu Katade  şöyle dedi: “Rasulullah
’ﷺin şöyle buyurduğunu duydum: ‘Allah’ın kendisini Kıyametin
sıkıntılarından kurtarması kimi mutlu edecekse, o, zorda olan
borçluyu rahatlatsın ya da ondaki alacağından vazgeçsin.’”711
Kur’an-ı Kerim, bu maksadı teyid etmektedir: “Eğer (borçlu) darlık
içinde ise, eli genişleyinceye kadar ona mühlet vermek (gerekir).
Eğer (gerçekleri) anlarsanız bunu sadakaya (veya zekâta) saymak
sizin için daha hayırlıdır.” (Bakara, 2/280)
7.1.9. Toplumsal Hak ve Sorumluluklar
Rasulullah ﷺ, toplumun bireyleri arasında sevgiyi/muhabbeti yayacak, kalpleri bir araya getirecek çeşitli ictimaî haklara kuvvetle değinmiştir. Saîd b. Müseyyib’ten gelen rivayete göre Ebu Hureyre 
şöyle demiştir: “Rasulullah ’ﷺi şöyle söylerken duydum: ‘Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir: Selama karşılık vermek,
hastayı ziyaret etmek, cenazelere katılmak, davete icabet etmek
ve aksırana «yerhamukellah» demek.’”712
710 Buhari, 6028; Müslim, 2627.
711 Müslim, 1563.
712 Buhari, 1240; Müslim, 2162.
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Berâ b. Âzib ’dan rivayet edilmiştir: “Peygamber  ﷺbize yedi
şeyi emretmiş ve yedi şeyi de yasaklamıştır: Cenazelere katılmayı,
hasta ziyaretini, davete icabet etmeyi, mazluma arka çıkmayı, yemine
sadık kalmayı, selama karşılık vermeyi ve aksırana ‘yerhamukellah’
demeyi emretmiştir...”713
Rasulullah ﷺ, toplumun, esirleri kurtarmaya çalışma sorumluluğu
olduğunu vurgulamıştır. Ebu Musa el-Eş’arî ’tan gelen rivayete göre
Peygamber  ﷺşöyle buyurmuştur: “Açı doyurun, hastayı ziyaret
edin, esiri kurtarın.”714
Rasulullah  ﷺselamın meşru kılınması ve teşvik edilmesi sebeplerinden birinin de muhabbeti gerçekleştirmek olduğunu açıklamaktadır. Ebu Hureyre  rivayet ediyor. Rasulullah  ﷺşöyle demiştir:
“İman etmedikçe Cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe
kâmil manada iman etmiş olmazsınız. Size, yaptığınızda birbirinizi seveceğiniz bir şey göstereyim mi? Aranızda selamı yayınız.”715
Toplum içinde muhabbeti yayma araçları çeşitlidir. Rasulullah ﷺ,
kendisine iman edenleri, başkalarıyla güzel ilişkiler kurmaya çağırmış
ve özellikle komşular arasındaki iletişime ısrarla değinmiştir. Abdullah
b. Sâmit, Ebu Zer ’tan şu hadisi nakleder: “İçinizden kimse iyilik
olarak yapılabilecek herhangi bir şeyi hakir görmesin. Yapabileceği bir iyilik bulamazsa kardeşini güleryüzle karşılasın. Et satın
aldığında ya da tencerede yemek pişirdiğinde suyunu biraz çok
koysun ve komşusuna bir kepçe koyup versin.”716
İnsanlar bazen başkalarına iyilik yapmak isterler ancak verecek bir
şey bulamazlar. Rasûlullah ﷺ, ashabına, bu durumlarda bile yapılabilecek hiçbir iyiliği küçümsememelerini tavsiye etmiştir. Güzel duygular
takdim etmek de buna dâhildir. Et pişirdiğinde bunun suyunun çok
olmasının bir zararı olmaz, böylece bu et suyundan komşuna da ikram
713
714
715
716

Buhari, 1239; Müslim, 2066.
Buhari, 5373.
Müslim, 54.
Tirmizi, 1833.
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edebilirsin. Ashabından biri, Peygamber ’ﷺin, ashabını yetiştirirken
başvurduğu bu eğitim ve terbiye anlayışının etkisini nakletmektedir: İçlerinden birine bir koyun kellesi hediye edilir. O kelleye ihtiyacı vardır,
ancak komşusunun daha fazla ihtiyaç duyduğunu görünce kelleyi ona
hediye eder. Bu komşu da bir başka komşusunun daha fazla ihtiyaç
duyduğunu görüp ona hediye eder. Kelle bu şekilde elden ele dolaşır.
Nihayet ilk sahibine geri döner. Onlarla ilgili olarak şu ayet nazil olur:
“Daha önceden Medine'yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler, kendilerine göç edip gelenleri severler ve
onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık hissetmezler.
Kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih
ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Haşr, 59/9)
Peygamberimiz “ ﷺbununla, sadece ‘kişinin, kardeşine veya
komşusuna yiyeceğinden vermesini’ kastediyor” denemez. Aksine bu,
-daha büyük bir şey olan- birbirine bağlı, birbirini seven ve her bir
ferdinin diğerlerine karşı sosyal sorumluluk hissettiği bir toplum inşa
edilmesi için vesiledir.
7.1.10 Toplumsal İlişkileri Koparacak
Sebeplerin Yasaklanması
tır:

Rasulullah ﷺ, toplumunu inşa ederken iki yol izlemeye çalışmış-

Birincisi: Olumlu değerlerin inşası, sosyal sorumluluğun, iyilik ve
ilgilenme kültürünün yaygınlaştırılması.
İkincisi: İlişkileri koparmaya ve hoşnutsuzluğa neden olacak, toplumda nefreti yayacak şekilde bu değerleri yıkan şeylerin eleştirilmesi.
Bu çerçevede Rasûlullah ﷺ, toplumsal bağları koparmaya ve nefrete, aynı toplumun fertleri arasında kinin serpilip büyümesine yol açan
her şeye karşı Müslümanları uyarmıştır. Ebu Hureyre  kanalıyla Peygamberimizin şu hadisi rivayet edilmektedir: “Aman ha, zandan kaçının. Şüphesiz ki zan, sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin kusurlarını
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araştırmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin.
Birbirinize buğzetmeyin. Ey Allah’ın kulları, kardeş olun.”717
Rasulullah ﷺ, olumsuz değerlerle mücadele ederken aleni durumları yasaklamakla kalmamış, bilakis bu tür duyguları harekete geçiren
kalplerdeki şeyleri de yasaklamıştır. Bu anlamda başkaları hakkında
su-i zan beslemeyi, tecessüs ederek veya başka bir yolla onların gizlediği şeylerin ardına düşmeyi menetmiştir. Diğer insanlar hakkında
kalpte kötü düşünceler taşımayı yasakladığına göre bilinçli olarak onlara zarar vermeyi yasaklaması daha öncelikli olmalıdır.
Rasulullah  ﷺzamanında insanlar küçük evlerde yaşıyorlardı. Bu
evler bir araya gelip toplanmalarına, ilişkiler geliştirmelerine uygun
değildi. Bu yüzden sokaklarda bir araya geliyorlardı. Ancak Rasûlullah
 ﷺyollarda oturmayı yasaklamıştır. Ebu Saîd el-Hudrî , Peygamber
’ﷺden rivayet ediyor: “Aman ha, yollarda oturmayın!” Sahabe
dedi ki: “Başka yapabilecek bir şeyimiz yok. Yollar bir araya gelip
konuştuğumuz mekânlardır.” Peygamberimiz  ﷺşöyle dedi: “Mutlaka
oturacaksanız o halde yolun hakkını verin.” Dediler ki: “Yolun
hakkı nedir?” Rasulullah  ﷺşöyle buyurdu: “Gözleri kısmak, eza
vermemek, selama karşılık vermek ve iyiliği tavsiye edip kötülükten
menetmektir.”718
7.1.11.Toplumdaki Tabakalaşma
Anlayışını Ortadan Kaldırması
Rasulullah ﷺ, insanlık tarihinin her aşamasında varlığını sürdüren
sosyal tabakalaşmaya karşı uyarmıştır. Kavmini, ashabını, Müslümanları ve sosyal sınıfları saygı ve değer ölçüsü olarak belirlemekten şu
sözleriyle sakındırmıştır: “Kişiye, Müslüman kardeşini küçümsemesi
kötülük olarak yeter.”719
717 Buhari, 6064; Müslim, 2559.
718 Buhari, 2465; 2121.
719 Müslim, 2564.
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Kişi; Müslüman kardeşini, ona karşı olan kibri sebebiyle hakir görüyordur ki, kibir, en büyük kötülük hasletlerindendir.720 Tam tersine
onun konumunu küçültür ve değerini alçaltır. Çünkü Allah teâlâ, yarattığında onu küçümsememiş, bilakis yüceltmiş, muhatap almış ve
sorumluluk yüklemiştir.
İnsan, Peygamber ’ﷺin değer ölçülerine göre mükerrem bir varlıktır. Hatta onun zayıf ve fakir insanlara verdiği değer, diğerlerinden
daha fazladır. Bu durum insanlık tarihinin, geçirdiği onca aşamaya
rağmen tanık olmadığı böylesi bir örnek sebebiyle insanı, hayranlığa
ve olayı önemsemesine sebep olmaktadır.
Rasulullah ﷺ, soyca, aileler ve kabileler içinde en yüce ve en şerefli konumda olan biriydi. Buna rağmen kendini, Mekke’den Medine’ye
hicret eden fakir sahabîlerden oluşan suffe ashabına yakın kılacak ölçüde zayıf ve fakirlere düşkündü. Rasûlullah  ﷺyemeklerinde ve kederlerinde onlara ortak oluyor, saygınlıklarını koruyor ve mescidinde,
onlara konaklayabilecekleri bir yer tahsis ediyordu. Rasûlullah ’ﷺin,
kapısı Mescid-i Nebevî’ye açılan bir evde oturduğu ve Arap beldelerinden gelen heyetleri bu mescidde karşıladığı bilinmektedir. O, zayıf
kişilerin sevgilisi ve dostu olmaktan yüksünmezdi.
Şu olaylara göz atmak, Rasûlullah ’ﷺin sosyal sınıf anlayışı karşısındaki tutumu hakkında fikir vermeye yeterli olacaktır.
- Fakir ama yakışıklı olmayan bir sahabî evlenmek ister. Geldiğinde
neredeyse kimsenin tanımadığı, gözlerden kaybolduğunda kimselerin
aramadığı biridir. Rasûlullah  ﷺbu sahabî için Ensardan bir kıza dünür
gider. Kızın ailesi ilk başta tereddüt eder, hatta annesi şöyle der: “Rasulullah  ﷺCüleybîb’ten başkasını bulamamışsa! Oysa biz onu falana,
falana vermedik.” Kız ise karşı çıkar: “Rasulullah ’ﷺin emrine karşı mı
gelmek istiyorsunuz? O bunu uygun görüyorsa beni ona nikâhlayın.”
Kız, anne-babasından daha üstün davranmış gibidir. Anne-babası der
ki: “Doğru söylüyorsun.” Ardından babası Peygamber ’ﷺe gider ve
720 İbn-i Receb, Câmiu’l-Ulûm ve’l-Hikem, 1/334.
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“Sen o gençten razıysan biz de razıyız.” der. Peygamberimiz  ﷺde
şöyle söyler: “Ben ondan razıyım.”721
- Sahabî Abdullah b. Mesud , ince bacaklı biriydi. Misvak dalları
toplamak için erak ağacına tırmanınca rüzgâr elbisesinin bir ucunu havalandırır. Bazıları bacaklarının inceliğine ve vücudunun zayıflığına güler. Peygamber  ﷺsorar: “Niçin gülüyorsunuz?” Cevap verirler: “Ey
Allah’ın Peygamberi! Bacaklarının inceliğine.” Peygamberimiz der ki:
“Hayatımı elinde bulundurana yemin ederim ki o iki bacağı, mizanda Uhud’dan daha ağırdır.”722 Sosyal konumunun zayıf olması,
hatta kıyafetinin eskiliği, görünüşünün çirkinliği, vücudunun çelimsizliği ve zayıflığı Peygamber ’ﷺin gönlünde ashabının değerinden bir
şeyler götürmüyordu. O, insanların değerini bilen biriydi.
- Zeyd b. Hârise , Rasulullah ’ﷺin eşi Hatice ’nın kölesiydi.
Rasulullah  ﷺşöyle dedi: “Eğer o benim kölem olursa ben onu azat
edeceğim.” Hatice  da “O senindir” dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz onu azat etti.723 Zeyd , İslam’a ilk girenlerden biriydi. Hatta
ilk Müslüman olan kişi olduğu da söylenmektedir.724 Peygamber  ﷺonu
azat etmiş, o da ona sahabî olmuştur. Rasulullah  ﷺonu Ümmü Eymen
 ile evlendirmiştir. Allah Rasulü  ﷺonu o derece sevmiştir ki, Abdu lah b. Ömer, babası Ömer ’ın hilafeti döneminde yaşanan şöyle bir
olayı nakleder: Ömer, ganimet paylarından dağıtılan düzenli atıyyelerden Üsâme’ye benim için belirlediğinden daha fazla pay ayırdı. Sebebini
sorduğumda şunu söyledi: “O, Rasulullah ’ﷺe senden daha sevimliydi.
Babası da Rasulullah ’ﷺe senin babandan daha sevimliydi.”725
Rasulullah  ﷺona şöyle demişti: “Ey Zeyd! Sen benim yakınımsın. Bendensin ve bana mensupsun. İnsanlar içerisinde benim en
çok sevdiğim kişisin.”726
721
722
723
724
725
726

Ahmed, 11985.
Ahmed, 3981.
Zehebî, Siyeru’l-Alâmu’n-Nübelâ,
İbn-i Hacer el-Askalânî, el-İsâbe fî Temyîzi’s-Sahâbe, 2/473.
el-İsâbe, I/393.
Ahmed, 815.
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Peygamberimiz ﷺ, Kureyşli olan ve şerefli kabul edilen amcası
Hamza  ile Zeyd arasında kardeşlik kurmuştur. (Medine’ye hicretten sonra).
Azat edildikten sonra Zeyd  Kur’an’da evlat edinme yasaklanıncaya kadar Rasulullah ’ﷺin evlatlık oğlu olmuştur. Abdullah b. Ömer
 anlatıyor: “Biz kendisini ‘Muhammed ’ﷺin oğlu Zeyd’ diye çağır yorduk. Ta ki şu ayet indi: ‘Onları (evlât edindiklerinizi) babalarına nisbet ederek çağırın. Allah yanında en doğrusu budur.’ (Ahzâb, 33/5)”
Zeyd ’ın, Rasulullah ’ﷺin kalbinde ayrı bir yeri vardı. Öyle ki
onu Mute’de Rumlarla karşılaşmak üzere çıkan orduya komutan tayin
etmişti. Şehid edilmesi halinde ardından komutan olacak kişi olarak
da amcasının oğlu Cafer b. Ebî Tâlib ’ı tayin etmişti.
Zeyd ve oğlu Üsâme, Medine toplumunda Rasûlullah  ﷺile olan
ilişkilerinde bir fark hissetmeden yaşamışlardır. Aynı şekilde Rasûlullah
’ﷺin eşitlik ilkesi üzerine inşa ettiği bu toplumda, azat edilen diğer
kimseleri de diğerlerinden ayırmak neredeyse mümkün değildir. Zira
üstünlük sadece iman ve ahlaka dayalıdır, haksız sosyal sınıf ölçülerine
göre değil!
- Rasulullah ’ﷺden hadis nakleden en meşhur ravilerden biri de
ona hizmet etme şerefine nail olan sahabî Enes b. Malik ’tır. Onun
tarihe yaptığı tanıklığını, muhaddisler kaydetmişlerdir. Şöyle demiştir:
“Rasulullah ’ﷺe on yıl hizmet ettim. Bir gün olsun yaptığım bir şeyden dolayı ‘Niçin böyle yaptın?’ demediği gibi yaptığım bir şeyden dolayı da ‘Yapmasaydın olmaz mıydı?’ demedi.”727 Medine toplumunda
hizmetçi, köle, zayıf, yoksul, çirkin ve çelimsiz hiç kimse, başkasını
ona üstün tuttuğuna dair bir şey hissetmemiştir.
7.1.12. Toplumsal Kesimlerle Dengeli İlişkilerde Bulunmak
Rasulullah ’ﷺin fakirlere yakın durması, şerefli ve nüfuzlu kişilere
düşmanca bir tutum alması anlamına gelmiyordu. Fakirler gibi onlar
da Peygamberimizin takdirini alıyorlardı. Hatta bazen Araplar arasın727 Ahmed, 12622.
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daki ictimai konumlarıyla örtüşecek şekilde fazla ihtimam gösterdiği de
oluyordu. Tarih bize nakletmektedir ki, Rasûlullah  ﷺMekke’ye fatih
olarak girmeden, Mekke’nin büyükleriyle görüşmeden hemen önce,
Ebu Süfyan, Müslüman olduktan sonra Mekkeliler için eman ister. Olay
Abdullah b. Abbas ’dan rivayet edilmektedir: “Rasulullah ’ﷺe, fetih öncesinde Abbas b. Abdülmuttalib, Ebu Süyan b. Harb’i getirdi.
Ebu Süfyan, Merrü’z-Zahrân’da Müslüman oldu. Abbas dedi ki: “Ya
Rasulallah! Ebu Süfyan övülmeyi seven bir adamdır. Ona bu yönde bir
imkân saylayamaz mısın?” Peygamber  ﷺdedi ki: “Elbette. Kim Ebu
Süfyan’ın evine girerse o güvendedir. Kim kendi kapısını üzerine kapatırsa o güvendedir. Kim Mescid-i Haram’a girerse o güvendedir.”
Bu haberden sonra insanlar evlerine ve mescide dağıldılar.”728
Rasulullah ﷺ, Müslüman olmaları ümidiyle bu tür kişilere değer
vermeye özen gösteriyordu. Öyle ki bu özel ilgisi sebebiyle onlar yüzünden Kur’an’ın itabına/uyarmasına bile maruz kalmıştır. Dini öğrenmek üzere kendisine gelen ashabından âmâ biriyle ilgilenmemiş,
yüzünü buruşturmuştu. Sahabî, bunu görmemişti, fakat Allah teâlâ bu
konuda onu uyarmıştır. İlgili ayetlerde Kur’an şöyle buyurmaktadır:
“(Peygamber), âmânın kendisine gelmesinden ötürü yüzünü ekşitti ve çevirdi. (Rasûlüm! Onun halini) sana kim bildirdi! Belki o
temizlenecek, yahut öğüt alacak da o öğüt ona fayda verecek.
Kendini (sana) muhtaç görmeyene gelince, sen ona yöneliyorsun.
Oysa ki onun temizlenip arınmasından sen sorumlu değilsin. Fakat koşarak ve (Allah’tan) korkarak sana gelenle de ilgilenmiyorsun. Hayır! Şüphesiz bu bir öğüttür. Dileyen ondan (Kur’an’dan)
öğüt alır.” (Abese, 80/1-12)
Rasulullah ’ﷺin gizlemediği, aksine herkese karşı okuduğu bu kınama iki hususu teyid etmektedir: İlk olarak Rasûlullah ﷺ, zayıflardan
yana çıkıyordu. Kendileriyle ilgilenme ve İslam’a davet etme konularındaki haklarını ihlal etmiyordu. Öte yandan Müslüman olmaları
arzusuyla müşrik kavmin şerefli sayılan kişilerine gereken ilgiyi de gös728 Ebu Davud, 3021. Çevirisi verilen hadisin aslı için bakınız. Müslim, 1780.
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teriyordu. Bu sahabî aleyhine bir kereliğine bu ilgide aşırıya kaçınca
Allah teâlâ, zayıf kesimlere ilgi göstermenin ne kadar önemli olduğunu
kendisine hatırlatmıştır. İlgilenmediği sahabî Abdullah b. Ümmi Mektum ’dır. Rasûlullah  ﷺKureyşli bazı müşriklerle, onları İslam’a davet etmek için konuşurken bu sahabî gelmiş ve Allah’ın Kitabındaki
bir ayeti sormuştu. Olayı Kurtubî şu şekilde kaydetmiştir: “İbni Ümmi
Mektum geldi. Peygamber  ﷺorada hazır bulunan Kureyş’in ileri gelenleriyle meşguldü. Onları Allah’a davet ediyordu. Onların Müslüman
olmalarını çok istiyordu. Onların Müslüman olması demek, arkalarındaki kavimlerinin de Müslüman olması demekti. İbni Ümmi Mektum
âmâ idi. Dedi ki: ‘Ya Rasulallah! Allah’ın sana öğrettiği şeylerden bana
da öğretir misin?’ Ona seslenmeye başladı ve çokça seslendi. Onun
başkalarıyla meşgul olduğunu bilmiyordu. Nihayet sözü kesildiği için
hoşnutsuzluğu, Rasulullah ’ﷺin yüzüne vurdu.”729
Rasulullah  ﷺbu hitaptan sonra o noktaya varmıştır ki ne zaman
İbni Ümmi Mektum ’ı görse cübbesini onun için yere seriyor, ona
olan saygısını gösteriyordu. Ona çok değer veriyordu. Hatta savaşa
çıktığı iki seferinde onu Medine’ye kendi yerine halifesi olarak bırakmıştı. Sahabî Enes b. Malik  anlatıyor: “Kâdisiye Savaşı’nda onu
süvari olarak gördüm. Üzerinde bir zırh, beraberinde de siyah bir sancak vardı.”730

Dikkat çeken husus, kavmi içinde en şerefli soya mensup olan
Rasulullah ’ﷺin şu sözlerle Rabbine dua etmesidir: “Allah’ım! Beni
fakir olarak yaşat ve fakir olarak canımı al. Beni fakirler zümresi
içerisinde haşret.”731
O, Rabbinden, kendisini mütevazı; fakiriyle, zenginiyle her kesimden mü’mine alçak gönüllü davranan biri olarak yaşatmasını istemektedir. Bu durum; önder sayılan kişilerin, zenginlerin ve güçlülerin
boyunlarını kırmadan ve zayıfların değerlerini eksiltmeden İslam top729 Kurtubi, el-Câmi li Ahkâmi’l-Kur’ân, 19/211.
730 Kurtubi, el-Câmi li Ahkâmi’l-Kur’ân, 19/211.
731 Tirmizi, 2354.
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lumu içindeki farklı kesimler arasında eşitliği sağlayan dengeli tutumu
gösteren hususlardandır.
7.2. Ekonomik Alanda Gerçekleştirdiği Değişimler
Rasulullah ﷺ, kendini iktisadî bir davetçi, yeni bir ekonomi nazariyesi sahibi olarak takdim etmemiş, zaten bunun için de gelmemiştir.
Bilakis peygamber olarak gönderilmiş, insanlara din ve dünyayı birlikte ıslah etmek için gelmiş ve kendini bu vasıfla takdim etmiştir.
Rasulullah ﷺ, davetini ekonomik alanda yapmak isteseydi öncelikli çabası, kendisini takip edenlerin daha fazla olması için iktisadî
düzeyde daha iyi bir hayata doğru insanların durumlarını değiştirmek
yönünde olurdu, o zaman da karşılaştığı engellerle karşılaşmazdı. Ancak o, insanın, öncelikle Rabbine kulluk etmesini gerçekleştirmek için
gelen bir peygamber olduğunu ilan etmiştir. Bu kulluğun anlamlarından biri de Müslümanın, değişmez esaslar içeren ilahî yönteme uygun
olarak evreni imar etmesidir. Bu esasların en önemlileri adalet, hakların korunması ve merhamettir.
Bununla birlikte Rasulullah ﷺ, ister ekonomik problemlerin çözümüyle ister toplum fertlerinin ekonomik etkinliklerinin yapısıyla ilgili
olsun, kendi toplumu içinde iktisadî ıslah alanında birtakım başarılar
sağlamıştır.
7.2.1. Kötü Ekonomik Faaliyetler Sorunu
ve Sermayenin Değerlendirilmesi
O dönemde kötü ticarî faaliyetler söz konusuydu. Temelde zenginin servetini büyütmesi, fakiri köleleştirecek, daha da zayıf ve zelil hale
getirecek kadar ileri gidiyor; sosyal sınıflar arasındaki farkları artırıyordu. Bu faaliyetlerden bazıları şunlardı:
* Karaborsacılık/Stokçuluk: Bu, bir kişinin ya da ortak hareket
etme konusunda uzlaşmış olan bir grubun ticarî bir veya birkaç mal
üzerinde tekel oluşturmalarıdır. Bu yolla, bu malları alıkoymakta ve
kendi arzularına göre piyasaya sürüp fiyatları konusunda tek söz sa-
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hibi olmaktadırlar. İnsanların ne bu mallardan uzak kalmaları ne de
onları bu kötü fiillerinden engellemeleri mümkündü.
Stokçuluk; Mekke, Tâif, Medine gibi şehirlerde yaygındı. En çok
da Medineli Yahudi tüccarlar arasında meşhurdu. Bundan dolayı
Rasûlullah  ﷺstokçuluğu yasaklamıştır: “Asi ve günahkâr kimseden
başkası stokçuluk yapmaz.”732 Şunu da söylemiştir: “Kim Müslümanlar aleyhine fiyatları artırmak için stokçuluk yaparsa o, asidir,
günahkârdır.”733
* Faiz: Mekke, Tâif, Yesrib ve Necran’da faizle işlem yapmak yaygınlaşmıştı. Yahudiler faizle ilgilenmiş, onlardan da Araplara geçmişti.
İki türlüydü:
- Vade Faizi: Ödeme süresinin ertelenmesi karşılığında borçlunun
ödeyeceği miktarın artırılması demekti. Zor durumda olan kişi, ödünç
para alıyor ve ödünç olarak aldığı miktardan çok daha fazlasını ödüyordu. Bazen ilave olarak yaptığı ödeme, onu asıl borçtan daha fazla
zor duruma düşürüyordu.
- Fazlalık Faizi: Kalite farklılıklarına bağlı olarak iyi kalite hurmanın, kendisinden daha düşük kalitedeki hurma ile değişiminde olduğu
gibi benzer malların mübadelesine bağlanan ilaveler demekti.
Faiz, katlanarak artıyordu. Çoğu zaman, ödemekten aciz düştüğünde borçlunun ya da çocuklarından birinin köleleştirilmesine kadar
varıyordu.
Bundan dolayı Rasûlullah ’ﷺin risaleti faizi haram kılarak ve
yasaklayarak gelmiştir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Ey iman
edenler! Allah’tan korkun. Eğer gerçekten inanıyorsanız mevcut faiz alacaklarınızı terkedin. Şayet (faiz hakkında söylenenleri)
yapmazsanız, Allah ve Rasûlü tarafından (faizcilere karşı) açılan
savaştan haberiniz olsun. Eğer tevbe edip vazgeçerseniz, sermayeniz sizindir; ne haksızlık etmiş ne de haksızlığa uğramış olursunuz.” (Bakara, 2/278-279)
732 Müslim, 1605.
733 Ahmed, 8403.
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Nitekim Rasulullah ﷺ, faiz yiyeni ve faizle ilgileneni ilahî manada
tehdit etmiştir. Sahabeden Cabir b. Abdullah  ﷺrivayet ediyor: Rasulullah  ﷺfaiz yiyeni, faizli işlemle ilgili vekâlet vereni, faizi yazanı, faize
şahitlik edeni lanetlemiş ve “Onların hepsi de eşittir” demiştir.734
Faiz ve zinanın toplumdaki tehlikelerine karşı uyararak şöyle demiştir: “Bir beldede zina ve faiz ortaya çıktığında o belde ahalisi
Allah’ın azabını kendilerine helal kılmışlar demektir.”735
* İnsanların mallarını batıl yollarla almak: Hak sahibi herhangi biri,
hakkına, ancak kendisini koruyacak bir gücü varsa ulaşabilir. Ya da
güçlü birinin himayesinde yaşar ve bu yolla hakkını elde eder. Diğerlerinin ise ulaşabilecekleri bir hakları yoktur. Bu durum, İslam’dan önce
bazı erdemli Mekkelilerin yaptığı antlaşmanın sebebi olmuştur. Peygamber olmadan önce Rasûlullah  ﷺde buna katılmıştır. Bu antlaşmaya “erdemliler antlaşması” denilmiştir. Antlaşmaya katılanlar, zayıfa
destek olmak, hakkını alabilmesi için ona yardım etmek, kim olursa
olsun kendisinden hak alınıncaya kadar güçlünün karşısında durmak
üzere anlaşmışlardı. Ne var ki bu çağrılar ve antlaşmaların etkisi, batıl
esasların ayakta olduğu, yerleştiği ve kökleştiği toplumlarda son derece azdır.
7.2.2. Sosyal Sınıflar Arasındaki Farklar ve
Muhammed ’ﷺin Bunları Nasıl Çözdüğü
Rasulullah ﷺ, ilk olarak hemen ve bütünüyle insanlar arasında var
olan sınıf farklılıklarını ortadan kaldırmaya çalışmamıştır. Bunu tamamen yok etmek adalet de değildir. Çünkü hayatın sürekliliği, birbirlerine
ihtiyaç duymaları ve evrenin imarı için insanların mutlaka farklı farklı olmaları gerekmektedir. Bundan dolayı, sosyal sınıflar arasındaki farkları
yıkmaya çalışan hiçbir çözüm başarılı olamayacaktır. Zira insan fıtratıyla
çatışacaktır. Nitekim Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır: “Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar? Dünya hayatında onların geçim734 Müslim, 1597.
735 Ahmed, 3618.
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liklerini aralarında Biz paylaştırdık. Birbirlerine iş gördürmeleri
için kimini ötekine derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdikleri şeylerden daha hayırlıdır.” (Zuhruf, 43/32)
Ne var ki Rasulullah ’ﷺin düzeltmek istediği şey, sınıflar arasındaki derin uçurumdu. Üst tabakadakilerin, mallar ve diğerlerinin
imkânları, hatta gelecekleri üzerindeki tahakkümleriydi. Peygamberimiz  ﷺseçkinlerin, çalışan ve hürriyetlerini dahi bulamayan geriye
kalan kesimler üzerinde tahakküm kurmamaları için sınıflar arasındaki
mesafeyi birbirine yaklaştırmaya çalışmıştır. Nitekim Rasulullah ’ﷺin
daveti için ortaya koyduğu hükümler ve aldığı kararlar içerisinde, toplumsal kesimlerin birbirine yaklaştırılmasına katkı sağlayacak hususlar
söz konusuydu.
Teşri kılınan konuların ilki ve en önemlisi, var olmadıkları takdirde
kişinin Müslümanlığının kabul edilmediği İslam’ın rükünleridir. Bunlar
şunlardır:
* Şehadeteyn:736 Kelime-i şehadetin söylenmesidir. “Eşhedü en la
ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve Rasulüh.” Bu
sözü söyleyen her Müslüman, diğer Müslümanların sahip olduğu haklara sahip olur ve onların sorumlu olduğu şeylerden sorumlu olur.
* Namaz: Namaz, bütün Müslümanlara farz kılınmıştır. Zengin,
zenginliği, makam sahibi de makamı sebebiyle istisna edilmemiştir.
Herkese farzdır. Aklını kaybetmediği ya da ölmediği sürece Müslümandan asla bu farz düşmez. Erkekler için mescidlerde cemaat halinde kılınması meşru kılınmıştır. Şöyle ki herkes aynı safta durur. Büyük
sayılan hiç kimse, fakir veya yoksul bir Müslümanın gelip aynı safta
kendisinin yanına durarak namaz kılmasına mani olamaz. Namaz,
Müslüman kesimleri birbirine yaklaştıran önemli kapılardan birisidir.
* Oruç: Müslümanların tamamına meşru ve farz kılınmış bir ibadettir. Sadece hastalığı sebebiyle hasta, yolculuğu sebebiyle yolcu olanlar
736 Allah’ın varlığı ve birliğine şahitlik etmek ve Muhammed ’ﷺin, Allah’ın kulu ve
peygamberi olduğuna şahitlik etmek şeklinde iki şahitlik anlamında Arapça bir
kelime. (Çeviren).
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istisna edilmiştir. Zengin ya da mevki sahibi kimse istisna edilmemiştir.
Müslümanların orucu gündüz süresince devam eder. Yeme ve içme
yoktur. Açlığın etkisine tahammül etmek zorunda kaldığında zengin
olan kişi, fakir olan din kardeşiyle tamamen aynı duyguları hisseder.
İftar zamanı gelip de canının çektiği şeyleri yiyeceği zaman, sürekli
aynı acıları çeken bir din kardeşi olduğunu anlar. Ne zaman iftar etse
bu duygulara eğilir ve kardeşine karşı kalbi yumuşar, Allah’ın verdiği
nimetlerden ona da bir şeyler verir. Rasûlullah ﷺ, bunu şu sözleriyle
hatırlatmaktadır: “Komşusu aç olan ve bunu bildiği halde kendisi
tok geceleyen kişi, bana gerçekten iman etmiş olmaz.”737
Rasulullah  ﷺdaima dikkatleri açlığın toplum üzerindeki zararlı
etkilerine çekiyordu. Onunla ihaneti bir arada zikrediyor, her ikisinden
de Allah’a sığınıyordu. Şöyle dua ediyordu: “Allah’ım! Açlıktan sana
sığınırım. Şüphesiz açlık, kötü bir yatak arkadaşıdır. İhanetten
sana sığınırım. Şüphesiz ihanet, kötü bir sırdaştır.”738
* Zekât: İslam’ın rükünlerinden biridir. Verebilecek olan Müslümanın, malının zekâtını vermedikçe Müslümanlığı sahih değildir. Zekât,
sınıf farklarının çözülmesinde amelî bir esastır. Önceki rükünlerin hepsi de bu farkların çözülmesinde manevî/amelî birer asıldırlar. Zekâtın
miktarı, zamanı bellidir. Zengin, Müslümanlığının sahih olması için
malının zekâtını verir. Her kim kasten vermezse Müslümanlığının rükünlerinden birini kaybetmiş demektir. Hatta ilk halife Ebu Bekir ,
bu tür kişileri mürted olmakla ve kendileriyle savaşmakla tehdit etmiş,
bütün sahabîler de onu onaylamışlardır.
Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’in değişik yerlerinde pek çok ayette
zekât vermeyi emretmiştir: “Namaz kılın, zekât verin, Peygamber’e
itaat edin ki size merhamet edilsin.” (Nur, 24/56)
Rasulullah  ﷺzekâtı, İslam binasının temellerinden biri saymış ve
şunu söylemiştir: “İslam beş temel üzerine bina edilmiştir. Allah’tan
başka ilah olmadığına ve Muhammed ’ﷺin Allah’ın elçisi olduğu737 Bezzâr, Müsned; Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr; İbni Ebî Şeybe, Musannef.
738 Ebu Davud, 1547; Nesâî, 5468.
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na şahitlik yapmak, namaz kılmak, zekât vermek, Kâbe’yi tavaf
etmek ve Ramazan’da oruç tutmaktır.”739
Zekât, zenginden alınıp fakirlere verilir ki, zekât verilecek yerler bellidir ve sadece bu kişilere infak edilir. Zekât, herhangi bir yere
sarfedilebilecek kaynaklardan değildir: “Zekâtlar; Allah’tan bir farz
olarak yoksullara, düşkünlere, onu toplayan memurlara, kalpleri Müslümanlığa ısındırılacaklara verilir; kölelerin, borçluların,
Allah yolunda olanların ve yolda kalanların uğrunda sarf edilir.
Allah bilendir, hakîmdir.” (Tevbe, 9/60)
Yüce Allah zekâtı; fakirlere, yoksullara, borcunu ödeyemeyen
borçlulara, harcayabilecek malı olmayan yolculara ve ayette zikrettiği
kişilerden her birine tahsis etmiştir.
Zekâtı almak için fakir gitmez, bilakis zengin, zekâtı fakire ulaştırmakla sorumludur. Çünkü zekât, zenginin Müslümanlığının rükünlerinden biridir. Onun bir an önce zekâtı ehline vermeye çalışması
gerekir. Fakirin onuru bu yolla sağlanabilir ve fakir, kendini zenginlerin
kapısında küçük düşürmemelidir.
Zekât, fakirin, zenginin malındaki bir hakkıdır, yoksa zenginin hibesi değildir. Allah şöyle buyurmaktadır: “Mallarında fakir ve yoksullar için belli bir hak olanlar,” (Meâric, 70/24-25)
Zekât, diğer haklar gibi bir hak olduğu için ödemekle mükellef
olan kişi, miktarını aşağı çekemez.
Zekât; ödemesi ve nefsinin, mal tutkusuna galip gelmesiyle zenginin nefsini temizler. Nitekim Allah teâlâ şöyle söylemektedir: “Onların
mallarından sadaka al; bununla onları (günahlardan) temizlersin,
onları arıtıp yüceltirsin. Ve onlar için dua et. Çünkü senin duan
onlar için sükûnettir (onları yatıştırır). Allah işitendir, bilendir.”
(Tevbe, 9/103)

Zekât, zenginle fakir arasındaki sevgi bağlarını güçlendirir. Çünkü
insanlar, kendilerine iyilik yapanlara sevgi duyacak şekilde yaratılmış739 Buhari, 8; Müslim, 16.
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lardır. Bu yolla toplumda muhabbet hâkim olur. Fakir, kederini yüklenecek, sıkıntılarını dağıtacak kardeşleri olduğunu anlar. Kalplerden
nefret ve kin çıkıp kaybolur.
Zekâtta, servetin insanlar arasında yeniden dağıtımı söz konusudur. Böylece sadece zenginler mala hükmetmemiş olurlar. Aksi halde
mal zenginler arasında dolaşır ve zenginin zenginliği, fakirin fakirliği
artmaya devam eder. Tam tersine zekât sayesinde mal, zenginlerle
fakirler arasında dolaşır ve Yüce Allah’ın buyurduğu gibi servetler dağıtılmış olur: “Allah’ın, (fethedilen) ülkeler halkından Peygamberine verdiği ganimetler; Allah, Peygamber, yakınları, yetimler,
yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Böylece o mallar, içinizden
yalnız zenginler arasında dolaşan bir devlet olmaz. Peygamber
size ne verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa ondan da sakının.
Allah’tan korkun. Çünkü Allah’ın azabı çetindir.” (Haşr, 59/7)
Zekât, günümüzde dünyanın karşı karşıya kaldığı fakirlik probleminin çözümüne katkıda bulunur. Uluslararası istatistikler, fakirlerin sayısının artmakta, zenginle fakir arasındaki açığın genişlemekte olduğunu
teyid etmektedir. Dünyadaki fakirlerin sayısı üç milyar kişiyi bulmuştur.
Yani dünya nüfusunun yaklaşık %50’si, günlük geliri iki dolardan az
olan kişilerden oluşmakta, maalesef büyük bir kısmı da açlık sınırının
altında yaşamaktadır. Yani günlük geliri bir doların altına düşmektedir.
Bu arada dünyada, kırk beş ülkenin milli gelirine denk servete hükmeden yüz yetmiş altı tane dolar milyarderi vardır. Toplamda iki yüz altı
ülkeyi bulan dünya devletlerinin sadece kırk biri, dünya ekonomisinin
% 80’ini kontrol etmektedir. Bir başka deyişle yüz altmış beş ülke,
ekonominin sadece % 20’sini elinde tutabilmektedir.740
Zekât, özel mülkiyete karşı açılmış bir savaş değildir. Rasûlullah ﷺ
de getirdikleriyle özel mülkiyetle savaşmamış, aksine özel mülkiyeti
korumuş ve malı ne kadar çok olursa olsun sahibine bir hak olarak
tanımıştır. Fakat malının zekâtını vermesini şart koşmuştur. Bununla
kastedilen, insanın, malından koparılması veya servetin dağıtımı için
740 Cerîdetü’l-Halîci’l-İmârâtiyye, miladi, 22/5/2005.
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malının zorla elinden alınması değildir. Kimsenin böyle bir yetkisi yoktur, bundan hiç kimse de istisna edilmemiştir. İnsanların geneline ait
olan şeylerde özel mülkiyete sınırlamalar getirilmiştir. Çünkü bu durumda özel mülkiyet, diğer insanların zararına olmuş demektir. Peygamberimiz  ﷺşöyle buyurmaktadır: “İnsanlar üç şeyde ortaktırlar:
Suda, otta ve ateşte.”741
Zekât, üretime katılmayan malların harekete geçirilmesinde etkilidir. Zira sahibi, her yıl malının kırkta birini ödemekle mükelleftir.
Yatırıma dönüştürmemesi halinde zekât borcu birikecek ve sermayesini tüketecektir. O halde yatırıma yönlendirmesi gerekecektir. Bunda
sermayenin harekete geçirilmesi, durgun kaynakların işletilmesi; dolayısıyla işsizlerin çalışması için imkân oluşturulması söz konusudur.
Sonuçta fayda; zengini, fakiri ve tüm bir toplumu kuşatacak; ekonomi
çarkı harekete geçirilmiş olacaktır.
Zekât öncelikle o beldenin fakirlerine dağıtılır. Artarsa en yakından
başlayarak diğer beldelere gönderilir. Bu yöntem, sosyal dayanışmayı güçlendirmektedir. Fakirler, kalabalıklar içinde kaybolmayacaktır.
Çünkü her zenginin zekâtını, ona yakın olan hak sahipleri alacaktır.
İşte zekât bu şekilde zenginlerin, kaynaklar üzerindeki hâkimi
yetlerine sınır getirilmesine katkı sağlamakta; büyük bir problemin çözümüne ortak olmaktadır. Bu problem, toplumun kesimleri arasındaki
büyük farklılıklardır.
7.2.3. Ekonomik Etkileri Olan Toplumsal Sorunlar
Rasûlullah ’ﷺin peygamberliğinden önce, peygamber olarak gönderildiği toplumda çeşitli sorunlar gündemdeydi. Bu sorunların ekonomik boyutu da vardı. Bu sorunlardan bazıları şunlardı:
7.2.3.1. Kadının Ekonomik Hakları
Rasûlullah ﷺ, geldiğinde kadınların, lehine kayda değer bir hakları
yoktu. Herhangi bir sebeple, nafaka dahi vermeden erkeğin boşama
741 Ebu Davud, 3477; İbn Mace, 2472.
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hakkı vardı. Dilediği sayıda eş alabiliyordu. Kadının miras hakkı yoktu,
hatta -bazılarına göre- kadın, ölen kocasının toplam mal varlığı içinde
değerlendirilerek mirasa konu oluyordu.
İlginç olan, kadın aleyhine vaki olan bütün toplumsal haksızlıkların
Rasûlullah  ﷺve dinine yüklenmeye çalışılmasıdır. Gerçek bunun tam
tersidir. Rasûlullah  ﷺve şeriatı, kadına karşı insaflıdır; onun haklarını
sağlamıştır. Biz burada kadının ekonomik hakları konusuna değinmek
istiyoruz.
İslam, erkeklere olduğu gibi kadınlara da mal kazanmayı mubah
kılmıştır. Kadının, meşru yollarla mal edinebildiği en önemli haklarından bazıları şunlardır:
- Miras hakkı: İslam’da, murisinin geriye bıraktığı malda kadının
şer’i bir hakkı vardır. Bu hakkı, annesinin karnında yaratıldığı andan
itibaren başlar. Miras hakkı sabit kalmaya devam eder ve murisinin
vefatının ardından bu hakkında istediği gibi tasarrufta bulunmaya yetkili kabul edilir. Satabilir, dilediği kişiye hibe ya da hediye edebilir,
elinde tutabilir, çalıştırabilir. Allah teâlâ şöyle buyuruyor: “Allah size,
çocuklarınız hakkında, erkeğe, kadının payının iki misli (miras
vermenizi) emreder. (Çocuklar) ikiden fazla kadın iseler, ölünün
bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer yalnız bir kadınsa yarısı
onundur.” (Nisa, 4/11)
Miras, kadın için vacip olan bir haktır. Durumu, fakirliği, zenginliği
ne olursa olsun değişmez. Kız, anne, kız kardeş, akıllı veya deli, sefih
veya değil, saliha veya başka bir özellikte olması birdir. Kim olursa
olsun, Allah’ın kadın için koyduğu bu meşru haktan onu mahrum edemez. Kâfir olma, irtidat, murisini öldürmek gibi şer’i engeller bulunmadığı sürece bu hakkına engel olunamaz.
- Nafaka hakkı: Nafaka, kadın lehine velisinin yüklendiği bir
haktır. Anne, kız kardeş, kız veya mirasçısı olunabilecek ya da mirasçı olabilecek herhangi bir akraba olması birdir. Evlendiği zaman bu
sorumluluk, evlilik sözleşmesiyle birlikte kocaya geçer. Kocanın, örf
ve sosyal çevreye uygun olarak mutedil bir nafaka sağlaması gerekir.
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İsraf ve cimriliğe kaçamaz. Kendisine gücünün üzerinde yük de yükleyemez. “Allah hiç kimseyi verdiği imkândan fazlasıyla yükümlü
kılmaz.” (Talak, 65/7)
Söz konusu nafakayı karşılama sorumluluğu -Allah teâlâ’nın buyurduğu gibi- erkeğin üstünlüğünün sebeplerinden biri sayılmaktadır: “Allah’ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması
sebebiyle ve mallarından harcama yaptıkları için erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudur. Onun için sâliha kadınlar
itaatkârdır. Allah’ın kendilerini korumasına karşılık gizliyi (kimse
görmese de namuslarını) koruyucudurlar.” (Nisa, 4/34)
- Çalışma hakkı: Kadının mal kazanabileceği başkaca meşru yollar da vardır. İslam’ın kadının çalışabilmesi için getirdiği meşru birtakım şartlara uyarak iş hayatına katıldığında günlük veya aylık maaş
karşılığı çalışması gibi.
- Mülk edinme yollarından bazıları da şunlardır: Vasiyet, hibe,
hediye vs.
- Mal edinmek için kadına verilen haklardan biri de ticarettir.
Rasûlullah ’ﷺin ilk eşi Hatice ’nın ticaretle iştigal ediyor olması bu
konuya önek olarak yeterli olacaktır. Nitekim Rasûlullah ’ﷺin onun
malıyla ticarî yolculuğa çıkması, evlenmelerinin sebebi olmuştur.
Bu haklarına mukabil, kadının bazı sorumlulukları vardır. Bu sorumlulukları, tasarruflarının, ehliyetinin ve nafakasıyla yükümlü olan
velisinden ayrı malî haklarının bulunmasının neticesidir.
Kadının mallarında da bazı haklar ve nisap miktarına ulaşıp üzerinden bir yıl geçtiğinde farz olan zekât gibi yükümlülükler söz konudur. Fakirlere, ihtiyaç sahiplerine, yoksullara ve akrabalarına sadaka
verme yükümlülüğü vardır. Allah yolunda kendi malından yapabildiği
kadar infakta bulunabilir. Nitekim anne-babasına, erkek-kız kardeşlerine ve diğer yakınlarına infak edebilir. Onlar fakir ve muhtaç olur,
kadın da marufa uygun bir şekilde infak edebilecek durumda olursa
büyük bir ecir alacaktır.
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Bu muhkem din sayesinde Rasûlullah  ﷺgetirdiği apaçık haklarla,
kadınların bünyesinde ekonomik boyutlar da içeren toplumsal problemi ortadan kaldırmıştır.
7.2.3.2. İçki Sorunu
O dönemde büyük paraların döndüğü bir şarap sanayii vardı.
İçkinin zararları, faydalarından daha fazladır. Ancak Rasûlullah ﷺ,
içki problemini, iktisadî boyutunu da dikkate alarak çözmüştür. Bu
amaçla içki yasağını dört aşamada getirmiştir. Her aşama, durumu
biraz daha daraltmakta; böylece insanlar bu işten uzaklaşmaktaydılar. Zira sonuçta sermayelerini, maddi olarak zarar görecekleri bir işe
yatırmaları düşünülemezdi. Nitekim fiilen olan şey de buydu. Çünkü
daha ilk bakışta içkinin kesin olarak haram olduğunu seslendirseydi,
olay, büyük bir ekonomik soruna dönüşürdü.
Bu nedenle içki yasağı ve haram kılınışı şu aşamaları izlemiştir:
Birinci Aşama: İçkiden uzaklaştırma: İlk adım olarak, insanları
içkiden dolaylı yoldan soğutarak işe başlanmıştır. Bu, Allah teâlâ’nın
şu ayeti indirmesiyle olmuştur: “Hurma ve üzüm gibi meyvelerden
hem içki hem de güzel gıdalar edinirsiniz. İşte bunlarda da aklını
kullanan kimseler için büyük bir ibret vardır.” (Nahl, 16/67)
Ayet, hurma ve üzümün ekonomik faydaları yanında zararlarının da
olduğuna işaret etmektedir. Şöyle ki onların, hurma ve üzümden içki ve
rızık edindiklerini zikretmiş; rızkı güzel şeklinde nitelerken dinleyicinin
kötü olduğunu anlaması için içkiyle ilgili bir nitelemeye girmemiştir. Artık bu işle ilgilenenler, içkiyle ilgili düşünmeye başlamışlardır.
İkinci Aşama: Fayda ve zararlarının karşılaştırılması: Yüce Allah’ın
şu sözünde olduğu gibi insanların aklını, içkinin cılız yararları ile büyük
fizikî ve manevî zararlarını karşılaştırmaya sevketmiştir: “Sana, şarap
ve kumar hakkında soru sorarlar. De ki: Her ikisinde de büyük
bir günah ve insanlar için birtakım faydalar vardır. Ancak her
ikisinin de günahı faydasından daha büyüktür.” (Bakara, 2/219)
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Bu ayette, günahı, faydasından daha büyük olduğu sürece içki ve
kumardan uzak durulmasına ima vardır. Bu noktada içki işiyle ve satışıyla uğraşanlar, içkinin faydalı bir ticaret olmadığını hissedecekler ve
stoklarını bitirmek için içki getirmekten vazgeçecek, yenisini yapmaya
gerek duymayacaklardır.
Üçüncü Aşama: Namaz esnasında ve öncesindeki sınırlı yasaklama: Namaz kılınacağı zamanlardaki sınırlı yasaklama, içen kişinin farz
olan namazı eda ederken konsantrasyonunu kaybetmesi nedeniyledir.
Şu ayet nazil olmuştur: “Ey iman edenler! Sarhoşken, ne dediğinizi
bilene kadar namaza yaklaşmayın.” (Nisa, 4/43)
Bu yasakta, içki içme vakitlerinin azaltılması mecburiyeti söz konusudur. Adeta bu ayette, sair zamanlarda da içki yasaklanmıştır. Tutkunları için yatsı namazından sonra geceden başka bir vakit kalmamıştır. Burada içenlerin, içki konusunda sıkıştırılması vardır. O da üretici
ve satıcıların, içki ticaretinin ortadan kalkacağını, kârlı olmayacağını
hissetmelerini sağlamaktadır.
Dördüncü Aşama: Tamamen haram kılınması: İlk üç aşamadan
sonra kesin olan adım gelmiştir. Bu adım, içkinin her zaman, kesin
olarak haram olmasıdır. Kat’i emir, Yüce Allah’ın şu sözlerinde ortaya
çıkmıştır: “Ey iman edenler! İçki, kumar, putlar ve fal okları şüphesiz şeytan işi pisliklerdir, bunlardan kaçının ki saadete eresiniz.” (Mâide, 5/90)
Bu ayet inince mü’minler dediler ki: “Rabbimiz! Bunlardan uzak
duruyoruz.”
Bu yöntem sayesinde bu işle ilgilenenler çok zarar görmemiş, aksine mümkün olan en az zararı yüklenmişlerdir.
7.2.3.3. Kölelik Sorunu
Kölelik, tarihi çok eskilere dayanan bir olgudur. Köleliği Rasulullah  ﷺicat etmiş değildir. Aksine kendisinden ve davetinden binlerce
yıl öncesine gitmektedir. Kölelik, ister bilinen şekliyle olsun ister gizli
bir şekilde olsun bir problem olarak kalmaya devam edecektir. Köle-
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lik, insanın zorbalığının ve çevresindekileri köleleştirme arzusunun bir
sonucudur. Ormanlarda geçerli olduğu gibi kendi gücünden ve başkalarının zayıflığından yararlanılarak diğerlerinin hürriyeti gasbedilir.
Daha güçlü olan hayatta kalır! Güçlü olan, zayıf olanı köleleştirir! Hak,
ancak güçle elde edilir.
Rabbi tarafından peygamber olarak gönderilen Rasulullah ’ﷺin
bir işi de nefislerinin azgınlığına kapılmaktan insanlığı kurtarmak için
kölelik olgusuna eğilmek ve bir çözüm bulmak olmuştur. Ne var ki
ıslahın yolunda duran bir engel vardı. Kanun koymak kolay olsa bile
geçerli engeller bulunduğunda uygulamak ne kadar da zordur. Çünkü
köleler, kişinin/efendinin, mülkiyeti altındaki mallardan biri ve servetinin bir parçası kabul ediliyor, ihtiyaç olduğunda onu satıyordu. Hatta onların ticaretini yapıyor, satarak para kazanıyordu. Kölelerin azat
edilmesi ve hürriyetlerine kavuşturulmasıyla ilgili bir kanun çıktığı zaman efendilerin heder olan haklarını ve kaybolan mallarını kim tazmin
edecekti?! Bu durumda Rasulullah  ﷺile ilgili tasvir, insanların ellerindeki mallarını almak için gelmiş şeklinde olacaktı. O halde iki konuyu
birlikte gerçekleştirecek bir çözüm bulunmalıydı: Kölelerin hürriyetlerine kavuşturulması, kölelik olgusunun aşamalı olarak kaldırılarak mal
sahiplerinin mallarının korunması. Peygamberimizin teşrii, -uzmanların nitelemesiyle- köleliğe giriş yolunun daraltılması, çıkış yolunun
genişletilmesi şeklinde olmuştur.
Giriş yolunun daraltılması; kaçırma, borçluluk742 ve fakirlik gibi
kölelik kanallarının yok edilerek kölelik için -diğerlerinin istisna edilmesiyle- tek kanalın savaş sayılmasıyla olmuştur. Çıkış yolunun genişletilmesi ise aşağıdaki şekillerdedir:
* Köle azat etmenin teşvik edilmesi.
* Mükatebe sözleşmesi yoluyla özgürlüklerini satın almalarına fırsat verilmesi. Mükatebe sözleşmesi, ödeyeceği bir meblağ karşılığında
kişinin hürriyetini satın alması hakkını veren bir düzenlemedir. “Ellerinizin altında bulunanlardan (köleler ve câriyelerden) mükâtebe
742 Borçlu, borcunu ödeyemediğinde alacaklının kölesi oluyordu.
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yapmak isteyenlerle, eğer kendilerinde bir hayır (kabiliyet ve güvenilirlik) görüyorsanız, hemen mükâtebe yapın. Allah’ın size vermiş olduğu malından siz de onlara verin.” (Nur, 24/33)
* Yüce Allah tarafından, hatayla öldürme gibi bazı fiillere karşılık
oruçla birlikte köle azat edilmesinin de kefâret sayılması. Hatayla öldürmede peş peşe iki ay oruç tutmak gibi köle azat etmek de kefaret
kabul edilmiştir. Adamın, eşine “Sen benim için annem/kız kardeşim
gibisin.” demesi anlamındaki zıhâr kefâreti de köle azat etmektir. Kişinin, Ramazan ayında oruçluyken eşiyle beraber olmasının kefâreti,
yemin kefâreti de buna dâhildir.
* Kur’an nasları ve Rasulullah ’ﷺin sözleri içerisinde azat etmenin
aksine köle edinmeyi emreden, teşvik eden bir nas yoktur. Her daim
köle azat edilmesi şiddetle teşvik edilmekte, azat etmek en faziletli ve
şerefli salih amellerle birlikte zikredilmektedir: “Ona iki yolu (doğru
ve eğriyi) gösterdik. Fakat o, sarp yokuşu aşamadı. O sarp yokuş
nedir bilir misin? Köle azat etmek veya açlık gününde yemek
yedirmektir.” (Beled, 90/10-14)
Köle olma durumunda kalanlara gelince; İslam onların haklarını,
başka hiçbir hukuk sisteminde bulunamayacak şekilde koruma altına
almıştır. Haklarından bazılarını şu şekilde sayabiliriz:
a. Yeme, içme, giyinme konularında kendileriyle efendileri arasında eşitliğin sağlanması. Rasulullah  ﷺşöyle buyurmaktadır: “Kardeşleriniz, sizlerin hizmetini gören kimselerdir. Allah onları sizin gözetiminize vermiştir. Kardeşi kimin gözetimindeyse ona yediğinden
yedirsin, giydiğinden giydirsin.”743
b. Onlara güzel ve adil davranılması.
Rivayet edildiğine göre Osman , işlediği bir suç sebebiyle kölesinin kulağını kıvırdı. Sonra ona dedi ki: “Geç karşıma ve kulağımı bur.”
Köle, yapmak istemedi. Osman  ısrar etti. Köle hafifçe burmaya
başladı. Osman , “İyi bur, şüphen olmasın, ben Kıyamet günü aza743 Buhari, 2545; Müslim, 1661.
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bına tahammül edemem.” dedi. Bunun üzerine köle şöyle dedi: “Ben
de efendim. Sizin korktuğunuz günden ben de korkuyorum.”
Abdurrahman b. Avf , köleleri arasında yürüdüğünde kimse
onunla kölelerini ayıramazdı. Çünkü o, kölelerinin önüne geçmez ve
onlar ne giyiyorsa onu giyerdi.
Ömer  bir gün yolda giderken kölelerin ayakta durduklarını ve
efendileriyle birlikte yemediklerini gördü. Kızdı ve efendilerine dedi ki:
“Hizmetçilerine karşı kendilerini üstün görüp onları mahrum gören bu
topluluk da neyin nesi?” Ardından hizmetçileri de çağırdı ve köleler,
efendileriyle birlikte yemek yediler.
Adamın biri Selman ’ın yanına geldi. O esnada emîr olmasına
rağmen hamur yoğurduğunu gördü. Adam dedi ki: “Ey Ebu Abdullah!
Bu ne hal?” Selman  şöyle cevap verdi: “Hizmetçiyi bir iş için gönderdik. İki işi de ona yüklemeyi hoş görmedik!”
c. Vurma, hakaret etme vb. yollarla onlara saldırmanın haram
kılınması.
Peygamberimiz  ﷺşöyle söylemiştir: “Kim, suçsuz olduğu halde
kölesinin iffetine iftira atarsa Kıyamet günü ona celde cezası verilir. Ancak dediği gibiyse bu ceza verilmez.”744
“Kim kölesine tokat atar ya da vurursa, kefareti, onu azat
etmesidir.”745
d. Hür erkeğin cariyeden olma çocuğunun hür sayılması.
e. Cariyelerin hürriyetlerine kavuşturulmasının teşvik edilmesi.
f. Efendisinden çocuğu olan cariyenin, cariye sayılmaması; aksine
“ümmü veled/çocuklu anne” olarak adlandırılması. Bu durum, cariyenin azat edilmesini ve hürriyetine kavuşturulmasını gerekli hale getirmektedir.
g. Efendilerini; kölelerine ve cariyelerine, değerli olduklarını daha
fazla hissettirecek sözcüklerle seslenmeye davet etmesi. Peygamberi744 Buhari, 6858; Müslim, 1660.
745 Müslim,1657.
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miz  ﷺşöyle söylemektedir: “İçinizden hiç kimse onlara seslenirken
‘kölem, cariyem’ demesin. ‘Delikanlı, hanım kız’ desin.”
“Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde edeceksiniz diye,
namuslu kalmak isteyen câriyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları zor altında bırakırsa, bilinmelidir ki zorlanmalarından sonra
Allah (onlar için) çok bağışlayıcı ve merhametlidir.” (Nur, 24/33)
“İçinizden, imanlı hür kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyen
kimse, ellerinizin altında bulunan imanlı genç kızlarınız (sayılan)
cariyelerinizden alsın. Allah sizin imanınızı daha iyi bilmektedir.
Hep aynı köktensiniz (insanlık bakımından aranızda fark yoktur).
Öyle ise iffetli yaşamaları, zina etmemeleri ve gizli dost da tutmamaları şartı ve sahiplerinin izni ile onları (cariyeleri) nikâhlayıp
alın, mehirlerini de normal miktarda verin.” (Nisa, 4/25)
h. Cariyenin onurunu korumak için, efendisine, sadece kocası olmayan cariyeleri helal kabul etmiştir.
Onurlu hayat sürmelerini garanti altına alan daha pek çok önemli
hakları zikretmek mümkündür. Bu şeriat, toplumsal ve ekonomik boyutlar arasında hedeflenen dengeyi gerçekleştirmek için kölelik sebeplerini daraltmış ve kölelikten çıkış yollarını genişletmiştir.
7.2.4. Ferdî Ekonomik Tutumların Geliştirilmesi
Rasulullah  ﷺçeşitli tavsiyelerinde, kişinin çalışmasının ve çalışma
sorumluluğunun önemini teyid etme sadedinde, iktisadî hayat içinde
ferdî sorumluluğu geliştirmeye davet etmiştir.
Peygamber  ﷺçalışmayı, kişinin en faziletli kazançları arasında
saymış ve Müslümanlara, peygamberlerin bu tutum içinde olduklarını
açıklamıştır. Mikdâm , Peygamberimiz ’ﷺden şu hadisi nakletmektedir: “Kişi, kendi el emeğinden daha hayırlı bir yemek yememiştir.
Hiç şüphesiz Allah’ın peygamberi Davut , kendi elinin emeğinden yerdi.”746
746 Buhari, 2072.
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Rasulullah ﷺ, ashabını, mubah kazanca yöneltir; kazanç yollarının çeşitli olduğunu onlara izah ederdi. Abdullah b. Abbas  rivayet
ediyor: “Peygamber ’ﷺin ashabından bir grup, aralarında yılan veya
akrep sokmuş birinin de olduğu kişilerin bulunduğu bir su kaynağına
geldiler. Kaynağın başındaki adamlardan biri onların yanına gelip dedi
ki: “İçinizde rukye747 yapabilen biri var mı? Kaynağın yanında yılan ya
da akrep sokmuş birisi var.” Sahabeden biri gitti ve bir miktar koyun
vermeleri karşılığında Fatiha okudu. Adam iyileşince koyunları alıp arkadaşlarının yanına geldi. Arkadaşları bunu doğru bulmayıp “Allah’ın
Kitabı karşılığında ücret mi aldın?” dediler. Medine’ye vardıklarında
Peygamberimiz ’ﷺe dediler ki: “Ya Rasûlallah! Allah’ın Kitabına karşılık ücret aldı.” Rasulullah  ﷺise şöyle buyurdu: “Karşılığında ücret
almayı en çok hak ettiğiniz şey, Allah’ın Kitabıdır.”748
Rasulullah ﷺ, sahabesini çalışmaya yönlendiriyor; onların hizmetlerini alıyor ve ücretlerini veriyordu. Abdullah b. Abbas ’tan nakledildiğine göre Peygamberimiz ﷺ, hacamat olmuş ve hacamatçıya
ücretini vermiştir.
Enes b. Malik  anlatıyor: “Peygamber  ﷺhacamat yapan bir
köleyi çağırdı. Köle ona hacamat yaptı. Peygamberimiz  ﷺköleye bir
veya iki ölçek hurma verilmesini emretti. Ayrıca efendisinin getirmesini istediği kazançta749 indirim yaptırdı.”750
Bu tür olaylar, Rasulullah ’ﷺin salt ticarî faaliyetleri olmasının ötesinde bir anlam taşımaktadır. Bu olaylar çalışıp kazanmanın meşruiyetini, bahsi geçen işlerin helal kazançlardan olduğunu göstermektedir.
Bundan dolayıdır ki ravilerin, ilgili olayları naklettiklerini ve kayda geçirdiklerini görüyoruz. Nitekim bu ve diğer birtakım mesleklerle ilgilenenlerin, bu olayları örnek gösterdiklerine tanık oluyoruz.
747 Okuyarak tedavi etmek. (Çeviren).
748 Buhari, 5737; Müslim, 2201.
749 Efendiler kölelerini çalıştırırlar ve belli miktarda kazanç getirmelerini şart
koşarlardı. Peygamberimiz ﷺ, bu konuda konuşmuştur. (Çeviren).
750 Buhari, 2281; Müslim, 1577.
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7.2.5. Mülk Edinmenin ve Atıl Toprakları
İhya Etmenin Teşvik Edilmesi
Peygamber ’ﷺin, ekonomik canlılığı harekete geçirmek için ashabıyla birlikte başvurduğu araçlardan biri de tarım yapmak amacıyla
toprak edinme kapısını açmaktı.
Peygamber ﷺ, kimsenin mülkiyetinde olmayan arazileri ihya
eden kişilerin, bu arazilere sahip olabilmesi ilkesini ortaya koymuştur.
Esmer b. Mudarris  anlatıyor: “Peygamber ’ﷺe gelip bey’at ettim.
Dedi ki: “Daha önce herhangi bir Müslümana ait olmayan bir şeyi
ilk önce kim alırsa o şey onundur.” Bu sözü duyan insanlar, birbiriyle
yarışırcasına koşturarak çıktılar.”751
Aişe ’dan ise şu hadis rivayet edilmiştir: “Her kim bir araziyi
mamur hale getirse arazi onun olur.”752
Peygamber ﷺ, bunları sadece mubah kılmakla yetinmemiş, üstelik
cesaretlendirip teşvik de etmiştir. Bu tür amellerinden dolayı insanın
ecir alacağını haber vermiştir. Cabir b. Abdullah ’tan naklediliyor:
Rasulullah  ﷺdedi ki: “Kim ölü bir araziyi ihya ederse bu amelinden
dolayı kendisine ecir vardır. Vahşi hayvanların oradan yedikleri de
o kişi için sadakadır.”753
7.2.6. Helal Kazanç Yollarının Gösterilmesi
Peygamber ’ﷺin, çalışmaya yönlendirirken takip ettiği yöntem
dengeliydi. Kazanç yollarına kapıları sonuna kadar açmıyordu.
Şüphe yok ki Peygamberimiz ﷺ, temelde meşru olmayan ekonomik faaliyetler sayesinde gerçekleşen iktisadî gelirleri/yatırımları
yasaklamıştır. Ebu Mesud el-Ensârî ’tan rivayet edildiğine göre Rasulullah ﷺ, köpek satışından elde edilen parayı, fuhuş yapan kadının
kazancını ve kâhine verilen atiyyeyi yasaklamıştır.”754
751
752
753
754

Ebu Davud, 3071.
Buhari, 2335.
Ahmed, 14091.
Buhari, 2237; Müslim, 1567.
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Fuhuş ve kâhinlik, şeriatta yasaklanmıştır. Toplum üzerinde kötü
sonuçları olduğu için Rasulullah ﷺ, bu yollarla elde edilen kazancı
yasaklamış; bunun pis bir kazanç olduğunu bildirmiştir. Köpek konusuna gelince; Peygamberimiz  ;ﷺtarım ve çobanlık gibi ihtiyaca bağlı
olarak köpek edinmeyi mubah saymıştır.
Nebevî bu tavsiyeler, Rasulullah ’ﷺin, ashabı üzerindeki etkisini
göstermiştir. Nitekim Aişe  diyor ki: “Ebu Bekir’in gelir getiren bir
kölesi vardı. Ebu Bekir onun gelirinden yerdi. Bir gün kölesi bir şeyler
getirdi ve Ebu Bekir onlardan yedi. Köle dedi ki: “Bunun ne olduğunu
biliyor musun?” Ebu Bekir “Nedir o?” dedi. Köle şu cevabı verdi: “Cahiliye döneminde biri için kehanette bulunmuştum. Oysa ben kehanetten çok anlamıyor, sadece kandırıyordum. Adam benimle karşılaşınca
bunları verdi. Bu yediklerin onlardandır.” Ebu Bekir hemen elini ağzına
soktu ve karnında ne var ne yoksa kustu.”755 İnsanın bu durumda kendini kusmaya zorlamasına gerek yoktu. Fakat bu davranış, Ebu Bekir’in,
haram yemekten uzak durmaya dair titizliğinden ileri geliyordu.
Rasulullah  ;ﷺinsanın haram yemesinin, duasının kabul edilmemesinin nedeni olduğunu açıklamıştır. Ebu Hureyre  nakletmektedir: “Rasulullah  ﷺdedi ki: “Ey insanlar! Şüphesiz Allah, temizdir ve
sadece temiz olanı kabul eder. Muhakkak ki Allah, peygamberlere
emrettiği şeyi mü’minlere de emretmiştir: “Ey Peygamberler! Temiz olan şeylerden yiyin; güzel işler yapın. Ben sizin yaptıklarınızı hakkıyla bilmekteyim.” (Mü’minun, 23/51) “Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin, eğer
siz yalnız Allah’a kulluk ediyorsanız O’na şükredin.” (Bakara,
2/172)” Peygamber  ﷺdevamla yolculuğu uzun süren, saçı başı dağınık
ve toza bulanmış bir adamı örnek vermiş ve şöyle demiştir: “Adam
bu haldeyken ellerini semaya kaldırıp ‘Ya Rabbi! Ya Rabbi!’ diye
yakarır. Yediği haram, içtiği haram, giydiği haram. Haram gıda ile
beslenmiş. Bu adamın duası nasıl kabul edilecek?!”756
755 Buhari, 2842.
756 Müslim, 1015.
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Peygamber ﷺ, başkaları aleyhine birilerine kâr sağlayan çeşitli kazanç türlerini yasaklamıştır. Bu çerçevede Rasulullah ’ﷺin yasakladığı
kazanç yollarından bazıları şunlardır:
* Başkalarına haksızlık içeren kazançlar: Peygamberimiz ﷺ, rızası
ve hoşnutluğu olmadıkça kişinin malının, başkalarına helal olmayacağını vurgulamış; bazılarının zulüm ve baskıyla aldıkları vergileri, yetim
malını yemeyi yasaklamış ve bu konularda uyarılarda bulunmuştur.
* Hileli ve aldatmalı kazançlar: Peygamber  ﷺgenel olarak hile
yapmayı yasaklamış ve ondan sakındırmıştır ki yasak, ortaya çıkabilecek bütün aldatma şekillerini kapsasın. Satıcıya, malındaki kusuru
saklamayı yasaklamıştır. Bir gün pazarda buğday satan bir adama uğramış, elini buğdaya daldırınca alt tarafının ıslak olduğunu fark etmiş;
bunun üzerine müşterinin anlaması ve bilerek satın alabilmesi için ıslak kısmı üste getirmesini emretmiştir.757
* Tarafları husumete, anlaşmazlığa ve ihtilafa sürükleyebilecek alışverişler; meçhul (gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bilinmeyen) şeyleri
satmak; pazarlık üstüne pazarlık yapmak: Bu sonuncusu şöyle olmaktaydı: Satıcı ve alıcı pazarlık yaparken bir başkası geliyor ve satıcıya,
alıcının verdiği tekliften daha yüksek bir fiyat teklif ediyordu. Ancak
müzayede halinde böyle yapılmasını yasaklamamıştır.
* Kumar anlamına gelebilecek mübadeleleri de yasaklamıştır.
7.2.7. İktisadî Faaliyetlere Müdahale Boyutu
Rasulullah  ﷺpiyasa güçlerinin, müdahale edilmeksizin doğal
seyrinde gitmesine gayret etmiştir. Enes b. Malik  rivayet ediyor:
“İnsanlar dediler ki: “Ya Rasulallah! Fiyatlar yükseldi. Bizim için fiyat
belirlemez misin?” Rasulullah  ﷺşöyle buyurdu: “Fiyatları belirleyen,
malları kısan ve bollaştıran Allah’tır. Muhakkak ki ben, kanınızla
veya malınızla ilgili olarak hiçbirinizin benden bir hak talebi olmadan Allah’la buluşmak arzusundayım.”758
757 Müslim, 102.
758 Ebu Davud, 3451; Tirmizi, 1314; İbn Mace, 2200.
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Ancak piyasa oyuncuları, insanların zararına anlaşırlarsa, bu durumda müdahale gerekli hale gelir.
7.2.8. Kamu Mallarının Korunması
Rasulullah ﷺ, kamu mallarının korunmasının önemini ifade etmiş; Müslümanları bu tür mallara karşı sorumlu davranacak şekilde
eğitmeye özen göstermiştir. Kamu malları konusunda gevşek davranan ve bunlarla oynayan kişileri uyarmış, bu şekilde hareket edenleri
Ahiret yurdundaki cezayla tehdit etmiştir. Havle ’dan naklediliyor:
“Peygamber ’ﷺi şöyle söylerken duydum: “Bazı adamlar Allah’ın
mallarında haksız yollarla tasarrufta bulunuyorlar. Şüphesiz Kıyamet günü, onlar için Cehennem vardır.”759
Nitekim kamu mallarıyla ve bu mallarla muamele konularıyla ilişkili işlere girenlere yaptığı tavsiyelerinde söz konusu sorumluluğa özenle
dikkat çekiyordu. Bu önemli işleri yapmalarının neticesinde alacakları
ecirlerin kendilerine kâfi olduğunu söylüyordu. Büreyde , Peygamber ’ﷺin şu hadisini rivayet etmiştir: “Bir işte görevlendirip bu iş
için kendisine para verdiğimiz kişiler, ayrıca bir şeyler alırlarsa bu
ihanet sayılır.”760
Rasulullah ﷺ, kamu mallarıyla işlem konusunda aykırı davrananlara karşı kararlıydı. Bu aykırılıkların, ictihad veya yanlış anlama sonucu olması bir şey değiştirmiyordu. Ebu Hamîd es-Sâidî ’dan rivayet
edildiğine göre Rasulullah  ﷺbirini görevlendirmişti. Görevli işini bitirip gelince dedi ki: “Ya Rasulallah! Bu sizin, bu da bana hediye edilendir.” Peygamberimiz  ﷺadama dedi ki: “Annenin-babanın evinde
otursaydın ve baksaydın, acaba sana hediye edilecek miydi, yoksa
edilmeyecek miydi?” Rasulullah  ﷺdaha sonra akşam namazından
sonra kalktı, teşehhüdde bulundu, Allah’a layık-ı veçhile senada bulundu ve şöyle dedi: “Ne oluyor da görevlendirdiğimiz bir kişi bize
gelip ‘Bu sizin vergileriniz, bu da bana hediye edilenlerdir.’ diye759 Buhari, 3118.
760 Ebu Davud, 2943.
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biliyor? Annesinin-babasının evinde otursaydı ve baksaydı, acaba
kendisine hediye edilecek miydi?”761
Peygamber  ﷺbu sözü, kamu malıyla ilgilenen görevlilerin haksız yere bu mallardan almaması için söylemiştir. Peygamberimiz ﷺ,
kamu malına göz dikmesine ihtiyaç bırakmayacak şekilde görevlilerin
haklarını garanti ediyordu.
Müstevrid b. Şeddâd  naklediyor: “Peygamber ’ﷺi şöyle derken duydum: ‘Kime bir görev vermişsek kendisine bir eş bulsun.
Hizmetçisi yoksa hizmetçi edinsin. Meskeni yoksa bir mesken
edinsin.’ Bunun ötesine geçen görevlileri Rasûlullah  ﷺhain ve hırsız
olarak niteliyordu.”762
7.2.9. Kamu Kaynaklarının Muhafaza Edilmesi
Rasulullah  ﷺtarafından gerçekleştirilen iktisadî değişimlerden biri
de kamu kaynaklarının korunmasına yaptığı vurgudur. İnsanların ortak menfaatleriyle ilgili kaynaklar ferdî mülkiyete konu olamazlar. Rasulullah  ﷺbu ilkeyi şu sözüyle karara bağlamıştır: “Müslümanlar üç
şeyde ortaktırlar: Otta, suda ve ateşte.”763
İnsanların genelinin ihtiyaç duyduğu otlaklar, umuma açık pınarlar
ve kuyularla ateş yakma araçlarının hiçbirinde ferdî mülkiyet caiz değildir. Çünkü bu mallara insanların genelinin menfaatleri taalluk etmiştir. Peygamber ’ﷺin hadisinde bu üçü yer almaktadır. Ancak her asrın
şartlarına bağlı olarak bunlara başkaca mallar da kıyas edilebilir.
Peygamberimiz ﷺ, Müslümanlara tahsisatta bulunurken kamu
kaynaklarından uzak duruyordu. Ebyaz b. Hammâl ’tan nakledildiğine göre kendisi elçi olarak Rasulullah ’ﷺin yanına geldi. Me’rab
denilen yerdeki tuz madeninin kendisine tahsis edilmesini istedi. Peygamberimiz de orayı ona tahsis etti. Ebyaz  gidince orada oturanlardan biri dedi ki: “Ona nereyi tahsis ettiğini biliyor musun? Sürek761 Buhari, 6636; Müslim, 1832.
762 Ebu Davud, 2945; Ahmed, 17554.
763 Ebu Davud, 3477; Ahmed, 22573.
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li bir su kaynağını tahsis ettin.” Bunun üzerine Peygamberimiz ﷺ
şöyle buyurdu: “Hemen onu, ondan geri alın.”764
7.2.10. Kişinin, Zararına Olmayan Her Şeyi Harcayabilmesi
Rasulullah ﷺ, insanın, malını, başkalarına zarar vermeyecek şekilde
kullanabileceğini/harcayabileceğini teyid etmiştir. Bu konudaki rivayetlerden biri, Abdullah b. Ömer ’dan gelmiştir: “Peygamber ﷺ, erkek
hayvanların, çiftleştirilmek üzere kiraya verilmesini yasaklamıştır.”765
7.3. Siyasî Alanda Gerçekleştirdiği Değişimler
Siyaset ve anayasa bilginleri herhangi bir devletin kuruluşunun
dört temel esasının olduğunu belirtmektedirler: Toprak, halk, hukuk
ve egemenlik. Bu esaslar olmadan hiçbir devlet var olamaz.
Biz burada Rasulullah ’ﷺin inşa ettiği şekliyle bir devletin inşa
ediliş aşamalarını açıklamaya çalışacağız. O dönemde devlete dair net
bir tanımlamayla İslam devleti ancak Yesrib’te mümkün olabilmiştir.
Yesrib, Rasulullah ’ﷺin, ashabıyla birlikte hicret ettiği yerdi. Daha öncesinde ise hiçbir İslâmî topluluk içerisinde İslam Devleti gibi bir devlet
söz konusu olmamıştır.
7.3.1. Muhammed ’ﷺin Kurduğu
Devletin Geçirdiği Aşamalar
7.3.1.1. Medine’den Önceki Aşama
Rasulullah ’ﷺin hedefi açıktı. Şöyle ki bu dini taşıyacak ve insanlara ulaştıracak bir devlet kurmaya çalışıyordu. Ancak bu hedefi,
izlediği programın uzağına yerleştirmiyordu. O, öncelikle devlet başkanı ya da kral olmak için gönderilmediği gerçeğini açıklamaya özen
gösteriyordu. Bunu isteseydi davetinin başlarında, Mekkelilerin, dinini
bırakarak kendilerine kral olmasını teklif ettiklerinde eline geçen altın
fırsatı değerlendirirdi. Melik olmak onun öncelikleri arasında değildi,
764 Ebu Davud, 3064; Tirmizi, 1380.
765 Buhari, 2284.
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ancak (liderlik), insanların Allah ’ye davet edilmesi, tebliğ ve yeniden
Rablerine kul olmaya döndürülmeleri için bir araçtı.
İlk topluluk Mekke’de meydana gelmiş, orada iki temel esas
oluşmuş (toprak ve halk), ancak diğer iki esas (egemenlik ve hukuk)
henüz meydana gelmemişti. Müslümanların da, Rasulullah ’ﷺin de
Mekke’deyken otoriteleri yoktu. Onlar fertler halindeydiler ve egemen
güç, onlara saldırıyor, cezalandırıyor, en zor imtihanlarla karşı karşıya
bırakıyordu. Müslümanların tam anlamıyla bir hukuk sistemleri yoktu.
Kur’an; şer’i hükümleri Rasulullah ’ﷺe ancak hicretten sonra, devlet
kurulduktan sonra indirmişti. Mekke’de nazil olan Kur’an ayetlerinin
önemli bir kısmı akide ve ahlakı vurguluyor; kalplere hitap eden nasihatlerle, önceki peygamberlere ait kıssalarla, kulluğa, tevhide ve güzel
ahlaka çağıran ayetlerle bu gayeleri sağlamlaştırıyordu.
Rasulullah  ﷺve ashabı, mevcut siyasî atmosferin düzelebileceği
ümidiyle Mekke’deyken sabretmişler, ancak beklenen olmamıştı. Aksine saldırının alçaklığı ve hırsı gittikçe artmış, Peygamberimiz  ﷺve
ashabının yok olması yaklaşmıştı. Bu yüzden İslam devletini kurmak
için bir yer aramak kaçınılmaz oldu.
Rasulullah ﷺ, devletinin inşa süreciyle ilgili olarak çeşitli alternatifleri denemeye çalıştı. Bu çerçevede Tâif’e gitti ve Tâiflileri İslam’ı
kabul etmeye davet etti. Ancak onlar bu çağrısına olumlu karşılık vermezken Mekkelilerden daha sert biçimde reddettiler.
Hac mevsiminde Arap heyetlerinin Mekke’ye gelişi fırsatını değerlendirmek istedi. Bu amaçla onlara gidip İslam’ı anlattı ve kendilerine
katılmayı teklif etti.
Peygamberliğin on birinci yılında Yesrib Araplarından Evs ve Hazrec kabilelerinden altı kişilik bir heyet geldi. Yesrib’te onlarla birlikte
bazı Yahudi kabileleri yaşıyordu. Yesribli Araplar, yahudilerden, âhir
zaman peygamberinin gelişinin yakın olduğuna dair dillerinde dolaşan
birtakım şeyler duymuşlardı. Peygamberimizin özelliklerini görünce,
ona iman ettiler. Yahudilerin, kendilerinden önce davranmasından
endişe ettiler ve bu altı kişilik grup iman edip kavimlerine geri dön-
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düler. Ertesi yıl; yani peygamberliğin on ikinci yılında on iki kişi olarak Mekke’ye tekrar geldiler. Rasulullah ’ﷺin huzurunda Müslüman
oldular. O andan itibaren Rasulullah ﷺ, Mekke’den uzakta İslam’ın
hareket alanı bulması ve yayılması için bir üs olması anlamında Yesrib
hakkında düşünmeye başladı. Bu grupla birlikte Yesriblilere bir elçi
gönderdi. O kişi Mus’ab b. Umeyr ’tı ve onlara İslam’ı öğretecekti.
Mus’ab , Peygamber ’ﷺin ilk elçisiydi. Mus’ab , takip eden yıl
hac mevsiminde beraberinde yetmiş üç erkek ve iki kadınla Mekke’ye
döndü. Rasûlullah  ﷺgörüşmek için onlarla randevulaştı. Bu kişilerle
birlikte gelen diğer Yesriblilerin ve Mekkelilerin anlamaması için sıkı
bir dizi tedbirlerden sonra onlarla buluştu.
Bu buluşma, yeni doğacak İslam devleti için hazırlık ve kuruluş
toplantısıydı. O nedenle özel bir itinayla korunması, Mekkeli Müslümanlar da dâhil tam bir gizlilik içinde tutulması gerekiyordu. Bu sebeple o gece görevi olan birkaç kişiden başkasının görüşmeden haberi olmamıştır. Sadece Ebu Bekir  ile Ali ’ın haberi olmuştur. Onların
görevleri, hiç kimsenin toplantı yerini ve toplantıyı anlamaması için
toplantı yerini korumaktı.
Toplantıda Rasulullah ’ﷺin ve ashabının, kendileri ve dinleri için
vatan olmak üzere Mekke’den Yesrib’e, onların yanına göç etmesi konusunda anlaşmaya varıldı. İslam’a ve İslam Peygamberine tam bağlılık, gelişiyle birlikte Rasûlullah ’ﷺin otorite sayılması, hükmedeceği
hukuk sisteminin, Allah’ın Kur’an’da indirdiği şeriat olması, sıkıntı,
meşakkat ve bütün Araplardan gelebilecek saldırılara karşı paylarına
düşeni üstlenmeleri şartları kabul edilmişti. Peygamber ﷺ, toplantıda
hiçbir dünyalık ganimet vaadinde bulunmamış, sadece Allah teâlâ’dan
gelecek olan mükâfatı va’detmişti. Toplantıya katılan grup, bu şartları
onayladılar ve bağlı kalacaklarına dair sağlam sözler verdiler.
Bu tarihî toplantıda iki kadının bulunması belki de İslam’da kadınların, erkeklerin kardeşleri olduklarına, yeni devleti kurma sorumluluğunun hepsine yüklendiğine yönelik güzel bir işaretti. Nitekim takip
eden süreçte yaşanacak olan olaylar, bunu teyid edecekti. Bir aydan
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daha kısa bir süre sonra Müslüman gruplar Yesrib’e gelmeye başladılar. Hicretler peş peşe geliyordu. Son hicret, ashabının kendisinden önce hicret ettiklerinden emin olduktan sonra, Rasulullah  ﷺve
sahabîsi Ebu Bekir ’ın hicret etmesiydi.
7.3.1.2. Medine Aşaması ve İslam Devleti’nin Kurulması
Bu aşamanın başlangıcından itibaren Rasulullah ﷺ, bu genç devletin lideri olmuş; her türlü engele karşı sağlam durabilmesi için temellerini desteklemeye çalışmıştır.
Rasulullah ﷺ, söz konusu devletin çeşitli grupların hedefinde olacağının farkındaydı. Bu tehditlerin hepsine karşı bazı önlemlerle hazırlık yapmış; böylece genç devletin temellerini sağlamlaştırabilmiştir.
Buy amaçla çeşitli siyasî uygulamalar yapmıştır ki, bazıları şunlardır:
a. Mescid İnşası
Mescid, sadece ibadet etme mekânı değildi. Bilakis Müslümanlar
için, hikmet ve istişare ehlinin toplanmasına, önemli kararlar almasına
dönük bir tür meclisti.
b. Toplumsal Bir Sözleşmenin Yapılması
Bu uygulama, Muhacirlerle Ensar arasında kardeşlik antlaşmasında ve bu içerikte bir vesikanın yazılmasında kendini göstermektedir.
İlgili vesikada, temel ve önemli bir hakka dayalı olarak bütün taraflara birtakım haklar ve sorumluluklar yer almaktaydı. Hak, toplumdaki
bütün fertler arasındaki eşitlik hakkıydı. Medine içinde ve çevresinde
yaşayan Yahudilerle yapılan sözleşmeler de bu özellikteydi.
c. Devletin Korunması Amacıyla
Dış Antlaşmaların Yapılması
Medinelilerin, ticarî seyahatleri esnasında geçtikleri yerlerdekiler
başta olmak üzere değişik kabilelerle antlaşmalar yapılmıştır. Peygamber ﷺ, dışarıya gerçekleştirdiği her bir yolculuğu, yol boyunca uğradığı
kabilelerle antlaşmalar yapmak için fırsat olarak değerlendirmiştir. Bu
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durum ilk yolculuğuyla başlamış, son gazvesine kadar devam etmiştir.
Bu kabilelerle yapılan antlaşmaların dairesini sürekli genişletmiştir.
d. İslam Ordusunun Kurulması
Rasulullah ﷺ, yeni doğan devletlerinin dış güçlerin hedefi haline
gelmemesi konusunda ashabını uyarmıştır. Özellikle de Mekkelilerden
gelebilecek tehditlere karşı. Bu amaçla kendilerini ve kazanımlarını
savunmaya dönük bir ordu kurmaya başlamıştır. Bu devletin ordusu,
eli silah tutabilen herkesi içine almaktaydı.
Devletin bütün fertleri, ihtiyat gücü konumundaydı. Ne zaman
bir düşman saldırsa ya da bir tehdit hissetseler hepsi birer savaşçıya
dönüşüyor, silahlarını alıp savaşa çıkıyorlardı. Bu durumdan sadece
kadınlar, yaşlılar ve hastalar istisna edilmişti. Bununla birlikte kadınlar,
kendileri için uygun olabilecek hemşirelik, askerlere su dağıtma ve yemek hazırlama gibi görevleri ifa etmek üzere orduyla çıkabiliyorlardı.
e. Lider ve Ordusu Arasında Sıkı Bağların Kurulması
Rasulullah ﷺ, liderliği, kendisini ashabından ve ümmetinden uzaklaştıracak bir konum olarak görmemiş, onlarla iletişim halinde olmuş,
onlara her şeyi dikkatle ve net bir biçimde açıklamıştır. Nihayet her
biri bu dinin gayretini kalbinde taşıyor ve liderin aldığı kararların sorumluluğunu yükleniyor hale gelmişlerdir. Çünkü onlar hepsinin aldığı ortak kararlardır. Bundan dolayıdır ki sahabenin, bütün savaşlarda
aynı tepkiyi vermelerine şaşırmıyoruz.
Sehl b. Sa’d , Hayber Savaşı’nda Rasûlullah ’ﷺin, Ali ’tan
fetih için orduyu komuta etmesini istediğinde, Peygamberimiz  ﷺile
Ali  arasında geçen bir konuşmayı rivayet eder: Ali  savaşın amacını sorar: “Ya Rasulallah! Bizim gibi oluncaya kadar onlarla savaşayım mı?” Peygamber  ﷺşu şekilde cevap verir: “Onların bölgelerine
varıncaya kadar dikkatli bir şekilde devam et. Sonra onları İslam’a
davet et ve Allah teâlâ’dan bir hak olarak üzerlerine düşeni kendilerine haber ver. Vallahi, senin vesilenle Allah’ın bir kişiye hida-

Rahmet Peygamberi Muhammed ﷺ

426

yet nasip etmesi, senin için, kızıl develere sahip olmaktan daha
hayırlıdır.”766
Savaşın bu gayesi, takip eden nesilleri de içine alan genel ve kapsamlı bir anlayıştı. Rib’î b. Âmir, İran komutanı Rüstem’e geldiğinde
Rüstem ona şunu sorar: “Sizi buralara kadar getiren nedir?” Rib’î şöyle cevap verir: “Allah bizleri; dileyeni kula kulluktan Allah’a kulluğa,
dünyanın darlığından dünyanın refahına, diğer dinlerin zulmünden
İslam’ın adaletine çıkarmak için göndermiştir. Allah teâlâ bizleri, insanları Kendi dinine davet etmemiz için görevlendirmiştir. Biz bunu
kabul eden kimselerden elimizi çeker ve onu topraklarıyla baş başa
bırakıp geri döneriz. Bunu kabul etmeyen kimselerle de Allah’ın vaadi
gerçekleşene dek savaşırız.” Bunun üzerine Rüstem “Peki, Allah’ın
vaadi nedir?” diye sorunca Rib’î şöyle cevap verdi: “Allah’ın dinine
girmeyenlerle savaşıp ölenler için cennet, geride kalanlar için de zaferdir.” Rüstem, Rib’i’ye hitâben “Ben sizin sözünüzü dinledim. Peki,
bu işi bir müddet ertelemeye razı mısınız? Biz de bu arada bu söylediklerinizi dikkatle müzakere edelim.” dedi.767
f. Devletin Sevgiyle Yönetilmesi
Rasulullah ﷺ, Müslümanları sopayla yönetmemiştir. Nübüvvet ve
risalet görevleri ile devlet ve liderlik görevlerini mükemmel örnekler
şeklinde bir araya getirmiştir. Kararlıydı; ancak tâbilerine sert ve acımasız da değildi, düşmanını umutlandıracak şekilde yumuşak da değildi. Onun en belirgin özelliği, ashabının kalplerini kazanabilmesiydi.
Ashabı onu, hâyâl bile edilemeyecek derecede sevmişlerdi. Canlarını,
çocuklarını ve sahip oldukları her şeyi onun uğruna feda etmeye tam
olarak hazır bir vaziyetteydiler. Ömer , bir keresine, yemin ederek
kendisine şöyle demişti: “Allah’a yemin ederim ki sen benim için canımdan daha değerlisin.”768
766 Buhari, 3009; Müslim, 2406.
767 Taberî, Tarihu’t-Taberi, 2/401.
768 Buhari, 6632.
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Rasulullah ’ﷺe olan sevgileri öyle büyük bir noktaya varıyordu ki,
tabileri, ruhunu kaybettiği anda bile etrafındakilere Rasûlullah ’ﷺi korumalarını vasiyet edebiliyordu. Yahya b. Said  naklediyor: “Uhud
Savaşı’nda Rasulullah  ﷺdedi ki: “Sa’d b. Rabî’ el-Ensari  ile ilgili
kim bana bilgi getirir?” Sahabeden biri, “Ben ya Rasulallah!” dedi ve
öldürülenler arasında dolaşmaya başladı. Sa’d b. Rabî’ ona dedi ki:
“Ne yapıyorsun?” Arayan kişi dedi ki: “Rasulullah  ﷺbeni sana gönderdi. Durumunla ilgili haber götürmemi istiyor.” Bunun üzerine Sa’d
 ona şöyle dedi: “Ona git ve benden selam söyle. Kendisine on iki
yara aldığımı, ölmek üzere olduğumu haber ver. Kavmine de söyle
ki Rasulullah  ﷺşehid edilir de içlerinden biri bile yaşamaya devam
ederse Allah katında hiçbir mazeret bulamayacaklardır.”769 Bir rivayete göre ise Sa’d  şöyle demiştir: “Rasulullah ’ﷺe ve sana selam olsun. Ona, ‘Ya Rasulallah! Cennetin kokusunu alıyor gibiyim.’ dediğimi
haber ver. Kavmine de söyle; gören gözleriniz varken Rasulullah ’ﷺe
ulaşılırsa Allah katında hiçbir mazeretiniz olamaz.” Derken ruhunu
teslim etti. Allah rahmet etsin.”
Ashabından biri olan Zeyd b. Desne  esir alınıp idam edileceği
vakit Ebu Süfyan ona şöyle der: “Ey Zeyd! Allah için söyler misin, şu
an senin yerine Muhammed’in boynunun vurulmasını, senin de ailenin yanında olmanı ister miydin?” Zeyd  şöyle cevap verir: “Vallahi, ben ailemin yanındayken şu an Rasûlullah ’ﷺe, bulunduğu yerde
canını acıtacak bir diken bile batmasını istemem.” Henüz Müslüman
olmamış olan Ebu Süfyan hayretler içinde şöyle der: “İnsanlar içerisinde, Muhammed’in ashabının Muhammed’i sevdiği gibi birini seven
hiç kimse görmedim.” Aynı cevap idam edilip öldürülmek için götürülen Hubeyb b. Adiy ’tan da gelmiştir. Hubeyb ’ı idam sehpasına
kaldırdıklarında şöyle seslenmişlerdi: “Senin yerinde Muhammed’in
olmasını arzu eder miydin?” Hubeyb  şöyle cevap vermişti: “Hayır.
Yüce Allah’a yemin ederim ki ayağına batacak bir dikenin bile bana
fidye verilmesini istemem.” Bu sözüne oradakiler güldüler.”770
769 İmam Malik, Muvatta, 1013.
770 İbni Kesîr, Sîretu İbni Kesîr, 3/125.
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Sahabe kadınları içerisinde Rasulullah ’ﷺle birlikte aynı saflarda
savaşan eşini, erkek kardeşini ve babasını kaybetmesine; bunca felakete uğramasına rağmen hâlâ Peygamber ’ﷺi soranlar; o iyi olduktan
sonra bütün felaketleri küçük görenler olmuştur. Sa’d b. Ebî Vakkas
 anlatıyor: “Rasulullah  ﷺDinar oğullarından bir kadının yanına
geldi. Kocası, erkek kardeşi ve babası Uhud Savaşı’nda Rasulullah ﷺ
ile birlikte savaşırken şehid olmuşlardı. Kadına, onların şehid edildiği
haberi verilince şöyle dedi: “Rasulullah  ﷺnasıl?” dediler ki: “Allah’a
hamdolsun, arzuladığın gibi iyidir ey falanın annesi!” Kadın şöyle söyledi: “Hele bana gösterin de bir bakayım.” Peygamberimiz  ﷺişaret
edilerek kadına gösterildi. Kadın, Peygamber ’ﷺi görünce şöyle dedi:
“Senden sonra, bütün musibetler önemsizdir.”771
İnsanların idare edilmesi iki şeyden birine ihtiyaç duyar: Ya baskı
ve korku gücüne ya da sevgi ve takdir gücüne. Peygamber ﷺ, sevgi ve
takdir gücünü tercih etmiştir. Çünkü korku ve baskı gücü, asla büyük
insanlar yetiştiremez, medeniyetler inşa edemez. İnsanlar korkudan
kurtulur kurtulmaz bu cılız medeniyetler hızla çökerler. Hatta benimseyenlerin dahi hâyâl ettiklerinden hızlı şekilde yok olup giderler. Tarih
bunun en iyi şahididir. Nice büyük devlet ve medeniyetler, korku ve
baskıya dayalı oldukları için yıkılmış; kurucularının ölümüyle birlikte
başka milletlere zillet, zulüm ve kölelik altında boyun eğmişlerdir.
g. Şura İlkesi
Rasulullah ﷺ, Rabbânî risaleti taşıyor olmasına, devletini idare
ederken bütün açıklığıyla gözüken hikmetine ve üstün aklına rağmen
İslam şeriatı, devlet yönetiminde temel bir esas olması özelliğinden hareketle her zaman şura ilkesine vurgu yapmıştır. Vazgeçilemez İslamî
bir değer olması hasebiyle şura prensibini yerleştirmek adına Müslümanlarla arasında karar vereceği birtakım konular bırakmıştır. Burada
amaç şuranın, Peygamber ’ﷺden sonra devleti yönetirken hiç kimsenin terk edemeyeceği, uzak duramayacağı bir asıl olmasıdır.
771 Taberî, Tarihu’t-Taberî, 2/84.
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Peygamberimiz ﷺ, şûra’ya başvurmuş ve bunu ashabına da öğretmiştir. Bundan önce de Kur’an, Müslümanların hayatında büyük bir
değer olması özelliğiyle şûra ilkesinin önemini ilan etmiştir. Yüce Allah
Kur’an’da, ismi şûra olan bir sûre indirmiştir. Bu surede Allah teâlâ,
şûra ehli olmaları ve tek başlarına karar almamaları özelliklerine de
yer vererek mü’minleri şu şekilde nitelemektedir: “Size verilen şey,
yalnızca dünya hayatının geçimliğidir. Allah’ın yanında bulunanlar ise daha iyi ve daha süreklidir. Bu mükâfat iman edenler ve
Rablerine dayanıp güvenenler içindir. Onlar, büyük günahlardan
ve hâyâsızlıktan kaçınırlar; kızdıkları zaman da kusurları bağışlarlar. Yine onlar, Rablerinin davetine icabet ederler ve namazı kılarlar. Onların işleri, aralarında danışma iledir. Kendilerine
verdiğimiz rızıktan da harcarlar.” (Şura, 42/36-38)
Kurtubî, yukarıdaki ayetlerin tefsiriyle ilgili olarak şunları kaydetmektedir: “Allah, karşılaşılan işlerde şuraya başvurulmasını -bunu esas
alan kişileri övme bağlamında- övmektedir. Peygamber ﷺ, savaşla
ilgili konularda ashabıyla istişare ediyordu. Reye dayalı konularda bu
çokça oluyor, hükümler konusunda ise onlarla istişare etmiyordu.
Çünkü hükümler, Allah katından nazil oluyordu.”772
Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasındaki -İslam’ın geleceğini
ilgilendiren- ilk karşılaşmada Rasûlullah  ﷺve az sayıdaki sahabîsi,
Kureyş kervanını yakalamak için yola çıkmış, ancak karşılarında büyük bir ordu bulmuşlardı. Sayıları, Müslümanların sayısının üç katına ulaşıyordu. Peygamberimiz ﷺ, bu durumda ashabıyla istişare
etmiştir. Olayı Ebu Eyyub el-Ensari  naklediyor: “Peygamber ﷺ
dedi ki: “Müşriklerle savaşma konusunda ne düşünüyorsunuz?”
Mikdâd b. Amr kalktı ve şöyle dedi: “Ey Allah’ın Rasulü! Bizler, kavminin Musa ’a söylediği gibi ‘Sen ve Rabbin gidin savaşın; biz
burada oturacağız.’ (Maide, 24) demeyeceğiz.” Onun bu sözlerinden
sonra Ensar olarak bizler de Mikdâd’ın söylediği gibi cevap vermeyi,
çokça mallarımızın olmasından daha çok temenni etmiştik. Peygam772 Kurtubi, el-Câmi li Ahkâmi’l-Kur’ân, ilgili ayetlerin tefsiri.
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berimiz ﷺ, “Ne dersiniz?” diye tekrar sordu. Ebu Bekir  şöyle cevap verdi: “Ya Rasulallah! Onların şöyle şöyle oldukları bilgisi geldi.”
Peygamberimiz  ﷺtekrar “Ne dersiniz?” diye seslendi. Ömer 
da Ebu Bekir ’ın dediklerine benzer şeyler söyledi. Ardından yine
“Ne dersiniz?” diye seslendi. Bunun üzerine Sa’d b. Muaz  şöyle
dedi: “Ya Rasulallah! Bizi mi kastediyorsun? Sana lütufta bulunan
ve Kitabı indirene yemin ederim ki hiç bilmediğimiz bir yola girsen
ve Yemen’in en ücra yerlerine kadar gitsen seni yine de bırakmayız,
peşinden geliriz. Musa ’a ‘Sen ve Rabbin gidin savaşın; biz burada oturacağız.’ diyenler gibi demez, şöyle deriz: ‘Sen ve Rabbin
gidin ve savaşın. Şüphen olmasın ki bizler de sizinle birlikteyiz.’ Öyle
görülüyor ki sen başka bir şey için yola çıkmıştın. Allah ise karşına
başka bir durumu çıkardı. Allah’ın karşına çıkardığı bu konuda düşün
ve kararını uygula. İstediklerinin bağlarını güçlendirip istediklerini de
kopar. İstediklerine saldır, istediklerinle de barış yap. Mallarımızdan
dilediğini alabilirsin.”773
Rasûlullah ﷺ, ikinci savaş olan Uhud’da da ashabıyla istişare etmiş ve onları iki seçenekten birini tercih etmeleri konusunda serbest
bırakmıştı: Medine’de kalıp şehri tahkim etmek ve düşmanı beklemek
ya da Medine sınırında düşmanla karşılaşmak için şehrin dışına çıkmak. Peygamber ’ﷺin düşüncesi Medine’de kalmak şeklindeydi, fakat
sahabe ikinci seçeneği tercih etti. O da onların görüşünü benimsedi.
Ordu şehir dışına çıktı ve ashab-ı kiramdan yetmişinin şehadetiyle savaş son buldu. Buna rağmen Kur’an’daki ilahî emir, yenilginin sebepleri arasında şûraya yer verilmemesi; tam tersine bundan sonra da
şûra ilkesine uymaya devam edilmesi ve bu konuda ihmalkâr davranılmaması yönünde nazil olmuştur.
“O vakit Allah’tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın!
Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz, etrafından
dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet, bağışlanmaları için dua
et, iş hakkında onlara danış. Kararını verdiğin zaman da artık
773 İbni Kesîr, Sîretü İbni Kesîr, 2/392.
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Allah’a dayanıp güven. Çünkü Allah, Kendisine dayanıp güvenenleri sever.” (Âl-i İmrân, 3/159)
Müşriklerle üçüncü karşılaşmada da Rasûlullah ﷺ, ashabıyla istişare etmiştir. Bu savaştan önce Mekkeliler, Medine içinde Müslümanlara
saldırmayı planlamışlardı. Bu amaçla bazı Arap kabilelerinden de yardım almışlardı. Sayıları, Müslümanlardan çok daha fazla olan düşman
orduları birçok kabile ve gruptan oluştuğu için bu savaşa Ahzâb774 adı
verilmişti. İstişarede aslen İranlı olan Selman-ı Fârisî , Medine etrafına hendek kazılmasını önermiş, Rasûlullah  ﷺde Selman ’ın
bu önerisini kabul ederek Medine etrafına hendek kazılması emrini
vermişti.775
Aynı savaşta Rasûlullah ﷺ, Medine’yi saran bu kalabalık birlikleri, içlerinden, ganimet için gelen bir grubu yanına çekerek dağıtmak
istedi. Savaşı, kendisiyle Kureyş arasında tutmak ister gibiydi. Çünkü
savaş, özellikle akide savaşıydı. Mal için gelenlerse en çok kim verirse
onun yanında yer alacaklardı. Bu nedenle onlara, geri dönmeye ve
Kureyş ile Müslümanları baş başa bırakmaya razı olacakları miktarda
mal teklif etmek istedi. Ashabıyla istişare etti, ancak onlar bu teklifi,
bunun ilahî bir emir olmadığından emin olunca kabul etmediler.776
Peygamberimiz ﷺ, sahabe ile istişare eder ve görüşün kadın ya da
erkekten gelmesine bakmaksızın uygun olan görüşle hareket ederdi.
Hudeybiye’de eşi Ümmü Seleme ’nın sözlerinde olduğu gibi...
Rasulullah ﷺ, aralarında istişare ilkesini iletmeleri için kendisinden sonra kimin halife olacağı konusunda sahabe arasında kapıyı açık
bırakmıştır. İnsanlar Peygamber ’ﷺi defnetmeden önce bir araya gelmişler ve aralarından birini; Peygamberimizin dostu, yoldaşı ve kendisinden sonraki ilk erkek Müslüman olan Ebu Bekir ’ı kendilerine
halife seçmişlerdi. Böylece Rasulullah ’ﷺin vefatının hemen ardından
774 Grup, fırka vb. anlamlara gelen hizip kelimesinin çoğuludur. Bu savaşta bir tür
ittifak güçleri koalisyonu oluşturulmuştur. Ahzab, söz konusu bu koalisyonu
ifade etmiş olmaktadır. (Çeviren).
775 İbni Kesir, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 4/95.
776 İbni Kesir, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 4/104.
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pratik anlamda şûra uygulanmış, ilke gerçekleşmiş ve Müslümanlar
tarafından kabul görmüştür.
7.3.2. Muhammed ’ﷺin Kurduğu Devletin Özellikleri
Rasulullah  ﷺArap Yarımadasına, siyasî olarak bölünmüş ve küçük
parçalara ayrılmış bir haldeyken peygamber olarak gelmişti. Araplar o
dönemlerde siyasî birlik gibi bir söylemi tanımıyorlardı. Kabile, etrafında toplandıkları veya dağıldıkları bir merkez konumundaydı. Aralarında siyasî bağ ve ilişkiye hâkim olabilecek esaslar yoktu. Arap unsurları
kontrol edecek ve onları devlet ve devlet sistemleri düzeyine yükseltecek kıstaslara sahip değillerdi.
Rasulullah  ﷺgelip yeni bir siyasî düzen inşa etti, yöneten ve yönetilenlerin rollerini belirleyen kâmil bir düzen kurdu. Bu sistem, taraflar
arasındaki ilişkiyi düzenliyor; yok etmeden ve parçalamadan, kabile yapılarının dışına çıkmayan birleşik, istikrarlı yeni bir yapı inşa ediyordu.
Rasulullah ’ﷺin kurduğu devletin en belirgin özelliklerini şu şekilde vermek mümkündür:
7.3.2.1. Siyaseti Yönlendiren Sebeplerin Islah edilmesi
Siyasî çıkarlar taşıyan mücadeleler, toplum için siyasî istikrarı tehdit eden en önemli araçlardır. Toplumdaki bireylerin kişisel istek ve
beklentileri arttıkça iktidara yönelik mücadele ve yarış fırsatları da artmaktadır. Bu yüzden Rasûlullah ﷺ, siyasete götüren etkenleri ıslah
etme ve emîrlik/yöneticilik peşinde koşmaktan uzak kalma yönünde
ashabını eğitmeye çalışmıştır.
Abdurrahman b. Semure ’tan nakledildiğine göre Peygamber
 ﷺona şöyle buyurmuştur: “Ey Abdurrahman b. Semure! Emîrliğe
talip olma. Talip olduğun için emîrlik sana verilecek olursa o konuda yalnız bırakılırsın. Eğer istemeden sana verilecek olursa o
konuda destek görürsün.”
Ashabına yaptığı bu genel tavsiyeyle birlikte Rasûlullah  ﷺpratik
hayatında emîrlik arayışında olanlara ve bunun için çalışanlara görev
vermekten kaçınıyordu. Ebu Musa el-Eş’arî  aktarıyor: “Ben ve ka-
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bilemden iki kişi Peygamber ’ﷺin huzuruna vardık. İki kişiden biri dedi
ki: “Bize emîrlik verir misin ey Allah’ın Rasulü?” Diğeri de benzer bir
şeyi söyledi. Peygamber  ﷺşöyle buyurdu: “Biz bu tür görevleri isteyenlere ve bu konuda hırslı olanlara vermiyoruz.”777
Rasulullah ﷺ, sahabeden bazılarına, yöneticilik sorumluluklarını
yerine getirebilme konularında onlarda zaaf ve eksiklik gördüğünde
yöneticilikten ve yöneticilik sorumluluğunu üstlenmekten uzak durmalarını tavsiye etmekteydi. Ebu Zer ’tan rivayet edilmiştir: “Dedim ki:
‘Ya Rasulallah! Bana vazife vermeyecek misin?’ Rasulullah ﷺ, elini
omuzuma vurarak dedi ki: ‘Ey Ebu Zer! Sen zayıf birisin. Bu iş bir
emanettir. Yöneticilik Kıyamet Günü, hakkıyla alıp sorumluluğunu yerine getirenler hariç, zillet ve pişmanlık sebebidir.’”778
Bu yüzden Ebu Zer , İslam’daki önceliği ve faziletine rağmen
Müslümanlarla ilgili herhangi bir yöneticilik görevi almamıştır. Bundan
dolayıdır ki Rasûlullah  ﷺyöneticiliğin, kendisiyle uyumlu kıstaslar gerektiren önemli bir görev olduğunu vurgulamıştır. Pek çok kez Ebu Zer
’ı övmüş olmasına rağmen yöneticiliği üstlenmekten onu menetmi tir. Çünkü onun karakteri, bu görevle uyuşmuyordu. Peygamberimizin
bu tavsiyesi, bu tür sorumlulukları ve görevleri yerine getiremeyecek
kişilere bu görevlerden uzak durmaları ve bunları üstlenmemeleri konusunda sonrakilere de bir nasihattir.
Rasulullah ﷺ, ümmetine, insanoğlunun tabiatının yöneticilik ve
otoriteye karşı arzulu olduğunu açıklamış ve onları bu konuda uyarmıştır. Ebu Hureyre ’tan aktarıldığına göre Peygamberimiz  ﷺşöyle
buyurmuştur: “Kuşkusuz yöneticiliğe çok hırs göstereceksiniz. Oysa
yöneticilik, Kıyamet Günü pişmanlık sebebi olacaktır.”779
Peygamberimiz ﷺ, iktidar hırsı sönen kişilerin daha sonra bu görevlerin kendilerine verilmemiş olmasını ve bununla ilgili hiçbir sorumluluk almamış olmayı temenni edeceklerini haber vermiştir.
777 Buhari, 7149; Müslim, 1824.
778 Müslim, 1825.
779 Buhari, 7148.
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Âmiroğullarından bir adam, Mervan’a şöyle der: “Kapıdaki Ebu
Hureyre’dir. Sizinle görüşmek istiyor.” Mervan, “Ona izin verin, gelsin.” der. İçeri girince Mervan, Ebu Hureyre ’a şöyle der: “Ey Ebu
Hureyre! Rasulullah ’ﷺden duyduğun hadislerden bize anlatabilir
misin?” Bunun üzerine Ebu Hureyre  şöyle der: “Rasulullah ’ﷺin
şöyle dediğini duydum: ‘İnsanın, Süreyya yıldızından düşmeyi ve insanların idare edilmesiyle ilgili bir görev almamış olmayı temenni
edeceği zamanlar yakındır.’”780
Rasulullah ﷺ, Müslümanların zihin dünyalarında emîrlik/yöneticilik kavramlarını, yetkiyi istismar etmek, şöhret sağlamak ve nüfuzlu konumu kullanmaktan emanet ve sorumluluk özelliklerini dikkate
almaya doğru değiştirmiştir. Emîrlik/yöneticilik, işleri idare edilenler
önünde ve Kıyamet Günü, Allah’ın huzurunda bir mesuliyettir.
Bu değerler, Rasulullah ’ﷺin peygamberliğinden önce Araplar
nezdinde ilgi görmemekteydi. Aksine emîrlik, mirasla geçen bir güç
ve ayrıcalıktı. Yetkiyi, emretmeyi, yasaklamayı, mal ve mevkiyi tekelleştirme fırsatıydı.
7.3.2.2. Devlet Başkanına Silahlı
Başkaldırmanın Yasaklanması
Siyasî istikrar, bütün toplumlar için önemli bir dayanaktır. İstikrar olmadığında bırakın toplumların inşa edilmesini, kalkınmalarını
ve gelişmelerini; insanların işlerini yürütmeleri, kararlılıkla hayatlarını
sürdürmeleri bile mümkün olmaz. Bundan dolayı Rasulullah  ﷺsiyasî
istikrarın sağlanmasına ve devletin mevcudiyetinin korunmasına vurgu yapmıştır. Bu konuda çağırdığı esasların en önemlilerinden biri de
devlet başkanına silahlı başkaldırının yasaklanmasıdır. O, bunu topluluktan çıkmak olarak değerlendirmiştir.
Bunlardan dolayı yöneticilik, insanlar arasında bir yarış değil; ümmete hizmet etme görevi sayılmıştır. Sorumluluk ve liderlik makamını
almak isteyen kişiler, yeteneklerinin elverdiği ölçüde bunu elde ede780 Ahmed, 8684.
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bileceklerdir. Zira yetenekleriyle kıyas edilemeyecek sorumluluklar ve
yükler yüklenmeleri söz konusudur.
Arfece ’ın, Rasulullah ’ﷺden şöyle işittiği nakledilmiştir: “Üzerinde ittifak kurmuşken birliğinizi bozmak, topluluğunuzu bölmek
isteyerek kim size gelirse onu öldürün.”781
Öldüren, başkalarını öldürmek ve iktidarı tekeline almak için kan
dökmeye, iktidarı kişisel ikbalini gerçekleştirme aracı yapmaya çalışan
kişiler savaşılmayı ve öldürülmeyi hak etmektedirler. Onlarla savaşılması, kişisel ikbali gerçekleştirmenin dışında bir gaye olmaksızın toplumda birçok kanın dökülmesini engelleyecektir.
Rasulullah ’ﷺin, Müslümanlara yönelik uyguladığı bu eğitimin bir
sonucu da şu olayda görülmektedir: Dahhak b. Kays’ın öldürüldüğü fitne zamanında Mervan, Eymen b. Hureym’e der ki: “Bizimle birlikte
çıkıp savaşmaz mısın?” Eymen şöyle cevap verir: “Hayır. Babam ve
amcam Rasulullah  ﷺile birlikte Bedir’e katıldılar. İkisinin de bana tavsiyeleri, Allah’tan başka hak ilah olmadığına şehadet getiren hiç kimseyle
savaşmamaktır. Cehennemden kurtuluşa dair bir berat getirirsen ben de
seninle birlikte olurum.” Bu sözler karşısında Mervan şöyle der: “Gidebilirsin. Bizim sana ihtiyacımız yok!” Eymen şu şiiri söylemiştir:
“Namaz kılan bir adamla savaşacak değilim,
Kureyş’ten bir başka sultana karşı.
Ona saltanatı, bana günahım kalacak.
Cehalet ve akılsızlıktan Allah’a sığınırım.
Sebepsiz bir Müslümanı öldüreceğim, öyle mi?
Eğer yaparsam yaşadığım sürece göremem hayatımın bir faydasını.”
7.3.2.3. İtaat Esasına Bağlılık
Rasulullah ’ﷺden önce Araplar toplum ve -ıstılahî anlamıylasiyasî otorite kavramını bilmiyor, kabilecilik ekseninde yer alıyorlar781 Müslim, 1852; Ahmed, 19766; Nesâî, 4020.
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dı. Kişi, liderliğini; tarihinden, kabile içindeki değer ve konumundan
alıyordu.
Rasulullah  ﷺgelince bu olguyu değiştirdi. Siyasî liderliğe başka bir
boyut kattı. Liderliği, insanların elde etmek için yarıştıkları ve mücadele ettikleri salt bir kurum halinden hukukî bir makama dönüştürdü.
Bu makama, misyonuyla uyumlu unvanlar verdi; imam, veliyyü’l-emr,
emîr gibi.
Siyasî erkin, görevini yerine getirirken en fazla ihtiyaç duyduğu
şey, insanlar tarafından itaat edilme hakkıdır. İslam bu gayeye vurgu
yapmaktadır:
“Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. Peygamber’e itaat edin
ve sizden olan ulu’l-emre (idarecilere) de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz -Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanızonu Allah’a ve Rasûl’e götürün (onların talimatına göre halledin);
bu hem hayırlı, hem de netice bakımından daha güzeldir.” (Nisa,
4/59)

Buna ilaveten Rasulullah  ﷺemîre itaati, kendisine itaat konumunda değerlendirmiş ve şöyle demiştir: “Bana itaat eden, şüphesiz
Allah’a itaat etmiş olur. Benim tayin ettiğim emîre itaat eden, şüphesiz bana itaat etmiş olur. Benim emîrime isyan eden de şüphesiz
bana isyan etmiş olur.”782
Araplar nezdinde kabilecilik değerleri yüceydi. Kişi değerini, kabile aidiyetinden alırdı. Arapların, konumu kendilerinden daha altta
olduğunu düşündükleri birine itaat etmeleri mümkün değildi, özellikle
de köle konumunda olan kişilere!
Rasulullah ﷺ, bu durumu ilga etmiş ve onlar tarafından saygın ve
değerli bir kabileye mensup olmasa da, hatta köle de olsa emîre itaat
hakkını tanımıştır. Şöyle demiştir: “Başı kuru üzüm tanesi gibi olan
Habeşli bir köle, emîr olarak üzerinize tayin edilmiş olsa bile dinleyin ve itaat edin.”783
782 Buhari, 7137; Müslim, 1835.
783 Buhari, 7142.
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7.3.2.4. Yöneticilerin Otoritelerinin Sınırlandırılması
Rasulullah ﷺ, insanları kabile istibdadından ve ölçütlerinden kurtarırken sultanların ve emîrlerin istibdadına terketmiş değildir. Sultana
tanıdığı itaat edilme hakkı, mutlak bir hak değildir. Onu, kötü uygulamalardan ve haksızlık için kullanılmasından koruyacak bir kalkanla
çevrelemiştir. Bu bağlamda Peygamber ﷺ, devlet başkanlığı görevinde dengeyi sağlayacak çeşitli kurallara vurgu yapmıştır ki, bu kuralların
bazıları şunlardır:
a. Yöneticinin otoritesinin şeriatla/hukukla kayıtlanması
Devlet başkanına itaat hakkı tanınıp insanlara, ona uymaları emredilirken ve ona karşı gelmeleri yasaklanırken yönetici de şeriata ve
şeriatın hükümlerine bağlılıkla kayıtlanmıştır. İnsanları, kendi arzu ve
isteklerine göre yönetme hakkı yoktur: “Ey iman edenler! Allah’a
itaat edin. Peygamber’e itaat edin ve sizden olan ulu’l-emre (idarecilere) de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz -Allah'a ve
ahirete gerçekten inanıyorsanız- onu Allah’a ve Rasûl’e götürün
(onların talimatına göre halledin); bu hem hayırlı, hem de netice
bakımından daha güzeldir.” (Nisa, 4/59)
Ayetin şu ifadeleri, devlet başkanının yetkilerinin şeriatla sınırlandırıldığını göstermektedir:
- Öncelikle hem “Allah’a itaat edin,” hem de “Peygamber’e
itaat edin” demiştir. “sizden olan ulu’l-emre (idarecilere) de” ifadesini kullanırken “itaat edin” sözünü tekrar etmemiştir. Bu durum, devlet başkanlarına itaatin mutlak olmadığına delalet etmektedir. Aksine
onlara itaat, Allah ve Rasulüne itaate bağlıdır. Allah ve Rasulüne itaat
edilerek, kendisine itaat edilir.
- İkinci olarak; çekişme esnasında Allah ve Rasulüne gidilmesini
emreden ayetin ikinci kısmı, “insanlarla devlet başkanı arasında ihtilaf
doğduğunda” demektir. Bu durumda başvurulacak merci, Kur’an ve
sünnettir.
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Rasulullah ﷺ, devlet başkanına itaatin, insanları Allah ’nin Kitabına göre yönetmekle sınırlı olduğunu teyid etmiştir: “Üzerinize, sizi
Allah’ın Kitabı’yla idare eden bir köle görevlendirilirse onu dinleyin
ve ona itaat edin.”784 “Allah’a karşı muttaki olmayı emreder ve adaletle hükmederse bundan dolayı kendisine bir ecir vardır. Başka bir
şeyle emrederse bundan dolayı da sorumluluğu vardır.”785
Rasulullah ﷺ, yöneticilere, şeriata bağlı olmalarını tavsiye etmekle
yetinmemiştir. Zira bu tavsiyenin dışına çıkacak yöneticiler olabilecektir. Bundan dolayı yönetilenlere, Allah’a masiyet olacak bir şey emreden yöneticilere itaat etmemeyi tavsiye etmiştir.
Abdullah b. Ömer ’tan rivayet edildiğine göre Peygamberimiz
 ﷺşöyle buyurmuştur: “Masiyeti emrederse dinlemek ve itaat etmek
yoktur.”786
Peygamberimiz bu durumu pratik olarak da teyid etmiş; hatta maruf olmayan konularda yöneticilere itaat edenlere, yaptıklarının sorumluluğunu yüklemiştir.
Nakledildiğine göre Peygamber  ﷺbir seriyye787 gönderir. Komutan olarak da Ensardan birini görevlendirir. Komutan, kendisine itaat
etmelerini emreder ve kızarak şöyle der: “Peygamber ﷺ, bana itaat
etmenizi emretmedi mi?” Onlar da “Evet, emretti.” derler. Komutan,
“Benim için odun toplayın!” diye emreder, onlar da odun toplarlar.
“Ateş yakın!” deyince de ateşi yakarlar. Ardından “Ateşe girin!” diye
emreder. Seriyyedekiler tereddüd ederler. Bir grup, Peygamber ’ﷺin
itaat edilmesi emrine uymak için itaat etmeleri gerektiğini düşünürken
diğer grup böyle bir durumda komutanın itaat hakkının olmayacağını düşünür. İtaat, masiyetle ilgili olmamalıdır. Olay Peygamberimize
ulaşınca itaatten kaçınanların doğru hareket ettiğini bildirerek şunu
söyler: “İtaat, maruftadır.”788
784
785
786
787
788

Müslim, 1838.
Buhari, 2957; Müslim, 1835.
Buhari, 7144; Müslim, 1839.
Sınırlı sayıdaki askerî birlik. (Çeviren).
Buhari, 4340; Müslim, 1840.
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b. Yöneticiler, Allah katında sorumludurlar
Rasulullah ﷺ, Yüce Allah’ın huzurunda, idare edenlerin idarelerinden sorumlu olacaklarını önemle ifade etmiştir. İslam’da yöneticilik, insanın sırf peşinden koştuğu ve övündüğü bir makam olmamış,
aksine insanın üzerinde, gözeteceği ve hakkını vereceği bir mesuliyet
olmuştur. Nitekim Peygamberimiz  ﷺşöyle buyurmuştur: “İleride halifeler olacak ve sayıları da artacaktır.” Oradakiler “Bu durumda nasıl davranmamızı emredersin?” deyince Peygamberimiz  ﷺşu cevabı
verdi: “İlk bey’atinize bağlı kalın. Onlara haklarını verin. Muhakkak ki
Allah, yönettikleri sebebiyle onları hesaba çekecektir.”789
Rasûlullah  ﷺsorumluluk dairesinin genişlediğini bildirmiştir. Yöneticiden başlar ve efendisinin malıyla ilgili olarak köleyle son bulur.
Şöyle buyurmuştur: “Her biriniz sorumlusunuz ve her biriniz sorumlulukları sebebiyle hesaba çekileceksiniz. Devlet başkanı sorumludur ve yönetiminden dolayı hesaba çekilecektir. Erkek sorumludur ve
ailesinden dolayı hesaba çekilecektir. O gözeteceği kişilerden mesuldür.
Kadın, eşinin evinden sorumludur ve gözeteceklerinden dolayı hesaba
çekilecektir. Hizmetçi, efendisinin malından sorumludur ve gözeteceği
hususlarda hesaba çekilecektir.” Ravi diyor ki: “Sanırım şöyle demişti:
“Kişi, babasının malı konusunda sorumludur ve gözeteceği hususlardan hesaba çekilecektir. Her biriniz sorumlusunuz ve her biriniz
sorumlulukları sebebiyle hesaba çekileceksiniz.”790 Bu hadisin rivayetlerinden birine göre de Peygamber  ﷺşöyle demiştir: “Emîr, insanları yöneten kişidir ve onlardan dolayı hesaba çekilecektir.”
c. Adalet, yöneticilerin sorumlulukları arasındadır
Yöneticilerin sorumlulukları ve bu sorumluluğa dikkat etmeleri konusunda yaptığı genel vurguların yanında Rasûlullah ﷺ, yöneticinin
taşıması gereken ve fazilet sayılan bazı değerleri de vurgulamıştır. Bu
değerlerden biri adalettir. Adalet; işleri, ölçülerine göre yapmaktır. Her
789 Buhari, 3455; Müslim, 1842.
790 Buhari, 893; Müslim, 1829.
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hak sahibine hakkını vermektir. Çeşitli sebeplerle, kişisel nedenlerle
veya arzularına kapılarak insanlar arasında ayırım yapmaktan uzak
durmaktır.
Rasulullah  ﷺadaleti, bu vasfı taşıyan yöneticinin, Kıyamet
Günü’nde sevap ve güzel mükâfatı hak edeceği yüce bir değer olarak
öne çıkarmaktadır. Şöyle demektedir: “Allah’ın gölgesinden başka
hiçbir gölgenin bulunmadığı bir günde Allah tarafından gölgelendirilecek yedi grup insan vardır: Adil devlet başkanı, Rabbine kulluk ederek yetişen genç, kalbi mescidlere bağlı olan kişi, Allah için
birbirini seven ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan kişiler, makam
ve güzellik sahibi bir kadın kendisini çağırdığında ‘Ben Allah’tan
korkarım.’ diyen kişi, sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek şekilde gizliden sadaka veren kişi, yalnız kaldığında Allah’ı anan ve
gözleri dolup taşan kişi.”791
Peygamber ﷺ, yöneticilerin, adaletin meyvelerini ahiretten önce
dünyada toplayacağını açıklamıştır. Şüphesiz Allah, adil yöneticinin
duasını kabul edecektir. Nitekim Peygamberimiz  ﷺdiyor ki: “Üç kişinin duası geri çevrilmez: Adil devlet başkanı, iftar edinceye kadar
oruçlu kişi ve mazlum. Mazlumun duasını Allah, Kıyamet Günü
bulutların üstüne çıkarır. Semanın kapıları ona açılır ve Allah teâlâ
der ki: ‘İzzetime yemin ederim ki bir zaman sonra da olsa sana
mutlaka yardım edeceğim.’”792
Yöneticilik dairesi daralıp genişlediği için Peygamberimiz  ﷺadaletin, ümmet içinde küçük de olsa sorumluluk üstlenen herkeste bulunması gereken bir değer ve özellik olduğunu vurgulamıştır. Ebu Hureyre ’tan şu hadis rivayet edilmiştir: “On kişiye emîrlik yapan hiç
kimse yoktur ki Kıyamet Günü zincirlenmiş olarak getirilmesin.
Onu zincirlerinden sadece adaleti kurtaracaktır. Ya da zulmü onu
helak edecektir.”793
791 Buhari, 660; Müslim, 1031.
792 İbn Mace, 1752; Tirmizi, 3598.
793 Ahmed, 929.
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d. Allah rızasını gözetmek
Rasulullah ’ﷺin, yöneticileri ve diğerlerini sahip olmaya çağırdığı
büyük değerlerden biri de Yüce Allah’ın rızasını talep etmektir. Bu
değer, yöneticinin hedefinin ve çabasının Allah teâlâ’nın rızasını gerçekleştirmek olması anlamına gelmektedir.
Muaviye  vali iken mü’minlerin annesi Aişe ’ya, “Bana tavsiyeler içeren bir mektup yaz; ama uzun olmasın, yoksa unutuyorum.”
mahiyetinde bir mektup yazar. Bunun üzerine Aişe  bir mektup
yazar ve şöyle der: “Sana selam olsun. Rasulullah ’ﷺin şöyle dediğini işittim: ‘Kim insanların öfkesini dinlemeden Allah’ın rızasını
ararsa insanların vereceği sıkıntılara karşı Allah ona yeter. Kim de
Allah’ın öfkesini dinlemeden insanların rızasını ararsa Allah onu
insanlara havale eder.’ Sana selam olsun.”794
Rasulullah ﷺ, ashabını ve ümmetini eğitirken ve onlara tavsiyelerde bulunurken zahirî konularla iktifa etmemiştir. Zira pek çok insan
için başkalarını aldatmak ve hile yapmak kolaydır. Çoğu zaman yöneticiler kişisel çıkarlarını ve isteklerini kamunun menfaatleri olarak
gösterebilmektedir. Bu sebeple Rasûlullah  ﷺinsanların iç dünyalarının eğitilmesiyle, yöneticilere içeriden otokontrol yapmaları yönünde
baskı yapacak vicdanların yetişmesiyle ilgilenmiştir.
Yöneticilerin Allah teâlâ’nın rızasını gerçekleştirme gayretinde olmaları, kamu mallarının korunması, makamlar ve sorumluluklar, emirler, yasaklar, kararlar ve halkla ilişkiler üzerinde etkili olacaktır.
7.3.3. İnsanların İhtiyaçları Karşısında
Yöneticilerin Sorumlulukları
İnsanların pek çok menfaati ve ihtiyacı, yöneticiyle irtibatlıdır. Onlardan kimi fakirlik ve malî ihtiyaçlarla karşı karşıya iken kimisi zulüm
ve hakkına saldırı, kimisi de hastalık vs. ile karşı karşıyadır. Bu sebeple
Rasulullah  ﷺyöneticilerin insanların ihtiyaçlarıyla ilgilenmeleri gerek794 Tirmizi, 2414.
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tiğini vurgulamakta; problemi ve ihtiyacı olan kişilerin yüzüne kapıları
kapatmamaları konusunda uyarmaktadır.
Peygamberimizin ashabından Ebu Meryem el-Ezdî , Muaviye
’ın huzuruna gelir ve der ki: “Duyduğum bir hadisi sana bildireceğim.
Rasulullah ’ﷺi şöyle derken duydum. ‘Müslümanların işiyle ilgili
olarak Allah kime bir yetki verir de o kişi onların ihtiyaçlarından
geri durur ve fakirlikleriyle onları baş başa bırakırsa Allah da onun
ihtiyacından geri durur ve onu fakirliğiyle baş başa bırakır.’” Hadiste
geçen “bir yetki” ifadesi, sadece siyasî yetkilerle sınırlı olmayıp insanın
yükleneceği her türlü yetki ve sorumluluğu kapsayan genel bir ifadedir.
7.3.4. Kamu Mallarının Korunması
Yetkisi, yöneticiye kamu malını idare etme fırsatı vermektedir. İnsanoğlunun nefsi, dünyaya düşkündür/meyillidir. Bu yüzden bazı yöneticiler kamu malları konusunda sınırı aşmaya ve hakkı olmadan almaya yönelmektedirler. Rasulullah  ﷺde ümmetin işleriyle ilgili bir yetki/görev
üstlenen kimseleri, kamu mallarına karşı cüretkâr davranma konusunda
uyarmaktadır. Adiy b. Umeyre el-Kindî  diyor ki: “Rasulullah ’ﷺi
şöyle söylerken duydum. ‘Kimi bir işte görevlendiririz de bizden bir
iğne ya da daha ufak bir şey saklarsa bu hırsızlık sayılır ve Kıyamet
Günü onu geri getirir.’” Ensardan siyah bir adam, Peygamber ’ﷺe
doğru kalktı. Ona bakıyor gibiyim. Peygamberimize dedi ki: “Ya Rasulallah! Beni bu görevden mazur gör.” Peygamberimiz ﷺ, “Ne oldu
ki?” diye sorunca “Şöyle şöyle söylediğini duydum.” diye cevap verdi.
Peygamberimiz  ﷺdedi ki: “Şimdi de aynısını söylüyorum. Sizden
kime bir görev verirsek az ya da çok ne varsa getirsin. Ne verilirse
alsın, neyden de menedilmişse ondan uzak dursun.”795
7.3.5. Halkla İletişim Halinde Olmak
Rasulullah ﷺ, halkla güzel bir şekilde irtibat kuran yöneticileri övmektedir. Bu, yöneticilerle halkaları arasında, sorumluluk ve yetki ba795 Müslim, 1833.
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ğından öte bir ilişkiyi hazırlayacak sevgi ve muhabbet inşa edecektir.
Böylece herkes yardımlaşma, olumlu ilişkiler ve ortak bir mesaj çerçevesinde yaşayabilecektir. Nitekim şöyle buyurmaktadır: “En hayırlı
devlet başkanlarınız, sizin sevdiğiniz ve sizleri seven, sizin onlara,
onların da size hayır dua ettiği devlet başkanlarıdır. En kötü devlet
başkanları ise sizin onlardan, onların da sizden nefret ettiği; sizin
onlara, onların da size lanet ettiği devlet başkanlarıdır.”796
(Bir rivayette de şöyle gelmiştir:) “En hayırlı ve en şerli devlet
başkanlarınızı size haber vereyim mi? En hayırlı devlet başkanları,
sizin kendilerini sevdiğiniz ve sizleri seven; sizin onlara, onların da
size hayır dua ettiği devlet başkanlarıdır. En şerli devlet başkanları
ise sizin onlardan, onların da sizden nefret ettiği; sizin onlara,
onların da size lanet ettiği devlet başkanlarıdır.”797
7.3.6. Yöneticilerde Bulunabilen Bazı Kötü Özellikler
Rasulullah ﷺ, müspet değerlere, yöneticide olması gereken ve görevini yerine getirmesine yardımcı olacak özelliklere vurgu yapmaktadır. Öte yandan ümmeti idare ederken görevini etkileyecek olumsuz
hasletlerden de menetmektedir. Bu kötü özelliklerden bazısı şunlardır:
a. Yalan Söylemek
Ya menfaat elde etme umudu ya da cezalandırılma ve eza verilme
korkusundan dolayı yöneticiler, halkın saygısını kazanırlar. Bu saygı
veya korku bazı yöneticileri konuşmalarında haddi aşmaya ve doğru
söylememeye sevkedebilir. Bu sebeple Rasulullah  ﷺyöneticileri yalan konusunda uyarmakta ve bunun kötü bir haslet olduğunu haber
vermektedir. Hakikat şu ki Rasulullah ﷺ, genel olarak yalanı zaten
yasaklamaktadır. Ancak yöneticilerde bulunması onu daha da kötü
yapmaktadır. Şöyle buyurmaktadır: “Üç kişi vardır ki Kıyamet Günü
Allah kendileriyle konuşmayacak, onları temize çıkarmayacak ve
796 Müslim, 1855.
797 Tirmizi, 2264.
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onlara bakmayacaktır. Onlar için elem verici bir azap vardır: Zina
eden yaşlı, yalancı melik ve fakir olduğu halde kibirlenen kişi.”798
Bu hadiste Rasulullah ﷺ, yöneticinin yalancısı ve rezalete kapılan
yaşı ilerlemiş kişiyle kibir ve böbürlenme içinde olan fakiri aynı karede
zikretmektedir. Kuşkusuz bu kişilerin içinde bulundukları durumları,
söz konusu günaha düşmelerine yol açacak türden değildir. Yönetici
de aynı durumdadır.
b. Zulüm ve Haksızlık
Rasulullah  ﷺyöneticilere adaleti emredip adil yöneticileri övdüğü
gibi zulüm ve haksızlık yapanları da yermektedir. Bunun Kıyamet Günü,
zalim yöneticinin Allah’ın azabına maruz kalmasının sebebi olacağını
haber vermektedir: “Kıyamet Günü Allah’a en sevimli gelen ve ona
en yakın olacak kişi, adil devlet başkanıdır. Allah’ın en çok kızacağı
ve O’ndan en uzak olacak kişi ise zalim devlet başkanıdır.”799
c. Halkı Aldatmak
Rasulullah ’ﷺin yöneticileri ve sultanları sakındırdığı özelliklerden
biri de halkı aldatmaktır. Aldatmak, geniş kapsamlı bir kelimedir. Yöneticinin, halk için yararlı olanı seçmeye bağlı kalmaması anlamına gelmektedir. Bu kelime, sorumluluğu ihlal etme türünden geniş alanları
kuşatabilen bir kelimedir. Halkı aldatmamak, yöneticiyi her durumda
gayret göstermeye zorlayan üstün bir iç denetimi onun önüne koyan
bir kavramdır. Karar alırken, insanlara bir şey emrederken veya yasaklarken, kanunlar ve kararnameler çıkarırken, herhangi bir düşmanla
savaşa girerken ya da başka bir oluşumla sulh yaparken; bütün bunları
yaparken kendine şu soruyu sormalıdır: Bu kamunun yararına mıdır,
değil midir?
Yöneticinin, doğru karar almasını sağlayacak her türlü bilgiyi ve
belgeyi toplayarak uzmanlarla istişare etmesi gerekir. Bu konularda
ihmalkâr davrandığı zaman konu, halkı aldatmak demek olacaktır.
798 Müslim, 107.
799 Tirmizi, 1329; Ahmed, 10790.
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Rasulullah  ﷺyöneticilerin ümmeti ve halkı aldatmalarının, suçlarının sonuçlarına uygun, şiddetli bir cezaya çarptırılmalarını haklı kılacağını açıklamaktadır. Çünkü bu sonuçlar, yöneticilerle sınırlı kalmayacak, bütün ümmet bunların bedelini ödeyecektir.
Valilerden biri olan Ubeydullah b. Ziyad, Ma’kil b. Sinan el-Müzeni
’ı, ölümüyle sonuçlanan hastalığında ziyaretine gelir. Ma’kil  der
ki: “Sana, Rasulullah ’ﷺden duyduğum bir hadis rivayet edeceğim.
Yaşamaya devam edeceğimi bilseydim sana o hadisi rivayet etmezdim. Rasulullah ’ﷺi şöyle derken duydum: “Allah’ın halkı yönetme
görevi verdiği bir kişi, halkını aldatmış biri olarak öldüğü vakit,
Allah ona Cenneti haram kılar.”800
d. Katı ve Kaba Olmak
Bazı yöneticiler, insanlarla olan ilişkilerinde kaba ve katı olabilmektedir. Katılık, geniş bir konudur. Zira insan bazen tutumunda haklı
olsa da insanlara sert ve katı davranabilmektedir. Halktan biri bir suç
işleyip cezayı hak edebilir. Ancak yönetici de aşırıya kaçarak hak ettiğinden daha sert bir cezayı ona verebilmektedir.
Yönetici, halka emir verip onların yararını gerçekleştirecek kanunlar koyarken de insanlara karşı acımasız olabilmektedir.
Bu nedenle Rasûlullah ﷺ, tutumlarında haklı bile olsalar yöneticilere, bundan uzak durmalarını önemle tavsiye etmektedir.
Âiz b. Amr , Ubeydullah b. Ziyad’ın huzuruna gelir. Âiz , Rasulullah ’ﷺin ashabından biridir. Ubeydullah ise validir. Ubeydullah’a
der ki: “Evladım! Rasulullah ’ﷺi şöyle söylerken duydum. “Çobanların en kötüsü, kırıp parçalayanlardır. Onlar develere sert davranan
ve bu nedenle adeta onları kırıp parçalayan kimselerdir. Sakın ha!
Onlardan olma.”801
Âiz ’ın bu nasihati, Rasulullah ’ﷺin yumuşaklık ve nezaketle
ilgili genel tavsiyelerinin devamıdır. Yumuşaklık sonucu ortaya çıkacak
800 Müslim, 142.
801 Müslim, 1830.
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neticelerin, sertlik sonucu ortaya çıkacak neticelerden daha üstün olduğunu açıklamaktadır.
Halka yumuşak davrananlar, Peygamberimizin övgü ve duasına
mazhar olan kimselerdir. Bu konudaki rivayetlerden biri şudur: Mısırlılardan biri Aişe ’nın yanına gelir. Aişe  ona Mısır valisi Amr b.
Âs ’ı sorunca adam şöyle cevap verir: “Ondan kötü bir şey görmedik. İçimizden birinin devesi ölse ona deve verir, kölesi ölse köle verir.
Nafakaya ihtiyacı varsa ihtiyacını görür.” Bu sözleri duyan Aişe 
şöyle der: “Rasulullah ’ﷺin, bu evimdeyken şöyle dediğini duydum:
“Allah’ım! Kim ümmetimin bir işini üstlenir de onları zora sokarsa sen de onu zora sok. Her kim de ümmetim bir işini üstlenir ve
onlara yumuşak davranırsa sen de ona yumuşak davran.”802
e. İnsanlardan Şüphe Etmek
Başkalarından şüphe ve kuşku duymak, insanları itham etmek,
onlar hakkında su-i zan beslemek bazı yöneticilerde bulunan kötü hasletlerdendir. Rasulullah ﷺ, şüphe ve su-i zana kapılmamaları konusunda yöneticileri uyarmıştır. Bu kapsamda yer alan sözlerinden biri
şudur: “Emîr, insanlar hakkında şüphe peşinde koşmaya başladığında onları ifsad eder.”803
f. Kötü Sırdaş Edinmek
Yöneticinin mutlaka yardımcıları ve kendisine yakın danışmanları
olmalıdır. Onların görüşlerine başvurur. Onlar çoğu zaman yönetici
üzerinde, aldığı tutumlarda etkili olurlar. Bu kişilere, yöneticilerin özel
çevresi denir. Rasulullah  ﷺyöneticileri, kötü çevre edinmemeleri konusunda uyarmaktadır: “Allah hiçbir peygamber göndermemiş, hiçbir kimseye hilafet nasip etmemiştir ki onların iki farklı çevreleri
olmasın. Bir kesim marufu emredip marufa teşvik ederken diğer
kesim şerri emredip şerre teşvik eder.”804
802 Müslim, 1828.
803 Ebu Davud, 4889; Ahmed, 23303.
804 Buhari, 7198.
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7.3.7. Halkın Yöneticileri Denetlemesi
Şüphesiz Rasulullah ﷺ, yöneticilik ve siyasî sorumlulukla ilgili
olumlu değerler tesis etmiş; yönetimin sağlanması ve ümmetin siyasî
yapısı üzerinde olumsuz etkiler bırakacak niteliklerden sakındırmıştır.
Ancak bütün bunlar yeterli olmamaktadır. Makam ve sorumluluğun
kendilerini, konumlarını kötüye kullanmaya, çeşitli istibdat ve siyasî
zulümler yapmaya doğru yönelttiği yöneticiler çıkabilmektedir. İşte bu
noktada Rasulullah ﷺ, yöneticilerin siyasî icraatlarını denetlemedeki
etkin rollerini yerine getirmeleri konusunda halka sorumluluk yüklemektedir. Halkın denetimi şu konularda ortaya çıkmaktadır:
7.3.7.1. Yöneticilere Nasihat Etmek
Peygamber ﷺ, sultan ve yöneticilere tavsiyelerde bulunmanın,
halkın ödevlerinden biri olduğunu ifade etmiştir. Onlara nasihat etmek
salt mubah bir iş değil, yapabilecek herkesin yapması gereken dinî bir
vecibedir aynı zamanda. Temim ed-Dârî ’tan nakledildiğine göre
Peygamber  ﷺşöyle demiştir: “Din samimiyettir.” “Kim için ya Rasulallah?” diye sorulunca şöyle cevap vermiştir: “Allah için, Kitabı için,
Peygamberi için, Müslümanların devlet başkanları için ve bütün
müslümanlar için.”805
Sultana karşı samimi olup ona tavsiyede bulunmak demek, onu
Müslümanların maslahatı olan şeylere yönlendirmek demektir. Bu
yüzden halk arasında hayata dair konularda yöneticiden daha bilgili
kimselerin olması, halkın yöneticilerin uygulamaları konusunda uyarılması ve tavsiye edilmesi gereken durumları görmesi gerekir.
Rasulullah ﷺ, hatası ve ihmali olan yöneticilerin varlığının sünnetullahtan olduğunu haber vermektedir. Buradan hareketle onların
yaptıkları kötülüklere tepki göstermenin, ümmetinin yerine getirmesi
gereken dinî bir vecibe olduğunu açıklamaktadır. Peygamber ’ﷺin eşi
Ümmü Seleme , Peygamberimiz ’ﷺden şu hadisi rivayet etmektedir: “Üzerinizde emîrler görev yapacaklar. Doğru ve yanlış bul805 Müslim, 55.
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duğunuz şeyler göreceksiniz. Yanlışlıklarını kim hoş karşılamazsa
kurtulmuş demektir. Kim tepkisini dile getirirse selamete ermiş
demektir. Ancak her kim razı olur ve ona uyarsa...” Dediler ki: “Ya
Rasulallah! Bu durumda onlarla savaşalım mı?” Peygamberimiz, “Hayır, namaz kıldıkları sürece savaşmayın.” buyurdu.806
7.3.7.2. Hakkı Söyleme Konusunda Cesur Olmak
Rasulullah  ﷺtâbilerini ve ümmetini, sultana ve yöneticilere karşı
hakkı söyleme konusunda cesur olmaları yönünde yetiştirmiştir. Zalim
devlet başkanı karşısında hak sözü söylemeyi cihad kapılarından biri
saymıştır. Tarık b. Şihab el-Muharibi ’tan nakledildiğine göre bir
adam, Peygamberimize gelir ve “Cihadın hangisi daha faziletlidir?”
diye sorar. Peygamberimiz  ﷺde cevap verir: “Zalim devlet başkanının huzurunda söylenen hak sözdür.”807
Rasulullah  ﷺümmetine, yöneticilerine hak sözü söylerken karşılaşacakları ezalara katlanmalarını ve cesur olmalarını bildirmiş, ezayla, hatta ölümle sonuçlansa bile böyle davranmaları gerektiğini söylemiştir. Hak sözü söylediği için öldürülen kişiyi şöyle taltif etmiştir:
“Şehidlerin efendisi, Hamza b. Abdülmuttalib’tir. Bir de zalim bir
sultana giderek ona marufu tavsiye edip münkerden sakındıran ve
bu sebeple öldürülen kimsedir.”808
Peygamberimizin bu tür sözleri, halkı, yöneticilerin görevlerini icralarındaki siyasî denetimle ilgili görevlerini yerine getirmeye sevkedecektir. Aynı şekilde yöneticileri zulmetmekten, baskıdan uzak durmaya
götürecektir. Çünkü halkın, bu konuda kendini asla onaylamayacağını
bilecektir.
7.3.7.3. Zulümde Yöneticilere Yardımcı Olmamak
Peygamber  ﷺhalkı, zulmettiklerinde yöneticilere yardım etmemeleri konusunda uyarmıştır. Ka’b b. Acre  naklediyor: “Rasulullah
806 Müslim, 1854.
807 Ebu Davud, 4344; Tirmizi, 2174; Nesâî, 4209; Ahmed, 1849.
808 Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek, 3195.
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 ﷺyanımıza geldi ve şöyle dedi: “Dinleyin. Benden sonra emîrler
olacağını duymuş muydunuz? Kim onların huzuruna gider, yalanlarını doğrular, zulümlerine yardım ederse o benden değil, ben
de ondan değilim. Kevser Havuzu’nda yanıma gelemez. Kim de
onların huzuruna gitmez ve zulümlerine yardım etmez, yalanlarını
doğrulamazsa o bendendir, ben de ondanım. Kevser Havuzu’nda
da yanıma gelecektir.”809
7.3.7.4. Halkın Yöneticilerle Olan İlişkilerindeki Denge
Peygamberimiz ﷺ, siyasî sistemde dengeli bir yönteme çağırmıştır. Yöneticileri, dilediklerini yapma konusunda serbest bırakmadığı
gibi onlara itaati, küçük-büyük her konuda mutlak bırakmamış, bilakis
maruf olanla kayıtlamıştır. Nitekim halkı, yöneticilere karşı samimiyetle tavsiyede bulunma ve gereken tepkileri gösterme sorumluluğunu
yüklenmeye davet etmiştir. Fakat aynı zamanda bunun, devlet başkanına silahlı bir başkaldırıya/isyana yol açmaması konusunda sert
uyarılarda bulunmuştur:
“Kim emîrinde hoşlanmadığı bir şey görürse sabretsin. Muhakkak ki sultana itaatin bir karış dışına çıkarsa cahiliye ölümüyle
ölmüş demektir.”810
Peygamberimiz  ﷺmünkere tepki koymayı emrederken bu tepkinin yöneticiye karşı silah taşımaya kadar varmasını yasaklamıştır.
Kendisinden sonra gelecek olan emîrlerden söz ederken onların davranışlarının hoş görülmemesini ve onlara tepki gösterilmemesini emrettiğinde sahabe şöyle sormuştur: “Bu durumda onlarla savaşalım
mı?” Peygamberimiz  ﷺise “Hayır, namaz kıldıkları sürece savaşmayın.” buyurdular.811
Rasulullah ’ﷺin devlet başkanına karşı silah taşıma yasağı vurgusu
iki önemli hususu dikkate almaktadır:
809 Tirmizi, 2259; Nesâî, 4207.
810 Buhari, 7053; 1849.
811 Müslim, 1854.
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- İnsanların, devlet başkanlarına yönelik eleştirilerinin çoğu silah
kaldırmayı gerektirecek dereceye varmamaktadır. Buna kapı aralamak, ümmetin siyasî istikrarını tehdit edecek ve onu ara ara iç mücadelelere hedef kılacaktır.
- Yöneticiler suç ve zulüm işleseler bile onlara karşı silahlı mukavemet göstermek, bu suçu ve zulmü ortadan kaldırmadığı gibi güven ortamının bozulmasına ve masum kanların akmasına da yol açabilir. Devlet
başkanının bu suçunun varlığıyla birlikte güven istikrarı ve siyasî birlik,
ümmet için fitnelerden ve güvenliğin bozulmasından daha faydalıdır.
7.3.7.5. Yapıcı İlişkilerin Geliştirilmesi
ve Ümmetin Maslahatı
Rasulullah ﷺ, ümmetine, başkalarıyla yapıcı ilişkiler kurmalarını
vurgulamıştır. Özellikle de yönetenlerle yönetilenler arasındaki ilişkiler,
ümmetin maslahatı çerçevesinde olmalıdır. Rıza ve öfke ölçülerinin
kişisel menfaatler ve isteklerle bağlantılı olmaması gerekir.
Ebu Hureyre , Peygamberimizin şu hadisini nakletmektedir:
“Üç kişi vardır ki Allah, Kıyamet Günü onlara bakmayacak, onları
temize çıkarmayacaktır. Onlar için elem verici bir azap vardır. Yolculuk yaparken fazladan suyu olup da bir başka yolcuya vermekten kaçınan; bir devlet başkanına sadece dünya için bey’at eden ve
verdiğinde razı olup vermediğinde kızan; ikindiden sonra malını
pazara arzedip ‘Kendisinden başka hak ilah olmayan Allah’a yemin ederim ki bunun için bana şu kadar teklif edildi.’ diyen ve bir
başkası tarafından tasdik edilen kişilerdir.”812
7.3.7.6. Muhammed ’ﷺin Gerçekleştirdiği
Siyasî Değişimin Teori ve Pratiği
Daha önce anlatılanlardan ortaya çıkmaktadır ki Rasulullah ﷺ, şu
özellikleri taşıyan siyasî bir nazariyenin temellerini atmıştır:
812 Buhari, 2358; Müslim, 108.
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a. Uyum ve insicam: Farklı münasebetler ve olaylar bağlamında
gelmiş olmasına rağmen İslam devletinin siyasî yönüne ilişkin naslar
ve tavsiyeler arasında hiçbir çelişki yoktur.
b. Tekâmül: Siyasî hayatın bir bölümüyle sınırlı kalmamıştır. Getirdiği genel ilkeler ve pek çok ayrıntılı esasla siyasî alanın tamamını
ele almıştır.
c. Gerçekçilik: Siyasî olguya dair olması gereken sahneyle/görüntüyle yetinmemiştir. Bilakis bundan sapma durumlarını da çözüme kavuşturmuştur.
d. Denge: Siyasî sistemdeki her unsura gereken hakkını vermiştir.
Yöneticilere de, yönetilenlere de hak ve sorumluluklarını vermiştir.
e. Esneklik: Genel kurallara ve değerlere vurgu yapmış, uygulama
araç ve yöntemlerinin çoğunu insanlara bırakmıştır. Söz gelimi şura,
İslam siyasî hayatında önemli bir ilkedir. Ancak şuranın uygulama yolları ve araçları çağdan çağa farklılık gösterir.
f. Değerlere vurgu: Soyut sistemler ve kurallar getirmekle kalmamış, bu sistem ve kuralların başarılı olabilmesi için gerekli olan iman
ve insan psikolojisine ilişkin değerleri de kökleştirmiştir.
7.4. İlim ve Medeniyet Alanında
Gerçekleştirdiği Değişimler
Rasulullah ’ﷺin görevi, insanları dine davet etmek, eğitmek ve
ıslah etmekti. Onun görevi, insanın yapısında ve insanı Allah’a kul
haline getirmesinde ifadesini bulmaktadır.
Rasulullah ’ﷺin geldiği ve uğruna zamanını harcadığı görevi, medeniyet ve maddî imar da değildi, insanlara hayatlarını nasıl idare edeceklerini bildirmek de. Fakat bunlar Rasulullah ’ﷺin medeniyet ve
bayındırlık alanında başarı sağlamadığı anlamına gelir mi?
Peygamber  ﷺokuyabilen biri değildi; ümmi idi. Hayat konularında uzman olmadığı gibi filozof ya da tabib de değildi. Ancak bütün bunlara rağmen medeniyet alanında bir değişim gerçekleşmiştir.
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Arapları cahil, ilim, gelişme ve medeniyet adına en küçük bir değeri
dahi olmayan bir topluluk olmaktan liderlik yapacak bir topluluğa dönüştürmüştür. Bilahare çağının medeniyetini kuşatacak ve ardından
insanlık üzerinde günümüze kadar uzanan etkisini bırakacak bir ürün
ortaya çıkaracaktır.
Müslümanların Abbasi ve Endülüs devletlerinin bıraktığı maddî
medeniyet, çağdaş milletlerin medeniyetinin -bu medeniyet sahiplilerinin tanıklıklarıyla- anahtarı olmuştur.
Önemli olan soru, Rasulullah ’ﷺin bu medeniyeti nasıl geliştirdiğidir.
Rasulullah ﷺ, kişisel olarak dünya işleri konusunda âlim bir kişi
değildi. Bu, belirtildiği gibi, onun görevi de değildi. Fakat o, ilmî gelişmeye ve medeniyete katkı sağlayacak önemli yapı taşları koymuştur
ki, bazıları şunlardır:
7.4.1. Daveti ile İlim Arasındaki Uyum
Rasulullah  ﷺKur’an’ı getirmiştir. Kur’an, Allah ’nin kelamıdır.
Peygamber ’ﷺin sözleri ve O’nun sünnetini içeren metinler tedvin
edilmiş ve hayatın bütün alanlarını içine alacak genişliğe ulaşmıştır.
Bütün bunlara rağmen Kur’an’da da, onun sünnetinde de ilmî hakikatlerle çelişen veya çatışan bir şey gelmemiştir. Bu durum başlı başına
onun çağrısının ilimle uyumlu olduğunu teyid etmektedir. Müslüman
toplumlarda ortaya çıkan çatışma, bazı Müslümanların uygulamaları
ile Kur’an ve sünnet naslarını eksik anlamalarının bir sonucudur.
Çatışmanın aksine Kur’an-ı Kerim, o dönemde insanlar tarafından
bilinmeyen birtakım ilmî gerçeklere işaret etmiştir. İlim, daha sonra
bunların doğruluğunu ispat etmiştir. Bunlardan biri de ceninin oluşum aşamalarıdır. Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır: “Ey insanlar! Eğer
yeniden dirilmekten şüphede iseniz, şunu bilin ki, Biz sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra alakadan (aşılanmış yumurtadan),
sonra uzuvları (önce) belirsiz, (sonra) belirlenmiş canlı et parçasından (uzuvları zamanla oluşan ceninden) yarattık ki size (kudretimizi)
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gösterelim. Ve dilediğimizi, belirlenmiş bir süreye kadar rahimlerde bekletiriz; sonra sizi bir bebek olarak dışarı çıkarırız. Sonra
güçlü çağınıza ulaşmanız için (sizi büyütürüz). İçinizden kimi vefat
eder, yine içinizden kimi de ömrün en verimsiz çağına kadar götürülür, ta ki bilen bir kimse olduktan sonra bir şey bilmez hale
gelsin. Sen, yeryüzünü de kupkuru ve ölü bir halde görürsün,
fakat Biz, üzerine yağmur indirdiğimizde o, kıpırdanır, kabarır ve
her çeşitten (veya çiftten) iç açıcı bitkiler verir.” (Hac, 22/5)
Peygamber  ﷺceninin oluşum merhalelerini anlatmış ve her merhalenin süresini belirlemiştir: “Her birinizin yaratılması anasının
karnında kırk günde toparlanır. Sonra orada, benzer bir sürede
alaka olur. Sonra da benzer bir sürede bir çiğnem et olur.”813
7.4.2. İnsanların Dünya İşlerinden
Sorumlu Olduklarının Vurgulanması
Rasulullah  ﷺziraat ve hurmacılığa elverişli olmayan bir beldede yaşamış; ardından Medine’ye hicret etmiştir. Medinelilerin, hurma ağaçlarını aşıladıklarına tanık olmuş ve şöyle bir olay yaşanmıştır:
Peygamber  ﷺhurma ağaçlarını aşılayan bir gruba uğrar ve der ki:
“Aşılama yapmasanız daha iyi olabilir.” Daha sonra verimsiz hurma
meyveleri çıkar. Peygamber ﷺ, “Hurma ağaçlarınıza ne oldu?” diye
sorunca onlar şu cevabı verirler: “Şöyle şöyle söylemiştin.” Bunun
üzerine Peygamberimiz  ﷺşöyle buyurmuştur: “Sizler, dünya işlerinizi daha iyi bilirsiniz.”814
Bu nebevî nas, bilgi kaynakları konusunda genel bir ilke ve tavsiye
vermektedir. O da dünya işlerinin insanlara bırakılmış olmasıdır. Vahiy, o konuları açıklamak için gelmemiştir. Hatta Rasûlullah  ﷺkişisel
değerlendirmesini söylediğinde, bu değerlendirmesi kendi tecrübelerine dayalı bir hüküm olur. Bu değerlendirmesine, insanoğlunun fikirleri
karşısında nasıl davranılıyorsa öyle davranılması gerekir.
813 Buhari, 3208; Müslim, 6893.
814 Müslim, 2363.
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Peygamber ’ﷺin bu yönlendirmesi etkisini göstermiştir. Nitekim
ashabının bazı durumlarda şöyle sorduklarını görüyoruz: “Söylediklerin Allah’tan gelen bir vahiy midir, yoksa kendi değerlendirmen midir?” “Benim değerlendirmemdir.” dediğinde ise bazen ona muhalif
görüşler ortaya koyabilmişlerdir. Bu durumda Peygamberimiz  ﷺonları büyük bir dikkatle dinlemiştir.
Yukarıdaki olay, insanların, dünyevî işlerinin sorumluluklarını yüklenmeleri gerektiğini, hayatlarında uğraştıkları konularla ilgili bilgileri
elde etmek için bütün çaba ve gayretlerini harcamakla sorumlu olduklarını vurgulamaktadır.
Rasulullah  ﷺbu durumu Kureyş ile arasında yaşanan savaşta da
vurgulamıştır. Hendek Savaşı’nda Kureyş ve müttefikleri, Rasulullah ﷺ
ve ashabını bitirmek için çalıştılar. Medine’ye on bin savaşçıyla yürüdüler. Rasulullah  ﷺashabıyla istişare etti. Selman-ı Farisî , Medine
etrafına hendek kazılmasını önerdi. İran’da bu uygulamayı yaptıklarını
söyledi. Bunun üzerine Rasûlullah  ﷺve ashabı, hendekleri kazmaya
başladılar. Mekkeliler Medine’ye geldiklerinde gördükleri karşısında
şaşırdılar: “Bu, Arapların bilmediği bir savaş hilesi.”
Rasulullah ﷺ, getirdiği dinle ve onun değerleriyle çatışmayan her
türlü beşerî tecrübeyi alabileceğinin bilincindeydi. Bu tecrübenin kaynağının inanmayan bir topluluk olması sonucu değiştirmiyordu.
Bu ve benzeri olaylar, ashabına ve ona tâbi olanlara, dünya işleriyle ilgili beşerî bilginin ortak bir hak olduğunu, insanların uygun olan
kaynaklardan ona doğru koşmaları gerektiğini teyid ediyordu. Zira bilgi, medeniyet alanındaki değişimin anahtarıdır.
7.4.3. Medeniyet Alanındaki Değişim Örnekleri
Rasulullah ﷺ, geri kalmış bir medeniyetin değerlerini yaşayan bir
topluma peygamber olarak gelmişti. Bu değerler; etkileri ve neticeleriyle beşerî istekler, arzular ve davranışlar arasında meydana gelen
uyumsuzluğun boyutunun bir ifadesiydi.
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Barbarlık, medeniyet arayışında olan insan hayatının kabul etmeyeceği birçok şekilde kendini gösteriyordu. Çıkara ve kan davasına
dayalı öldürmeler, idare ve yönetimdeki düzensizlikler, başkalarıyla ilişkilerdeki gayrıinsanilikler, insanı ıslaha düşman sayan anlayışlar; bütün
bunlar daha önce işaret edilen çeşitli uygulamalarda ortaya çıkmaktadır. Diğer bir kısmını ise şu şekilde verebiliriz:
7.4.3.1. Kız Çocuklarının Diri Diri Toprağa Gömülmesi
Erkeklerin kadınlara üstün tutulması medenî olmayan toplumlarda
yaygın bir anlayıştır. Bu anlayış, Arap Yarımadası’nda açık bir biçimde ortaya çıkmıştır. Arap, her zaman savaş ve çatışma içinde olduğu için kabileyi savunacak, kabilenin sahip olduğu şeyleri koruyacak
oğullara ihtiyacı vardır. Bu yüzden Arap için en zor zamanlar, eşinin
bir kız çocuğu dünyaya getirdiği haberinin ulaştırıldığı zamanlar olmuştur. Kur’an bu sahneyi şöyle tasvir etmektedir: “Onlardan birine
kız müjdelendiği zaman öfkelenmiş olarak yüzü kapkara kesilir.”
(Nahl, 16/58)

Haberi alan kişi, kız çocuğu sebebiyle ayıplanmamak için kavminden saklanır; dünyası başına yıkılmışçasına bu yükten ve ayıptan
nasıl kurtulacağını düşünüp dururdu. Kur’an’ın tasvir ettiği iki durum
arasında şaşırır kalırdı: “Kendisine verilen müjdenin kötülüğünden
dolayı kavminden gizlenir. Onu, aşağılık duygusu içinde yanında
mı tutsun, yoksa toprağa mı gömsün! Bakın ki, verdikleri hüküm
ne kadar kötüdür!” (Nahl, 16/59)
Arapların çoğunluğu ikinci yolu tercih ediyorlardı. O da bebeği
alıp çöle götürmek; sonra onun için bir çukur kazmak, kolları arasında
çığlık atarken bebeği diri diri toprağa gömmek! Babanın(!) bu durumda kalbi titremez ve bebeğe şefkat de etmezdi!
Kız çocuklarının çok azı bu azap veren akıbetten kurtulabilirdi.
Onlara da onur kırıcı bir şekilde davranırlardı.
Fakat zaman, bu fiili doğru bulmayan, kavimlerini bu uygulamayı iptale teşvik eden erkeklerden uzak olmamıştır. Onlardan biri
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de Amr b. Nevfel’di. Kız bebeklerini babalarından alıyor, evinde
onları yetiştiriyor, sorumluluklarını üstleniyor; büyüdükten sonra
babalarını, kızlarını almak veya kendisinin yanında -kızlarından biri
gibi- bırakmak arasında serbest bırakıyordu. Onurlu insanlar onu
örnek alıyorlardı.
7.4.3.2. Bazı Kesimlere Karşı Toplumsal Zulüm
Köle ve cariyelere yapılan toplumsal zulüm uygulamalarını, aynı
şeylerin kadına da yapıldığını, evleninceye kadar ona haksızlık yapıldığını, geriye kalan hakareti de kocasının tamamladığını daha önce
açıklamıştık. Kocası, kadının onurunu heder etmede çok ileri giderdi.
Evlenir ve sebepsiz yere, sayı sınırlaması olmaksızın boşardı. Bu esnada kadının hiçbir fikri, kendine mahsus malî hakları ve bu haklara
dayalı malları olmazdı. Tam tersine kadın, erkeğin mal varlığından biri
sayılırdı. Adam öldüğünde, oğulları kadını miras olarak alır; isterse
kadını serbest bırakır, isterse babalarından sonra bir daha evlenemeyecek şekilde alıkoyar ya da -içlerinden biri- onunla evlenirdi. Kadının
kocasının veya babasının malına mirasçı olamadığını anlatmaya bile
gerek yok! Mal sadece kocanındı. Ancak bir anne, bir eş ve bir kız evladı olarak kadına iyi davranan bir grup onurlu insan da vardı. Kadınların aşağılanmasına ve haklarının çiğnenmesine izin vermiyorlardı. O
insanlardan biri de Rasûlullah ’ﷺin ilk eşi Hatice bt. Huveylid  idi.
Malı olan bir kadındı. Rasûlullah ﷺ, evlenmeden önce onun mallarıyla
ticaret yapardı.
7.4.3.3. Yetim Malı Yemek
Araplar arasında, babası, bütün ömrünü o malı kazanmak için
harcamış olsa bile babalarının mallarına küçükler mirasçı olamıyorlardı. Çünkü küçükler, savaşabilecek güçte değillerdi. Mal, güçlü ve
kuvvetli olana aitti. Bu nedenle adamın güçlü akrabaları mallarını alıp
çocuklarına bir şey vermiyor ve küçükleri iki musibetle karşı karşıya
bırakıyorlardı: Hem babalarını hem de mallarını kaybetmeleri.
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7.4.3.4. Güçlü Olanın Zayıf Olana Saldırması
Arap kabilelerinin savaşlarının büyük çoğunluğu haklı veya kabul
edilebilir nedenlerle yapılmış savaşlar değil, hâkimiyet, baskı ve güç
gösterisiydi. Zenginliklerin gasbedilmesiydi ki, aralarındaki çatışmaları
en meşhur sebebi de buydu. Komşularında zayıflık gören her kabile;
onlara saldırmaya, mallarını gasbetmeye, erkeklerini köle olarak almaya ve kadınlarını şehvetlerini tatmin aracı yapmaya çalışırdı. Aralarında güzel komşuluk ilişkileri yoktu. Bilakis her biri diğerine karşı
pusudaydı. Bu nedenle düzenli ticaret yapabilmek ve hayatlarını sürdürebilmek için savaşılmasını haram saydıkları bazı aylar belirlemişlerdi.
Aynı şekilde kervanlara saldırmada, mallarını çalmada ve kervandakileri köleleştirip köle pazarlarında satmada mahir kabileler de vardı.
7.4.3.5. Kabile Asabiyetinin Hâkim Olması
Ataerkil ilkel bütün sistemlerde aynı babanın çocukları, dayanışma
içindeki bir toplulukta düzen kurar, birlikte oturur ve toplu halde yaşarlar. Bilahare sayıları çoğalır ve her zaman aynı babaya nispet edilen ve
kabile diye isimlendirilen bir topluluk meydana gelir. Bulundukları yerler
kendilerine dar gelmeye, gelirleri azalmaya başladığında içlerinden biri
ana kabileden ayrılmak zorunda kalırdı. Bu durumda bütün çocuklarını
yanına alıp başka bir yere gider ve aynı süreç yeniden başlardı.
Aynı kabilenin fertlerini güçlü bağlar birbirine bağlardı. Arap’ın,
kabilesine olan bağlılığı, anlatılabilecek bir bağlılık değildi: Onlar soylarıyla gurur duyuyorlar, kanlarının temiz olması için itina gösteriyor, bu
yüzden de diğer kabiledekilerle evlilik yapmayıp karışmıyorlardı.
Kabileye genellikle, yaşça büyük olan hükmediyordu. Kör bir taassupla kendisine itaat etmeleri, bu kişinin hakkıydı. Son söz onundu,
hatalı da olsa sözü reddedilemezdi. Öfkelendiğinde, öfkesi sebebiyle
yüz bin kılıcın harekete geçtiği itaat edilen ahmak815 olarak adlandırılan kimseler de vardı, ama niçin kızdığı da sorulmazdı.
815 Hendek Savaşı’nda Kureyş’le birlik olup Medine’ye saldıran Gatafanlıların l deri Uyeyne b. Hısn’dır. Emrinde kalabalık bir kitle vardır. Yukarıdaki lakap,
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Arap, kabilesinden herhangi birinin yardımına koşmak için harekete geçer ve öleceğini bilse bile geri durmaz, olayı araştırmaz, bilakis
kabilesine mensup olanın yanında dururdu. Onun veya muhalifinin
haklı olması bir şeyi değiştirmezdi. Hatta bunu övünme sebebi sayarlar ve bazıları bununla ilgili şiirler yazardı.
Araplar asla birçok kabile içeren devlet düzeni tanımamışlardır.
Böyle bir şey onlar için ne düşünülebilirdi ne de makuldü.
7.4.3.6. Hurafelerin Yaygın Olması
İlkel toplumlar; şekilleri farklı ama içerikleri aynı olan bir özellikte
neredeyse ortaktırlar. O da aralarında hurafelerin ve aklı çalıştırmamanın yaygın olmasıdır. Bu yüzden de düzenbazlar ve sihirbazlar onların
zayıflıklarını kullanmışlar ve onlarla eğlenmişlerdir. Arapların da bu durumdan nasipleri bol olmuştur. Putlara bekçilik yapanlar ilahları adına
onları soyuyor, büyücüler de onlarla oynuyorlardı. Onlardan hiçbirinin, kâhine ya da müneccime danışmadıkça küçük ya da büyük bir işe
girişmemesinden daha iyi bir örnek yoktur bu durumu izah eden!
Şaşırtıcı olan, Rasulullah ’ﷺin peygamberliğinden önce kabilelere hâkim olan büyücüler ve sihirbazlarla ilgili söz konusu yaygın halin,
modern çağımızda kendini medenî ve gelişmiş bir ülke olarak ilan eden
pek çok ülkede farklı şekillerde yeniden baş gösteriyor olmasıdır. Hatta
sihirbazların internette siteleri bile vardır. Uydu kanalları, onlara kanmış
olan kimselerle birlikte onlar adına yayın yapar hale gelmiştir!
7.4.3.7. Kötü Ahlak ve Kabalık
Bu konu, sesini yükseltmede, pazarlarda bağırma, malî muamelelerde hile yapma, insanların mallarını batıl yollarla yeme, annebabalar sebebiyle ayıplama, itibarı ve malı olmadıkça yaşlıların yaşına
dikkat etmeme gibi kabalık ve kötü ahlak şekillerinde gözükmektedir.
Arapların bundan da hisseleri bol olmuştur. Arap yarımadasında bir
Peygamberimiz  ﷺtarafından verilmiştir. Mekke’nin fethinden sonra Müslüman
olmuştur. Müellefe-i kulub arasında yer almıştır. (Çeviren).
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medeniyet inşa etmelerine imkân tanımayan bu kötü uygulamaları
anlattıktan sonra şunu sorabiliriz: Rasulullah ﷺ, karşı karşıya olduğu
cahiliye uygulamalarını nasıl tedavi etmiştir? Medeniyette yükselmek
için nasıl yeni bir yol çizebilmiştir? Bu soruların cevaplarını şu başlıklar
halinde verebiliriz:
7.4.4. Hurafeleri Yok Ederek Aklı Özgürleştirmesi
Rasulullah  ﷺpeygamber olarak gelip davetini açıktan yapmaya
başladığından itibaren gaybı bildiklerini iddia eden hurafecilerle karşı
karşıya gelmiştir. Kur’an ayetleri bu durumu açıklayarak nazil olmuştur: “De ki: ‘Göklerde ve yerde gaybı Allah’tan başka bilen yoktur.’ Ne zaman diriltileceklerini de bilmezler.” (Neml, 27/65)
Allah teâlâ, aralarında peygamberlerin de bulunduğu bütün yaratılmışlardan gaybın bilgisini nefyetmiştir. Gaybı hiç kimse bilemez.
Nitekim şöyle buyurmaktadır: “Gaybı bilen Allah, gayba kimseyi
muttali kılmaz.” (Cin, 72/26)
Allah teâlâ Rasulullah ’ﷺe, şöyle söylemesini emretmiştir: “De ki:
‘Ben, Allah’ın dilediğinden başka kendime herhangi bir fayda
veya zarar verecek güce sahip değilim. Eğer ben gaybı bilseydim
elbette daha çok hayır yapmak isterdim ve bana hiçbir fenalık
dokunmazdı. Ben sadece inanan bir kavim için bir uyarıcı ve
müjdeleyiciyim.’” (A’râf, 7/188)
Yüce Allah gaybı, bilgisini kendisine tahsis ettiği beş konu halinde
vermiştir: “Kıyamet vakti hakkındaki bilgi, ancak Allah’ın katındadır. Yağmuru O yağdırır, rahimlerde olanı O bilir. Hiç kimse
yarın ne kazanacağını bilemez. Yine hiç kimse nerede öleceğini
bilemez. Şüphesiz Allah, her şeyi bilendir, her şeyden haberdardır.” (Lokman, 31/34)
Bu şekilde cahillerin saflıklarını kullanan, hurafelerle ve düzenbazlıklarla onları yanıltanların önündeki yolları kapatmıştır. Hatta onun
yaptığı en büyük işlerden biri, sadece Allah’a kulluk etmeye, putları bir
kenara atmaya çağırmasıdır. Yüce Allah’ın, yeryüzünde hâkimiyete ehil
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kılacak kabiliyetler ve imkânlar verdiği insan aklının, kendine hükmü
geçmeyen, başkasına ise evleviyetle fayda veya zarar veremeyen taştan
heykellere secde/ibadet etmeyi kabul etmesi ne kadar da zordur!
Rasulullah ’ﷺin risaleti, putlara tapmayı insan aklı için en büyük
kayıp, fikrî ve itikadî en büyük çöküş saymıştır. İnsan, kendi elleriyle
yaptıklarına nasıl kul olabilir?! Taştan heykel yapan biri, işini bitirdikten sonra nasıl ona secde eder, yavarır, sıkıntılarını giderebileceğini
düşünür de rızasını kazanmak ve günahlarını affettirmek için çeşitli
amellerle ona yaklaşmaya çalışır?!
İslam, aklı ve fikri kullanmaya önem vermiştir. Bütün insanlara
yeryüzünde dolaşarak evren üzerinde düşünmeyi ve Allah’ın yarattıkları üzerinde tefekkür etmeyi emretmiştir: “De ki: Yeryüzünde gezip
dolaşın da, Allah ilk baştan nasıl yaratmış bir bakın. İşte Allah
bundan sonra (aynı şekilde) ahiret hayatını da yaratacaktır. Gerçekten Allah her şeye kadirdir.” (Ankebût, 29/20)
Yüce Allah, başkalarından ibret almaları için insanlardan, yeryüzünü ifsad edenlerin akıbeti üzerinde düşünmelerini istemiştir: “De ki:
Yeryüzünde gezin de, günahkârların âkıbeti nice oldu, görün!”
(Neml, 27/69)

İnsanları, yaratılmışlara bakmaları, Yaratıcının varlığına delil getirmeleri için kâinata yönlendirmiş ve ayeti, sebeplerle sonuçları arasında bağ kuran akılla düşünmelerini istemiştir: “Şüphesiz göklerin ve
yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri peşinden gelmesinde, insanlara fayda veren şeylerle yüklü olarak denizde yüzüp
giden gemilerde, Allah’ın gökten indirip de ölü haldeki toprağı canlandırdığı suda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında,
rüzgârları ve yer ile gök arasında emre hazır bekleyen bulutları
yönlendirmesinde düşünen bir toplum için (Allah’ın varlığını ve
birliğini isbatlayan) birçok deliller vardır.” (Bakara, 2/164)
Yaratılmışlar üzerinde düşünmek, bize apaçık parlak hakikati gösterecektir. Yaratılmışlardaki düzen ve ahenk, Yaratıcının bir olduğu
gerçeğine delalet edecektir. Yeryüzüne bakan kişi, onun güneşin et-
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rafında dönen bir yıldız olduğunu görür. Güneş de dönmektedir. Her
semavî cisim, kendisi için Allah’ın belirlediği bir yörüngede dönmektedir. Hatta bilim adamları, insanoğlunun gücü nispetinde görülebilecek en son yere ulaşmışlar ve onun da Allah’tan başka hiç kimsenin
bilmediği bir şeyin etrafında dönmekte olduğunu öğrenmişlerdir.
Bütün bunlara ve kâinattaki en küçük birliğe baktığımızda onun
atom çekirdeği olduğunu; elektron ve protonların çekirdeğin merkezi
etrafında döndüğünü görüyoruz.
Evrendeki bu düzen ve bütünlük bizi nereye götürüyor? Tabiî ki
Allah’ın birliğinden başka bir şeye götürmemektedir, zira bunlar yüce
Allah’ın varlık ve birliğinin delilleridir: “Şüphesiz göklerin ve yerin
yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri peşinden gelmesinde,
insanlara fayda veren şeylerle yüklü olarak denizde yüzüp giden
gemilerde, Allah’ın gökten indirip de ölü haldeki toprağı canlandırdığı suda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgârları
ve yer ile gök arasında emre hazır bekleyen bulutları yönlendirmesinde düşünen bir toplum için (Allah’ın varlığını ve birliğini
isbatlayan) birçok delil vardır.” (Bakara, 2/164)
Akıl, soyutlanıp özgürleştiğinde Allah’tan başkasına ulaşamaz.
İnsanlar ancak akıllarını cehalete, hurafelere ve düzenbazlıklara kul
haline getirdiklerinde sapmışlardır. Bu sebepledir ki Rasûlullah ’ﷺe
akıl ve mantıkla karşı çıkılmamış, aksine işkence ve engellemelerle,
insanların kendisini ve Kur’an ayetlerini dinlemekten alıkonulmasıyla
karşı karşıya bırakılmıştır. Kur’an’ın naklettiği üzere şöyle söylemişlerdir: “İnkâr edenler, ‘Bu Kur’an’ı dinlemeyin, okunurken gürültü
yapın. Umulur ki bastırırsınız.’ dediler.” (Fussilet, 41/26)
7.4.5. İnsanı Özgürleştirmesi
Rasulullah ’ﷺin öğretilerinde insana ve insanın çeşitli türleriyle
kölelik boyunduruğundan kurtarılmasına dair önemli bir medeniyet
hedefi vardır. Kuşkusuz Rasulullah ﷺ, bulunduğu toplumdaki insan
özgürleştirilmeden salih ve olumlu bir toplumun var olamayacağını
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biliyordu. Bu amaçla insanın ruhunun ve nefsinin Allah’tan başkasına
kul olmaktan kurtarılmasıyla işe başladı. İnsana, hevasına ve hevasının
isteğine itaat etme eğilimine gem vurmayı emretti. Allah teâlâ bu durumu niteleyerek şöyle buyurmaktadır: “Hevalarını kendine ilah edineni gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın? Yoksa (Rasûlüm!)
sen, onların çoğunun gerçekten (söz) dinleyeceğini yahut düşüneceğini mi sanıyorsun? Hayır, onlar hayvanlar gibidir, hatta onlar
yolca daha da sapıktırlar.” (Furkan, 25/43-44)
Nitekim zillete düşürecek, esir edecek, iradesini kıracak olan şehvetlerinden ve şehvetlerine kapılmaktan insanı kurtarmıştır. Hemcinsi
olan insana kulluktan da onu kurtarmıştır. Bu kulluk, onu teslim almış,
küçük düşürmüş ve gelişip ilerlemesine engel olmuştur.
Medeniyet için bir çıkış noktası olması özelliğiyle insanın özgürleştirilmesini esas alan Muhammedî bakış açısı, tarih boyunca varlığını sürdüren eşsiz birçok medeniyet ürünüyle kesinlikle çatışmaktadır.
Çünkü bu ürünler; taş yapımında, kayaların oyulmasında, yerin kazılmasında veya buna benzer işlerde binlerce insanın kullanılması, aşağılanması ve köleleştirilmesi üzerine bina edilmişlerdir.
Kuşkusuz Rasulullah ﷺ, ıslaha yönelik yüce ve olumlu bir değerin
yaygınlaştırılmasının, binlerce yıl ayakta kalabilecek büyük bir taş binadan kat kat daha faydalı olduğunu düşünmektedir.
7.4.6. İlim Medeniyeti
Rasulullah  ﷺilmin medeniyetin ayakta durmasında merkezî bir
esas olduğunun farkındaydı. Adı ilim, marifet ve kültür olan yeni bir
döneme başladı. İncelikli bir tespitle Muhammedî Risalet tarihi, o bölgede ortaya çıkan belli başlı ilimlerin tamamının başlangıç tarihi kabul edilmiştir. O okumayı, yazmayı emrediyor, Kur’an’ın ilk ayetleri
“Oku” emriyle başlıyordu. Peygamber ﷺ, İslam devletindeki kadın,
çocuk ve yaşlı herkesi, erkekleri ve gençleri nasıl teşvik ettiyse aynı
şekilde ilim öğrenmeye teşvik etmiştir. Hatta ilmi, Muhammedî risaletin biricik mirası saymıştır. Hadisleri arasındaki muazzam hadislerin-
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de şöyle buyurmaktadır: “Kuşkusuz melekler, ilim talep eden kişiden hoşnut olduklarını göstermek için kanatlarını yere indirirler.
Peygamberler ne bir dinar ne de bir dirhem miras bırakmışlardır.
Sadece ilmi miras bırakmışlardır. Her kim ondan bir pay alırsa;
şüphesiz bol bir pay almış demektir. “816 “İlim öğrenmek her Müslümana farzdır.”817
Bu ve benzeri öğretiler sayesinde ilim öğrenmeye, nerede olursa olsun marifeti ve hikmeti araştırmaya sevkedecek etkenler ortaya
çıkmıştır. Rasulullah ’ﷺin peygamberliği üzerinden birkaç on yıl geçmeden İslam devleti, çeşitli yönleriyle ilim ve marifet yayan bir ışık
kaynağı haline gelmiştir. İslam devletinin büyük ilmî etkisi ve bütün
dünyaya katkısı sebebiyle buraya sığmayacak kadar çok açıklama yapılması mümkündür.
7.4.7. İnsana Dair Gerçekleştirdiği Değişimler
İnsan, Rasulullah ’ﷺin gerçekleştirdiği değişim alanları içindeki en
önemli alanı temsil eder. İnsan, davetin muhatabı ve Rasûlullah  ﷺile
diğer peygamber kardeşlerinin getirdiği mesajın konusudur.
İnsanı değiştirmek, toplumdaki her türlü değişim projeleri içerisinde ilk ve en önemli adımdır. O bağlamda dinî, ahlakî, siyasî ve medenî
değişim gerçekleştirilir.
Rasulullah ’ﷺin hayatına dönüp “İnsanda ne gibi değişimler
meydana getirmiştir?” diye sorguladığımızda cevabı, onun sözlü tavsiyelerinde, insanlarla olan ilişkilerinde kullandığı yöntemlerde bulmaktayız. Aynı şekilde ilmî vakıada, Rasûlullah ’ﷺin peygamberliğinden önce Arap yarımadasındaki insan olgusuyla kıyasladığımızda
bulabilmekteyiz.
İnsana dair gerçekleştirdiği değişimlerin en belirgin özellikleri şu
hususlarda gözükmektedir:
816 Ebu Davud, 3641; Tirmizi, 2682.
817 İbn Mace, 224.
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7.4.7.1. İnsan Onuru
Rasulullah ﷺ, insan onurunu, insanın yüce Yaratıcı tarafından değerli kılınan mükerrem bir varlık olduğunu vurgulamış ve onunla bu
değer çerçevesinde ilişki kurmayı bizlere farz kılmıştır. İsra suresinde
şöyle gelmiştir: “Biz, hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi
kıldık. Onları, (çeşitli nakil vasıtaları ile) karada ve denizde taşıdık;
kendilerine güzel güzel rızıklar verdik; yine onları, yarattıklarımızın birçoğundan cidden üstün kıldık.” (İsrâ, 17/70)
Nitekim Kur’an, aynı sûrede bize, Âdemoğlunu mükerrem kılması
sebebiyle Yüce Rabbine, Şeytanın nasıl itiraz ettiğini aktarmaktadır:
“Dedi ki: ‘Şu benden üstün kıldığına da bir bak! Yemin ederim
ki, eğer beni kıyamete kadar yaşatırsan, pek azı dışında, onun
neslini kendime bağlayacağım!’” (İsrâ, 17/62)
İnsana değer verilmesi, salt bu konunun belirtilmesi ve konumunun açıklamasıyla kalmamıştır. Bilakis uygulamalara baktığımızda,
Rasulullah ’ﷺin getirdiği tavsiye ve emirlerinde, bu değer vermenin
izlerini görebilmekteyiz. Bunlardan bazıları şunlardır:
* Rasulullah  ﷺinsanın, hemcinsini hakir görmesinin caiz olmayacağını vurgulayarak şöyle demiştir: “Müslüman kardeşini hor görmesi, kişiye kötülük olarak yeter.”818
* Başkalarını hakir görmek, insan onurunu ihlal etme manzaralarından biridir. Aşağılamak kötü bir sözle, küçümseme ima eden bir
işaretle veya büyüklenme ve kibirle olabilir.
* Rasulullah  ﷺaynı şekilde insanların, kendi hemcinsleri arasında
meydana getirdikleri farkları ortadan kaldırmaya da önem vermiştir.
Bunlar insanın değerini ve onurunu rengi, cinsiyeti ve kabile aidiyetinden dolayı heder eden farklardır. Bu farklar, çok şey ifade etmektedir.
Araplar, başka bir sebeple değil; sadece kendilerinin koyduğu, objektif
hiçbir kıstasa dayanmayan birtakım değerlendirmelerden yola çıkarak
bazılarına küçümseyici ve aşağılayıcı bir gözle bakarlardı. Böyle bir du818 Müslim, 2564.
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rumda toplumda insanın konumu kabiliyet ve yeterliliği, dindarlığı ve
ahlakı, topluma katkısı ve toplumla etkileşimine göre değil; hiçbir etkisinin olmadığı durumlara göre şekillenmektedir. Oysa kabileye, cinsiyete ve renge mensubiyeti onun yetenekleri veya imkânlarına dair bir
şey ifade etmez. Bilakis bu, kişinin hiçbir karar ve tercihinin olmadığı
bir durumdur.
Rasulullah ﷺ, bu bozuk kıstasları yok edip geçersiz kılmıştır. İnsanların; üstünlük ve değerlerini, öncelikle insan olmalarından aldıklarını,
bilahare yaptıklarının, davranışlarının, yeteneklerinin ve verdiklerinin
sonucunda elde ettiklerine hükmetmiştir.
Peygamberimiz  ﷺbu hususu, kendisine tâbi olanlardan büyük bir
topluluğun şahid olduğu hac mevsiminde önemle ortaya koymuştur.
Ebu Nadra’dan naklediliyor: “Teşrik günlerinin819 ortalarında Rasulullah ’ﷺin hutbesini dinleyenlerden biri bana anlattı. Rasulullah  ﷺdedi
ki: “Ey insanlar! Dikkat edin! Muhakkak ki Rabbiniz birdir. Babanız birdir. Dikkat edin! Ne Arabın, Arap olmayana ne de Arap
olmayanın Arap olana bir üstünlüğü vardır. Kırmızının siyaha üstünlüğü olmadığı gibi siyahın da kırmızıya üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir. Tebliğ ettim mi?” Dinleyenler, “Allah’ın
Rasulü  ﷺtebliğ etmiştir.” diyerek cevap verdiler.”820
İnsanı değerli kılma faaliyetinin etkisi, onun iç dünyası ve psikolojisiyle sınırlı kalmayacak, aksine insanın enerjisini harekete geçiren
önemli bir araç olacaktır. Buradan hareketle insan, hayatın bütün
alanlarına, hayatta etkili biri olarak çıkacak ve sahip olduğu enerji ve
güç coşacaktır.

Rasulullah ’ﷺin insana verdiği değer, hayat alanına özgü kalmamış;
insanın ölümünün ardından da devam etmiştir. Mescid-i Nebevi’nin temizliğiyle ilgilenen siyahî bir kadın hakkında şöyle bir rivayet gelmiştir.
Peygamber  ﷺinsanlara onu sorar. Kadının öldüğünü ve kendisini rahatsız etmek istemedikleri için haber vermediklerini söylerler. Kadının
819 Kurban bayramının ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri. (Çeviren).
820 Ahmed, 22978.
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konumunu küçük görmüş gibidirler. Peygamberimiz  ﷺder ki: “Bana
bildirseydiniz olmaz mıydı?” Ardından kabrini sormuş ve gidip başında dua etmiştir.821
Ashabının, Peygamberimiz  ﷺile yaşadığı bu olaylar, onların kalplerine işliyor ve hayatın çeşitli alanlarını etkilemek üzere onlara bir
enerji veriyordu. Kıymetlerini, neseplerinden ya da insanların onlara
bakışlarından değil; kendi yaptıklarından ve ürettiklerinden aldıkları
şuurunu onlara kazandırıyordu.
7.4.7.2. Kanının, Malının ve Onurunun Dokunulmazlığı
Rasulullah ﷺ, insanın kıymetini, kanının dokunulmazlığını, cezalandırmayı hak edecek bir suç işlemediği sürece kanının akıtılmasının
caiz olmayacağını teyid etmiştir. Aynı şekilde malının dokunulmazlığını, malının gasbedilerek veya çalınarak, aşırılarak, hile veya aldatmayla alınamayacağını belirtmiştir. Onurunun dokunulmaz olduğunu da
vurgulamıştır. İnsanların, onun hakkında gıyabında hoşlanmayacağı
sözlerle konuşmaları caiz değildir. İspat edecek bir delil bulunmadığı
sürece herhangi bir suçla itham edilemez.
Rasulullah  ﷺhac mevsiminde insanlara hitap etmiş ve şöyle diyerek bu ilkeleri vurgulamıştır: “Şüphesiz kanlarınız, mallarınız, onurlarınız; bu ayınızdaki, bu beldenizdeki bu gününüzün dokunulmaz
olduğu gibi dokunulmazdır. Burada bulunanlar bulunmayanlara
tebliğ etsin. Muhakkak ki burada bulunan bir kişi, kendisinden
daha iyi anlayacak birilerine tebliğ edebilir.”822
7.5. Dinî Alanda Gerçekleştirdiği Değişim
Yüce Allah insanları, Kendisine hiçbir şeyi şirk koşmayan muvahhidler olarak yaratmıştır. İnsanlar uzun asırlar boyunca O’na kulluk
yapmışlar, aradan çok zaman geçip beldelere dağıldıklarında ise verdikleri sözü unutarak O’nun dosdoğru yolundan sapmış ve Allah’ın
821 Buhari, 458; Müslim, 956.
822 Buhari, 67; Müslim, 1679.
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dışındakilere (sahte ilahlara) kulluk etmişlerdir. Bunun üzerine Yüce
Allah insanlara Zatını hatırlatacak, onlara doğru yolu gösterecek peygamberler göndermiştir. Bir millet doğru yoldan uzaklaştığında başka
bir peygamber daha yollamıştır. Bu durum Rasûlullah  ﷺve nihaî dini
İslam’la peygamberlik sona erene kadar devam etmiştir.
Gelin inanç ve dinî açıdan dünyanın Rasûlullah ’ﷺin gelişinden
önceki durumuna bir göz atalım:
7.5.1. Genel Bir Bakış
İnsana, sıkıntı anında kulluk edeceği bir varlığa yönelmeye ve ibadet ederek ona yaklaşmaya sevkeden fıtrî bir çağrı yerleştirilmiştir.
Âdem ’dan günümüze hiç kimse bu çağrıdan hali olmamıştır, kıyamet gününe kadar da olmayacaktır. Bu çağrı, net bir şekilde insanoğlunun içinde; onu yaratan, öldüren ve rızık veren biri olduğuna dair
esaslı bir Yüce Yaratıcı bilgisinin/tasavvurunun olduğunu göstermektedir. Rasulullah ﷺ, her birimizin içinde var olan bu merkezî ve fıtrî
çağrının hikmetini açıklamıştır. Rabbi, Kur’an’da buna dikkat çekmektedir: “Kıyamet gününde, ‘Biz bundan habersizdik.’ demeyesiniz
diye Rabbin, Âdem oğullarından, onların bellerinden zürriyetlerini çıkardı, onları kendilerine şahid tuttu ve dedi ki: ‘Ben sizin
Rabbiniz değil miyim?’ (Onlar da), ‘Evet (buna) şâhid olduk.’ dediler.” (A’râf, 7/172)
İşte fıtrî çağrı budur ve Rasulullah ﷺ, hadislerinde bunu açıklamıştır. Iyaz b. Himâr el-Mücâşî  rivayet ediyor: “Rasulullah  ﷺbir
gün hutbede dedi ki: “Dikkat edin! Rabbim bu gün bana öğrettiklerinden sizin bilmediklerinizi, size öğretmemi emretti. Allah teâlâ
buyuruyor ki: Bir kula verdiğim her mal helaldir. Şüphesiz Ben,
kullarımın hepsini Hanif olarak yarattım. Derken şeytanlar gelip onları dinlerinden uzaklaştırdılar. Onlara helal kıldığım şeyleri
haram saydılar. Hakkında hiçbir delil indirmediğim şeyleri Bana
ortak koşmalarını onlara emrettiler.”823
823 Müslim, 2865.
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Kullarda asıl olan tevhiddir, şirk koşmamaktır. Bu, insanların, üzerinde yaratıldıkları fıtrattır. Ebu Hureyre ’tan nakledildiğine göre
Peygamber  ﷺşöyle buyurdular: “Doğan her çocuk fıtrat üzere doğar. Bilahare anne-babası onu Yahudileştirir, Hristiyanlaştırır veya
Mecusileştirir.”824 Ardından Ebu Hureyre  şu ayeti okumuştur:
“(Rasûlüm!) Sen yüzünü hanîf olarak dine, Allah insanları hangi
fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir. Allah’ın yaratışında değişme
yoktur. İşte dosdoğru din budur; fakat insanların çoğu bilmezler.” (Rum, 30/30)
İnsan, hayatı boyunca ulaşamasa bile sürekli bu çağrıyı araştırır ve
bu çağrının peşinden koşar. İbadet, onun hayatının esaslarındandır.
“Bundan dolayıdır ki antik şehirlerle ilgili yapılan kazılarda okulu, kaleleri, surları olmayan şehirler bulunmuş olmasına rağmen asla mabetsiz
bir şehir bulunamamıştır.”825
İbadet, kalplerin merkezinde yer alan bir husustur. İnsanın bir an
olsun kulluk ederken yönelebileceği bir Yaratıcının varlığı düşüncesinden uzak kalması mümkün değildir. O toplumlarda sihrin, düzenbazlığın ve kâhinliğin yayılması, herkesin içinde Tanrı şeklinde temsil edilen muktedir ve baskın bir güçten duyulan korkunun izinden başka bir
şey değildir. İnsan, bu karşı konulamaz gücün gazabından emin olmak
için bir büyücüğe, kâhine veya düzenbaza ihtiyaç duymuştur.
Heva ve sapkınlıklar farklı farklı olmuş, insanlar evrende bulunan
her şeye kulluk etmişler; güneşe, aya ve diğer yıldızlara tapmışlar, çeşitli türleriyle hayvanlara, ağaçlara, meyvelere, salihlere ve diğerlerine,
krallara ve başkalarına ibadet etmişlerdir. İnsanlar onları, ilahî bir soy
kabul etmişlerdir.
Aynı anda ilahların sayısını birden fazla kabul eden insanlar olduğu gibi ilahın bir olduğunu kabul eden insanlar da vardır. Will Durant,
sadece Hindistan’da tapılan tanrıların sayısıyla ilgili olarak şöyle diyor:
“Ancak biz Hindistan’da büyükler mezarlığını dolduran üç milyon tanrı824 Buhari, 1358; Müslim, 2658.
825 Will Durant, Kıssatü’l-Hadâra / Medeniyet Tarihi.
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dan sadece beşini anlatacağız. Eğer bu tanrıların isimlerinin dökümünü
yapacak olursak bu yüz cildi bulur. Bunlardan bazılarının karakteri, meleklere yakındır. Bazıları ise bizim şeytan olarak adlandırabileceklerimizdir. Onlardan bir grubu semavî cisimler, bir kısmı ise güzel şans tanrısı
olan Lakshmi gibi tılsımlardır. Bu tanrıların çoğu yeryüzünün hayvanları
veya göğün kuşlarıdır. Hindli, hayvanla insan arasında önemli bir fark
görmez. Hayvan da insan gibi ruhu olan bir varlıktır. Ruhlar, insanoğlundan hayvan nesillerine sürekli intikal halindedirler. Daha sonra insana bir daha dönecektir. Söz gelimi fil, tanrı Ganesha olmuştur. Onu
Shiva’nın oğlu saymışlardır. Aynı şekilde maymunlar, yılanlar da korku
kaynağıdır. Bundan dolayı tanrıların karakteri olmuşlardır. Yılan ki tek
ısırığı süratli bir ölüme yol açabilmektedir. İsmi Naja’dır. Onlar nezdinde
kutsallığı olan bir hayvandır. Timsahların, kaplanların, tavus kuşlarının,
papağanların; hatta farelerin bile ibadette bir hakları vardır.”826
İnsan bedenindeki organlara; tenasül organlarına tapan insanlar
olmuştur. Nitekim Will Durant, Hindlilerin ibadetleriyle ilgili şunları
söylemektedir: “Shiva adında bir tanrı vardı. Sembolü, erkeklik organıydı. Onunla ilgili kitap, Kutsal Tantra’nın bazı bölümleridir. Diğer
Tanrı Shakt, Shiva’ya nispetle -onların bazen tasvir ettiği gibi- Kali’nin
karısıdır. Harekete geçiren güç sayılan Tanrı Shiva’yı, bazen cinsel
aktivite halindeyken tasvir etmektedirler. Bu iki gücü Hintliler Lenca
ve Yuni adını verdikleri putlarla sembolize etmektedirler ki, bunlar,
erkeğin ve kadının cinsel organlarının tasviridir.”827
Yüce Allah’ın hiçbir milleti, kendilerini Allah’a kulluğa çağıran
peygamberlerden mahrum bırakmamış olmasına rağmen insanlar, bu
sapkınlıklar içinde yaşamışlardır. Peygamberlere rağmen sapkınlıkları
ve hurafeleri içinde yaşamaya devam etmişlerdir. Rasulullah ﷺ, Allah
’nin şu sözüyle bunu haber vermektedir: “Biz seni müjdeleyici ve
uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Her millet için mutlaka bir uyarıcı (peygamber) bulunmuştur.” (Fâtır, 35/24)
826 Will Durant, Kıssatü’l-Hadâra / Medeniyet Tarihi, 1/658.
827 Will Durant, Kıssatü’l-Hadâra / Medeniyet Tarihi, 1/876.
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“Allah’a andolsun, senden önceki ümmetlere de (peygamberler) göndermişizdir. Fakat şeytan onlara işlerini süslü gösterdi de
(iman etmediler). işte o, bugün onların velisidir. Ve onlar için elem
verici bir azap vardır.” (Nahl, 16/63)
Allah teâlâ, Kendisine, şirk koşanlara Âhiret’te azap etmeden önce
her kavme peygamber göndermiş olmayı gerekli bir şart saymıştır:
“Kim hidayet yolunu seçerse, bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur; kim de doğruluktan saparsa, kendi zararına sapmış
olur. Hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü üslenmez. Biz,
bir peygamber göndermedikçe (kimseye) azap edecek değiliz.”
(İsrâ, 17/15)

Şüphe yok ki Araplar İbrahim  ve oğlu İsmail  ile Hâcer’i takip
eden bir dönemde tevhid inancı üzere yaşamışlardır. İsmail  onların
arasında büyümüş ve sadece Allah’a çağıran bir peygamber olmuştur.
Uzun bir aradan sonra Amr b. Luhay el-Huzâî adında bir adam gelmiş
ve İbrahim ’ın dinini değiştirmiş, putları getirip Mescid-i Haram’a
dikmiştir. Allah’la aralarında aracı diye niteleyerek insanları putlara
ibadete davet etmiştir. Böylece Araplar tevhid inancından ayrılmışlar,
Mekke’deki putların sayısı da çoğalmıştır. Öyle ki her kabilenin kendine
mahsus putu olmuştur. Kâbe etrafındaki putların sayısının, insanlar tarafından tapılan üç yüz altmış put olduğu tespit edilmiştir. Araplar onlara rükû ve secde ediyor; kurbanlarla onlara yakın olmaya çalışıyorlardı.
Kitap ehlinden olup saf Allah inancına bağlı kalan birtakım insanlar da vardı. Hristiyanların ve Yahudilerin sayılarının çok olmasına
rağmen onların sayıları son derece azdı.
Rasulullah ﷺ, yeryüzünün içinde bulunduğu durumu anlatarak
şöyle demiştir: “…Muhakkak ki Allah dünya ehline baktı. Ehl-i kitaptan geriye kalanlar hariç, Arabıyla, Acemiyle onların hepsine
buğzetti.”828
Allah’ın öfkesini hak etmeleri, Allah’a ortak koşmalarının, başka ilahlar edinmelerinin ve dinlerini oyuncak haline getirmelerinin bir
828 Müslim, 2865.
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sonucuydu. Bundan dolayı insanlar, kendilerini Allah’ı birlemeye ve
O’na kulluk etmeye geri döndürecek bir peygambere çok muhtaçtılar.
Özellikle de İsa  ile Rasulullah  ﷺarasında yaklaşık altı yüzyıl geçmişken, ikisi arasında başka bir peygamber de gelmemişken!
Allah teâlâ, Rasulullah ’ﷺi, insanlara hidayet rehberi, âlemlere rahmet ve bütün insanlığa peygamber olarak göndermiştir. Onları Yüce
Allah’a ve sadece O’na kulluk etmeye davet edecektir.
Rasulullah ﷺ, bi zatihi asil ve köklü olan tevhid programıyla gelmiştir, zira kendisinden önceki her bir peygamberin dini de tevhiddi.
Kuşkusuz Nuh  tevhid mesajıyla gelmişti. Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır: “Andolsun ki Nuh’u elçi olarak kavmine gönderdik.
Dedi ki: Ey kavmim! Allah'a kulluk edin, sizin O’ndan başka ilahınız yoktur. Doğrusu ben, üstünüze gelecek büyük bir günün
azabından korkuyorum.” (A’râf, 7/59)
Hûd  da aynı mesajla gelmiştir: “Âd kavmine de kardeşleri
Hûd’u (gönderdik). O dedi ki: ‘Ey kavmim! Allah’a kulluk edin, sizin O’ndan başka ilahınız yoktur. Hâlâ sakınmayacak mısınız?’”
(A’râf, 7/65)

Şuayb  da bu mesajı getirmiştir: “Medyen’e de kardeşleri
Şuayb’ı (gönderdik). Dedi ki: ‘Ey kavmim! Allah’a kulluk edin!
Sizin için O’ndan başka ilah yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Zira ben sizi hayır (ve bolluk) içinde görüyorum. Ve ben,
gerçekten sizin için kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum.’”
(Hûd, 11/84)

Aynı mesaj ve gayeyle Rasûlullah  ﷺgelmiş ve Rabbi ona, insanlara aynı şeyi tebliğ etmesini emretmiştir: “(Rasûlüm!) De ki: Ben
sadece bir uyarıcıyım. Tek ve kahhâr olan Allah’tan başka bir
ilah yoktur.” (Sâ’d, 38/65)
Ancak bu program, kadim ve köklü olmasına rağmen; ne yazık
ki insanların anlayışlarına ve zihinlerine yabancıydı. O nedenle red ve
inat ettiler, bu ebedî fıtrî çağrıya kulak vermediler.
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7.5.2. Evrenin Yaratıcısının Varlığına İman

İslam akidesi, evrenin yaratıcı ilahı ve onun birliği konusunda insan aklının kabul edeceği, hakikati arayan kalplerin onaylayacağı sahih, ikna edici ve köklü veri ve tezler üzerine bina edilmiştir. Kuşkusuz
insanların zihinlerinde, delil getirilmesine ihtiyaç duyulmayan bir hakikat vardır. O da her sanatın bir yapıcısının olacağıdır. Evrende gözlerin
gördüğü her şeyi, yapan bir el vardır.
Aklın, çevredeki en basit şeyin kendi kendine olduğunu veya kendi kendini yaptığını kabul etmesi imkânsızdır. Hiçbir akıllı, bir grup
tahtanın kendiliğinden bir araya toplandığına, birbirine eklendiğine;
başka bir demirin gelerek onlarla bütünleştiğine ve tahtaların kenarlarını dövdüğüne; sonra bir grup motorun gelerek yerlerini aldığına;
denizleri ve nehirleri yardığını gördüğün gemi oluşuncaya kadar sürecin bu şekilde devam ettiğine inanması için kendine izin vermez. Buna
inanması mümkün değildir.
Akıl bunu reddediyorsa; acaba kendisine şunu söylemeye izin verebilir mi? “Gök, yer, denizler, nehirler; milyonlarca tür, şekil ve hacimde olup insanların, hayvanların, kuşların, haşeratın ve balıkların
bulunduğu âlemlerin hepsi tesadüfen var olmuştur. Ya da kendi kendini yaratmıştır. Veya tabiat, kendini var etmiştir!
Mutlaka bu evreni yaratan, onu düzelten, sanat haline getiren bir
Yaratıcı olmalıdır.
* Eğer bir Yaratıcı varsa, bu Yaratıcının, yaratılanlardan önce var
olması gerekir. Aksi halde akla hemen şu soru gelecektir: Yaratılanlar,
O olmadan önce nasıl yaratıldılar?
* Eğer kadim bir Yaratıcı varsa o Yaratıcının mutlaka bütün yaratılanlardan güçlü olması gerekir. Hiçbir yaratılana boyun eğmemeli,
mahlûkattan hiçbiri O’na karşı duramamalıdır. Evren üzerinde güç,
kudret, egemenlik ve hâkimiyet özellikleri taşımalıdır.
* Evren; böylesi bir sanat ve sonsuz hikmetle dolu olduğuna, her
mahlûka hayatına ve durumuna uygun şeyler verildiğine göre Yaratı-
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cının, her şeyi yerli yerine koyan, abes, eğlence, oyun ve pişmanlık
özellikleri taşımayan hikmet sahibi biri olması gerekir.
* Evren bu hikmetle hareket ettiğine; gezegenlerin, yıldızların hareketleri sabit olan/değişmeyen oranlara uygun olduğuna; evrende
pek çok sabite ve aksamayan, düzenli işleyen kurallar bulunduğuna
göre evrenin Yaratıcısının iradesi tek olmalıdır. Birden fazla irade olsaydı, evrenin kanunlarında kargaşa oluşurdu.
* Bu İlah’ın, yaratılmışların herhangi bir yardımına ihtiyacı olmamalıdır. Yaratılmışlarda olduğu gibi çocuğa, eşe ihtiyacı olmamalıdır.
Ta ki evreni, bu derece eşsiz, sapasağlam var edebilsin.
* Evrenin bir ilahı olduğunu kabul ettiğimize göre bu İlah’ın, yarattıklarına yönelik birtakım emir ve yasaklarının olması gerekecek;
böylelikle itaat edenlerle etmeyenleri ortaya çıkaracaktır. Putların, güneşin, ayın, hayvanların ve Allah’tan başka ibadet edilen şeylerin, kendilerine ibadet edenlere emir ve yasak koyduklarını duymadık. Onlara
inananlarla inkâr edenler nasıl bir olabilir? Mutlaka bu ilahın emir ve
yasaklarının olması gerekir.
* Bu emir ve yasakları kabul ettiğimize göre mutlaka başka bir
mekân ve zaman daha olmalıdır ki o zaman ve mekânda iyi olanı
ve Kendisine itaat edeni ödüllendirsin, kötü olanı ve isyan edeni cezalandırsın, aksi halde ikisi de eşit olurlar. Ölüm ve yeniden dirilme
için başka bir zaman ve mekân bulunmazsa yaratma abes olmuş olur.
İnsanlar, her türlü kötülüğü işlemeyi mubah sayarlar, çünkü ödüllendirilme beklentileri ve cezalandırılma korkusu taşımayacaklardır.
Bütün bu sorular ve aklî deliller, evrenin; ortağı olmayan, güçlü,
hikmet sahibi, kadim, kudretli, büyük, ortaktan, eşten ve çocuktan
münezzeh, emirler veren ve yasaklar koyan tek bir yaratıcısı olduğunu
göstermektedir. Yeniden yaratılma gününde insanları tekrar yaratacak; iyilikleri sebebiyle iyileri ödüllendirip genişliği göklerle yer kadar
olan Cennete koyacaktır. Kötü ve günahkâr olanları da cezalandıracak
ve yakıtı insanlarla taşlar olan Cehenneme koyacaktır. Bu muazzam
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Yaratıcı, eksiklerden münezzeh, kemal sıfatlarıyla muttasıf, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, ortağı olmayan Allah’tır.
Rasulullah ’ﷺin risaleti, içeriğiyle akla ve kalbe hitap eden bu öncüller ve delillendirmelerle gelmiştir. İnsanları bilgilendirmeyi, onları
Allah teâlâ’yı tanımaya; Rab, yaratan, rızık veren, yaşatan, öldüren,
tekrar dirilten ve Kıyamet Günü’nün sahibi olarak Allah’a iman etmeye götürmeyi amaçlamıştır: “Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır! Onlar bir türlü anlayıp inanmazlar. Yahut Rabbinin
hazineleri onların yanında mıdır? Ya da her şeye hakim olan
kendileri midir? Yoksa onların, üzerine çıkıp gizli sırları dinledikleri bir merdivenleri mi var? Öyleyse dinleyenleri, açık bir delil
getirsinler. Yoksa kızlar O’nun, oğullar da sizin mi? Yoksa sen
kendilerinden bir ücret istiyorsun da, bu yüzden onlar ağır bir
borç altında eziliyorlar mı? Yoksa gayba ait bilgiler kendi yanlarında da onlar mı yazıyorlar? Yahut bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Asıl tuzağa düşecek olanlar, inkâr edenlerdir. Veya onların
Allah’tan başka bir ilahı mı var? Allah, onların ortak koştukları
şeylerden uzaktır.” (Tûr, 52/36-43)
Kuşkusuz Rasulullah  ﷺinsanları İlahlarına, Yüce Rablerine davet
etmiş, onlardan akıllarını çalıştırmalarını (atıl bırakmamalarını) istemiş,
akide konularında atalarını taklid etmelerini yasaklamıştır. Bunu yaparken Allah teâlâ’nın kendisine indirdiği Kur’an’a ve Kur’an’ın içerdiği hükümlere, hikmetlere ve peygamberlerin, hasımlarıyla yaptıkları
münazaralar gibi kıssalara dayanmıştır. Bunlardan biri da Musa ’ın
Firavun’la konuşması ve ona Rabbinin makamını hatırlatmasıdır.
Nitekim Allah teâlâ şöyle haber vermektedir: “Firavun şöyle dedi:
‘Âlemlerin Rabbi dediğin de nedir?’ Musa cevap verdi: ‘Eğer işin
gerçeğini düşünüp anlayan kişiler olsanız, (itiraf edersiniz ki) O,
göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir.’ (Firavun) etrafında bulunanlara, ‘İşitiyor musunuz?’ dedi. Musa dedi
ki: ‘O, sizin de Rabbiniz, daha önceki atalarınızın da Rabbidir.’
Firavun, ‘Size gönderilen bu elçiniz mutlaka delidir.’ dedi. Musa
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devamla şunu söyledi: ‘Şayet aklınızı kullansanız (anlarsınız ki), O,
doğunun, batının ve ikisinin arasında bulunanların Rabbidir.’”
(Şuara, 26/23-28)

İbrahim ’ın Kral Nemrut’la olan kıssası da bu minvaldedir: “Allah kendisine mülk (hükümdarlık ve zenginlik) verdiği için şımararak Rabbi hakkında İbrahim ile tartışmaya gireni (Nemrut’u) görmedin mi! İşte o zaman İbrahim, ‘Rabbim hayat veren ve öldürendir.’ demişti. O da ‘Hayat veren ve öldüren benim.’ demişti.
İbrahim, ‘Allah güneşi doğudan getirmektedir; haydi sen de onu
batıdan getir.’ dedi. Bunun üzerine kâfir apışıp kaldı. Allah zalim
kimseleri hidayete erdirmez.” (Bakara, 2/258)
Sahabe ve tevhide davet edenler bu yol üzere yürümüşlerdir. İbni
Kesir, es-Sîretü’n-Nebeviyye adlı eserinde sahabeden Amr b. Cemûh
’ın Müslüman oluşunu anlatmaktadır. O kıssada Amr ’ın oğulları,
babalarının taptığı putun ilah olmadığını göstermek için aynı mantığı
kullanmaktadırlar. İbni Kesir diyor ki: “Amr b. Cemûh, Seleme oğullarının önde gidenlerinden ve eşrafındandı. Eşrafın yaptığı gibi evinde
ahşaptan bir put edinmişti, ona Menât diyorlardı. Bu putu ilahı kabul
ediyor, onu tazim ediyordu. Seleme oğullarından gençler Müslüman
olduklarında -ki aralarında Amr’ın oğlu Muaz ile Muaz b. Cebel de
vardı- geceleyin Amr’ın putunu alıp Selemeoğullarına ait bir çukura
attılar. Bu çukurda onların çöpleri vardı. Putu yüzükoyun bıraktılar.
Amr sabahladığında dedi ki: “Yazıklar olsun size! Bu gece bizim ilahımıza kim saldırdı?” Ardından çıkıp putu aramaya koyuldu. Bulunca
da yıkayıp kokular sürdü, tertemiz ederek dedi ki: “Vallahi, sana bunu
yapanı bir bilsem onu rezil edeceğim.” Gece olup Amr uyuduğunda
gençler aynı şeyi yine yaptılar. Amr da putu yine pislik içinde buldu,
yıkadı, temizledi ve koku sürdü. Gece olunca gençler yine böyle yaptılar. Bu sefer Amr, putu atıldığı yerden yine çıkardı, yıkadı, temizleyip
koku sürdükten sonra kılıcını getirerek putun üzerine astı ve puta şöyle dedi: ‘Vallahi, bu gördüklerimi sana kim yapıyor bilmiyorum. Eğer
sende bir hayır varsa kendini koru. Bu kılıç senin yanında kalacak.’
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Gece olup Amr uyuyunca gençler tekrar puta gelerek kılıcı boynundan
aldılar. Sonra ölü bir köpek bulup puta bir iple bağladılar, ardından da
putu, içinde insanların çöplerinin bulunduğu Selemeoğullarına ait bir
kuyuya attılar. Sabah olunca Amr, putu bulunduğu yerde göremedi.
Aramak için çıktı, nihayet onu bir kuyuda, yüzükoyun, ölü bir köpeğe
bağlı bir halde buldu. Putu o halde görünce içinde bulunduğu durumu
anladı, kavminden Müslüman olan kişilerle konuştu ve Allah’ın rahmetiyle İslam’a girip güzel bir Müslüman oldu.”829
Amr , şu istidlali öğrendiğinde Müslüman olmuştur. Asıl İlah,
yaratılmışları gözetip koruyandır; kendini savunmak ve korumak için
yaratılmışlara ihtiyaç duymaz.
7.5.3. Kelime-i Tevhid
Rasulullah  ﷺsadece tek bir sözle gelmiş ve insanlardan sadece
tek bir sözü kabul etmelerini istemiştir. Gökler ve yer bu söz üzere
ayakta durmaktadır. Abdullah b. Abbas  anlatıyor: “Ebu Talib hastalanmıştı. Kureyşliler onun yanına geldiler. Peygamber  ﷺde onu
ziyarete geldi. Başının yanında bir adamlık oturma yeri vardı. Ebu
Cehil oraya oturarak Allah Rasulü ’ﷺi Ebu Talib’e şikâyet etti. Dedi
ki: “Kardeşinin oğlu ilahlarımıza söz söylüyor.” Ebu Talib, Peygamber
’ﷺe dönerek şöyle sordu: “Kavminin hali nedir ki senden şikâyetçi
oluyorlar ey kardeşimin oğlu?” Peygamber  ﷺşu cevabı verdi: “Amcacığım! Onlardan, din konusunda Arapların onları dinleyeceği, Arap
olmayanların bu sayede onlara cizye vereceği tek bir sözü kabul etmelerini istedim.” Ebu Talib, “Nedir o?” diye sorunca Allah’ın Rasulü ﷺ,
“‘Lâ ilâhe illallâh’ sözüdür.” dedi. Oradakiler hemen ayağa kalktılar ve
“İlahları tek bir ilaha mı indirdi?” diye tepki gösterdiler. Bunun üzerine
şu ayetler nazil oldu: “Sâd. Öğüt veren Kur’an’a yemin ederim ki,
küfredenler, (iddia ettiklerinin) aksine, bir gurur ve tefrika içindedirler. Onlardan önce nice nesilleri helâk ettik. O zaman feryad
ettiler. Halbuki artık kurtulma zamanı değildi. Aralarından ken829 İbni Kesir, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 2/207.
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dilerine bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve kâfirler, ‘Bu pek yalancı bir sihirbazdır! İlahları, tek İlah mı yaptı? Doğrusu bu tuhaf
bir şeydir!’ dediler.” (Sâ’d, 38/1-5)
Bu söz, ölümünden önce amcasının ağzından çıkmasını arzuladığı
bir sözdü. Olay şöyleydi: “Ebu Talib’in ölümü yaklaşınca Peygamber
 ﷺonun yanına geldi. Ebu Cehil de Ebu Talib’in yanındaydı.
Peygamberimiz  ﷺdedi ki: “Amcacığım! ‘Lâ ilâhe illallâh’ de. Bu,
Allah katında kendisiyle senin için delil getireceğim bir sözdür.” Bunun
üzerine Ebu Cehil ve Abdullah b. Übey b. Ebî Ümeyye dediler ki: “Ey
Ebu Talib! Abdulmuttalib’in dininden yüz mü çeviriyorsun?” Ebu Talib’e
bu konuda bir şeyler söylemeye devam ettiler. Nihayet Ebu Talib,
Abdülmuttalib’in dini üzere bir şeyler söyledi. Peygamber  ﷺdedi ki:
“Bana yasaklanmadığı sürece senin için mağfiret dilemeye devam
edeceğim.” Derken şu ayetler nazil oldu: “(Kâfir olarak ölüp) cehennem
ehli oldukları onlara açıkça belli olduktan sonra, akraba dahi
olsalar, (Allah’a) ortak koşanlar için af dilemek ne peygambere
yaraşır ne de inananlara.” (Tevbe, 9/113) “(Rasûlüm!) Sen sevdiğini
hidayete erdiremezsin; bilakis, Allah dilediğine hidayet verir ve
hidayete girecek olanları en iyi O bilir.” (Kasas, 28/56)830
Peygamber ﷺ, son sözü kelime-i tevhid olan kişileri müjdelemiştir.
Muaz b. Cebel ’tan nakledildiğine göre Rasulullah  ﷺşöyle demiştir: “Kimin son sözü ‘lâ ilâhe illallâh’ olursa o, Cennete girer.”831
7.5.4. Kelime-i Tevhid’in Anlamı
Tevhid kelimesi, Rasûlullah ’ﷺin, içinde yaşadığı toplum ve bütün
insanlar için risaletinin temeline oturttuğu bir sözdür. Bu risalet, çeşitli
yönleriyle bu medeniyetin, üzerine inşa edildiği sözün sahibidir. Bu sözle
Rasulullah ﷺ, asırlar boyunca bireysel ve toplumsal hayatlarında insanoğluna mükemmel bir çözüm sunabilmiştir. Allah teâlâ’nın, Kur’an’da
Rasülüne vurguladığı hakikat budur: “Dedi ki: Birbirinize düşman
830 Buhari, 3884.
831 Ebu Davud, 3116.
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olarak hepiniz oradan (cennetten) inin! Artık benden size hidayet
geldiğinde, kim Benim hidayetime uyarsa o sapmaz ve bedbaht
olmaz. Kim de Beni anmaktan yüz çevirirse şüphesiz onun sıkıntılı
bir hayatı olacak ve Biz onu, kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz. O, ‘Rabbim! Beni niçin kör olarak haşrettin? Oysa ben, hakikaten görür idim!’ der. (Allah) buyurur ki: İşte böyle. Çünkü sana
âyetlerimiz geldi ama sen onları unuttun. Bugün de aynı şekilde
sen unutuluyorsun!” (Tâhâ, 20/123-126)
Dünyada insana en çok acı veren ve psikolojik hastalıklara sebep
olan şey iki tanedir: Geçmişe üzülmek ve gelecekten korkmak.
Allah’a iman eden kişi kesin olarak bilir ki bu dünya her şey değildir. Onu bekleyen başka bir hayat vardır. Orada ya sürekli hoş nimet
ya da amellerine bağlı olarak elem verici azap vardır. Dünya, ahiretin
tarlasıdır. Yarın Rabbinin huzurunda hasat edeceği şeyleri orada ekecektir. Geçmiş hayatında biri kendisine zulmeder ya da bazı haklarına
saldırırsa kesin olarak inanır ki yıllar ne kadar uzarsa uzasın, arası ne
kadar açılırsa açılsın ona zulmeden hakkında hüküm verecek adil bir
Rab vardır. Haklar kaybolmaz, hepsi de Allah katında yazılıdır. O’nun
katında hiçbir şey unutulmaz ve zayi olmaz. Allah teâlâ Kur’an ayetlerinde Musa  ile Firavun arasında geçen bir konuşmayı bildirmektedir: “Firavun, ‘Öyle ise, önceki milletlerin hali ne olacak?’ dedi.
Musa, ‘Onlar hakkındaki bilgi, Rabbimin yanında bir kitapta bulunur. Rabbim, ne yanılır ne de unutur.’ dedi.” (Tâhâ, 20/51-52)
Mü’min, tam bir huzur içindedir. Çünkü Rabbi, zalimden habersiz değildir: “(Rasûlüm!) Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından
habersiz sanma! Ancak, Allah onları (cezalandırmayı), korkudan
gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne erteliyor.” (İbrahim, 14/42)
Kişi, bir hastalıkla karşılaştığında veya bir sevgiliyi kaybettiğinde
ya da malı zarar gördüğünde bunun, Rabbinden gelen bir imtihan
olduğunu bilir. Sabrederse dünya ve ahirette kazançlı çıkacak ve kurtulacaktır. İçi daralır ve kızarsa Rabbinin rızasından uzak düşecektir.
Bu, Rasulullah ’ﷺin ifade ettiği şeydir: “Mü’minin durumuna hayret
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edilir. Onun her hali hayırdır. Bu sadece mü’mine nasip olmuştur.
Başına sevindirecek bir şey geldiğinde şükreder ve bu, onun için
hayır olur. Başına zarar verecek bir şey geldiğinde ise sabreder ve
bu da onun için hayır olur.”832
Mü’min, gelecekten korkmaz, çünkü bilir ki onun tek sahibi, onun
hakkında tasarrufta bulunacak olan Allah teâlâ’dır. Mü’min, adil olan
Allah’ın yanında iyilerin ecirlerinin kaybolmayacağı konusunda huzur
içindedir. Bu yüzden yaratılmışlardan hiçbirinin karşısında kendini zillete
düşürmez. Zira bilir ki yaratılan kim ve ne olursa olsun onun rızkı, hayatı
ve ölümü hakkında hüküm veremez. Rasulullah  ﷺbir hadisinde şöyle
söylüyor: “Sizi Cennete yaklaştıracak ne varsa onları size emrettim.
Sizi Cehenneme yaklaştıracak ne varsa onu da size yasakladım.
Cebrail kalbime, rızkını tamamlamadan hiç kimsenin ölmeyeceğini
ilka etti. Allah’a karşı muttaki olun. Güzelce isteyin. Rızkın yavaş
gelmesi, onu Allah’a isyanlarla talep etmenize yol açmasın. Şüphesiz Allah katında olana, sadece O’na itaat edilerek ulaşılabilir.”833
Mü’min, ne kadar zorba olursa olsun hiçbir güce yaltaklanmaz,
ikiyüzlü davranmaz. Çünkü bilir ki bu güç, Allah’ın izni olmadıkça ona
fayda veya zarar veremez: “Eğer Allah seni bir zarara uğratırsa,
onu Kendisinden başka giderecek yoktur. Ve eğer sana bir hayır
verirse, (bunu da geri alacak yoktur). Şüphesiz O her şeye kadirdir.” (Enâm, 6/17-18)
Mü’min, ibadet ve taatinde sadece Rabbi teâlâ’ya yönelir. O, ibadet
edilmeye layık olandır. O, sadece ona layık olan taati emredendir.
Şüphesiz hakkıyla alan kişi için kelime-i tevhid olan “lâilahe
illellâh”ta, her türlü sorun ve elemden kurtuluş vardır. Yaratıcı olarak
sadece Allah’a iman etmek! Allah’tan başka yaratıcı yoktur. Rızık veren olarak sadece Allah’a iman etmek! Rızka hâkim olan O’ndan başkası yoktur. Yaşatan ve öldüren olarak Allah’a iman etmek! Hayata ve
832 Müslim, 2999.
833 Abdürrezzâk, Musannef, 20100; İbn Ebî Şeybe, Musannef, 8/139; Beyhaki,
Şuabu’l-Îmân, 10376.
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ölüme, Yüce Allah’tan gayrı hükmedecek yoktur. Ortağı olmayan tek
mabud olarak O’na iman etmek! Bütün kulluklar O’na yapılır, O’nun
emriyle hüküm verilir, O’nun dinine uyularak bütün insanlar için hayır
sağlanır.
Rasulullah  ﷺbu gayeleri, genç bir çocuğa tavsiyede bulunurken
vurgulamaktadır. O genç çocuk, Abdullah b. Abbas ’dır. Rasulullah
 ﷺona, dünya ve ahirette onurlu bir hayatı garantileyen bir esas
koymaktadır. Abdullah b. Abbas  anlatıyor: “Bir gün Allah’ın
Rasulü ’ﷺin arkasındaydım. Dedi ki: ‘Evladım! Sana bazı sözler
öğreteceğim. Onları gözet ki Allah da seni gözetsin. Allah’ı gözet
ki O’nu yanında bulasın. İsteyeceğin zaman Allah’tan iste. Yardım
talep edeceğin zaman Allah’tan talep et. İyi bil ki sana bir fayda
sağlamak için tüm ümmet bir araya gelse Allah’ın senin için takdir
ettiğinden başka bir fayda sağlayamazlar. Sana zarar vermek
için bir araya gelseler sana, Allah’ın senin için takdir ettiğinden
başka bir zarar veremezler. Kalemler kaldırılmış, sayfalara yazılan
mürekkep kurumuştur.’”834
Rahatlık, huzur ve kâmil mutluluk Allah’a bağlı kalmadadır. Yüce
Allah’ın buyurduğu üzere bundan başka rahatlık yoktur: “Bunlar, iman
edenler ve gönülleri Allah’ın zikriyle sükûnete erenlerdir. Bilesiniz
ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.” (Ra’d, 13/28)
Allah’a iman, rahat/huzurlu olmayı sağlar. Kulun bununla meşgul
olmasına ihtiyaç kalmaz. Onun dünya ve ahiretine yararlı olacak şeylerle meşgul olması gerekir. Dünyadayken rızkını kazanırken, ahirette
en bol nasibi almak için çalışır, amel eder. Rızık ve ecel, insan yeryüzüne gelmeden önce karara bağlanmış birer konudur. Rasulullah ﷺ
bunu şöyle haber vermektedir: “Her birinizin yaratılması anasının
karnında kırk günde toparlanır. Sonra orada, benzer bir sürede
alaka olur. Sonra da benzer bir sürede bir çiğnem et olur. Ardından melek gönderilir ve ona ruhu üfler. Meleğe dört şey emredilir:
Rızkının, ecelinin, amelinin ve şaki mi yahut saîd mi olacağının
834 Tirmizi, 2516.
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yazılması. Kendisinden başka ilah olmayana yemin ederim ki sizden biri Cennet ehlinin amellerini işlemeye devam eder. Nihayet
onunla arasında sadece bir zira kalır. Derken kitap, önüne geçer
ve Cehennem ehlinin amelini işleyerek Cehenneme girer. Kuşkusuz içinizden biri de Cehennem ehlinin amellerini işlemeye devam
eder. Nihayet onunla arasında sadece bir zira kalır. Derken Kitap,
önüne geçer ve Cennet ehlinin amelini işleyerek Cennete girer.”
7.5.5. Muhammed ’ﷺin Nezdinde İbadet Kavramı
Geçmişten beri, uzun yıllar boyunca insanlarda yerleşik olmaya
devam eden bir anlayış vardır. Rasulullah  ﷺbu yanlış anlayışı kökten
yıkmak için gelmiştir. Bu anlayış, kulluk anlamındaki ibadet konusunda kendini göstermektedir. İnsanlar bu kavramı daraltmışlar ve anlam,
mekân ve zaman olarak sınırlamışlardır. İbadetin anlamını, çeşitli şekilleriyle namazlara hasretmişler; kişinin ibadet ettiği mekândan çıkar
çıkmaz mabuduyla ilişkisi tamamen kesilmiştir. Böylece ibadet kavramını kısıtlamışlar; ibadeti beden hareketleri ve dillerde söylenen sözlere inhisar ettirmişlerdir.
İbadeti dinî sembollerini icra ettikleri yerler olan mabedlerine bırakarak, mekân anlamında sınırlamışlardır. Mabedlerinden çıktıklarında
Rablerinin hâkimiyetinden kurtulduklarını düşünmüşlerdir(!) Bundan
sonra kişi istediği tasarrufta bulunabilmiş, hiçbir kuralı, ahlakı, kanunu
ve dini kalmamıştır. Şöyle demişlerdir: “Din, sadece ibadet mekânlarının
içindedir.” Dini, hayatın bütün görüntülerinden uzaklaştırmışlardır.
Zaman olarak sınırlamışlar, ibadeti sadece belli bir zamana tahsis
etmişlerdir. O zaman diliminde ibadetlerini yapmış, zaman sona erdiğinde önceki hallerine geri dönmüşlerdir.
İbadeti etki anlamında da daraltmışlardır. İddialarına göre kulluk,
insanla mabudu arasında kalır. İbadet, o insanı aşıp diğerlerine sirayet
etmez. Dindar kişinin başkalarından farkı yoktur. İbadetlerine düşkün
olanla olmayanın göreceği muamele aynıdır. Çünkü yaratılmışların ve
insanın hayatı üzerinde kulluğun etkisi yoktur.
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Rasulullah  ﷺtamamen yanlış olan bu anlayışı yok etmek ve başka
anlamlarla değiştirmek için gelmiştir. Hatta daha da hayranlık vereni;
insanları, ibadet kavramı konusunda kaybettikleri saf anlamlara tekrar
döndürmek için gelmiş olmasıdır. Onlar Peygamber ’ﷺin sözlerinin
yeni olduğunu zannediyorlardı. Oysa onun söyledikleri, insanları ilahî
ve Rabbanî yolda tutmak için tekrardan başka bir şey değildi.
İslam inancında ibadet, Allah’ın razı olacağı her türlü söz ile zahirî
ve batınî fiildir. Buyruklar ve yasaklar konusunda yaratılanın, Yaratıcısına tam ve kâmil manada boyun eğmesidir. Uyulması istenilen
emirlere itaat bir ibadettir. Bu ibadetin Allah’tan başkalarına yönlendirilmesi, -bir tür- Allah’tan gayrısına kulluktur. Emir ve yasaklarında
Allah’tan başkasına itaat yoktur.
Adiy b. Hatim , daha önce Hristiyan iken Müslüman olarak
Rasulullah ’ﷺin yanına gelir. Adiy  anlatıyor: “Boğazımda altından
bir haçla Peygamber ’ﷺe geldim. Dedi ki: “Ey Adiy! Bu putu at üzerinden.” Tevbe suresinin şu ayetini okuduğunu duydum. “(Yahudiler)
Allah’ı bırakıp bilginlerini (hahamlarını); (hıristiyanlar) da rahiplerini ve Meryem oğlu Mesîh’i (İsa’yı) rabler edindiler. Halbuki onlara
ancak tek ilâha kulluk etmeleri emrolundu. O’ndan başka tanrı
yoktur. O, bunların ortak koştukları şeylerden uzaktır..” (Tevbe,
9/31) Rasulullah  ﷺdedi ki: “Kuşkusuz onlar onlara tapmıyorlardı.
Ancak onlar bir şeyi helal kıldıklarında onu helal sayıyor, başka
bir şeyi haram kıldıklarında onu haram sayıyorlardı.”835
Yüce Allah, kâmil hikmet ve mutlak adalet sahibi olduğuna göre
kulları için koyduğu şeriat/hükümler de O’nun özelliklerini alacaktır.
İslam şeriatı, insanlık için gelen sağlam ve adil olan bir şeriattır. Bir
kesime diğeri aleyhine ayrıcalık tanımayacaktır. Allah, bütün yarattıklarının Rabbidir. O’un şeriatı, her zaman ve mekân için elverişlidir.
Rasulullah ’ﷺin, Rabbinden getirdiği şu ayeti bir düşün: “Yaratan
bilmez olur mu? O, Latif’tir, Habîr’dir.” (Mülk, 67/14)
835 Tirmizi, 3095.
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İbadet, sınırlı bedenî bazı hareketlerin eda edilmesi anlamına gelmediği gibi bir grup sembol ve rükünlerle de sınırlı değildir. İbadet, kul
ile Rabbi arasındaki kâmil bir ilişkiyi tanımlayan bir kavramdır. Tam bir
itaat ve boyun eğme ilişkisi. Hayattaki her durum hakkında Allah’ın
bir muradı vardır. Kulun bunu bilmesi ve iki dünyada da mutluluğu elde
edebilmesi için ona uygun hareket etmesi gerekir.
İbadetin, hasredildiği bir mekânı olamaz. Evren bütünüyle Allah’ın
mülküdür. Kul, Allah’ın mülkünde hareket etmektedir. Kul her yer ve
zamanda Rabbine ibadet etmeye muhtaçtır. Nitekim Allah teâlâ buyurmaktadır: “De ki: Şüphesiz Rabbim beni doğru yola, dosdoğru
dine, Allah’ı birleyen İbrahim’in dinine iletti. O, ortak koşanlardan değildi. De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım
ve ölümüm, hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir.’” (En’âm, 6/161-162)
Muhammedî risalet dünya ve ahireti, birbiriyle ilişkili ve yolları bir
olarak değerlendirir. Mü’min, Rabbine, dünyası için faydalı olacak,
ahireti için sevap biriktirecek şekilde kulluk eder.
İbadet için, sona ereceği bir zaman olamaz. İnsana; ergenlikte sorumlu olduğu andan başlayıp ruhunun çıktığı ana kadar ibadet etmesi
emredilmiştir. Ancak bazı ibadet türleri için, onlara mahsus belirli zamanlar olabilir. Ne var ki kulluk anlamında ibadet kesintisizdir. İbadet,
İslam anlayışında mü’minin hayatını kuşatan kâmil bir hayat halini almıştır. Mescidden çıkmak demek, kulun Rabbiyle olan ilişkisinin kopması demek değildir. Rasûlullah ’ﷺin şu sözü buna işaret etmektedir:
“Yeryüzü bana mescid ve su bulunmadığında teyemmüm edeceğim bir temizlik aracı kılınmıştır.”836 Yeryüzünün her yeri ibadete ve
namaz kılmaya elverişlidir.
Rasulullah ’ﷺin anlayışına göre ibadetin mutlaka kulun insanlarla
olan ilişkilerindeki ahlakı üzerinde etkisini göstermesi gerekir. Böylece
kul daha huzurlu, daha sakin ve iyimser, daha geniş gönüllü olacaktır. İnsanlara yaptığı bir iyiliğin, insanlardan bir karşılık elde etmese
bile kayıp sayılmayacağının tam şuurunda olarak onlarla ilişki kurar.
836 Buhari, 335.
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Ümit ettiği gerçek karşılık, Allah katında beklediğidir. Vaktini onlara
bulduğu bu hayrı öğretmeye ve sevdirmeye harcar. Mü’min, Rasulullah ’ﷺin buyurduğu gibi, kendisi için istediği şeyi diğer insanlar için
de ister: “Kendiniz için istediğinizi, kardeşiniz için de istemedikçe
kâmil mü’min olamazsınız.”837
Ebu Hureyre  naklediyor: “Adamın biri dedi ki: “Ya Rasulallah!
Falanca kadının namazlarının, sadakalarının ve oruçlarının çokluğundan söz ediliyor. Ancak o kadın diliyle komşularına eza veriyor.” Peygamber şöyle buyurdu: “O kadın, Cehennemdedir.”838
Kötü ahlakta açık bir değişime ya da ciddi bir değişim çabasına
eşlik etmiyorsa ibadetin bir etkisi ve değeri yoktur. Başkalarıyla olan
ilişkilerinde kötü ahlaklı davranırken Allah’a kulluk/ibadet yapması,
gerçek ibadetin o kişinin kalbine yerleşmediğinin göstergesidir. O ibadet, kul üzerinde etkisini kaybetmiştir.
Rasûlullah  ﷺbu anlayışı dünyaya getirmiştir. İnsanlara, onlardan
istenen ibadetin manasını sunmayı amaçlamıştır. Bu kavramı tashih
etmiş, eski hastalıklı ve ibadeti -anlattığımız alanlara hasredip- daraltan anlayışı ortadan kaldırmıştır.
7.5.6. Rabbi ile Kulu Arasında Aracılık
Rasulullah ’ﷺin ortadan kaldırmak için müdahale ettiği bir anlayış
da kulla Rabbi arasındaki ilişkiyle ilgili özel durumdur.
Yaratılışın başladığı tevhid sürecinden sonra Şeytan, hile ve tuzakları vasıtasıyla akideye, ancak peygamberlerin risaletiyle tashih edilebilecek bir anlayışı sokabilmiştir. Gönderilen peygamberlerin sonuncusu
ise Muhammed ’ﷺdir. Söz konusu anlayış, peygamberlerin yolundan
uzaklaşan kişilerde varlığını hâlâ sürdürmeye devam etmektedir. Bu,
Yüce Allah ile kul arasında aracılık yapma anlayışıdır.
Nuh  zamanından önce bazı salih kişiler vefat edince şeytan,
insan kılığında gelmiş ve insanlara bu salih kimselerin heykellerini dik837 Buhari, 13; Müslim, 45.
838 Ahmed, 9383.
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melerini teklif etmiştir. Onlara bu salihlerin, Allah’la aralarında aracılar
olmasını tavsiye etmiştir. Fiilen onlar da onun teklifine ikna olmuşlar
ve salihlere kurbanlar sunmaya başlamışlardır. Nihayet kendileriyle Allah teâlâ arasında aracılar oldukları iddiasıyla onlara ibadet eder olmuşlardır. Allah  onlar hakkında şöyle buyurmaktadır:
“Ve dediler ki: Sakın ilâhlarınızı bırakmayın; hele Ved’den,
Suvâ’dan, Yeğûs’tan, Ye’ûk’tan ve Nesr’den asla vazgeçmeyin!”
(Nûh, 71/23)

Onlara niçin ibadet ettikleri sorulduğunda verdikleri cevap, Yüce
Allah’ın aktardığı gibi olmuştur: “Dikkat edin, halis din Allah’ındır;
O’nu bırakıp da putlardan dostlar edinenler, ‘Onlara, bizi Allah’a
yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz.’ derler.” (Zümer, 39/3)
Kuşkusuz Rasulullah ﷺ, kul ile Yüce Allah arasında aracılık olmadığını, Allah teâlâ’nın kula yakın olduğunu, her dua edene icabet
edeceğini açıklamak ve uyarmak üzere gelmiştir. Kulun, Allah’a ulaşmak için aracıya ihtiyacı yoktur, O, kula en yakın varlıktır. Yüce Allah
şöyle buyurmaktadır: “And olsun ki insanı Biz yarattık; nefsinin
kendisine fısıldadıklarını biliriz; Biz ona şah damarından daha
yakınız.” (Kâf, 50/16)
Yüce Allah, konumu ne olursa olsun hiçbir kulun ibadet konusunda Kendisi ile kulu arasında aracı olmasına izin veya yetki vermemiştir.
Peygamberler da buna dâhildir.
Kulun Allah’a tevbesi, doğrudan olur; günahlarını ve hatalarını
itiraf etmek için başka bir kula ihtiyaç bırakmaz. O kul da tamamen
senin gibidir; hata da, isabet de edebilir. Onun da Allah’a dönmesi ve
Rabbine/Mevlasına tevbe etmesi gerekir. Sana ya da kendisine, ancak
Allah’ın izniyle fayda verebilir.
Allah teâlâ, kulun günahlarının üzerini örtmeyi sever. Senin gibi
bir kulun önünde kendini ifşa etmeye seni zorlamaz. Seni sever ve
örter. Günah işlersen aracısız Rabbine/Mevlana tevbe etmen senin
için yeterli olacaktır. Allah’ın kapısı açıktır; tevbe kapısı, Rasûlullah
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’ﷺin buyurduğu gibi, asla kapatılmaz: “Muhakkak ki Allah teâlâ, can
vermediği sürece kulun tevbesini kabul eder.”839
7.5.7. Dinin Alınacağı Kaynak
Allah adına konuşanların çoğu yalan söylemektedir. Allah’ın emirlerini uyguladıklarını söyleyenlerin çoğu yalancıdır; insanları kendi
arzularına göre yönlendirmek istemektedirler. Allah’a iman edenlerin, emir ve yasakları doğrudan Allah’tan; Rasûlullah ’ﷺe indirdiği
Kitabı’ndan ve Allah teâlâ’dan tebliğ etmek üzere gelen Rasûlullah
’ﷺden almaları gerekir.
Kur’an’da Yüce Allah, mü’minlere, Rasûlullah ’ﷺe itaat etmelerini
emretmektedir. Rasûlullah ﷺ, Allah teâlâ’dan tebliğde bulunan kişidir.
Allah, onun hakkında şöyle buyurmaktadır: “Peygamber size ne verirse onu alın, sizi neden menederse ondan geri durun; Allah’tan
sakının, doğrusu Allah’ın cezalandırması çetindir.” (Haşr, 59/7)
Hidayeti, O’na itaate bağlamaktadır: “De ki: ‘Allah’a itaat edin;
Peygamber’e itaat edin.’ Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki o Peygamber, kendisine yükletilenden ve siz de kendinize yükletilenden
sorumlusunuz. Eğer O’na itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz,
Peygamber’e düşen, sadece apaçık tebliğdir.” (Nûr, 24/54)
Peygamberler hariç; yeryüzündekilerin çoğuna itaatten menetmektedir: “Yeryüzündekilerin çoğunluğuna itaat edersen seni
Allah yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna uyarlar, sadece
tahminde bulunurlar.” (En’âm, 6/116)
Allah teâlâ, Kitabını korumayı bizzat üstlenmiştir. Asla tahrife ve
değişikliğe uğramayacaktır. Önceki kitapların korunmasını insanlara
bırakmış, insanlar da o kitapları tahrif etmiş, değiştirmişlerdir. Bunun
ardından Kur’an’ın korunmasını kendi uhdesine almış ve şöyle buyurmuştur: “Doğrusu Kitabı Biz indirdik, onun koruyucusu elbette
Biziz.” (Hicr, 15/9)
839 Tirmizi, 3537; İbn Mace, 4253.
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“Allah’ın sözlerinde asla değişme yoktur.” (Yunus, 10/64)
Bu Kitaba hiçbir batıl ilişmeyecektir: “Kendilerine Kitap geldiğinde onu inkâr edenler (şüphesiz bunun sonucuna katlanacaklardır). Hâlbuki o, eşsiz bir kitaptır. Ona önünden de, ardından da
bâtıl gelemez. O, hikmet sahibi, çok övülen Allah’tan indirilmiştir.” (Fussilet, 41/41-42)
Bu sebeple tarih boyunca dünyada var olan milyonlarca Kur’an’ın
Arapça nüshalarına baktığınızda birbirinden farklı bir nüsha asla bulamayacaksınız. Bu durum, kâdir-i mutlak olan Allah’ın koruması sayesindedir. Hatta tahrif edilmiş bir nüsha basanların bu nüshaları hemen
ortaya konulmakta, ilga edilmekte ve bir izi kalmamaktadır.
İslam risaletinde dinin öğrenileceği kaynak, Kur’an-ı Kerim ile
Rasûlullah ’ﷺden geldiği sabit olan sözler, fiiller ve ikrarlardır. Bunlar,
insanın hayatında ihtiyaç duyduğu her şeyi içermekte; hayatını ve geleceğini ıslah edebilmesi için başka bir şeye ihtiyaç bırakmamaktadır.
İslam, Müslümanlar için dinî bilgi kaynağının bir olmasına ve gelebilecek şaibelerden onu korumaya özen göstermiş; dinin temel kaynaklarının eski felsefeler, sapkın düşünceler veya tasavvufî hayallerle;
büyücülerin, müneccimlerin veya diğerlerinin kitaplarıyla, hatta bazı
milletlerin kendilerine ahit ve düstur edindikleri şeylerle karışmasını
reddetmiştir.
İslam, kendi bağlılarına kâmil bir program sunmaktadır. Tevrat ve
İncil gibi geçmiş kitaplarda bulunan hayrı bu programa yerleştirmiş ve
kabul etmiştir. İnsan hayatının kendisiyle ayakta duracağı programda yer alan çeşitli hedeflere vurgu yapmaktadır. Bundan dolayıdır ki
vahiy; asıl dinin İslam olduğunu vurgulamıştır: “Allah katında din,
şüphesiz İslam’dır.” (Âl-i imrân, 3/19)
7.5.8. Sevap ve Ceza
Rasulullah ﷺ, amele sevap ve ceza terettüp etmesinde, cezalandırma ve ödüllendirme şekli bakımından toplumdaki dinî algıda bir
başka değişiklik daha yapmıştır. İyilik; yedi yüz katına kadar misliyle
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karşılık bulacak ve sadece kalbinde harekete geçmesi, yapmaya niyetlenmesiyle kişinin amel defterine kaydedilecektir. İnsan var olduğu sürece iyilikleri de var olmaya devam edecektir. Hatta iyiliklerinin etkileri
dünya ve hayat üzerinde izini devam ettirecektir. Kötülükler ise sadece
misliyle yazılacaktır. Sadece uygulandığında hesaba çekilecektir.
Nitekim Abdullah b. Abbas , Peygamber ’ﷺin, Yüce Rabbinden yaptığı rivayetler arasından şu hadis-i kudsiyi nakletmektedir:
“Şüphesiz Allah, iyiliklerle kötülükleri yazmış; sonra da bunları
açıklamıştır. Kim bir iyilik yapmaya niyetlenir de yapmazsa Allah
Kendi katında bu iyiliği, o kişi için tam bir iyilik olarak yazar. Eğer
niyetlenir de yaparsa Allah bu iyiliği, o kişi lehine Kendi katında
on iyilikten yedi yüz iyiliğe kadar, kat be kat fazla yazar. Kim de
bir kötülük yapmaya niyetlenir de yapmazsa Allah Kendi katında
bunu, o kişi için tam bir iyilik olarak yazar. Eğer niyetlenir de yaparsa Allah, o kişi için tek bir kötülük yazar.”840
İyilik, gücü ve etkisi bakımından kötülüğü siler. Ebu Zer  diyor
ki: “Rasulullah  ﷺbana dedi ki: “Nerede olursan ol Allah’tan sakın.
Kötülüğün ardından onu silecek bir iyilik yap. İnsanlara güzel ahlakla muamele et.”841
Kötülüklerden ve hatalardan temizlenme imkanı, insan yaşadığı
sürece açıktır. İnsanlar arasında, günahları ve hataları hakkında miras cereyan etmez: “Hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü
yüklenmez. İnsan ancak çalıştığına erişir. Onun çalışması şüphesiz görülecektir. Sonra ona karşılığı eksiksiz verilecektir.” (Necm,
53/38-41)

7.5.9. Âhiret ve Kader
Âhiret ve kader, imanla ilgili iki büyük değerdir. Rasulullah ﷺ,
risaletinin birçok anlamını bu iki değer üzerine kurmuştur: Ahiret gününe iman ile Allah’ın kaza ve kaderine iman! Âhiret günü, Kur’an
840 Buhari, 6491; Müslim, 131.
841 Tirmizi, 1987.
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ayetlerindeki ve hadislerdeki lafızlarda farklı şekillerde yer almaktadır. Âhirete iman, iyiler için sevap ve ebedî Cennet; kötüler için ceza
ve Cehennem beklentisine götürür. Kur’an ayetleri, Âhiret gününün
meydana geleceğinin ispatını ve onu inkâr edenlere çeşitli cevapları
içermektedir:
“Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor ve ‘Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek?’ diyor. De ki:
Onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Çünkü O, her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran O’dur.
İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların
benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet! Elbette kadirdir.
O, her şeyi hakkıyla bilen yaratıcıdır. Bir şey yaratmak istediği
zaman O’nun yaptığı ‘Ol’ demekten ibarettir. Hemen oluverir.
Her şeyin mülkü Kendi elinde olan Allah’ın şanı ne kadar yücedir! Siz de O’na döneceksiniz.” (Yâsîn, 36/78-83)
Bu açıklamalar sebebiyledir ki Âhiret gününe iman, imanın ancak
kendisiyle tamamlanacağı esaslardan biri sayılır. Bu iman mü’mini,
sevap ümidi ve cezalandırılma korkusuyla hayatını Allah’ın rızasına
uygun biçimde inşa etmeye götürecektir.
Kadere iman da iman esaslarından bir esastır. Mü’minin,
çevresindeki hadiseleri tasavvurunu düzeltir, olayları ve acıları
kabullenmesini sağlar, felaket ve musibetlere sabretmeye yönlendirir.
Kalbinde, bütün amellerinde Allah’a tevekkül düşüncesini yeşertip
büyütür, güven duygusunu güçlendirir. Zira her şey bir kaderle
olmaktadır. Nitekim Allah teâlâ şöyle buyurmaktadır: “Biz, her şeyi
bir ölçüye göre yarattık. Bizim buyruğumuz, bir anlık bakış
gibi, bir tek sözden başka bir şey değildir. Andolsun Biz, sizin
benzerlerinizi hep helâk ettik. Düşünüp ibret alan yok mu?
Yaptıkları her şey kitaplarda (amel defterlerinde) mevcuttur. Küçük
büyük her şey satır satır yazılmıştır. Takvâ sahipleri cennetlerde
ve ırmakların kenarlarında, güçlü ve Yüce Allah’ın huzurunda
hak meclisindedirler.” (Kamer, 54/49-55)

Sekizinci Bölüm

P

eygamber 'ﷺin Hastalığı
ve Hastalarla Olan
İlişkileri

Rasulullah  ﷺsağlığıyla da, hastalığıyla da kâmil manada
insanlığını yaşamış; diğer insanların çektiği gibi acılar çekmiştir. Ancak
o, hastalıklar ve acılar karşısında, diğer insanlardan farklı bir tutum
izlemiştir. O’nun tutumu; rıza, teslimiyet, Rabbin hükmünü kabul, sabır,
sebat, acılar ve hastalıklar karşısında sükûnetini muhafaza etmek, bela
ve imtihanlara şükür ve hamd, aza ve organlarının hepsini kızmama
yönünde itaat ettirme ve her hâlükârda hayır söz söyleme şeklindedir.
Hatta bir rahatsızlık hissettiğinde ve insanlar halini sorduklarında şöyle
derdi: “Her hâlükârda Allah’a hamdolsun.”842
Allah teâlâ, Peygamberimize, hastalıkla imtihan ettiği ve bu hastalığa
sabreden, bu sabrı sebebiyle konumunu yükselttiği bir peygamberin
kıssasını anlatmıştır. O, Rasulullah  ﷺiçin hayırlı bir örnek olmuştur:
“İşte bunlar Allah’ın doğru yola eriştirdikleridir, onların yoluna
uy.” (En’âm, 6/90)
Örneğin Eyyûb  hastalanmıştır. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:
“(Rasûlüm!) Kulumuz Eyyub’u da an. O, Rabbine, ‘Doğrusu şeytan
bana bir yorgunluk ve eziyet verdi.’ diye seslenmişti. ‘Ayağını
yere vur! İşte yıkanacak ve içilecek soğuk bir su!’ (dedik.) Bizden
bir rahmet ve olgun akıl sahipleri için de bir ibret olmak üzere
ona hem ailesini hem de onlarla beraber bir mislini bağışladık.
Eline bir demet sap al da onunla vur, yeminini böyle yerine getir.
Gerçekten Biz Eyyub’u sabırlı (bir kul) bulmuştuk. O ne iyi kuldu!
Daima Allah’a yönelirdi.” (Sa’d, 38/41-44)
842 Tirmizi, 2737.
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Yüce Allah bu ayetleri, uzun süren hastalığı karşısında “Gerçekten
Biz Eyyub’u sabırlı (bir kul) bulmuştuk” ifadesiyle bitirmiştir. Hiç
kimsenin dayanamayacağı bu şiddetli imtihana rağmen Allah ile
ilişkisinde bir değişiklik olmamıştır. Ancak hastalığı uzayıp da durumu
iyice ağırlaşınca âlemlerin Rabbine, peygamberlerin İlah’ına yakarmıştır:
“Başıma bir bela geldi, (Sana sığındım), Sen merhametlilerin
merhametlisisin.” (Enbiyâ, 21/83)
Rasulullah ’ﷺin hastalanması, şaşılacak bir şey değildir. Hatta çok
daha şiddetli olan ölümü tatmıştır. Çünkü o da, Yüce Allah’ın, bütün
yaratılmışlara yönelik hükmünün ve kaderinin kapsamına dâhildir:
“Yeryüzünde bulunan her şey fanidir. Ancak, yüce ve cömert
olan Rabbinin varlığı bakidir.” (Rahmân, 55/26-27)
8.1. Sağlığına Özen Göstermesi
Rasulullah  ﷺsağlığına, gücüne ve dinçliğine dikkat etmiştir. Pek
çok kez ashabına, sağlıklarını korumalarını, güçten düşmelerine yol
açacak işlerden nasıl sakınacaklarını öğretmiş ve şöyle demiştir: “Gücü
ve kuvveti yerinde olan mü’min, zayıf mü’mine nispetle Allah için
daha hayırlı, daha sevimlidir. Her ikisinde de hayır vardır. Sana
faydalı olacak şeylere hırslı ol, Allah’tan yardım iste ve acizlik
gösterme. Başına bir şey geldiğinde, ‘Şayet yapsaydım şöyle şöyle
olurdu.’ deme. Fakat ‘Allah’ın takdiri. Ne isterse o olur.’ de.
Şüphesiz ‘keşke,’ şeytanın ameline kapı açar.”843
Nitekim çoğu zaman onları, hastalığa yol açan sebeplere karşı
uyarıyordu. Çok yemekten ve içmekten, Yüce Allah’ın buyrukları
içerisinde yer alan israftan sakındırıyordu: “Ey Âdemoğulları! Her
secde edişinizde güzel elbiselerinizi giyin; yiyin, için, fakat israf
etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez.” (A’râf, 7/31)
Rabbinden öğrendiklerini ashabına öğretmiştir. Mikdâm b.
Ma’dîkerib el-Kindî  rivayet ediyor: Allah Rasulü  ﷺdedi ki:
“Âdemoğlu, karnından daha şerli bir kap doldurmamıştır.
843 Müslim, 2664.
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Âdemoğlu için kendisini ayakta tutacak kadar birkaç lokma
yeterlidir. Âdemoğluna nefsi galip gelecek olursa; üçte biri yemek,
üçte biri içecek ve üçte biri de nefes içindir.”844
Rasulullah ﷺ, çok yemenin ve çok içmenin hastalıklara açılan
kapılardan biri olduğunu, insanın doldurduğu en şerli kabın, karnı
olduğunu beyan etmektedir. Yeme ve içmeyi azaltma konusunda
uyardığı gibi bu ikisinde israfta bulunmaya karşı da uyarmıştır. Cabir
b. Abdullah , Peygamberimizin bir hadisini rivayet ediyor: “Bir
kişinin yemeği iki kişiye, iki kişinin yemeği dört kişiye, dört kişinin
yemeği de sekiz kişiye yeter.”845
İkinci halife Ömer , bu uyarıyı öğrenmiş, ondan sonra tekrar
etmeye devam etmiş ve şöyle demiştir: “Her haneye, o hane sayısınca
misafir göndermeyi istedim. Kuşkusuz kişi, karnının yarısının boş
olması sebebiyle helak olmaz.”846
Rasulullah  ﷺonlara, bedenlerinin emanet olduğunu, Allah’ın
huzurunda bundan dolayı hesaba çekileceklerini öğretmiştir. Ebu Berze
el-Eslemi  diyor ki: Rasulullah  ﷺdedi ki: “Kıyamet günü kul;
ömrünü nerede tükettiğinden, ilmiyle hangi amelleri işlediğinden,
malını nereden kazanıp nereye harcadığından ve bedenini nerelerde
çürüttüğünden hesaba çekilmedikçe yerinden ayrılmayacaktır.”847
İnsanın, kendi bedenine eziyet etme hakkı yoktur. Ederse,
Allah’tan bir ceza gelmesini vacip hale getirmiş olur. Peygamberimiz
 ﷺdiyor ki: “Kim bir dağdan yuvarlanıp kendini öldürürse; o
kişi Cehennemde olacak ve sonsuza kadar yuvarlanacaktır. Kim
bir zehir içer ve kendini öldürürse; elinde zehri, Cehennemde
sonsuza kadar o zehri yudumlayacaktır. Kim de bir demirle
kendini öldürürse; o kişi elindeki demiri, Cehennemde sonsuza
kadar karnına dürtecektir.”848
844
845
846
847
848

İbn Mace, 3349; Tirmizi, 2380.
Müslim, 2059.
Suyûtî, Şerhu Sünen-i İbn-i Mace, 3254.
Tirmizi, 2417.
Buhari, 5778; Müslim, 109.
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Onlara erken uyuyup erken kalkmayı öğretmiştir. Erken uyumak ve
erken kalkmak, vücudun sağlıklı ve azaların dinç olmasına sebeptir. Ebu
Berze el-Eslemi , Peygamberimizi anlatarak şöyle söylüyor: “Yatsıyı
biraz geciktirmeyi seviyordu. Yatsıdan önce uyumayı ve sonrasında da
sohbete dalmayı hoş karşılamıyordu.”849 Yani gecenin başlarında kılınan yatsı namazından sonra yatmaya gidiyordu. İnsanların ihtiyacı veya
kişisel ihtiyacı kendisini meşgul etmedikçe böyle yapıyordu.
İsmi Sa’d b. Hişam olan Müslümanlardan biri, Aişe ’nın huzuruna gelir ve Rasûlullah ’ﷺin ne zaman uyuduğunu sorar. Kendisi
olayı şöyle anlatmaktadır: “Medine’ye geldim ve Aişe’nin huzuruna
çıktım. Dedim ki: ‘Rasulullah ’ﷺin namazını bana anlatabilir misin?’
şöyle dedi: ‘Rasulullah  ﷺinsanlara yatsı namazını kıldırır ve yatağına
çekilirdi…’”850
Hiç şüphe yok ki erken uyumak ve erken kalkmak sağlık için çok
faydalıdır. Çünkü bu, yeryüzündeki Sünnetullaha uygundur. Zira Yüce
Allah geceyi sükûnete ve dinlenmeye, gündüzü de çalışmaya ayırmıştır. Kur’an’da şöyle buyurmaktadır: “Sizin için geceyi örtü, uykuyu istirahat kılan, gündüzü de dağılıp çalışma (zamanı) yapan,
O’dur.” (Furkân, 25/47)
Ashabını, tembelliği bırakıp her işlerinde ciddiyetle davranmaya
çağırıyordu. Çünkü tembellik, hastalığa ve acizliğe yol açar. O nedenle
ashabı, Peygamberimizin, acizlik ve tembellikten Allah’a sığındığını ve
bu konularda Allah’a çokça dua ettiğini duyuyorlardı. Enes  naklediyor: Peygamber  ﷺşöyle dua ediyordu: “Allah’ım! Acizlikten,
tembellikten, korkaklıktan ve elden ayaktan kesilmekten Sana
sığınırım. Hayatın ve ölümün fitnesinden Sana sığınırım. Kabir
azabından Sana sığınırım.”851
Peygamberimiz  ﷺbu yüzden hareketlerinde; yürüyüşünde, attığı
adımlarda dinç ve ciddiydi. Ebu Hureyre  diyor ki: “Yürüyüşünde,
849 Buhari, 547; Müslim, 647.
850 Ebu Davud, 1352.
851 Buhari, 2823; Müslim, 2706.
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Rasulullah ’ﷺden daha hızlı olan birini görmedim. Yer, sanki ayaklarının altında dürülürdü. Ona yetişmek için kendimizi zorlardık da o
aldırış etmezdi.”852
8.2. Hastalığa Bakışı
İnsanlar hastalığa, beklenmedik bir şekilde önlerine çıkan bir engel, kendilerini saran bir kötülük ve başlarına gelen bir zarar olarak bakarlar. O nedenle kedere, üzüntüye ve sıkıntıya düşerler. Bu süreçten
hoşlanmaz, bitmesini temenni eder, sürece rıza göstermezler. Bazıları
Allah’ın takdirine teslim olmayabilir. Ancak Rasûlullah  ﷺhastalığa,
her yönden bundan daha derin boyutu olan bir açıdan bakardı.
8.2.1. Kötülük Allah’a Nispet Edilmez
İnsan, sadece karşısında olan şeyleri aklıyla kavrayıp duyularıyla
idrak edebilir. Hayrı ve şerri ancak Allah bilir. Nice kez insan bir şeyi
hayır zannederken bakar ki onda büyük bir şer vardır. Nice kez de
zahiren şer olan bir şey başımıza gelir de ardından herkesi kuşatan bir
hayır gelir. Herkes bu durumu tecrübe etmiştir. Hastalık, bazılarının
zannettiği gibi şer olmayıp içinde pek çok hayır taşıyor olabilir, fakat
bu, Allah’ın kaza ve kaderine rızayla, teslimiyetle mümkündür.
İnsanın şerri Yüce Allah’a nispet etmemesi gerekir. Allah teâlâ’nın
her takdiri, hedefini bulur. İnsanlar bazı şeyleri şer ve zarar görseler
de bir başka açıdan bunlar hayır ve nimettir. Bunlarda günahlara nice
kefaretler, nice derece yükseltmeleri ve nice daha büyük zararları giderme hali vardır.
Allah teâlâ’nın bildirdiğine göre İbrahim , hastalığı kendisine
nispet ettiği sözünde, uygun olan edebi takınmıştır. “Hasta olduğumda bana O şifa verir.” (Şuara, 26/80) Yüce Allah’ın fiillerinde şer yoktur.
Ne var ki sadece Zatının bildiği bir hikmete bağlı olarak insanı imtihan
edebilir. O, ilim ve hikmet sahibi, eksikliklerden münezzeh ve kemal
sıfatlarıyla muttasıf olandır. Bundan dolayı Rasûlullah ﷺ, gece namaz
852 Tirmizi, 3648; Ahmed, 8397.
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kılarken Rabbine şöyle yakarıyordu: “Davetine icabet ettik, bizleri
saadete erdir. Hayrın tamamı Senin elindedir. Şer, Sana nispet edilemez. Ben Seninleyim ve Sana yöneliyorum. Bereketi bol olansın, yücesin. Senden bağışlanma diler ve Sana tevbe ederim.”853
8.2.2. Hastalık, Nefsin Azgınlığını Dizginler
İnsanın bir alışkanlığı da her şeye muktedir olduğunu, bütün güçleri elinde bulundurduğunu düşündüğü zaman yeryüzünde taşkınlık
yapmasıdır: “Gerçek şu ki, insan kendini kendine yeterli görerek
azar!” (Alak, 96/6-7)
Kendini güçlü hissedip Rabbinin emrinden uzaklaşıp O’na gerek
duymadığı zaman Yaratıcısını unutup yaratılmışlara karşı azar. Bunun
üzerine Allah, ona olan rahmetinden dolayı; tasavvurundaki/düşüncesindeki sapmalardan ve davranışlarının helak etmesinden kurtarmak;
güçlü ve kudretli İlah’ın varlığını hatırlatmak için ona hastalık verir.
O’nun hükmünü sorgulayacak, emrine karşı koyacak hiç kimse yoktur.
Dünyanın tamamı ve içindekilerin hepsi birden, kendine bile yardım
etmekten aciz, zayıf varlıklardan başka bir şey değildir. Yüce Allah, başına buyruk insana, sırf gözle görülemeyecek, kısa veya uzun bir süre
kötürüm kılacak, hareketlerini kısıtlayacak mahlûkatını musallat edebilir. Bu durumda insan gücünü anlayacak ve tekrar aslî tabiatına, insanlığına geri dönecek, yaratılmış ve aciz olduğunun, hiçbir şeyin aciz
bırakamadığı bir Rabbinin varlığının farkına varacak; O’na sığınacak,
yardım ve şifayı O’ndan isteyecektir. Böylece nefsi arınacaktır. Çünkü
Allah teâlâ, kulları için, azabından kurtularak rızasına nail olmalarını
istemektedir: “Eğer inkâr ederseniz, şüphesiz Allah, size muhtaç
değildir. Bununla beraber O, kullarının küfrüne razı olmaz. Eğer
şükrederseniz sizden bunu kabul eder. Hiçbir günahkâr diğerinin
günahını çekmez. Nihayet hepinizin dönüp gidişi, Rabbinizedir.
Yaptıklarınızı O size haber verir. Çünkü O, kalplerde olan her
şeyi hakkıyla bilendir.” (Zümer, 39/7)
853 Müslim, 771.
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8.2.3. Hastalık, Nefis Muhasebesi İçin Fırsattır
Bazen günler, aylar ve yıllar geçer; insan kendine dönüp davranışlarına bakmayı, iyilik ve günahlarını, doğru ve yanlışlarını, tehlike
ve gafletlerini değerlendirmeyi hatırlamaz. Belki günlük hayatın daimî
meşguliyeti, belki -düşüncesine göre- muhasebe etmesi için bir nedenin bulunmaması buna sebep olabilir. Sonra hastalık gelir, hareketleri
durur, uzunca bir süre tek başına kalır. Bu esnada yaptıklarını, insanlarla olan ilişkilerini değerlendirmeye başlar. Engellendiği ve unuttuğu
şeyleri hatırlayıp çevresindeki insanlara bakar. Özellikle de hastalığı
artıp uzadığında böyle yapar. Tasarruflarını gözden geçirir, sevgisinde
ve sevdiği iddiasında samimi olanları ortaya çıkarmaya çalışır. O durumda dünyayı, daha önce görmediği bir gözle görebilir. Böylece hastalık süreci, nefis muhasebesi ve değerlendirme için bir fırsata dönüşür
ve bu süreçte kazançları büyüyebilir. Tevbesini yeniler, Yüce Rabbine
itaate yapışır. İşte o zaman kendisine bu nimeti veren Allah’a şükredecektir. Bu nimet, o süreçteki hastalığıdır. Nice günahkâr ve azgınların
Rablerinden tamamen uzakta, Yaratıcılarına ihtiyaç duymadıklarını
zannettiklerini görür, başlarına gelen bir hastalıktan sonra nefislerinin
sakinleştiğine ve doğrularına geri döndüklerine tanık oluruz.
8.2.4. Hastalık, Yüce Allah’ın Bir İmtihanıdır
Rasulullah ﷺ, kişinin karşılaştığı her musibetin Yüce Allah’ın takdiriyle olduğuna, insanların bütün işlerinin O’nun elinde olduğuna
iman etmektedir. Nitekim Allah  şöyle buyurmaktadır: “De ki: İş
(zafer, yardım, her şeyin karar ve buyruğu) tamamen Allah’a aittir.”
(Âl-i İmrân, 3/154)

“Bilesiniz ki, yaratmak da, emretmek de O’na mahsustur.
Âlemlerin Rabbi Allah ne yücedir!” (A’râf, 7/54)
Bunlardan biri de hastalıktır ki, Allah tarafından takdir edilir. Şifa
da öyledir. Aziz ve celil olan Allah, sabrını ve Allah’ın hükmüne teslimiyetini ortaya çıkarmak için insanı imtihan eder.
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Şüphesiz Rasulullah  ﷺbiliyor ve inanıyordu ki kendisi ve bütün
insanlar, dünyaya, içindeki nimetlerden yararlanmak için değil, ancak
sınav/denenmek için gelmişlerdir. Zira Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O, mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır.”
(Mülk, 67/2)

Asıl amaç, sınanmak/imtihan edilmektir. Bu nedenle onların yanında dünya çok şey ifade etmiyordu.
Hastalık bir imtihan olduğuna göre Rasulullah ’ﷺin kendini sınava
ve başarılı olmaya alıştırması, insanın Allah’a olan kulluğunun tamam
olabilmesi için bunu Müslümanlara öğretmesi gerekiyordu. Nimet içerisinde olduğunda şükredecek, bir belaya düştüğünde sabredecekti. Zaten insan bu ikisinden hali/uzak değildir. Ayrıca her daim Allah’a bağlı
ve O’nunla irtibatlıdır. Peygamberimiz  ﷺşöyle diyor: “Mü’minin durumuna hayret edilir. Onun her hali hayırdır. Bu sadece mü’mine
nasip olmuştur. Başına sevindirecek bir şey geldiğinde şükreder ve
bu, onun için hayır olur. Başına zarar verecek bir şey geldiğinde ise
sabreder ve bu da onun için hayır olur.”854
Mü’min, kendisiyle ilgili olarak Allah’ın yaptığı her şeyde hayır
görür, Allah’ın hükmüne rıza gösterir. Çünkü bilir ki fayda ve zarar
verecek sadece O’dur. Yeryüzündekilerin hiçbiri, Yüce Allah’ın izni
olmadıkça ona bir hayır veremez, ondan bir şerri savamaz. Bu sebeple Rasulullah  ﷺbu anlayışı, herkeste yerleştirmeye önem veriyordu.
Özellikle de bu anlayışa göre yetişmeleri için küçüklerde. Henüz çocuk
olan Abdullah b. Abbas ’a şöyle diyordu: “Evladım! Sana bazı
sözler öğreteceğim. Onları gözet ki Allah da seni gözetsin. Allah’ı
gözet ki O’nu yanında bulasın. İsteyeceğin zaman Allah’tan iste.
Yardım talep edeceğin zaman Allah’tan talep et. İyi bil ki sana bir
fayda sağlamak için ümmet bir araya gelse Allah’ın senin için takdir ettiğinden başka bir fayda sağlayamazlar. Sana zarar vermek
için bir araya gelseler Allah’ın senin için takdir ettiğinden başka
854 Müslim, 2999.
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bir zarar veremezler. Kalemler kaldırılmış, mürekkepler kurumuştur.” Bir rivayette şöyle yer almaktadır: “Allah’ı gözet ki O’nu önünde bulasın. Bollukta Allah’ı bilmeye çalış ki seni zor anında bilsin.
Unutma ki seni ıskalayan şey, başına gelecek değildi. Başına gelen
şey de seni ıskalayacak değildi. Bil ki yardım, sabırla; ferahlık sıkıntıyladır ve zorlukla beraber kolaylık vardır.”855
8.2.5. Hastalık, Günahlara Kefarettir ve Onları Siler
Rasulullah ﷺ, insan hasta olduğunda sabrettiği zaman Allah teâlâ’nın
günahları sileceğine inanıyordu: “Hastalık veya başka bir musibete
maruz kalan hiçbir mü’min yoktur ki Allah, ağacın yapraklarını
düşürdüğü gibi bununla onun günahlarını düşürmesin.”856
“Hastalığa yakalanan erkek ya da kadın hiçbir mü’min ve müslüman yoktur ki Allah, bu hastalık sayesinde onun günahlarından
bazısının silinmesine hükmetmesin.”857
Peygamberimiz  ﷺbir adamın hummaya kötü söz söylediğini duyunca şöyle demiştir: “Ona kötü söz söyleme. Muhakkak ki o, ateşin demirin pasını giderdiği gibi günahları giderir.”858
Peygamberimiz ﷺ, kefaret olma özelliğini, şiddetli hastalıklarla sınırlı tutmamıştır. Maruz kaldığı ve sabrettiği her ezadan dolayı insanın
ecir alacağını, Allah’ın, onun günahlarından bir kısmını örteceğini belirtmiştir: “Mü’minin maruz kaldığı hiçbir acı, yorgunluk, hastalık,
üzüntü, hatta kendisini kaygılandıran bir endişe yoktur ki onlar
sayesinde günahlarından bazılarının üstü örtülmesin.”859
Rasulullah  ﷺbununla da kalmamış, yolda yürürken insana sıkıntı
veren diken acısını bile buna dâhil etmiştir: “Diken acısı veya daha
fazlasının isabet ettiği hiçbir Müslüman yoktur ki Allah bununla,
ağacın yapraklarını döktüğü gibi onun günahlarını affetmesin.”860
855
856
857
858
859
860

Tirmizi, 2516; Ahmed, 2664.
Buhari, 5660; Müslim, 2571.
Ahmed, 14726.
İbn Mace, 3469.
Buhari, 5642; Müslim, 2573..
Buhari, 5648.
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Adamın birinin başına bir şey geldiği için insanlar ona gülünce Aişe
 onlara demiştir ki: “Gülmeyin! Muhakkak ki ben, Rasulullah ’ﷺi
şöyle söylerken duydum: ‘Diken veya daha önemli bir şeye maruz
kalan hiçbir Müslüman yoktur ki bu diken sebebiyle kendisine bir
derece yazılıp bir günah silinmesin.’”861
8.3. Hastalık, İlahî Bir Ceza mıdır?
Bazı insanlar, genel anlamda aralarında hastalığın da yer aldığı belaların, sadece günahlarla bağlantılı olduğuna inanmaktadır. Bundan
dolayı da hastalık, her zaman için Allah’tan gelen bir ceza olmalıdır(!)
Ancak Rasulullah ﷺ, insanlara, hastalığın kuluyla ilgili olarak Allah’ın
bir takdiri olduğunu öğretmiştir. Cezalandırma olma zorunluluğu yoktur. Hatta Peygamber ﷺ, insanlar arasında en çok bela ve imtihana
uğrayanların peygamberler ve salihler olduğunu beyan etmiştir. Allah katında kulun değeri büyüdükçe, imtihanı da artmaktadır. Birçok
sahabîsi ona şöyle sormuştur. “Ya Rasulallah! İnsanlar arasında imtihanı en çetin olanlar kimlerdir?” Şöyle cevap vermiştir: “Peygamberlerdir. Sonra da onlara en yakın olanlardan başlayarak aşağı
doğru devam eder. Kişi, dindarlığına göre imtihan edilir. Dindarlığı sağlamsa imtihanı da çetin olur. Dindarlığı zayıfsa dindarlığına
göre imtihana tabi tutulur. Yeryüzünde günahsız bir şekilde yürüyünceye kadar imtihanlar kulu bırakmaz.”862
Şu sözüyle imtihana açıklık getirmektedir: “Mü’min erkek ve kadınların; Allah teâlâ ile günahlardan arınmış bir halde kavuşuncaya kadar
canları, çocukları ve mallarıyla ilgili imtihanları devam eder.”863
8.4. Hastalık, Mü’minin Derecelerinin
Yükseltilmesine Sebeptir
Hasta, hastalığına sabrettiğinde Allah teâlâ’dan büyük bir sevaba
nail olur. Yüce Allah, Kitabında şöyle buyurmaktadır: “Andolsun ki
861 Müslim, 2572.
862 Tirmizi, 2398; Ahmed, 1484.
863 Tirmizi, 2399; Ahmed, 7799.
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sizi biraz korku ve açlık; mallardan, canlardan ve ürünlerden
biraz azaltma (fakirlik) ile deneriz. (Ey Peygamber!) Sabredenleri
müjdele! O sabredenler, kendilerine bir belâ geldiği zaman, ‘Biz
Allah’ın kullarıyız ve biz O’na döneceğiz.’ derler. İşte Rablerinden bağışlamalar ve rahmet hep onlaradır. Ve doğru yolu bulanlar da onlardır.” (Bakara, 2/155-157)
Bundan dolayı Rasulullah  ﷺdemiştir ki: “Mükâfatın büyüklüğü,
musibetin büyüklüğüne göredir. Allah bir kavme muhabbet gösterdiğinde musibet göndererek onları imtihan eder.”864
Peygamberimiz ﷺ, dünyadayken musibetle karşılaşan kişiye, karşılık olarak Allah’ın Kendi katında ecrin daha büyüğünü vereceğini bildirmektedir. Enes  anlatıyor: Peygamber ’ﷺi şöyle derken duydum:
“Şüphesiz Allah buyurmaktadır ki: ‘Kulumu, sevdiği iki gözüyle
imtihan ettiğimde sabrederse o iki gözüne karşılık kendisine Cenneti veririm.’”865
Bir gün kadının biri şikâyetlenerek yanına gelip “Ben sara hastasıyım, Sara nöbetine tutulduğumda üstüm başım açılıyor. Benim için
Allah’a dua eder misin?” dedi. Peygamberimiz  ﷺcevap verdi: “İstersen sabredersin ve Cennet senin olur. İstersen dua ederim, Allah
da sana şifa verir.” Kadın dedi ki: “Sabrederim. Ancak üstüm başım
açılıyor. Bunun için dua edebilir misin?” Peygamberimiz  ﷺkadın için
dua etti.866
Hastalığa böyle bakmasına ve hastalıkta büyük fazilet ve dereceler olduğunu açıklamasına rağmen Peygamber ﷺ, ashabına hastalığı
temenni etmelerini yasaklamıştır. Çünkü hastalık, çetin bir sınavdır.
İnsan kararlı duramayabilir. Ashabından neredeyse kuş gibi olan hasta
birini ziyarete gitmişti. Ona dedi ki: “Dua etmiyor muydun? Rabbinden sağlık, afiyet istemiyor muydun?” Sahabî dedi ki: “Şu şekilde dua ediyordum: Allah’ım! Ahiret’te bana vereceğin azabı, bu
864 Tirmizi, 2396; İbn Mace, 4013.
865 Buhari, 5653.
866 Buhari, 5652; Müslim, 2576.
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dünyadayken peşin ver.” Peygamberimiz  ﷺdedi ki: “Subhanallah!
Sen buna güç yetiremezsin. Şöyle deseydin ya: ‘Allah’ım! Dünyadayken bize bir güzellik ver, Ahirette de bir güzellik ver ve bizi
Cehennem azabından koru.’”867
Bilakis Peygamberimizin dualarının çoğu, dünya ve ahirette afiyette
olmaktı. Abdullah b. Ömer  anlatıyor: “Allah’ın Rasulü akşamladığında ve sabahladığında şu sözleri dilinden düşürmüyordu: ‘Allah’ım!
Senden affedilmeyi, dünyada ve ahirette afiyette olmayı istiyorum. Allah’ım! Senden affedilmeyi, dinim, dünyam, ailem, malım
konusunda afiyette olmayı istiyorum. Allah’ım! Kusurlarımı ört,
korkularımdan emin eyle. Allah’ım! Önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden ve altımdan gelebileceklerden beni
koru. Altımızdan gelebileceklere gafil yakalanıp helak olmaktan
azametine sığınırım.’”868
8.5. Tedavi
Rasulullah  ﷺhastaları tedavi olmaya ve şifa aramaya teşvik etmiştir. Allah’a tevekkül etmek, mubah olan her yolla şifa aramalarına
mani olmamalıdır. İnsanın, kendini hastalığın yiyip bitirmesine terk
etmesi doğru değildir. Peygamberimiz ﷺ, hastalara yüce bir hakikati,
Yüce Allah’ın her hastalık için bir şifa yarattığını bildirmiştir: “Allah,
her ne dert indirmişse mutlaka onun için bir de şifa indirmiştir.”869
Cabir  naklediyor: “Rasulullah  ﷺdedi ki: ‘Her derdin bir devası vardır. Hasta, derdinin devasını bulduğu zaman Allah ’nin
izniyle iyileşir.’”870
Peygamberimiz ﷺ, onlara devası olmayan tek derdin yaşlılık olduğunu öğretmiştir. Kendisine, “Ya Rasulallah! Tedavi olalım mı?” diye
sorulduğunda şöyle buyurmuştur: “Tedavi olun. Muhakkak ki Allah
867
868
869
870

Müslim, 2688.
Ebu Davud, 5074; İbn Mace, 3871.
Buhari, 5678.
Müslim, 2204.
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teâlâ,

devası olmayan hiçbir dert bırakmamıştır. Bir dert hariç! O
da yaşlılıktır.”871
8.6. Haramla Tedavi Olmayı Yasaklaması
Tedavi olmaya dönük sürekli talebi ve teşvikine rağmen Peygamberimiz ﷺ, Yüce Allah’ın haram kıldığı şeylerle tedavi olunmasına ruhsat vermemiştir. Bununla ilgili rivayetlerden biri şöyledir: İsmi Tarık b.
Süveyd el-Ca’fî olan biri geldi. Peygamber ’ﷺe şarap hakkında sordu.
Peygamber  ﷺşarabı yasakladı veya yapmasından hoşlanmadı. Adam
dedi ki: “Sadece deva olması için yapıyorum.” Peygamberimiz şöyle
buyurdu: “Şüphesiz şarap, deva değildir. Ancak o bir derttir.”872
Bir keresinde eşi Ümmü Seleme ’nın yanına geldiğinde onun
yanında tedavi için hazırlanmış bir tür şarap olan nebiz görür. Ümmü
Seleme diyor ki: Nebiz hazırlamıştım. Nebiz kullanılırken Rasulullah ﷺ
geldi. “Bu nedir?” diye sordu. “Falan kadın rahatsızlandı. Kendisine
nebiz tavsiye edildi.” dedim. Rasulullah  ﷺhemen ayağıyla nebiz kabını
ittirdi ve kabı kırdı. Buyurdu ki: “Kuşkusuz Allah, hiçbir harama şifa
koymamıştır.”873
Ebu Hureyre  diyor ki: “Rasulullah ﷺ, haram olan devayı
yasaklamıştır.”874
Yeme ve şifa konusunda yeterli olan mubah ve helal yiyecek
ve içeceklerin olduğunu bildirmiştir. Bunların biri de hakkında Yüce
Allah’ın şöyle buyurduğu arı balıdır: “Sonra meyvelerin her birinden ye ve Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir, diye
ilham etti. Onların karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet (bal)
çıkar ki, onda insanlar için şifa vardır. Elbette bunda düşünen bir
kavim için büyük bir ibret vardır.” (Nahl, 16/69)
Rasulullah  ﷺbalı, bazı hastalıklar için tavsiye ediyordu. Ebu Said
el-Hudri  anlatıyor: Adamın biri Peygamber ’ﷺe geldi. “Benim bir
871
872
873
874

Ebu Davud, 2855; Tirmizi, 2038.
Müslim, 1984.
Ebu Ya’la, Müsned; İbni Hibban, Sahih; Bkz. Elbânî, es-Silsiletü’s-Sahiha, 1633.
Ebu Davud, 3870; Tirmizi, 2045.
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kardeşim ishal oldu.” dedi. Rasulullah “ ﷺOna bal içir.” dedi. Adam,
gidip kardeşine bal içirdi. Sonra geri gelip şöyle dedi: “Ona bal içirdim, ancak ishalini artırmaktan başka bir işe yaramadı.” Peygamber
 ﷺüç kez aynı şeyi tavsiye etti. Adam dördüncü defa geldiğinde yine
“Ona bal içir” dedi. Adam, “Vallahi, içirdim. Ama ishalini artırmaktan başka bir şey yapmadı.” Rasulullah  ﷺbuyurdu ki: “Allah doğruyu
söylemiştir. Senin kardeşinin karnı hata ediyor.” Adam, kardeşine
bal içirdi ve kardeşi iyileşti.875
Örneklerden biri de çörek otudur. Rasûlullah  ﷺonunla ilgili olarak şöyle demiştir: “Çörek otunda, ölüm dışında her dert için bir
şifa vardır.”876
Kendi zamanında bolca bulunan başka otlarla da tedavi olunmasını emrediyordu. O zamanlar hacamatla ve dağlama ile de tedavi olunuyordu. Ancak dağlamayı iyi karşılamıyordu. Cabir b. Abdullah 
naklediyor: “Peygamber ’ﷺi şöyle söylerken duydum: ‘İlaçlarınızda
bir hayır varsa bal şerbetinde veya hacamat kesiğinde ya da ateşle
dağlamadadır. Ancak ben dağlamayı sevmiyorum.’”877
8.7. Hasta Ziyareti
Rasulullah ﷺ, hasta ziyaretini lütfen ve ikramen yapılacak bir davranış olarak görmemiştir. Bilakis -sahih olan anlayışa göre- hastanın
bir hakkı olarak ortaya koymuş; pek çok defa bunu tekrar etmiştir:
“Müslümanın, kardeşi üzerinde hakkı olan beş şey vardır: Selamına karşılık vermek, aksırana ‘yerhamukellâh’ demek, davete icabet etmek, hastayı ziyaret etmek ve cenazelere katılmaktır.”878
Ashabına, hasta ziyaretini emrediyordu. Ebu Said el-Hudri  aktarıyor: “Rasulullah  ﷺşöyle buyurdu: ‘Hastaları ziyaret edin, cenazelere katılın ki size ölümü hatırlatsın.’”879
875
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Buhari, 5716; Müslim, 2217.
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Ebu Musa el-Eş’ari  naklediyor. “Rasulullah  ﷺdedi ki: ‘Esiri
esaretten kurtarın, aç olanı doyurun, hastayı ziyaret edin.’”880
Bera b. Âzib  diyor ki: “Peygamber  ﷺbize yedi şeyi emretti,
yedi şeyi de yasakladı. Bize cenazelere katılmayı, hastayı ziyaret etmeyi, davete çağıran kişiye icabet etmeyi, mazluma destek olmayı, yemine sadık kalmayı, selama karşılık vermeyi ve aksırana ‘yerhamukallâh’
demeyi emretti…”881
Hasta ziyaretinden sevap almaya onları özendiriyordu. Çünkü bazı
insanlar hastaları ziyaret etmekten rahatsız olabilirler veya sıkılabilirlerdi. Onlara bundaki sevabı anlatıyordu. Bazen Rasulullah ’ﷺin azatlılarından Sevbân ’ın naklettiği gibi şöyle diyordu: “Kim bir hastayı
ziyaret ederse Cennet meyveleri içerisinde olmaya devam eder.”882
Hasta ziyaret eden kimse için, Allah’ın, ona Cennet nasip etmesi
için dua edeceği bir meleğin görevlendirileceğini haber vermiştir. Ebu
Hureyre  rivayet ediyor: “Rasulullah  ﷺdedi ki: ‘Kim bir hastayı
veya Allah için bir kardeşini ziyaret ederse bir münadi ona şöyle
seslenir: Ne güzelsin ve yürüyüşün ne güzel olmuştur. Cennetten,
yüksek bir makam elde ettin.’”883
Bazen hastaları ziyaret konusundaki herhangi bir ihmalkârlığın,
Yüce Allah’tan gelecek sert bir azarlamayı gerektireceğini haber veriyordu. Ebu Hureyre  naklediyor: “Rasulullah  ﷺşöyle buyurdu:
‘Şüphesiz aziz ve celil olan Allah Kıyamet Günü diyecektir ki: «Ey
Âdemoğlu! Hastalandım, beni ziyaret etmedin.» Kul der ki: «Ya
Rabbi! Sen âlemlerin Rabbiyken ben Seni nasıl ziyaret edebilirdim?» Allah der ki: «Falan kulum hastalandı, fakat onu ziyaret
etmedin. Bilmedin mi ki onu ziyaret etseydin Beni onun yanında
bulurdun.»’”884
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Müslim, 2568.
Tirmizi, 2008.
Müslim, 2569.

506

Rahmet Peygamberi Muhammed ﷺ

Bazen de hak sahiplerinin bu haklarını yerine getirmeleri için onları teşvik etmek üzere onlara sorular soruyordu. Ebu Hureyre  anlatıyor: “Rasulullah ﷺ, ‘Bugün içinizden kim oruçlu olarak sabahladı?’ Ebu Bekir, ‘Ben’ dedi. Rasulullah  ﷺsordu: ‘Bugün içinizden
kim bir cenazeye katıldı?’ Ebu Bekir, ‘Ben’ dedi. Rasulullah  ﷺsordu:
‘Bugün içinizden kim bir yoksulu doyurdu?’ Ebu Bekir, ‘Ben’ dedi.
Rasulullah  ﷺsordu: ‘Bugün içinizden kim bir hastayı ziyaret etti?’
Ebu Bekir, ‘Ben’ dedi. Ardından Allah Rasulü  ﷺşöyle buyurdu: ‘Bunlar kimde birarada bulunursa o mutlaka Cennete girmiştir.’”885
Hastaları bizzat ziyaret ederdi. Hasta olan Sa’d b. Ubade ’ı ziyaret etmiştir. Olayı Abdullah b. Ömer  aktarıyor: “Sa’d b. Ubade rahatsızlanmıştı. Peygamber ﷺ, Abdurrahman b. Avf, Sa’d b. Ebi
Vakkas ve Abdullah b. Mesud’la birlikte onu ziyaret etmek için yanına
geldiğinde etrafını ailesinin sardığını gördü. ‘Ruhunu teslim etti mi?’
diye sordu. ‘Hayır, ya Rasulallah!’ diye cevap verdiklerinde Peygamber  ﷺağlamaya başladı. Peygamber ’ﷺin ağladığını görünce onlar
da ağladılar. Peygamber  ﷺdedi ki: ‘İşitmiyor musunuz? Muhakkak
ki Allah, ne gözdeki yaş ne de kalpteki hüzün sebebiyle azap eder.
-Dilini işaret ederek- Fakat şunun sebebiyle azap ya da merhamet
eder. Şüphesiz ölecek olan bu kişi, ailesinin kendisine ağlamasıyla
acı duymaktadır.’”886
Peygamber ﷺ, Cabir b. Abdullah ’yı ziyaret etti. Sadece bayılmıştı. Cabir  anlatıyor: “Hastalanmıştım. Peygamber  ﷺve Ebu
Bekir yürüyerek ziyaretime geldiler. Beni baygın bir halde buldular.
Peygamber  ﷺabdest aldı. Sonra abdest suyundan üzerime döktü.
Hemen kendime geldim. Bir de baktım ki Peygamber  !ﷺDedim ki:
‘Ya Rasulallah! Malımla ilgili nasıl bir işlem yapayım? Malımla ilgili
nasıl bir hüküm vereyim?’ Bir cevap vermedi. Nihayet miras ayetleri
nazil oldu.”887
885 Müslim, 1028.
886 Buhari, 1304; Müslim, 924.
887 Buhari, 5651; Müslim, 1616.
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Peygamber  ﷺhasta olan bir bedeviyi ziyaret etti. Abdullah b. Abbas ’tan nakledilmektedir: “Peygamber ﷺ, hasta ziyareti amacıyla
bir bedevinin yanına gitti. Peygamber  ﷺziyaret amacıyla bir hastanın
yanına gittiğinde ‘Sıkıntı yok, iyi olursun inşaallah’ derdi.”888
Sa’d b. Ebi Vakkâs ’ı ziyaret etmişti. Sa’d  naklediyor: “Rasulullah ﷺ, Veda Haccı zamanında duyduğum ağır bir acıdan dolayı beni
ziyaret etmek için bize geldi. Dedim ki: ‘Gördüğün haldeyim. Malım
çok. Bana mirasçı olacak sadece bir oğlum var. Malımın üçte ikisini
tasadduk edeyim mi?’ Rasulullah ﷺ, ‘Hayır’ dedi. ‘Üçte biri?’ dedim.
Buyurdu ki: ‘Üçte bir, çoktur. Varislerini zengin olarak bırakman,
insanlara el açar vaziyette (muhtaç olarak) bırakmandan hayırlıdır.
Allah’ın rızasını kazanmak için her ne infak edersen karşılığını
mutlaka alırsın. Eşinin ağzına koyduğun bir lokmanın bile.’”889
Hasta ziyaret etmeyi sevdiğini bildikleri için kendisine küçük hastalar getirilirdi. Ashabına hastayı meşgul etmemelerini ve ona ağırlık
vermemeye çalışmalarını öğretmiştir. Sâib  diyor ki: “Teyzem beni
Rasulullah ’ﷺe götürdü. Dedi ki: ‘Ya Rasulallah! Kız kardeşimin oğlu
hasta, canı acıyor.’ Rasulullah  ﷺbaşımı sıvazladı ve benim için hayır
duada bulundu.”890
8.8. Peygamber ﷺ, Müslüman
Olmayan Hastaları Ziyaret Ederdi
Hastalık insanî bir durumdur; müslüman ya da değil herkes birdir.
Hasta, kendisini ziyaret edecek, acısını hafifletecek, destek olacak ve
huzur verecek birilerine ihtiyaç duyar. O nedenle Rasulullah ﷺ, ashabına yaptığı tavsiyelerde, Müslüman olan hastalarla olmayanlar arasında bir ayırım gözetmemiştir. Hadislerin ve emirlerin çoğu “hastaları
ziyaret edin” şeklinde, din veya cinsiyet ayırımı yapmaksızın gelmiştir.
Herkes bu emir konusunda aynıdır. Peygamberimizin uygulamaları
888 Buhari, 5656.
889 Buhari, 5668; Müslim, 1628.
890 Buhari, 5670; Müslim, 2345.
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üzerinde düşünen kişi, onun Müslümanı da, Müslüman olmayanı da
ziyaret ettiğini görecektir. Bunlardan biri şu rivayettir: “Amcası Ebu
Talib hastalandığında Müslüman değildi. Rasulullah ﷺ, onun yanındaydı. Hatta ölmek üzere olduğunda kendisine şöyle demişti: “‘Lâ
ilâhe illallâh’ de ki Kıyamet günü bu sözünle senin için şefaat edeyim.” Ebu Talib ise şöyle karşılık vermişti: ‘Ey kardeşimin oğlu! Kureyş
beni ayıplamayacak olsaydı; bu sözü söyleyerek seni mutlu ederdim.’
Ardından şu ayet nazil oldu: “Sen sevdiğini hidayete erdiremezsin;
bilakis, Allah dilediğine hidayet verir ve hidayete girecek olanları
en iyi O bilir.” (Kasas, 28/56)891
Ölüm hastalığında olan küçük bir yahudi çocuğunu ziyaret etmişti.
Enes  naklediyor. “Peygamber ’ﷺe hizmet eden yahudi bir çocuk
vardı. Hastalanmıştı. Peygamber ﷺ, ziyaret etmek için onun yanına
geldi…”892
8.9. Hasta İçin Dua Etmek
Peygamber ’ﷺin âdetlerinden biri de her hasta ziyaretine gittiğinde, hastaya şifa vermesi için Allah’a dua etmesiydi. Hastaya, kalbini
rahatlatacak sözler duyururdu. Çünkü hastanın, maneviyatını yükseltecek sözlere ihtiyacı vardı. Nitekim Sa’d b. Ebî Vakkâs ’ı ziyarete
gittiğinde şöyle demişti: “Allah’ım! Sa’d’a şifa ver!”893
Aişe  diyordu ki: “Rasulullah  ﷺbir hastaya gittiğinde ya da bir
hasta kendisine getirildiğinde şöyle derdi: ‘Ey insanların Rabbi! Bu
sıkıntıyı gider. Şifa ver, Sen şifa verensin. Senin şifandan başka şifa
yoktur. Hiçbir hastalığı geri bırakmayan bir şifadır Senin verdiğin.’”894
Bu duada şifa kelimesini beş kez tekrar ettiğini görüyoruz.
Ateşi yüksek olan, ateşinin yüksekliğinden dolayı neredeyse bedeni yanacak olan birini ziyaret ettiğinde şöyle demişti: “Gözün aydın
olsun!”
891
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Ebu Hureyre , bunaltacak kadar ateşi olan bir hastayı ziyaret
ettiğinde Peygamberimizin şöyle dua ettiğini naklediyor: “Gözün aydın olsun! Şüphesiz Allah şöyle buyuruyor: ‘O benim ateşimdir.
Cehennemden ahiretteki payı olmak üzere daha dünyadayken
mü’min kuluma, onu musallat ederim.’”895
Bu, müjdeleyici, mutluluk verici, iyimserlik kazandıran her türlü
sözle hastaya hitap eden Peygamber ’ﷺin güzel ahlakıdır.
Şu sözünde olduğu gibi ashabını, duyacağı şekilde hastaya dua
etmeleri yönünde teşvik ediyordu: “Kim henüz eceli gelmemiş bir
hastayı ziyaret eder ve yedi kez ‘Büyük arşın sahibi yüce Allah’tan
sana şifa vermesini ve seni afiyette kılmasını dilerim.’ derse; Allah
onu mutlaka bu hastalığından kurtarır.”896
8.10. Hasta Ziyaretindeki Âdeti
Uzakta da olsa hastaları ziyaret etmek onun âdetlerindendi. Engel
tanımazdı; duruma göre yürüyerek veya binitli olarak giderdi. Hiçbir
şey ona mani olmazdı. Cabir  naklediyor: “Rasulullah  ﷺve Ebu
Bekir, Selemeoğullarının yanında hastayken, yürüyerek benim ziyaretime geldiler…”897
Sözlerini duyabilmesi için hastanın başucunda oturur, kısık bir sesle konuşur, yüksek sesle konuşarak hastayı rahatsız etmezdi. Abdullah
b. Abbas  anlatıyor: “Peygamber  ﷺhastayı ziyaret ettiği zaman,
hastanın başucunda oturur, sonra yedi kez şöyle derdi: ‘Büyük arşın
sahibi yüce Allah’tan sana şifa vermesini dilerim.’ Bunun üzerine
eğer hastanın henüz vadesi dolmamışsa hastalığından kurtulurdu.”898
İyileşmesi geciken veya vadesi yaklaşan hastalar başta olmak
üzere, hasta ziyaretini tekrarlardı. Kendisine yakın olması ve tekrar
tekrar ziyaret edebilmek ve hastalığıyla ilginebilmek için Sa’d b. Ebi
895
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Tirmizi, 2088; İbn Mace, 3470.
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Vakkâs ’ı Mescid-i Nebevi’ye getirtmişti. Aişe  diyor ki: “Hendek
Savaşı’nda Sa’d b. Ebi Vakkâs, kolundaki ana damardan yaralanmıştı
(durumu ciddiydi). Peygamber ﷺ, yakınındayken ziyaret edebilmek
için Mescid-i Nebevi’de bir çadır kurdurdu.”899
Ashabına; kendi zamanlarında mevcut olan ve iyi bildikleri ilaçlarla tedavi etmeleri için doktorlar gönderirdi. Cabir b. Abdullah 
naklediyor: “Allah Rasulü ﷺ, Übey b. Ka’b ’a bir doktor gönderdi.
Doktor, onun bir damarını kesti. Sonra da o damarı dağladı.”900
Peygamberimiz  ﷺEnsardan birini ziyaret etti. Ailesinin doktor getirmediğini anlayınca hemen bir doktor gönderdi. Olayı, ashabından
biri şöyle anlatıyor: “Rasulullah ﷺ, yaralı bir adamı ziyaret edip dedi
ki: ‘Bana, falancalar arasında bulunan doktoru çağırın.’ Çağırdılar
ve doktor geldi. Dedi ki: ‘Ya Rasulallah! İlacın bir faydası var mı?’
Peygamberimiz  ﷺşöyle cevap verdi: ‘Subhanallah! Allah, yeryüzüne bir hastalık indirmişse mutlaka onun şifasını da yaratmamış
mıdır?!’”901
Ateşi olan hastaya ve ailesine, başından aşağıya defaatle su dökülmesini tavsiye ederdi. Bununla ilgili sözleri gerçekten çoktur. Bunlardan biri de Abdullah b. Ömer ’nın, Peygamber ’ﷺden naklettiği şu
hadistir: “Yüksek ateş, Cehennem ateşinin parlamasındandır. Onu
suyla soğutun.”902
Hastaya, ölümü temenni etmeyi ve ölmek için dua etmeyi yasaklardı. Hastalara başka dualar da öğretirdi. Enes  diyor ki: “Peygamber  ﷺşöyle söyledi: ‘Hiçbiriniz, başına gelen bir sıkıntıdan dolayı ölümü temenni etmesin. Mutlaka bir şeyler temenni edecekse
şunu desin: «Allah’ım! Yaşamak benim için daha hayırlı olduğu
sürece beni yaşat. Ölüm benim için daha hayırlı olduğunda da
canımı al.»’”903
899
900
901
902
903

Buhari, 463; Müslim, 1769.
Müslim, 2207.
Ahmed, 22645.
Müslim, 5725.
Buhari, 5671; Müslim, 2680.
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Peygamberimiz  ﷺuzun yaşamada, insanın halini değiştirebilmesi, Hakka davet edilmesi ve hayrının artması için bir umut olduğunu
düşünürdü. Ebu Hureyre  rivayet ediyor: “Rasulullah ’ﷺin şöyle
söylediğini duydum: ‘…Hiçbiriniz ölümü temenni etmesin. Eğer iyi
biri ise umulur ki hayrı artar. Kötü biriyse de umulur ki Allah’ı
kızdıracak halinden vazgeçer.’”904
Peygamber ﷺ, namaz kılanlar arasında hastaların olabileceğini
dikkate alarak onlara sıkıntı vermemek için namazı kısa tutardı. Öne
geçip imamlık yapacak kişilere de bunu emrederdi. Cemaate namazı uzatan birine çok kızdıktan sonra böyle söylemişti. Ebu Mesud
el-Ensari  naklediyor: “Adamın biri, ‘Ya Rasulallah! Falanca bize
namazı uzun kıldırdığı için neredeyse cemaati bırakacak gibi oluyorum.’ dedi. Peygamber ’ﷺi, vaaz ederken o günkünden daha kızgın
görmemiştim. Dedi ki: ‘Ey insanlar! Sizler nefret ettiriyorsunuz.
Kim insanlara namaz kıldıracaksa namazı hafif tutsun. Şüphesiz
içlerinde hasta, zayıf ve başkaca bir ihtiyacı olanlar vardır.’”905
Ashabından birini hastayken gördüğü zaman kalbi hüzünlenir ve
ağlardı. Nitekim daha önce anlatıldığı gibi Sa’d b. Ubade ’ı ziyaretinde böyle olmuştu. Ailesine ölüp ölmediğini sormuş ve o noktada
gözyaşlarına hâkim olamamıştı. Yine henüz küçük bir bebek olan torununu şiddetli bir hastalık içinde gördüğünde de ağlamıştı. Hayatının
son demlerinde de ağlamaktan kendini tutamamıştı. Vefatından sonra
Osman b. Maz’ûn ’ın yanına girmiş, onu öpmüş ve ağlamıştı. Olayı
Aişe  naklediyor: “Rasulullah ’ﷺi, ölmüş olan Osman b. Maz’ûn’u
öperken gördüm. Öyle ki gözyaşlarının aktığını gördüm.”906
8.11. Salgın Yaygınlaştığında Karantina Uygulaması
Rasulullah ’ﷺin, ashabına olan emirlerinden biri de -alanı sınırlamak ve dar tutmak adına- bir kavimde veba çıktığında, hastalığın
904 Buhari, 90; Müslim, 466.
905 Buhari, 90; Müslim, 466.
906 Ebu Davud, 989 ve 3163.
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yayılmaması için o beldeden dışarıya çıkmamaları ve hiç kimsenin oraya girmemesi şeklindedir. Böylece en dar çerçevede salgının kontrol
altına alınması sağlanacaktır. Bu durum, günümüzde karantina olarak
adlandırılan uygulamadır. Veba ile ilgili olarak şöyle demiştir: “Bir yerde veba olduğunu duyduğunuzda oraya gitmeyin. Siz de içindeyken bir yerde veba çıkarsa kaçmak için oradan çıkmayın.”907
Hastanın, sağlıklı olan kişilerin yanına girmesini yasaklamış, sağlıklı olanın hastayı ziyaretini mubah saymıştır. Ebu Hureyre  rivayet
ediyor: “Rasulullah  ﷺdedi ki: ‘Hasta develeri olan kişi, bu develerini sağlıklı develeri olan kişinin develerinin yanına götürmesin.’”908
Bu yasağın hikmeti, sadece eza verecek olmasıdır. Çünkü Peygamber ﷺ, “Allah’ın takdiri olmadan hastalıkların bulaşması ve uğursuzluk diye bir şey yoktur.”909 buyurdu. Yani hastalık, bizatihi bulaşıcı
değildir, Aziz ve celil olan Allah’ın takdiriyle bulaşabilir. Bedevi biri kendisine, hasta olan develerin hastalığının başkalarına geçmesini sorduğunda, “Hasta olan develeri ilkine kim bulaştırmıştır? Hastalık, önce
Allah’ın ilminde takdir edilmiştir. Hastanın, sağlıklı olanın yanına
girmesi, sağlıklı olana eza verir.” diyerek cevap vermiştir.
8.12. Muhammed ’ﷺin Hastalanması
Rasulullah ﷺ, özellikle endişe, meşguliyet ve sorumluluklarının çok
olmasının getirdiği onca çalışmayla birlikte düşünüldüğünde bedenî
yorgunlukları ve halsizlikleri bütün şekilleriyle yaşamıştır. Aişe ’ya
Peygamber ’ﷺin oturarak namaz kılıp kılmadığı sorulur. Şöyle der:
“Evet, insanlar kendisinin belini büktüğünde.”910
Rasulullah ﷺ, bedeninde yaralarla yaşamıştır. Allah’a davet etmek için çıktığı Tâif yolculuğunda, bir insanın karşılaşabileceği en kötü
tepkiyle karşılaşmıştı. Dönüş yolundayken Tâifliler iki sıra halinde yoluna durmuş, yanlarından geçmeye başlayınca taşlarla ayaklarını kan
907
908
909
910

Buhari, 3473; Müslim, 2218.
Buhari, 5771; Müslim, 2221.
Buhar, 5756; Müslim, 2224.
Müslim, 732.
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çanağına döndürmüşlerdir. Nihayet kanlar içindeyken onlardan kurtulunca mahzun ve kederli bir şekilde bir hurmanın gölgesine varıp
oturmuştur.911
Hicretin üçüncü senesinde yapılan Uhud Savaşı’nda da vücuduna
yara almıştı. Yaraların ve acıların en çoğunu o savaşta almıştı. Sehl ,
Peygamber ’ﷺin Uhud Savaşı’nda aldığı yaralar sorulduğunda şöyle
dedi: “Peygamber ’ﷺin yüzü yaralandı. Yan kesici dişi kırıldı. Başındaki miğferi parçalandı. Fâtıma  kanı temizliyor, ancak kan bir türlü
durmak bilmiyordu. Kanamanın sürekli arttığını görünce bir hasır parçası aldı ve kül olana kadar yaktı. Ardından külü yaraya yapıştırdı, kan
durdu.”912 “Alnından yara aldı. Öyle ki kan, yüzüne doğru aktı.”913
Omzuyla boynu arasına sert bir kılıç darbesi almıştı. Ancak demirden iki zırh giydiği için bu darbe vücuduna işlememiş, ama bir ay
boyunca bunun acısını çekmiştir. Ebu Bekir , iki demir halkanın,
Peygamberimizin yüzüne battığını ve onları Ebu Ubeyde ’ın çıkardığını belirtmektedir. Hadiseyi şöyle anlatmaktadır: “Benimle müşrikler arasında tanımadığım bir adam vardı. Ben Rasulullah ’ﷺe ondan
daha yakın bir yerdeydim. İlerlemeye çalışıyordu. Bir de baktım ki o
kişi Ebu Ubeyde b. el-Cerrah’mış. Nihayet Rasulullah ’ﷺin yanına
kadar gelebildik. Yan kesici dişi kırılmış, yüzü yaralanmış ve şakağına,
miğferinin iki halkası batmıştı. Rasulullah  ﷺdedi ki: ‘Arkadaşınızla
ilgilenmelisiniz.’ Talha’yı kastediyordu. Rasulullah  ﷺkan kaybediyordu. Sözüne bakmadık, halkaları yüzünden çıkarmaya çalıştım. Ebu
Ubeyde, ‘Allah’ın adını veriyorum, sana karşı olan hakkım için, bir bıraksan?’ deyince bıraktım. Halkayı eliyle tutup Rasulullah ’ﷺin canını
acıtmak istemedi. Ağzıyla halkayı sıkıca kavradı ve halkalardan birini
çıkardı. Halkayla birlikte bir ön kesici dişi düştü. Onun gibi yapmaya
davrandım. Dedi ki: ‘Allah’ın adını vermiştim, sana karşı olan hakkım
için bir bıraksan?’ İlkinde yaptığı gibi yaptı. İkinci halkayla beraber
911 İbni Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 3/136.
912 Buhari, 2911; Müslim, 1790.
913 Tirmizi, 3002.
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diğer ön kesici dişi de düştü.’”914 Uhud Savaşı günleri, Rasûlullah ﷺ
için en şiddetli ve en çok acı çektiği günler olmuştur.
Bizzat bu savaşta Allah teâlâ Kur’an’da; hiç hesaba katmadıkları ve
beklemedikleri, düşünmek dahi istemedikleri önemli bir olaya sahabeyi
hazırlayan bir ayet indirmiştir. O olay, Muhammed ’ﷺin ölümüdür.
8.13. Ayrılık Belirtileri
Rasulullah  ﷺashabı için ayrılmaları mümkün olmayan baba, dost,
sevgili, öğretmen ve komutan konumundaydı. Ancak Yüce Allah, kaçınılmaz bir biçimde gelmekte olan bir gerçeği onların önüne koyan
şu ayeti indirmişti: “Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan
önce de peygamberler geçmişti. Ölür veya öldürülürse geriye mi
döneceksiniz? Geriye dönen, Allah’a hiçbir zarar vermez. Allah
şükredenlerin mükâfatını verecektir.” (Âl-i İmrân, 3/144)
Kuşkusuz o bir beşerdi. Allah’ın beşerle ilgili ölüm hükmü, onun
üzerinde de icra edilecekti. Allah teâlâ bir başka yerde ona hitaben
şöyle buyurmaktadır: “Senden önce de hiçbir insanı ölümsüz kılmadık, sen ölürsün de onlar baki kalır mı? Her can ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak size iyilik ve kötülük veririz. Sonunda
Bize dönersiniz.” (Enbiyâ, 21/35)
Bütün bunlara rağmen bu gerçek, onların içlerine nüfuz etmemişti. Bir gün gelip de güneşin doğmasını ve Rasûlullah ’ﷺin aralarında
olmamasını tahayyül etmeleri zordu. O nedenle hepsi de Rasûlullah
’ﷺden önce ölmeyi ve o günü görmemeyi temenni ediyordu.

Ancak Rasulullah  ﷺbuna hazırlıyordu. Bunu gösteren rivayetlerden biri Muaz b. Cebel ’ı Yemen’e gönderirken söyledikleridir.
Onunla birlikte çıkmış ve tavsiyelerde bulunmuştu. Muaz bineğin üstünde, Rasulullah  ﷺde yürüyordu. Tavsiyelerini bitirince dedi ki: “Ey
Muaz! Bu senemden sonra, beni bir daha göremeyebilirsin, ya mescidime uğrarsın ya da kabrime.” Muaz, Rasulullah ’ﷺden ayrılmaktan korktuğu için ağladı. Peygamber  ﷺsonra döndü ve Medine’ye
914 İbn-i Kesîr, el-Bidaye ve’n-Nihaye, 4/30.
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dönerek şöyle söyledi: “Bana en yakın olan kişiler muttakilerdir.
Kim ve nerede olurlarsa olsunlar.”915
8.14. Veda Eden Bir Kişinin Vasiyeti
Hicretin onuncu yılında Rasulullah ﷺ, hac farizasını yerine getirmeye karar verir. Kendisiyle birlikte çok büyük Müslüman bir grup da
haccetti. Onlara uzun bir konuşma yaptı. Risaleti tebliğ etme görevinin
sona erdiğine, Âhiret yurduna intikal edeceğine onları hazırladı. Cabir
b. Abdullah  anlatıyor: “Rasulullah ’ﷺi, devesinin üzerinde şeytan
taşlarken gördüm. Şöyle diyordu: ‘Ey insanlar! Hac ibadetlerini benden alın. Doğrusu bilmiyorum, bu senemden sonra bir daha haccedebilecek miyim?’”916 Bir rivayette ise şöyle geçmektedir: “Ümmetim hac ibadetlerini benden alsın. Doğrusu bilmiyorum, acaba bu
senemden sonra bir daha onlarla buluşabilecek miyim?”917
Rasulullah ﷺ, ecelinin yaklaştığını hissediyordu. Bu haccında, onlar arasında yaptığı uzun konuşması, kuşatıcı ve kapsamlıydı. Konuşmasında, davetinin bütün özelliklerini açıklamıştır. Arap yarımadasının
büyük bir kısmı Müslüman olmuştur ki, yüz binden daha fazla bir kalabalıkla haccetmektedir. Allah’tan başka hak ilah olmadığına ve onun
Allah’ın peygamberi olduğuna şahitlik yapmaktadırlar. İçlerinden birçoğu, İslam’a daha yeni girmişlerdi. Hepsine bu dini açıklamak, bir
peygamberin ve liderin hayatındaki son vasiyetini yapmak istemişti.
Mü’min bir toplumun lideriydi. Kendisinden sonra sorumluluğu alacak
olanlara yardımcı olacak sınırları koymak istiyordu. Söyledikleri içerisinde şunlar yer alıyordu:
* Hayatın dokunulmazlığının ve bu dinin, haksız yere insanları öldürmek için gelmediğinin vurgulanması.
* Ne olursa olsun, haklı bir gerekçe bulunmadıkça başkalarının
mallarının dokunulmazlığının vurgulanması.
915 Ahmed, 21547.
916 Nesâî, 3062.
917 İbn Mace, 3023.

516

Rahmet Peygamberi Muhammed ﷺ

* Haklı bir gerekçe bulunmadıkça onurlarının dokunulmazlığının
vurgulanması.
* Eski ihtilafların ve kan davalarının atıldığının ve yeni bir sayfa açıldığının vurgulanması. Buna kendi kabilesiyle birlikte bir ferdi
öldürülen bir kabilenin kan davasından başlamış ve bu kan davasını
kaldırmıştır.
* Faiz yasağının ve faiz borcu olanların, borçlarından faizlerin
düştüğünün, geriye borcun aslının kaldığının vurgulanması. Buna da
amcası Abbas ’ın faiz alacaklarıyla başlamıştır. Amcasının faizden
kaynaklanan alacaklarını hükümsüz saymıştır.
* Güzel muamele ve iyi geçim konusunda kadınların haklarının
gözetilmesinin vurgulanması. Erkeklerin kadınlar üzerinde, kadınların
da erkekler üzerinde haklarının olduğunu açıklamıştır.
* Müslümanların, kendi aralarında savaşmalarının haram olduğunun açıklanması ve Müslümanlara, ne kadar zaman geçerse geçsin
kendisinden sonra birbiriyle savaşmamalarını emretmesi.
* Yüce Allah’ın koyduğu hükümlerle hükmettikleri sürece devlet
başkanına ve yöneticilere itaat edilmesinin vurgulanması.
* Hazır bulunan herkese, orada bulunmayanlara bu mesajı tebliğ
etmelerinin vasiyet edilmesi.
Bu konuşmadan sonra Allah teâlâ şu ayeti indirmiştir: “Bugün size
dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için
din olarak İslâm’ı beğendim.” (Mâide, 5/3)
Burada Rasulullah  ﷺgörevinin bitimine yaklaştığını, Yüce Rabbiyle buluşma yoluna girdiğini anlıyordu. Hac dönüşü Medine yolunda
kendisine bir sure daha nazil oldu ki, bu son inen sureydi: “Allah’ın
yardımı ve zafer günü gelip insanların Allah’ın dinine akın akın
girdiklerini görünce, Rabbini överek tesbih et, O’ndan bağışlama dile, çünkü O, tevbeleri daima kabul edendir.” (Nasr, 110/1-3)
Rasulullah  ﷺbu ayetlerin manasının, Rabbinin kendisinden,
huzuruna gelmeye hazırlanmasını istemesi olduğunu anlamıştı. Bunu
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bazı sahabîler de anlamıştı. Daha sonraları Ömer , Abdullah b. Abbas
’ya bu ayetlerin tefsirini sorduğunda şöyle cevap vermişti: “Burada
kastedilen, Rasulullah ’ﷺin vefatıdır. Allah, ona şöyle bildirmiştir:
“Allah’ın yardımı ve zafer günü geldiğinde,” yani Mekke’nin fethi,
senin vefatının alametidir. O zaman “Rabbini överek tesbih et,
O’ndan bağışlama dile, çünkü O, tevbeleri daima kabul edendir.”
Ömer de şöyle dedi: “Bu sureyle ilgili olarak benim bildiklerim, senin
bildiklerinden başka değildir.”918
Rasulullah ﷺ, dünyadan ayrılmak için Allah’ı çok zikretmeye, tesbih etmeye ve istiğfarda bulunmaya sarıldı. Aişe  anlatıyor: “Nasr
suresi nazil olduktan sonra Peygamber  ﷺne zaman namaz kılsa
şöyle derdi: ‘Ey Rabbimiz! Hamd ederek seni tesbih ederim. Beni
bağışla.’”919
8.15. Son Hastalığı
Rasulullah ﷺ, Bakî Mezarlığı’nda ashabından birinin cenazesinin
defin töreninden başı ağrıyarak geri dönmüştü. Aişe  şöyle anlatıyor:
“Bir gün Rasulullah ﷺ, Bakî’deki bir cenazeden yanıma geldi. Başım
ağrıyor ve ‘Ah başım!’ diyordum. Dedi ki: ‘Bilakis; ah benim başım!’
Ardından şöyle dedi: ‘Benden önce ölsen, seni yıkasam, kefenlesem,
cenaze namazını kılsam ve seni defnetsem sana bir zararı olmaz?’
… Derken ölümüyle sonuçlanan hastalığı baş gösterdi.”920
Daha sonra Yüce Allah, Peygamberimize, Bakî Mezarlığı’nda yatmakta olan Müslümanlara gitmesini ve onlar için istiğfarda bulunmasını emretmiştir. Peygamberimiz  ﷺde veda etmek ve istiğfarda bulunmak üzere onların yanına gitmiştir.921
Hastalığının arttığını hissettiğinde, hitap etmek için Müslümanları topladı, minbere çıktı. Nitekim Ebu Said el-Hudri  anlatıyor:
918
919
920
921

Buhari, 3627.
Buhari, 4967; Müslim, 484. (Sübhaneke, Rabbenâ! Ve bi hamdike, Allâhümmeğfirlî).
Ahmed, 2538.
Hadis, Aişe  kanalıyla, uzun bir şekilde Müslim’in Sahih'inde yer almaktadır,
974.
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“Peygamber  ﷺbize bir konuşma yaptı. Dedi ki: ‘Şüphesiz Allah, bir
kulunu dünya ile katındakiler arasında muhayyer bırakmış; kul
da Allah’ın katındakileri tercih etmiştir.’ Bunun üzerine Ebu Bekir
ağladı. İçimden dedim ki: ‘Bu yaşlı adamı ağlatan şey nedir?’ Allah,
bir kulunu dünya ile kendi katındakiler arasında muhayyer bırakmışsa;
Rasulullah  ﷺo kuldu. Ebu Bekir, içimizde en iyi bilendi.”922
Burada Peygamber  ﷺonlara haber vermek istemiş ve imada
bulunmuştur. Açıklamamış, ancak sahabîsi Ebu Bekir  anlamış ve
ağlamıştır. O anlarda Aişe , hastalanmadan önce sağlıklıyken Peygamberimizin kendisine söylediği sözleri hatırlamıştır. Aişe  diyor
ki: “Rasulullah  ﷺsağlığı yerindeyken şöyle derdi: ‘Hiçbir peygamberin ruhu, Cennetteki yerini görmeden, sonra da yaşayıp muhayyer
bırakılmadan kabzedilmez.’923 Peygamberimiz ﷺ, Abbas ’ın eşi
Ümmü’l-Fadl ’nın rivayet ettiği gibi imam olarak ashabına akşam
namazını kıldırmıştır: “Akşam namazında Peygamber ’ﷺi, Mürselât
suresini okurken duydum. Ondan sonra vefat edinceye kadar bir daha
bize namaz kıldırmadı.”924
Hastalığı iyice ağırlaşmıştı. Aralarındaki taksimata uygun olarak
her gün, eşlerinden birinin evinde bakılıyordu. Bu durum ona daha
fazla acı veriyordu. Aişe  diyor ki: “Rasulullah  ﷺhastayken, ‘Bu
gün neredeyim? Yarın neredeyim?’925 demekten mustarip oluyordu.
Herkes onun Aişe’nin evinde bakılmak istediğini anlamıştı. Orada
daha rahat ediyordu. Eşleri ona izin verdiler.” Başka bir rivayette Aişe
 olayı şöyle tasvir etmektedir: “Peygamber  ﷺağırlaşıp hastalığı
şiddetlenince benim evimde bakılmak için eşlerinden izin istedi. Onlar
da izin verdiler. Peygamber  ﷺiki adamın arasında, iki ayağı yeri
çizerek dışarı çıktı.”926 O iki kişi Abbas  ile Ali  idiler.
922
923
924
925
926

Buhari, 466; Müslim, 2382.
Buhari, 4437; Müslim, 2444.
Buhari, 4429; Müslim, 462.
Buhari, 1389; Müslim, 2443.
Buhari, 198; Müslim, 418.
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Hastalığı şiddetlenip ateşi iyice yükseldiğinde, kuyu sularından yedi
kırba su getirilmesini ve üzerine dökülmesini istedi ki insanların arasına çıkabilsin. Aişe  şöyle anlatıyor: “Peygamber  ﷺbenim evime
geldikten ve hastalığı şiddetlendikten sonra dedi ki: ‘Bağları çözülmemiş yedi kırbadan üzerime su dökün. Belki insanlara tavsiyelerde
bulunurum.’ Eşi Hafsa’ya ait bir leğene oturtuldu. Sonra “yapmanız
gerekeni yaptınız” diye işaret edene kadar üzerine, o kırbalardan su
dökmeye başladık. Sonra insanların yanına çıktı.”927
Sözlerinden bir kısmı, Medineli Müslümanlar olan Ensara tavsiyeleri içeriyordu. İbn Abbas  diyor ki: “Rasulullah ﷺ, vefatıyla sonuçlanan hastalığında, bir örtüye sarılmış bir vaziyette, başında siyah bir
sarıkla çıktı ve gelip minbere oturdu. Allah’a hamdetti, senada bulundu. Ardından dedi ki: ‘İnsanlar çoğalacak, Ensar azalacaktır. Öyle
ki insanlar arasında, yemekteki tuz kadar olacaklardır. Sizden her
kim, bir kavme zarar verecek, diğerlerine fayda sağlayacak bir göreve getirilirse, iyilik yapanları makbul saysın, kötülük yapanları
da affetsin.’ Bu, Peygamber ’ﷺin son sohbeti olmuştur.”928

Peygamberimizin zihnini en çok meşgul eden şey namazdı. Namazın edasına olan düşkünlüğünden ve İslam’daki büyük değerinden
dolayı insanlara namaz kıldırması için Ebu Bekir ’a emir verdi. Emri
birkaç kez tekrar etti. O vefat edene kadar Ebu Bekir  namaz kıldırmaya devam etmiştir.
Hareket edemeyecek kadar hastalığı ağırlaşmıştı. Çektiği acılar, insanların çektiği acılardan daha fazlaydı. Abdullah b. Mesud  rivayet
ediyor: “Yüksek ateşi varken Rasulullah ’ﷺin huzuruna girdim. Elimi
değdirdim ve dedim ki: ‘Ya Rasulallah! Ateşler içindesin!’ Rasulullah
 ﷺşöyle söyledi: ‘Hastalık türü bir eziyet veya başka bir musibete
maruz kalan hiçbir Müslüman yoktur ki Allah, ağacın yapraklarını
düşürdüğü gibi bununla onun günahlarını düşürmesin.’”929
927 Buhari, 198.
928 Buhari, 3628; Müslim, 2510.
929 Buhari, 5660; Müslim, 2571.
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Aişe  diyor ki: “Hastalığı Rasulullah ’ﷺden daha ağır olan birini
görmedim.”930
Yanındakiler kendisine ilaç içirmeye çalıştılar; ancak o kabul etmedi. Kendine geldikten sonra onlara bunu yasakladı. Aişe  anlatıyor:
“Hastalığında ısrarcı olduk. ‘Bana ısrar etmeyin diye’ işaret etmeye
başladı. ‘Hastanın, ilacı sevmemesi olmalı’ dedik. Kendine gelince
şöyle söyledi: ‘Bana ısrar etmenizi yasaklamamış mıydım?’ Biz yine
‘hastanın, ilacı sevmemesindendir’ dedik…”931
Acısı artmıştı. Yanına çok sevdiği, hayatta kalan biricik kızı Fâtıma
 gelir. Babasını öpmeye ve ağlamaya başlar. Enes  naklediyor:
“Peygamber ’ﷺin durumu ağırlaşınca bayılmaya başladı. Bu durumdayken Fâtıma  dedi ki: ‘Âh, şu babamın çektiği sıkıntılar!’ Peygamberimiz  ﷺise şöyle cevap verdi: ‘Bu günden sonra babanın çekeceği
bir sıkıntı kalmayacak!’”932
Ashabına yaptığı son tavsiyesi, namaz ve namaz konusunda Müslümanların ihmalkârlık göstermemeleriydi. Kölelere iyi davranılmasını
da tavsiye etmişti. Ümmü Seleme  naklediyor: “Rasulullah ﷺ, vefatıyla sonuçlanan hastalığı esnasında şöyle diyordu: ‘Namaza ve kölelerinizin hukukuna dikkat edin.’ Dili döndükçe bunu tekrar etmeye
de devam etti.”933
Hicretin on birinci yılının Rebîu’l-Evvel ayının on ikinci gününün
sabahında Rasulullah  ﷺkendisinde bir dinçlik hissetti. Müslümanları
rahatlatmak ve namaza iştirak etmek istedi. Uzandığı yerden doğruldu.
Kaldığı oda ile mescid arasında sadece kumaş bir perde vardı. Yaşananları Enes  anlatıyor: “Peygamber ’ﷺin vefatıyla sonuçlanan hastalığı
esnasında namazları Ebu Bekir  kıldırıyordu. Pazartesi günü olunca
saflar halinde namaz kılarken Peygamber  ﷺperdeyi araladı. Ayakta
bize bakıyordu. Yüzü adeta bir kitap sayfasıydı. Sonra gülerek tebessüm
930
931
932
933

Buhari, 5646; Müslim, 2570.
Buhari, 4458; Müslim, 2213.
Buhari, 4462.
İbn Mace, 1625.
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etti, Peygamber ’ﷺi görmenin sevincinden namazı bozacaktık! Ebu
Bekir , arkasındaki safa geçmek için gerisin geriye gitti. Peygamber
’ﷺin namaza çıkacağını zannetmişti. Peygamber  ﷺbize, ‘Namazınızı
tamamlayın.’ diye işaret etti. Perdeyi indirdi ve o gün vefat etti.”934
Yanına Abdurrahman b. Ebu Bekir  gelmişti. Peygamber ’ﷺin
eşi Aişe ’nın kardeşiydi. Elinde, ağzını temizlediği bir misvak vardı.
Rasulullah ﷺ, misvağa doğru baktı. Sesini çıkaracak mecali yoktu.
Aişe , misvağı istediğini hemen anladı. Aişe , o sahneyi şöyle
anlatmaktadır: “Allah’ın bana olan nimetlerinden biri de Rasulullah
’ﷺin; benim evimde, benim günümde, benim göğsüme dayalı olarak
vefat etmiş olmasıdır. Allah teâlâ’nın, Peygamber  ﷺölürken benim
tükürüğümle onun tükürüğünü buluşturmasıdır. Elinde misvağıyla Abdurrahman yanıma geldi. Rasulullah ’ﷺi göğsüme dayamıştım. Misvağa baktığını gördüm. Onu istediğini anladım. ‘Senin için onu alayım
mı?’ dedim. Başıyla ‘Evet’ diye işaret etti. Misvağı aldım. Ona sert
geldi. ‘Senin için yumuşatayım mı?’ dedim. Başıyla ‘Evet’ diye işaret
etti. Ben de onu yumuşattım…”935
Yanında, içinde su bulunan bir kap vardı. Elini kaba koyup yüzünü
meshediyor ve “Allah’tan başka hak ilah yoktur. Şüphesiz ölümün,
kendinden geçiren halleri vardır.” diyordu.936
Peygamberimiz  ﷺsırtını Aişe ’ya dayalı bir vaziyetteyken,
Aişe  onun son sözlerini duymuştur. Peygamberimiz şöyle demiştir:
“Allah’ım! Beni bağışla. Bana merhamet et. Beni yüce dostlara
kavuştur.”937
Aişe  diyor ki: “Sonra elini kaldırdı ve ‘Allah’ım! Yüce dostlarla birlikte kıl.’ Nihayet ruhunu teslim etti ve eli yana düştü.
Şüphe yok ki uzak yakın herkes, risaletini tebliğ etmek, emaneti yerine getirmek, ümmetine samimiyetle nasihat etmek, risaletini
934
935
936
937

Buhari, 648.
Buhari, 4184.
Buhari, 4184.
Buhari, 4176.
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ve şeriatını açıklamak için Rasulullah ’ﷺin son gayretini sarfettiğine
şahittir. Herkes, onun bir peygamber ve Yüce Rabbi tarafından seçilmiş biri olduğunu inkâr edemeyeceği şekilde Rabbanî muvaffakiyetin,
onun bütün fiillerini ve amellerini kuşattığına tanıktır.

“Allah’ım! Bu kitabı;
yazan, okuyan,
dinleyen ve yayınlayan
için faydalı kıl.”
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Guraba Yayınevi,
Hizmetlerine Devam Ediyor!

Asr-ı saadette yaşanan İslâm’ı yayma
yolculuğunda bir eseri daha sizlere
sunmaktan dolayı
mutluluk duyuyoruz.

BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN!

Dualarınız Sayesinde Daha Güzel Eserler
Yayınlamayı Ümid Ediyoruz!

Gayemiz
* Yüce Kur’ân ve sahih Sünnet’e dönmek, onları bu
ümmetin selefinin (sahabe-tabiîn-etbau`t-tâbiîn ve dört
imam) anladıkları gibi anlamak ve hayatın her sahasına
hâkim kılmak.
* Asr-ı Saadette yaşanan İslâm’ı yaşamak, yaşatmak ve
yaymak.
* Müslümanları, hayatlarına girmiş olan şirk, ideoloji
ve bid’atten sakındırmak.
* Müslümanları terbiye etmek ve onları, İslâm’ın
ahkâmını yürürlüğe koymaya teşvik etmek.
* İnsanları gerçek anlamda Allah sevgisine davet etmek
ki, bu da ancak takva ve taatle olur.
* İmam Malik’in ifade ettiği şekilde, insanları Selef-i
Sâlihînin yoluna döndürmek. “Bu ümmetin evveli, ne ile
ıslah olduysa, sonra gelenleri öyle ıslah olur. O gün dinde
olmayan şeyler, bugün de dinden değildir.”
* İslâm birliğini kurmak için azimli olmak ve cemaatlerin
programlarını hak üzere ve hak yolda toplamaya gayret
göstermek.
* Çağın bütün problemlerine, İslâm’ın sunduğu çareleri
ve huzuru takdim etmek.
* Müslümanları, işte bunları hayata geçirmeye
çağırıyoruz. Çünkü İslâm’ın yeniden ihyası için;
samimiyetle, muhabbetle gayret göstermek büyük bir
emanettir. Saf gönüller; Allah’ın vaadi, zaferi ve nizamının
gerçekleşmesinin teminatıdır:

“Şeref Allah’ın, Rasûlünün ve bütün
mü’minlerindir.” (Münafikûn, 8)

