
Hz. Muhammed (sas), ahlâkın tamamlayıcısı olması ve 
alemlere rahmet olarak gönderilmesi sebebiyle hakikat 

uygarlığının ahlâk önderidir. Bu vasfı gereği O (sas), Müslü-
manlara kişisel ahlâkın yanı sıra toplumsal ahlâkı da kendisinin 
modelliğinde küllî bir sistem olarak kazandırmıştır. Bu ahlâki 
durumun bireylerden başlayarak kabileye, topluma, devlete ve 
medeniyete doğru götürülmesini takip ve Müslümanların bü-
tün sosyal hayatlarına yansımalarını tahlil etmemiz, netice iti-
bariyle günümüz toplumsal hayatına uyarlamamız gerekmekte-
dir. Çünkü günümüzde insanlığın karşılaştığı en önemli ve acil 
sorunlardan birisi, herkes için ahlâki ilkelere dayalı bir toplum-
sal düzenin teşekkülüdür.

Tam bu noktada İslam’ın düzen arayışında Hz. Peygamber üze-
rinden ürettiği ahlâki sistem, günümüzde de en önemli çözüm 
mercii olmaya devam etmektedir. Bu kadim arayışta Müslüman-
lar tarafından geçmişte üretilen düşüncelerin ve ortaya konulan 
pratiklerin belirli açılardan tasnif ve tahlil edilmesi sadece bizler 
için değil esasında tüm insanlık için yol gösterici olacaktır.

Elinizdeki eser Hz. Peygamberin toplumsal, siyasi, idari, ulus-
lararası ilişkiler, gayr-i Müslimlere muamele ve birlikte yaşama, 
ticaret, çalışma, savaş, aile, paylaşım vs. ahlâkını bütünlüklü ve 
geniş bir perspektiften değerlendirme okumasını önermektedir. 
Hz. Peygamberin ahlâkını bütünlüklü incelemek, bize, Müslü-
manların modern düşünce karşısında yaşadıkları travmalarına 
karşı çözüm teklifleri hususunda bir kavrayış kazandıracaktır. 
Elinizdeki kitap bu kavrayış ile Hz. Peygamberin ahlâkını daha 
yakından tanımaya da vesile olacaktır.
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ÖNSÖZ

Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, temsil ettiği kimliğin ve ma-
kamın gereği olarak gerek İlahiyat alanındaki ve Müslümanlar nezdindeki 
gerekse de genel insanlık katındaki önemli meseleleri ve bunlarla ilgili 
ihtiyaçları belirginleştirmek ve ortaya çıkan mezkûr boşluğu doldurmak 
üzere çeşitli akademik faaliyetler gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetler çer-
çevesinde daha önce Kocaelili Alimler serlevhalı mühim bir çalışma ortaya 
koymuştur. Dahası nübüvvetin ahlaki ilkeler ortaya koyan yapısını ve Hz. 
Peygamberin ahlaki pratiklerini tüm yönleriyle faş edilmesine önemli bir 
katkı sunma amacıyla 2018 Mevlid-i Nebi haftasında “Tüm Yönleriyle Hz. 
Peygamber ve Ahlakı” başlığı altında bir sempozyum gerçekleştirmiştir. 
Zira ahlak konusu hem Müslümanlar hem de günümüz insanlığı açısından 
en önemli konuların başında gelmektedir. Bu maksatla Kocaeli İlahiyat da 
bir başlangıç olarak ahlak konusunun Asr-ı Saadet sürecini ele alıp yeniden 
bir değerlendirme yapmayı murat etmiştir. Sempozyumda temel olarak Hz. 
Peygamberin ahlaki uygulamaları İslam ahlak düşüncesinin merkezî bir 
kaynağı olarak irdelenmiş, Hz. Peygamberin icra ettiği ahlaki fonksiyon-
ları tüm yönleriyle gün yüzüne çıkarılmaya çalışılmış ve sonraki çalışma-
lara örnek teşkil edecek hamasi ve temelsiz ifadelerden ve yaklaşımlardan 
ziyade akademik bir üslubun inşası hedeflenmiştir. Hatta sempozyum sı-
rasında çok heyecan ve ilham verici, verimli tartışmalar olduğunu kaydet-
mek isteriz. Elinizdeki eser, mezkûr sempozyumdaki tebliğlerin yazarlar 
tarafından daha derinlikli ve titiz çalışmaları üzerinden oluşmuştur.

7 bölümün ve içerisinde 20 metnin yer aldığı bu kitap, Hz. Peygam-
ber döneminde ahlak sistemin teşekkülünün nasıl bir süreç takip ettiği ve 
hangi fonksiyonları yerine getirdiği gibi temel meseleleri ortaya koymak-
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la birlikte bu meselenin yeniden gündem hâline getirilmesini ve dönemin 
kavramlarının süreklilik sağlanacak şekilde yeniden yorumlanmasını, ah-
lakın güncel meselelerinin tespiti ve tenkidi hususunda Hz. Peygamberin 
birikiminden istifade edebilmeyi hedeflemektedir.

Kocaeli İlahiyat Fakültesi’nin ahlaka verdiği ehemmiyetin bir yan-
sıması ve kıymetli bir ürünü olarak okuyucuyla buluşan bu kitapta yazıları 
yer alan hocalarımız oldukça yoğun mesailerinin arasında bölümlerini ya-
zarak katkı verdiler. Hocalarımıza bu uzun soluklu yolculukta gösterdikleri 
sabır ve verdikleri derinlikli ilmî katkı için çok teşekkür ediyoruz. Diğer 
taraftan bu eserin ortaya çıkmasında Ensar Vakfı Kocaeli Şubesi başka-
nı Musa Taşçı ile Kocaeli İl Müftülüğü ve eski Kocaeli İl Müftüsü Yusuf 
Doğan çok kıymetli katkılar verdiler. Ayrıca Rüştü Köse bizlere önemli 
destekler verdiler. Kendilerine müteşekkiriz. Ayrıca gerek sempozyumun 
icrasında gerekse de bu eserin ortaya çıkma sürecinde dikkat ve rikkat ile 
emek veren Abdulkadir Macit’e hususi bir teşekkür borçluyuz.

Gayret bizden, tevfik elbette Allah’tandır.

Prof. Dr. Abdullah Kahraman 
Ağustos 2019



Giriş

İslam’da nübüvvet, insanların inanç, ibadet ve bireysel ahlaklarının 
tesis edilmesinin yanı sıra toplumların oluşturulması ve sürdürülmesin-
de, devlete ve unsurlarına ait ilkelerin ve pratiklerin ihdasında, getirdiği 
bilgiler sayesinde toplumların beşerî ve ilmî gelişmişliğinin temin ettiril-
mesinde, toplumların ıslah edilmelerinde, ahlaki gelişimlerinin sağlanma-
sında ve adalete dayalı düzenlerin kurulmasında önemli bir ekseni temsil 
etmiştir. Diğer bir anlatımla nübüvvet beşeriyet tarihinde insanlara sadece 
dini öğreten bir kurum değil aynı zamanda toplumsal yapılanma için sos-
yo-ekonomik ve hukuki genel ilkeler ortaya koyan bir müessese olmuştur. 
O yüzden nübüvvet beşeriyet tarihinde toplumların, devletlerin ve mede-
niyetlerin oluşumunda ve sürdürülmesinde çok ciddi bir yapıcı ve kurucu 
etkiye sahip olmuştur. Nitekim Kuran-ı Kerim’de dünya tarihinin unsurları 
olarak takdim edilen kıssalara baktığımız zaman nübüvvetin tarihi süreçte 
insanlık için inanç, ibadet ve ahlak esaslarının yanı sıra hukuki, iktisadi, 
içtimai, siyasi ve idari alanlarda ne kadar çok önemli roller üstlendiklerine 
dair çarpıcı örneklere rast geliriz.

Açıkça görünen o ki, bütün peygamberler toplumların durumlarına 
uygun mesajlar ile aynı gerçeği tebliğ etmişlerdir. O gerçek de İslam’ın ta 
kendisidir. Nitekim nazil olan tüm kitaplar toplumların kendisine uyduk-
ları takdirde ahlaki gelişmişliğini sağlayan esasları içermektedir. Kur’ân-ı 
Kerim, peygamberlerin gönderiliş amaçlarından bahsettiği ayetlerde bu 
amaçlardan birisinin toplumların huzur içerisinde yaşayacağı bir toplum-
sal düzenin kurulması olduğunu belirtmiştir. Bu mahiyet itibariyle pey-
gamberler bireysel ahlaktan toplumsal ahlaka geçişi sağlamaya, toplumsal 
ahlakı da devlet mekanizması üzerinden sürdürmeye gayret etmişlerdir. 
Çünkü Kur’ân’a göre peygamberlerin kuracakları toplumsal nizamın he-
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deflerinden birisi insanların ve toplumların ıslahını tesis etmektir. Örneğin; 
Hz. Şuayb “Gücümün yettiği kadar ıslah etmekten başka bir dileğim yok. 
Başarım ancak Allah’tandır.” (Hûd 11/88) diyerek bu hakikati aşikâr hale 
getirmektedir. Buradan hareketle nübüvvetin kurduğu düzene ıslâh düzeni 
diyebiliriz. Bu ıslah toplumların hem ahlaki hem de beşerî gelişmişlikleri 
itibariyledir.

Bu ıslah hedefiyledir ki, peygamberlerin, öncülük ettikleri ilimler 
sayesinde insanlığı beşerî gelişmişliğe sevk ettikleri gibi toplumları doğ-
ruya, iyiye, güzele ve faydalıya yönlendirilmesi konusunda da onların ah-
laki gelişimini hedefledikleri vurgulanmalıdır. Yani nübüvvet toplumların 
beşerî gelişmişlik ile ahlaki gelişmişliğinin ahenkli bir şekilde sürdürül-
mesini murat etmiştir. Sosyal düzeni sağlama şeklinde izah edeceğimiz bu 
hedef doğrultusunda nübüvvet bir cihetten mevcut sosyal yapının bozuldu-
ğu, beşerî gelişmişlik ile ahlaki gelişmişliğin birlikte yürümediği, neticede 
sorunların arttığı dönemlerde gönderilmiş ve ilahi kural ve kaidelere göre 
sosyal düzeni yeniden sağlamaya çalışmıştır. Bu mahiyet itibariyle pey-
gamberler gerek ekonomik gerekse de sosyal anlamda her nevi haksızlığın 
engellenmesini gözetmişler, ahlak ve adalet merkezli bir sosyal yapılan-
manın sağlanmasına çalışmışlardır. Örneğin; Firavun döneminde bozulan 
dengeyi yeniden ıslah etmek için Hz. Musa, Nemrut döneminde ise Hz. 
İbrahim gönderilmiştir. Diğer taraftan Hz. Davud ve Hz. Süleyman gibi 
peygamberler de var olan ıslah düzenini devam ettirmek için gönderilmiş-
tir. Bu durum son peygamber Hz. Muhammed’in görevini ifa etmesiyle 
Müslümanların sorumluluğuna bırakılmıştır.

Nübüvvetin İslam nizamını tesis etmesi ve insanların ahlaki gelişi-
mini sağlaması hususunda, Sezai Karakoç’un, Hz. Âdem’in hakikat uygar-
lığının varoluş hikmetinin, Hz. Nuh’un varoluşun, Hz. İbrahim’in ise inan-
cın temellenmesinin önderi olduğunu ifade etmesi dikkate şayandır. Zira 
babası ve akrabası bayramlaşmaya iştirak etmesini istediklerinde onun 
“Yıldızlara baktı da, ben hakikat hastasıyım” (Saffat 37/88-89) demesi bu 
hususiyetinin tezahürüdür.

Eğer muhakkak söylemek gerekirse peygamberler bahsettiğimiz ha-
kikatin ilme yansıyan cihetinde de insanlara öncülük etmişlerdir. Bunun 
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üzerinde ne kadar durulsa azdır. Burada, konumuza ışık tutması için şu 
kadarını söylememiz kafidir: İnsan diğer varlıklardan farklı olarak düşün-
me/akletme özelliği ve dört temel vasıfla donatılmış bir varlık olarak yara-
tılmıştır. Bu vasıflar temelde doğru ile yanlışı, adalet ile zulmü, faydalı ile 
zararlıyı, iyi ile kötüyü ve güzel ile çirkini ayırt etme vasıflarıdır. Bu özel-
likler temelinde beşer toplumlarında; doğru ile yanlışın ayırt edilmesinden 
“ilimler”, iyiyle kötünün ve güzelle çirkinin ayırt edilmesinden “ahlak ve 
din”, faydalıyla zararlının ayırt edilmesinden “ekonomi”, adalet ile zulmün 
ayırt edilmesinden ise “siyaset ve hukuk” gibi ilimlerin ortaya çıkmıştır. 
İnsanın sahip olduğu kromozomuna diğer canlılardan farklı olarak yükle-
nen bu çeşitlilik insanoğlunun sadece toplumları ve dünyayı imar etmesini 
değil aynı zamanda ilimlerin teşekkülünü de gerçekleştirmesine imkân ta-
nımıştır. Bu tasnif içerisinde M. Ö. 1800’lerde Hz. İbrahim’in toplumu ile 
yıldız, ay ve güneşe dair diyaloğu (Enam 6/75-78) insanlık tarihinde büyük 
bir dönüm noktası olarak (insandaki doğru ile yanlışı ayırt etme vasfının 
neticesinde ortaya çıkan) ilimler çağını kemale erdirmiş ve inanılacak şey-
lerin selim akla uygun olması gerektiği dönemi başlatmıştır. Hz. Yusuf, M. 
Ö. 1700’lerde Mısır’da devletin ekonomisini düzenlemektedir. Bu şekilde 
Hz. Yusuf, devlet düşüncesini oluşturma özelliğine ilave olarak devletin 
ekonomisinin temellerini de atmıştır. Adalete dayalı bir şekilde bir eko-
nomik düzen tesisi Hz. Yusuf tarafından Mısır’da ihdas edilmiştir. Diğer 
taraftan Hz. Musa, M. Ö. 1300’lerde herkesin uyacağı temel hukuk kural-
ları olan evâmir-i aşereyi yani “On Emir”i (Kitab-ı Mukaddes, Çıkış, 20) 
getirerek insanlık tarihinde (insandaki adalet ile zulmü ayırt etme vasfının 
neticesinde ortaya çıkan) hukuk döneminin kemale ermesini sağlamıştır. 
Hz. İsa ise (insandaki iyi ile kötü, çirkin ile güzeli ayırt etme vasfının ne-
ticesinde ortaya çıkan) ahlak ilminin temelini oluşturmuştur. Nitekim Hz. 
İsa’nın mesajının içeriği beşeriyetin ikinci çağında vahyin evrensel mesajı-
nı daraltan Yahudilerin ve Roma’nın tahakkümüne karşı bir adalet başkal-
dırısı, eşitlik talebi, ezilmişlerin sesi olma hususiyetlerini ihtiva ettiği için 
ahlak yönü ilk etapta fark edilmektedir. Hz. Muhammed ise önceki pey-
gamberlerin parça parça temsil ettiği ilmi, ahlakı, ekonomiyi, ticareti ve 
hukuku kendisinde mezcederek her şeyi ahlak ve adalet ile tanzim etmiştir.
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Kendisi üzerinde konuşmaya çalıştığımız nübüvvet bir cihetten in-
sanların sahip oldukları bu vasıfların doğruya, iyiye, güzele ve faydalıya 
yönlendirilmesi konusunda toplumun ahlaki gelişmişliğini hedeflerken 
diğer cihetten mezkûr vasıfların ortaya çıkardığı ilimlerin öncülüğünü 
de gerçekleştirerek toplumlara ilmi ve bilimsel bir rehberlik oluşturmuş, 
bu sayede toplumun beşerî gelişmişliğini de sağlayan bir bilgi aktarımı 
sağlamıştır. Diğer bir deyişle nübüvvet topluma yeniden şekil veren bir 
mekanizma oluşturmuştur. O yüzdendir ki nübüvvet bilgisi ile ilgili Hz. 
Adem’den Hz. Muhammed’e (sas) kadar bütün peygamberlerin medeni-
yetler tarihinde açtığı çığırlar ile uygarlıklar inşa eden kurucu unsurlar ol-
dukları hususunu dikkate almamız gerekmektedir.

Karakoç’un ifadesiyle ahlakın tamamlayıcısı olması ve alemlere 
rahmet olarak gönderilmesi sebebiyle Hz. Muhammed (sas) hakikat uy-
garlığının ahlak önderidir. Bu önderlik doğrultusunda Hz. Peygamberin, 
toplumun her tarafını kuşatan küllî bir sistem olarak kendisinin modelli-
ğinde Müslümanlara kişisel ahlakın yanı sıra toplumsal ahlakı da kazan-
dırdığını söylememiz gerekmektedir. Bu yüzden toplumsal ahlakı siyaset 
ahlakı, idare ahlakı, uluslararası ilişkiler ahlakı, gayr-i Müslimlere mua-
mele ve birlikte yaşama ahlakı, ticaret ahlakı, çalışma ahlakı, savaş ahlakı, 
aile ahlakı, paylaşım ahlakı gibi geniş bir perspektiften değerlendirmemiz 
gerekmektedir.

Hz. Peygamber kısa bir sürede ashabı kiramda yerleştirdiği mezkûr 
ahlakî prensipleri aynı zamanda İslâm toplumunda da yerleştirmiştir. Bu 
ahlaki prensiplerin bireylerden başlayarak kabileye, topluma, devlete ve 
medeniyete doğru dönüştürülmesini takip etmemiz ve Müslümanların bü-
tün sosyal hayatlarına yansımalarını tahlil etmemiz, netice itibariyle günü-
müz toplumsal hayatına uyarlamamız gerekmektedir. Çünkü günümüzde 
insanlığın karşılaştığı en önemli ve acil sorunlardan birisi, herkes için ah-
laki ilkelere dayalı bir toplumsal düzenin teşekkülüdür. Tam bu noktada 
İslam’ın düzen arayışında nübüvvet üzerinden ürettiği ahlaki sistem, gü-
nümüzde de en önemli çözüm mercii olmaya devam etmektedir. Bu kadim 
arayışta Müslümanlar tarafından geçmişte üretilen düşüncelerin ve ortaya 
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konulan pratiklerin belirli açılardan tasnif ve tahlil edilmesi sadece bizler 
için değil esasında tüm insanlık için yol gösterici olacaktır.

Günümüz insanlarının Hz. Peygamber (sas)’in ahlakına her zaman-
kinden daha çok muhtaç olduğu bir zaman diliminde Hz. Peygamber (sas) 
ve ahlakı üzerine böyle bir eser ortaya koymak büyük bir bahtiyarlıktır. 
Bu eser, esasında “İnsan ahlak merkezli bir varlıktır” anlayışı çerçevesin-
de Hz. Peygamber (sas)’in kendi asrında yaptığı güzel ahlaki dönüşümün 
örnek alınıp bunun çağımızda uygulanmasının gerekliliğinin altını çizmesi 
itibariyle mühimdir. Reddi mümkün olmayan bir gerçek var ki o, kâinatın 
yaratıldığından beri hiç kimsenin Hz. Peygamber (sas) kadar sevilmediği 
ve kimsenin sözlerinin onunkiler kadar çok söylenmediğidir. Aziz Mah-
mud Hüdai’nin “Kudûmün rahmet ü zevk ü safâdır yâ Resûlallah/ Zuhûrun 
derd-i uşşâka devâdır yâ Resûlallah” beytinde vurguladığı üzere Hz. Pey-
gamber (sav)’in ahlaki tutumlarının ve mesajının evrensel oluşundan hare-
ketle “peygamber” telakkimizdeki eksikliklere temas etmek, Hz. Peygam-
ber (sas) ahlakının önemine dikkatlerimizi vermek ve bu vesileyle Allah’ın 
rahmetine nail olup mevcut sorunlarımızı çözmek zorundayız.

Bu yüzden Hz. Peygamber’in tebliğinin toplum dönüştürücü ahlaki 
parametrelerini bütünlüklü olarak ortaya koymalıyız. Nitekim Hz. Pey-
gamber (sas)’in gerçekleştirdiği ahlaki dönüşüm 23 yıl gibi insanlık tarihi 
bakımından çok kısa bir süreyi kapsamaktadır. Dünya üzerinde diğer dev-
rimlere ve dönüşümlere baktığımızda hep sancılı ve kanlı olduğunu ifade 
ederken Allah Resulü’nün devriminin gözyaşı dökmeden gerçekleştirildi-
ğinin altını bu vesileyle çizmemiz gerekmektedir. Hz. Peygamber (sas)’in 
ahlaki dönüşümünü en iyi ifade eden örneklere ashab-ı kiramdan gelen 
rivayetler ve tanıklıklar şahitlik etmektedir. Örneğin; bu rivayetlerden ilki 
Habeşistan’a hicret eden Hz. Cafer (ra)’in Habeşistan Necaşi’sinin huzu-
rundaki konuşması olan “Aramızdan Muhammed (sas) peygamber ola-
rak gönderilmeden önce biz insanlık nedir bilmiyorduk. Ancak içimizden 
birini Allah peygamber olarak gönderdikten sonra insana değer vermeye 
başladık, gözyaşı akıtmayı bıraktık” mealindeki cümlelerdir. Diğer rivayet 
ise Mescid-i Nebevî’ye bevleden bir bedeviyi ashab-ı kiramın linç etmeye 
kalkması üzerine Hz. Peygamberin onlara mani olarak “Üzerine su dökün” 
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buyurduktan sonra, bedeviye yaptığının yanlış olduğunu gerekçeleriyle 
açıklayarak anlatmasıdır. Bu rivayetlerden hareketle bencil bir toplumu 
diğergâmlık sahibi bir topluma çeviren unsur Hz. Peygamberin örnek ah-
lakıdır.

Hz. Peygamber’in ahlakı bahsinde O’nun dâhilik vasfının önemli 
bir etken olduğunu belirtmeliyiz. İnsanların genel olarak belli bir konuda 
deha sahibi olduğunu, fakat Hz. Peygamber (sas)’in, aile babalığında, dev-
let başkanlığında, dostlukta ve hatta düşman olarak bile bir dâhi olduğunu 
vurgulamamız elzemdir. Hz. Peygamberin başkasının kutsalına dil uzat-
maması, hiç kimseyi zorla Müslüman yapmak için savaşmaması, haram 
olmadığı müddetçe kolay olanı seçmesi, itaate alışık olmayan bir toplumu 
mescide toplayarak merkezi otoriteyi sağlaması, şehirlere vali tayin eder-
ken kendi içlerinden vali tayin etmesi, suçun şahsiliği prensibini getirmesi, 
insanların kötü yönde kullandığı kabiliyetleri güzel yönlere sevk ederek 
avantaja çevirmesi gibi politik dehasını ve bu dehasındaki güzel ahlakı 
hatırda tutmamız gerekmektedir. Bu özelliği ile Hz. Peygamber (sas)’in 
medeniyeti sahabeye bizzat kendisinin, onları rahle-i tedrisatından geçir-
mek suretiyle öğrettiği ve Hz. Peygamber (sas)’in bu özelliği gereğince 
herkesin O’nu örnek alabileceği ve yaşayabileceği tarzda bir dönüşüm or-
taya koyduğunu ifade etmeliyiz.

Tüm bu açıklamalar doğrultusunda oluşturulan bu eser, İslam’ın ah-
lak düşüncesini ve Hz. Peygamberin siyasi, idari, askeri, içtimai, ailevi, 
iktisadi, hukuki vs. hayatın bütününe dair ortaya koyduğu ahlaki pratikleri 
ortaya koymaya yönelik böyle bir yorumlayıcı ve alımlayıcı bir bakışın 
mahsulü olarak ortaya çıkmıştır. Temennimiz, Resûlullah’ın ahlakına da-
yalı olarak bu eserin oluşturduğu teorik ve pratik çerçevenin ortaya çıkar-
dığı birikimin önümüzdeki günlerde bireyden aileye, aileden topluma, top-
lumdan siyasal hayata kadar tüm alanlarımızın iyileştirilmesine de katkı 
sağlamasıdır.

Kitabın yedi ana bölüm ve yirmi alt yazısını kısaca tanıtacak olursak 
şunları söyleyebiliriz.
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Ahlak, Vahiy ve Nübüvvet
Kitabın ilk bölümü nübüvvet ve ahlak kavramlarının açıklanması ve 

aralarındaki derin ve köklü bağlantıların kurulması noktasında meselenin 
teorik zeminini inşa etmektedir. Bu bölümün ilk yazarı olan Fatih Tok Va-
hiy- Ahlak İlişkisi adlı yazısında dinin sadece iman ve ibadetten ibaret gö-
rüldüğü takdirde büyük bir eksiklik ortaya çıkacağını belirtmekte, aksine 
dinin mahiyetinin tam olarak kavranması için bu ikisinin yanında ahlakın 
da tamamlayıcı bir unsur olarak görülmesini ifade etmektedir. Bu bağlam-
da İsra Suresi 9. ayetini delil getirerek, vahyin amacının insanları en doğ-
ruya ulaştırmak olduğunu söylemektedir. Bunun yanı sıra yine Hz. Pey-
gamber (sas)’in “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim” hadîs-i 
şerifini delil getirerek insanları en doğruya ulaştıracak olan İslam dininin 
saç ayaklarından birinin ahlak olduğunu vurgulamaktadır. Burada Duha 
Suresi örneğinden yola çıkan Tok, Hz. Peygamber’in hidayetinin vahiy ile 
tamamlandığına değinmekte ve Hz. Peygamber’in ahlakının Kur’ân oldu-
ğu rivayetinin ahlak-vahiy bütünlüğünün delili olduğunu ifade etmektedir. 
Yazısının devamında Kur’ân’daki ahlak problemlerinden birkaç örnek ve-
rerek, Allah’a karşı ahlaklı olmanın ancak tevhit, şükür, ihsan, zikir, imar 
ve israftan kaçmak gibi hususlar ile mümkün olduğunu belirtmektedir. 
Netice itibariyle vahyin inşa ettiği ahlakın, insanı öncelikle Allah’a karşı 
ahlaklı olmaya, ardından imkânlarından istifade ederek yaşadığı kâinata 
karşı da ahlâkî sorumlulukları yüklenmeye davet ettiğini belirterek vahiy 
ile ahlakın önemli bir ilişki içinde olduğu konusunda önemli bir çıkarım 
yapmaktadır. Bu yüzden İslam’ın, vahyin aydınlığında bir ahlaki sistem 
inşa edilmesi gerektiğini emrettiğini vurgulamaktadır.

İbrahim Çetintaş İslam Ahlak Felsefesinin Kaynağı Olarak Nebevî 
Ahlak başlıklı yazısında ilk olarak İslam filozoflarının felsefeyi ameli hik-
met-nazari hikmet şeklinde iki ana başlık altında incelediğine değinmek-
te ve bu incelemeye göre İslam filozoflarının, ameli hikmeti İslam Ahlak 
Felsefesi ile bağdaştırdıklarını belirtmektedir. Ameli hikmet düşüncesini 
besleyen en büyük kaynağın da Hz. Peygamber (sas)’in ahlakı olduğunu 
söyleyen Çetintaş, bu ahlakın aslında Allah’ın ahlakı olduğunu, Allah rı-
zasına uymanın ve “O’nu görüyormuş gibi yaşamanın (ihsan)” en güzel 
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örneğinin de yine bu ahlak olduğunu ifade etmektedir. Bu yüzden pratik 
ahlakta Hz. Peygamber (sas)’in izinden gitmenin öneminin ne denli büyük 
olduğunun altını çizmektedir. Çetintaş’ın dikkat çektiği hususlardan bir 
tanesi, günümüz insanlarının motivasyonun Allah rızasından ziyade birta-
kım menfaatlere dayalı olduğu için ahlak konusunda nazari olarak iyi olan 
Müslümanların pratik ahlaka gelince içinde bulunduğu durumlarının sor-
gulanması gerektiğidir. Diğeri ise “filozoflara göre Hz. Peygamber (sas)’in 
ahlakının Allah-u Teâlâ’nın hayrı mahzının bir tecellisi olarak görülmesi” 
şeklindeki yaklaşımıdır. Diğer bir ifadeyle nebevî ahlâkın vahiy eksenli 
olduğunu göz ardı etmeden, uygulanma imkânı bulabilmesi için, esas iti-
bariyle anlaşılması gerektiğinden hareketle, bu ahlâkî ilkeleri aklî veya fel-
sefî değerlendirmelere açık bir hale getirmemiz gerekmektedir.

İlk bölümün son yazısında İsmail Taşpınar, İslam Öncesi Peygam-
berlerde Nebevi Ahlak başlığı altında öncelikle peygamberlerin ahlakını 
Kur’ân-ı Kerim’den öğrendiğimizi ve her bir peygamberin sabır, şükür, 
iffet ve ibadet gibi ayrı konulardan bir ahlak timsali olarak önümüze çıktı-
ğını söylemektedir. Unutulmaması gereken husus, Kur’ân-ı Kerim’de yer 
alan kıssaların, Allah Resulü ile ümmeti arasında ortaya çıkan meselelerde 
örneklik içerdiği meselesidir. Konuyu Hz. Musa ve Hz. Davut örneklikleri 
bağlamında ele alan Taşpınar, peygamberlerin nebevi ahlakının dört temel 
başlık altında incelenmesi gerektiğini salık vermektedir. Bunlar; (1) Bid’at 
ve Küfürden Masum Olmaları, (2) Şer’î Hükümlerde Tahrif ve İhanette 
Bulunmamaları, (3) Kasıtlı Olarak Hata Yapmalarının Mümkün Olmama-
sı, (4) Her Türlü Fiil ve Hareketlerinde Günahtan Uzak Duran Kimseler 
Olmaları. Bu vasıfların ve güzel ahlakın tamamının Kur’ân-ı Kerim’i Müs-
lümanlara tebliğ eden Hz. Peygamber’in şahsında mündemiç olduğunu 
ifade eden Taşpınar, Müslümanların Kur’ân-ı Kerim’deki kıssalardan ibret 
alarak, ahlaki zaaflarının farkına varmalarını ve onları düzeltmelerini ifade 
etmektedir. Ayrıca, Kur’ân’daki peygamber kıssalarının tamamında hakim 
olan temel mesajın, ahlakın dayandığı bir esas olarak tevhid mücadelesi 
olduğunu vurgulamaktadır.
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Hz. Peygamber’in Ahlakının Kur’ânî Temelleri
Kitabın ikinci bölümünde Kadir Gömbeyaz O’nun Ahlakı Kur’ân’dı: 

Kur’ân’da Ahlak’ın Konumu ve Hususiyetleri Üzerine Değerlendirmeler 
başlıklı yazısında Kur’ân-ı Kerîm’de Allah’ın ahlakî bir model olarak gö-
rülmesi gerektiğini ve bu noktada esmâ-i hüsnânın insanlara örnek olabi-
leceğini ifade etmektedir. Bu bağlamda Allah’ın ahlaki ilkelerinin insana 
doğru; adalet, in’âm, hidayet, rahmet, kerem, muhabbet, afv ve adalet ol-
duğunu; insanların bu ahlaka vermesi gereken cevabının ise iman, ihlas, 
takva, ibadet, sabır, zikir, şükür, tevbe, sıdk ve tevekkül olması gerektiğini 
iddia etmektedir. Ahlakın insandan insana taşınan tezahürlerinin ise teva-
zu, hasetten arınma, hüsn-i zan, sabır, iftira ve gıybetten sakınma, alay 
ve hakaretten kaçınma, sulhu temin etme, iffetli olma, adaleti tesis etme 
ve görgü kurallarına riayet etmek olduğunu izhar etmektedir. Gömbeyaz, 
Kur’ân-ı Kerîm’in insanların birbiri arasındaki ilişkileri düzenlemek için 
geldiğini ve bu sayede fesadın ortadan kaldırılıp salahın temin edilebile-
ceğini vurgulamaktadır. Diğer taraftan Kur’ân’da ahlakın genel çerçeve-
sinin dini bir boyuta sahip olduğuna dikkat çekerek, kullardan samimi bir 
iman ve takva talep edildiğinin altını çizmektedir. Bu açıdan bakıldığında 
Kur’ân’ın önerdiği ahlakın kişinin öncelikle iç dünyasına hitap ettiğini ve 
bu yüzden içselleştirilmesinin büyük bir önem taşıdığı sonucunu çıkar-
maktadır. Netice itibariyle Gömbeyaz, kimin daha güzel amel işleyeceğini 
temyiz için oluşturulan bu imtihan dünyasının, insan için bir ahlâkî müca-
dele alanı olduğunu ve bu mücadelede insanın güzelce davrandığı (ihsan) 
takdirde Allah’ın onun yardımcısı olacağını hatırlatmaktadır.

Hz. Peygamberin ahlakının Kuranî temellerini ifade eden metinden 
sonra Yusuf Doğan, Kur’ân’da Hz. Peygamber’in Ahlaki Özellikleri baş-
lıklı bir yazı ile meseleyi Hz. Peygamber özelinde daha da hususileştir-
mekte ve derinleştirmektedir. Doğan, imanın kemale ermesinin ahlakın ke-
male ermesine bağlı olduğuna ve bütün ayetlerin Hz. Peygamber (sas)’in 
ahlakını tavsif etmek üzere ifade edildiğine dikkatleri çekmektedir. Bu 
hususun sadece Kur’ân ayetleri bağlamında kalmayarak, Hz. Peygamber 
(sas)’in bizzat kendi hadîs-i şerîflerinde de yer bulduğunu eklemektedir. 
Bu yüzden dinin, insanların Allah, insanlar arası ve diğer canlılarla/tabi-



22 TÜM YÖNLERİYLE HZ. PEYGAMBER VE AHLAKI

atla olan ilişkilerini düzenlerken bunun ahlak ve hukuk şeklinde kendini 
gösterdiğini ifade etmektedir. Bu minvalde Doğan’a göre zikredilebilecek 
en önemli husus; Hz. Peygamber (sas)’in üsve-i hasene olarak hayata dair 
uyguladığı ahlaki ilkelerin ona tabi olunduğunda bugünün toplumunu da 
yarının toplumunu da mesut edecek zindelikte olduğudur.

İkinci bölümün son yazısında Kuran Ayetleri Üzerinden Hz. Pey-
gamber’in Ahlâk Eğitimi isimli yazısında Kasım Kocaman, Hz. Peygam-
berin bir sınıftaki bir öğretmen gibi düşünülmemesini, bilakis O’nun ha-
yatın her yerinde öğretmenlik yaptığının düşünülmesi gerektiğini ifade 
etmektedir. Diğer taraftan Kur’ân-ı Kerim’de kıssalarla anlatıma yer ve-
rildiği hakikatinden hareketle Hz. Peygamber (sas)’in de öğretim yönte-
minde kıssalamaya yer verdiğini hatta bu anlatımın en belirgin örneğinin 
mağaradaki üç arkadaş örneği olduğunu eklemektedir. Nebevi eğitimin 
genel özelliklerinden bazılarını şu şekilde sıralamaktadır: Hz. Peygamber 
(sav) eğitimde hem kendisi etkili bir dil kullanmış hem de farklı kabilelerin 
şivelerini dikkate almış; ahlak eğitiminde ceza ve mükâfata yer vermiş; 
karşısındakinin idrak seviyesine uygun hareket etmiş ve diğer insanlara 
karşı aşamalı bir şekilde davranmıştır. Kocaman, bu eğitimin en önemli 
özelliğinin Hz. Peygamber (sas)’in insanlara ahlakı bizzat model olarak 
öğretmesi olduğunun altını çizmektedir.

Hz. Peygamberin Nübüvvet Dönemi Ahlaki Örnekliği 
Bu konuda ilkin Ali Kaya Hz. Peygamber ve Ahlaki İlkeler başlıklı 

yazısında Hz. Peygamber (sas)’in ahlakının bi’setten önce güzel olduğunu, 
bununla birlikte bu güzel ahlakın vahiy terbiyesiyle daha da mükemmel-
leştiğini ifade etmektedir. Bu durum İbn Haldun’un Mukaddime’de nefis 
derecelerini ele aldığı nazariyesini ve peygamberlerin üçüncü nefis dere-
cesindeki insanlar arasından seçilenler olduklarını hatıra getirmektedir. 
Kaya, metninde Hz. Peygamber (sas)’in ahlakının genel ilkeleri arasında 
olan; sabır, şükür, doğruluk, hoşgörü, kanaat ve cömertlik ilkelerinin ilk 
uygulayıcısı olarak insanlara nasıl en güzel şekilde örneklik teşkil ettiğini 
ve uyguladığını detaylı bir şekilde ve örneklerle açıklamaktadır.

Bölümün ikinci yazısı Casim Avcı’nın Bir Ahlak Modeli Olarak Hz. 
Peygamber başlıklı yazısıdır. Avcı, burada Hz. Âişe’nin “O’nun ahlakı 
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Kur’ân’dı.” sözünün ahlâk adına bütün güzellikleri ve erdemleri kendi-
sinde toplayan Hz. Peygamberin tebliğini özetlediğini ifade etmektedir. 
Yazısında ahlakın önemli bir özelliğine dikkat çekerek, güzel ahlak örne-
ği sayılan davranışların kişinin vicdanına yerleşmiş, devamlılık arz eden 
davranışlar olması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu görüşüne, ihtiyacı olan 
bir kimseye bir kere yardım etmenin cömertlik sayılmayacağını örnek 
göstermekte ve Hz. Peygamber (sas)’in ahlakının gerek Allah’a karşı olan 
kulluk bilincinde ve gerekse diğer insanlar hatta varlıklara muamelesinde 
mükemmel bir timsal olduğunu yine örnekleriyle açıklamaktadır. Bu ör-
nekler arasından insan ilişkileri başlığı altında ailesine, akrabalarına, kom-
şularına ve arkadaşlarına yönelik ahlaki davranışları yer almaktadır. Ayrıca 
liderliğindeki ahlakiliğin bir yansıması olarak güvenilirliği, sabrı, adaleti, 
cömertliği, şefkat ve merhameti ele alınmaktadır. Dahası insanların yaşa-
dığı çevreye dair ahlaki ilkeleri ile hayvanlara karşı merhameti ve şefkati 
de izah edilmektedir.

Hz. Peygamber’in Şefkat, Merhamet ve Vefa Örnekliği serlavhalı 
metninde Adem Apak, kulluğun ibadet ve ritüellerle sınırlı olarak görülme-
sini, aynı şekilde ahlak denildiğinde yalnızca iffetin, yahut cinslerden tek 
bir tarafın iffetli olmasının anlaşılmasını eleştirmektedir. Aslında ahlakın 
esasında tevhidi ikame etmek ve Müslüman şahsiyetini geliştirmek oldu-
ğunu vurgulayan Apak, bu yüzden İslam’ın salt bir ibadet dini değil ahlak 
dini olarak da görülmesi gerektiğini salık vermektedir. Rahmân ve Rahîm 
olan Allah’tan insanlara yönelen şefkat, merhamet ve vefanın öncelikle 
insanın fıtratına ihsan edildiğini, bununla yetinilmeyerek bu duyguların 
en üst düzeyde Allah’ın hidayet rehberi olarak gönderdiği peygamberler-
de tezahür ettirildiğini vurgulayan Apak, tüm varlıklara acıma ve şefkat 
konusunda eşsiz konuma sahip olan Hz. Muhammed (sas)’in şefkat ve 
merhamet konularında hayatından örnekler vermektedir. Apak’ın verdiği 
örnekler arasında merhamete dair en çarpıcı olanlardan birisi Medine’de 
canlı hayvandan et keserek et tüketildiğini görmesi üzerine “hayvan ke-
simi sırasında yumuşak davranmayı, hayvanı incitmemeyi” buyurması ve 
bu şekildeki bir muameleyi yasaklamasıdır. Vefa konusundaki en çarpıcı 
örneklerden biri ise Hudeybiye Musâlahası’nda verdiği söz üzere İslam’ı 
kabul ettikten sonra Mekke’ye sığınan birini müminlerin ısrarına ve müş-
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riklerin o gence işkence edeceklerini bilmesine rağmen, işkence etmeye-
ceklerine dair onlardan söz alarak Medine’ye almamasıdır. Apak’a göre bu 
ve bunun gibi yüzlerce çarpıcı örnek Hz. Peygamber (sas)’in ahd-e vefası-
nın her halükârda geçerli olduğunun en güzel örneğidir.

 Hz. Peygamberin Ahlakının Algılanması
Abdulkadir Evgin Nebevî Çözümlerde Ahlakî Duyarlılık başlıklı 

yazısında günümüz meseleleri karşısında nebevi çözümlerin duyarlılık 
oluşturacak şekilde gün yüzüne çıkarılması gerektiğinden bahsetmektedir. 
Yazısında “Nebevî duyarlılık” ifadesi ile “nebî’nin duyarlılığı” ifadesi ara-
sında farka değinen Evgin, Nebevî duyarlılığın, daha çok “dinî konuların 
ifasında Peygamberleri örnek almak” iken, nebî’nin duyarlılığın “günlük 
hayatta ve insani ilişkilerde öncelikle Hz. Peygamberin davranışlarını uy-
gulamaya çalışmak” şeklinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmekte-
dir. Bu minvalde Müslümanların dinen sorumlu oldukları herhangi bir iba-
deti nebevî ilkelere göre ifa etmek zorunluluğu varken, günlük hayattaki 
dinî olmayan işlerini adalet, ahlak, doğruluk, dürüstlük, fedakârlık, güven 
gibi noktalarda Nebî’yi model alarak ifa etmeleri gerekmektedir. Tam da 
burada ahlak kurallarının bir nevi “mutlu yaşama” kuralları olduğunu be-
lirten Evgin, toplumda bunu mümkün kılan alt başlıkların ticaret ahlakı, 
iş ahlakı, sorumluluk ahlakı, kişisel ahlak, hem öğrenen hem de öğreten 
için ilim ahlakı olduğunu belirtmektedir. Bunların ortaya çıkmasında hu-
kuk, adalet, ahlak ve güven arasında ayrılmaz bir ilişkinin olduğunu dile 
getiren Evgin, Hz. Peygamberin bu vasıflarla toplumunda neredeyse bütün 
problemleri çözdüğünü ifade etmekte ve Hz. Peygamberin bize öğrettiği 
ve öğütlediği ahlakî ilkeler çerçevesinde bugün bizim de problemlerimizi 
çözebileceğimizi vurgulamaktadır.

Şaban Öz’ün İlk Dönem İslâm Siyasî Tarihinde Nebevî Ahlak Mo-
delliği konulu yazısı esasında İslam Tarihi’nin ilk dönem İslam ahlak-si-
yaset ilişkisini ele almaktadır. Öz’e göre siyaset İslamiyet’in sağında 
solunda değil tam ortasındadır. Resûlullah (sas) peygamber olduğu için 
devlet başkanlığı yapmıştır. Baktığımızda O (sas), siyasetin her safhasında 
bulunmuştur ki, Mekke’de muhalefet, Medine’de iktidar konumundadır. 
Öz, Hz. Peygamberin Mekke’de muhalefetteki ahlaki modelliğinin doğru 
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araçları kullanmak, ölçülü vaatler, ümit vermek, alternatif olmak, mücade-
leci olmak, yenilenebilir strateji, kuşatıcılık, lider duruşluluk; Medine’de 
iktidardaki ahlaki modelliğinin ise istişare, adalet, ahlakîlik, liyakat, ahde 
vefa, onur, uzlaşma, propaganda üzerine inşa olduğunu belirtmektedir. 
Yine Medine’de iktidarda iken iç ve dış muhaliflere karşı diplomasi, mü-
samahakarlık, affedicilik, yasallık, açıklık çerçevesinde hareket ettiğini 
zikretmektedir. Bu ilkeler gereği O (sas), hiçbir zaman “Zaman bunu ge-
rektiriyor.” cümlesinin arkasına sığınmamış ve hiçbir antlaşmasını bozma-
mıştır. Hz. Peygamber’in vefatından sonra ise siyasette nebevi sünnetin 
çiğnendiğini ifade eden Öz, örnek olarak, Tahkim olayında rüşvet vakası-
nın çıktığını ve Hz. Ömer’den sonra Allah Resulü’nün şura prensibinden 
fersah fersah uzaklaşıldığını belirtmektedir. Bundan dolayı yöneticilerin 
şahsi çıkarlarını düşündükleri gibi yönetilenlerin de aynısını düşünür hale 
geldiğini ifade etmektedir. Bu metin, Hz. Peygamberin muhalefette de ik-
tidarda da nasıl hareket ettiği üzerinden davranışlarındaki ahlakilik iyi tes-
pit edilirse her dönemde -ister iktidar olunsun ister muhalefete düşülsün- 
Müslümanlara hareket planı çizdiğini faş etmektedir. Diğer taraftan dili-
mize çokça yerleşen ibarelerden birinin “namazında niyazında insan” ta-
biri olduğunu hatırlatarak bu ibadetin Allah ile kul arasında olan bir ibadet 
olduğuna dikkat çekmektedir.  Müteahhitlik yapan bir kimsenin dürüst bir 
müteahhit olup olmadığının veya kişinin sokakta yürürken yerlere tükürüp 
tükürmeme meselesinin mühim olup dürüstlüğün ve yere tükürmemenin 
ahlaki ölçü olarak kabul edilmesinin önemli olduğuna değinmektedir.

Hz. Peygamber’in Ahlakının Sosyal Hayata Yansımaları
Öz’ün İslam’ın ilk döneminde ahlakın siyasete etkisini ele aldığı ya-

zısından sonra Feyza Betül Köse de Hicrî Birinci Asır Sosyal Hayatında 
Nebevî Ahlak Tezahürleri başlıklı yazısında ahlakın toplumsal hayata yan-
sımalarını ele almaktadır. Köse yazısının girişinde İslam’ın sadece inanç, 
hukuk ve ibadetten teşekkül eden bir din olmadığını, aksine bunlara da 
mündemiç olan külli bir sistemden oluştuğunu belirtmektedir. Bu külli sis-
temin önemli bir unsuru olan, bir nevi “mutlu yaşama” ilkeleri olan, ahlak 
kurallarından ticaret ahlakı, çalışma ahlakı, savaş ahlakı, aile ahlakı, pay-
laşma ahlakı üzerinde durmaktadır. Ardından İslam’ın doğduğu ortamda, 
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Kureyş’in ticaretle bilindiğini ancak putperest bir toplum olduklarından 
dolayı bu toplumda ahlaki bir norm geliştirilemediğini ifade etmektedir. 
Hz. Peygamber (sas)’in ise karaborsacılık benzeri uygulamaları kaldırarak 
ticarî bir ahlakî modellik oluşturduğunu, bu model muvacehesinde hicri 
ilk asırda Müslümanların nebevi ahlak tezahürlerini sürdürdüklerini be-
lirtmektedir. Bu hususta Allah Resulu’nün uygulamalarına Dört Halifenin 
bağlılığının ileri düzeyde olduğunu, hatta onların Hz. Peygamber (sas)’in 
uygulamalarını devam ettiren bir çaba sergilediklerini izhar etmektedir. Bu 
uygulamalar arasında Hz. Peygamber’in emri bil maruf nehyi ani’l-mün-
ker ile ilgili tavrının ihtisap müessesesi olarak devam ettirilmesini zikret-
mektedir. Bu sayede nebevi ahlak kurumsallaşmıştır. Metnin hamulesi ola-
rak Köse, günümüzde yaşanan sorunların temelinde ahlakın ve ibadetin bir 
arada düşünülmemesi ve daha önce yaşanan kurumsallaşmanın günümüze 
aktarılamaması olduğunu ifade etmektedir.

Mehmet Ayhan, Hz. Peygamberin Ahlakının Aile Hayatına Yansıma-
sı serlevhalı yazısında Allah Resul’ünün hayatında aile konusunda pek çok 
prensip olduğunu ifade etmektedir. Bu bağlamda şefkat ve merhamet genel 
prensibinin Hz. Peygamberin aile yaşantısının her safhasında uygulandığı-
nı belirtmektedir. Ayhan, bu prensipler arasında güzel geçim sergilendiği, 
karşılaşılan sorun ve sıkıntılara sabredildiği, karşıdakine değer verildiği 
ve sevginin ifade edildiği, eşlerin kıskançlıklarının ve farklılıklarının an-
layışla karşılandığı, aile içinde eğlencenin meşru bir şekilde karşılandığı, 
aile üyelerine karşı vefakâr olunduğu, kişisel farklıların tespit edildiği ve 
ona göre davranıldığı, adaletle muamele edildiği, aile üyelerinin eğitimin-
de tabiilik ilkesine göre hareket edildiği gibi hususları açıklamaktadır. Ga-
yet açık anlaşılacağı üzere bu ahlaki ilkeler her dönemde aile kurumunun 
sağlıklı ve huzurlu sürdürülmesi için temel prensipler olarak karşımızda 
durmaktadır.

Gayr-i Müslimlerle İlişkilerde Nebevî Ahlak başlıklı yazısında Ca-
hit Külekçi, “İslam hoşgörü dinidir.” sözüne itibar edilmemesi gerektiğini 
belirtmektedir. Buna izah sadedinde ise gayr-i müslimlere karşı titiz olmak 
yerine hoşgörülü olmak denildiğinde hata edilmiş olacağını ifade etmekte-
dir. Bahusus gayr-i müslimlere tarihçinin ve fıkıhçının bakışının farklılık 
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arz ettiğini belirten Külekçi, gayr-i müslimler için farklı tanımlamaların 
yapıldığını söylemekte ve yazısında geçen gayr-i müslimlerin Arap müş-
rikleri de dâhil bütün İslam dışında kalan din mensuplarını kapsadığını 
belirtmektedir. Resûlullâh’ın özellikle Medine’de tanzim ettiği toplumsal 
düzenin ve nebevi ahlakın aşama aşama incelenmesi gerektiğini belirten 
Külekçi, Resûlullâhın, muhatap olduğu gayr-ı müslim unsurlar ile tama-
mıyla, öncelikle diplomatik bir üslup içerisinde temas kurmayı denediğini, 
gerektiğinde yapılan antlaşmalarda bu üslûbunu koruduğunu ve tehditkâr, 
korkutucu, itici bir dil benimsemediğini beyan etmektedir. Bununla birlik-
te “hoşgörü” adı altında, gayr-ı müslimlerin her türlü davranışını benimse-
yici bir tavır içinde olmadığını, özellikle dinî bazı noktalarda Resûlullâh’ın 
gayr-ı müslimlere karşı Müslümanları uyardığını izhar etmektedir. Bunun-
la birlikte Resûlullâh’ın, birlikte yaşam tecrübesini diğerlerinin dinlerine 
yakınlaşarak değil, İslâmiyet’in temel prensiplerine onları davet ederek 
elde ettiğini, bunu da yaparken diplomatik ve zarif bir dil kullandığını 
açıklamaktadır.

Hz. Peygamber’in Ahlakının Kurumsal Hayata Yansımalar
Hz. Peygamber’in ahlakının hayatın tüm yönlerini kapsadığını orta-

ya koymayı hedef edinen bu kitabın altıncı bölümünde Hz. Peygamberin 
ahlakının kurumsal hayata yönelik uygulamaları ele alınmaktadır. Bu bö-
lümün ilk yazarı olan Abdullah Kahraman, Hz. Peygamberin Sünnetinde 
Genel Hukuk Prensipleri başlıklı yazısında Hz. Peygamber (sas)’i genel 
olarak bir hukuk adamı kimliği ile ele almaktadır. Yazısında hukuk ile 
risaletin benzer yönlerinin bulunduğuna dikkat çektikten sonra denge ve 
adaletin şeriatteki önemine ve Hz. Peygamber (sas)’in nebevi bir görev 
olarak hukukla ilgili terimleri yeniden düzenlediğine değinmektedir. Hz. 
Peygamber (sav)’in sunduğu hukukun ahlakını sadece ferdi bir düzlemde 
anlatmakla kalmayıp toplumsal boyuttaki değerini de genel ve özel hukuk 
prensipleri çerçevesinde ele almaktadır. Buna örnek olarak “Zalim de olsa 
mazlum da olsa kardeşine yardım et” rivayetini ve Allah Resulü’nün bu ri-
vayetin içindeki açıklamasının önemini vurgulamaktadır. Netice itibariyle 
Kahraman, Hz. Peygamberin rahmet yönünün hukukla daha iyi anlaşılaca-
ğını ifade etmektedir.
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Nebevi Ahlakın Hukuki Yansımaları başlıklı yazısında ise Ayhan Ak, 
Nebevî ahlakın, Hz. Peygamber’in, doğrudan ayetlerin uygulanması ni-
teliğinde olmayan, kendi iradesiyle ortaya koyduğu bütün söz ve fiiller 
olduğunu ve ahlak kurallarının yaptırımla desteklendiğinde hukuka dönüş-
tüğünü ifade etmektedir. Hukuk sadedinde Nebevî beyanların en yoğun 
olduğu yaptırım alanının ise cezalar olduğunu belirten Ak, Hz. Peygam-
berin cezâî yaptırımlar kapsamında düşünce aşamasındaki suçlar için ce-
zadan söz etmemesi, dine aykırı bir kısım suç fiiller için manevi, diğer bir 
kısım suçlar için ise cezaî ve medenî yaptırımlar söz konusu etmesi, sabit 
suçların cezalarını derhal infaz etmesi, bu suçlarda affı söz konusu etme-
mesi, şüphe durumlarında cezaları düşürmesi veya hafifletmesi, işkence 
etmemesi, bedeni cezaların yanı sıra mali ve hürriyeti sınırlayıcı cezaları 
verebilmesi gibi temel ilkeleri ortaya koyduğunu açıklamaktadır. Ancak 
Ak, Rasûlüllah’a (sas) ve onun tesis ettiği nizama tabi olan şahısların bu-
lunduğu toplumda, cebrî icranın, çokça işlevselleştirilen bir yaptırım türü 
olmadığını beyan etmektedir.

Hz. Peygamber’in Siyasî-İdarî Ahlakı serlevhalı yazısında Ahmet 
Özel, öncelikle Hz. Peygamber’in Batı’da siyasi bir figür olarak anlaşıl-
madığı hususunu dile getirmektedir. Halbuki “Hz. Peygamber’in otorite-
sinin kaynağı ilahidir. Kendinden önce de kral peygamberler vardır. Hz. 
Peygamber getirdiği bütün ölçüleri, ilkeleri gösterme mazhariyetine sa-
hiptir.” şeklinde açıklamalarda bulunduktan sonra Kur’ân-ı Kerim’in hep 
O’nun beşeri yönüne atıfta bulunduğunu ancak O (sas)’nun, vahiylenmiş 
bir beşer olduğunu vurgulamaktadır. Bu yüzden Medinelilerin, otorite boş-
luğu ve dağınıklık içindeki durumlarını ancak Allah Resulü ile birliktelik 
sağlayarak aşacaklarına inanıp O’nu davet ettiklerini eklemektedir. Yazıda 
Hz. Peygamber’in yönetim anlayışının esasları ve pratikleri, savaş ve ordu 
sistemine dair detaylı icraatları, yargı ve adalet mevzularındaki uygula-
maları, iş ve çalışma hayatına dair faaliyetleri ele alınarak siyasi ve ida-
ri ahlakı ortaya çıkarılmaktadır. Hz. Peygamber’in yönetimde uyguladığı 
prensiplerin başında sorumluluk ilkesinin geldiğini hatırlattıktan sonra bu 
ilkenin Hz. Peygamber (sas) tarafından toplumun tüm kesimlerine tatbik 
edildiğini ifade etmiştir. Diğer taraftan emaneti ehline vermenin, liyakat ve 
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şura prensiplerinin de yönetim anlayışının başlıca vasıflarından olduğuna 
değinmiştir.

Saffet Köse, Hz. Peygamber’in Savaş Ahlakına Gösterdiği Özen 
başlıklı yazısında cahiliye düşüncesinin ve uygulamalarının günümüzde 
de yaşandığını belirtmekte, Allah Resulü’nün savaş konusunda getirdiği il-
kelere insanlığın bugün her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğunu dile 
getirmektedir. Bu hususta özellikle modern dönemin savaş tekniklerinin 
derin yıkımlar gerçekleştirmesi ve savaş ahlakının gözetilmediği harplerin 
insanlara verdiği tahribatın onulmaz boyutlarda olduğunu beyan etmekte-
dir. Bu tahribatın yakın dönem örneklerinden birinin Bosna’da yaşandığını 
ve bu savaşın yüzbinlerce kişinin ölümüne sebep olmakla birlikte dahası bu 
savaşta binlerce kadının namusuna dokunulduğunu hatırlatmaktadır. Allah 
Resulü’nün tatbik ettiği savaşa ilişkin ilkeler arasında savaş öncesi barışı 
zorlaması, haklı bir sebebe bağlı olarak savaşa son çare olarak başvurması, 
meşru müdafaa gerçekleştirmesi, barış antlaşmalarını bozmaması, düşman 
ile savaşmadan sulhü temine gayret etmesi, zulme karşı yardım teklif et-
mesi, kaos ortamını kaldırarak kanun hakimiyetini sağlaması, savaş sıra-
sında sadece askeri unsurları hedef alması, sivil unsurların masumiyetini 
ve çevrenin  korunmasını ilan etmesi, barış teklifine açık olması, savaş 
sonrası zımmî hukukunu uygulaması, esirlere insanca muamele etmesi gibi 
ilkeler bulunmaktadır. Köse, bu ilkelere uyulduğu takdirde son asırda daha 
yoğunlukla yaşanan katliamların, işgallerin ve soykırımların yaşanmaya-
cağını ifade etmektedir.

Hz. Peygamber’in Uluslararası İlişkiler Ahlakı başlıklı bölümün 
son yazısında Hüseyin Okur’un dikkat çektiği hususlardan bir tanesi Hz. 
Peygamber (sas)’in İslam’a davet mektuplarında veciz, diplomatik, ikna 
edici bir üslup kullanmış olmasıdır. Allah Resul’ünün uluslararası ilişki-
lerde öncelikle İslâm daveti ve tebliğ vazifesini hedeflediğini, hukukilik, 
ahlakilik ve eşitlik ilkesini işlettiğini, sulhün tesisine yönelik bir çaba or-
taya koyduğunu, ahde vefayı uyguladığını ve bunu sıklıkla vurguladığını, 
elçilik uygulamalarını yoğun bir şekilde işlettiğini hatırlatan Okur, bunun 
en belirgin örneğinin ise Hudeybiye Anlaşması olduğunu belirtmektedir. 
Daha önceki yazılarda da vurgulandığı üzere İslam dini getirdiği hukuki 
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ilkelerde ahlâk ilkelerini kendisinden ayrı tutmamıştır. Bu yüzden dünya 
tarihinde kendi din ve milletinden olmayan insanların yaşama hakkına, 
can, mal, namus, akıl ve inanç güvenliğine en fazla değer veren din İsla-
miyet olmuştur. Okur, Hz. Peygamberin uluslararası ilişkilerde sergilediği 
ilkelerin hem Müslümanlar hem de gayr-i müslimler hakkında uyulması 
gereken temel prensipler olarak kabul edilmesi ve günümüz ilişkilerinde 
de uygulanması gerektiğini belirtmektedir.

Hz. Peygamber’in Ahlakının Şiir ve Edebiyata Yansıması
Kitabın son bölümü ve yazısı olarak Şiirlerle Hz. Peygamberimiz’de 

Ramazan Şahan, şairlerin Hz. Peygamber’i bir tarihçi gibi anlatamayaca-
ğını, O’na şiirinde yer veren bir şairin O’nu başka bir havaya büründüre-
ceğine işaret etmektedir. Bu görüşünü “Süleyman Çelebi, Mevlid’inde Hz. 
Peygamber’i yerdeki yataklarda yatıramaz” temsiliyle örneklendirmekte-
dir. Bütün şairlerin Hz. Peygamberi övdüğünü ifade eden Şahan, hiçbiri-
sinin ise Resûlullah’ı en iyi ben övdüm iddiasında olmadığına dikkatleri 
çekmektedir. Hatta Resûlullah (sas)’a şiirlerde yer vermenin bir onur ad-
dedildiğine Hassan b. Sabit’in “Ben O’nu överek şiirlerime renk katmaya 
çalıştım.” sözünü örnek göstermektedir. Hz. Peygamber’in ve ahlakının şi-
irlerde ilk dönemden günümüze kadar konu edilmesi şiir ve edebiyat alanı-
nın hayli zengin bir mecra olduğunu göstermektedir. Bu mecranın önemli 
kavşaklarından birisini temsil eden Türklerin İslam’a girdikten sonra Hz. 
Peygamber’i her fırsatta yüceltmeye çalışmış, ona övgüler dizmiş oldu-
ğunu belirten Şahan, bu geleneğin Osmanlı’da adeta zirveye ulaştığının 
altını çizmektedir. Şahan’a göre pek çok mutasavvıf ve mütefekkir şairin 
yanı sıra Osmanlı Sultanları da adeta onu övmek için yarışa girmiş, onun 
takunyasını/terliğini başına tac etmeyi her türlü rütbenin üstünde görmüş-
lerdir. Osmanlı’nın devamı sayılabilecek Cumhuriyet döneminde de yine 
pek çok şairin onu övmeye çalıştığı, onu överken aslında kendi şiirlerini 
süslemeye gayret ettiği gözlemlenmektedir. Bunların içinde divan edebi-
yatı tarzında arûz vezniyle naatlar yazanlar olduğu gibi halk edebiyatına 
uygun olarak aşıklık tarzında hece vezniyle yazanlar da serbest vezinde 
yazanlar da olmuştur. Bu geleneğin kıyamete kadar devam edeceğini be-
lirten Şahan, daha kim bilir kaç şairin onun için nice şiirler yazacağını, bu 
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şiirleri kim bilir hangi bestekarların hangi nağmelerle besteleyip terennüm 
edeceklerini heyecanla sormaktadır.

Müstakil bir başlık altında kaleme alınmasa da metinler arasında 
sıklıkla değinilen Hz. Peygamber’in ticarî ve iktisadî ahlakı da dikkatler-
den kaçmamalıdır. Allah Resul’ünün ticari ve iktisadi konularda gözettiği 
ilkeleri sıralarken vermemiz gereken en dikkat çekici örneklerden birisi 
Hz. Peygamber (sas)’in birçok alanda olduğu gibi mâişet için çok önemli 
olan ticaretin, zanaatin ve ziraatin de dini hassasiyetlerle yapılmasını iste-
diğini hatırlatmamız gerekmektedir. Ayrıca Allah Resulü’nün sabah nama-
zından sonra işe koyulanlar için dua etmesini ehemmiyeti mucibince ifade 
etmemiz elzemdir.

Kitapta yer alan yedi bölüm ve buraya kadar genel hatlarıyla takdim 
ettiğimiz yirmi metin sayesinde öncelikle biz Müslümanlar ve sonra da 
tüm dünya için çok önemli bir yere sahip olan Resûlullah’ın (sas) ahlak 
esasları ve pratikleri ve O’nun insanları bir arada tutacak mükemmel bir 
ahlak örneği olduğu tüm yönleriyle ele alınmış oldu. Bu sayede Hz. Pey-
gamber (sav)’in ahlakının sadece övülmekten ibaret olan bir ahlak sistemi 
olmayıp, hayata tatbik ederek yaşanılması gereken bir sistem olduğu ortaya 
konulmuştur. Diğer taraftan Müslümanlar olarak Hz. Peygamberin ahlakı-
nı örnek almamızın imanımızın kemalini ifade etmesi bir yana, herhangi 
bir insan topluluğu için bile bu şekilde bir yaşamın ne denli önemli olduğu 
faş edilmiştir. Bununla birlikte ibadetlerin şekilselcilikten ibaret kalması 
ve bu ahlakın ibadetlere yansımaması durumu çok önemli bir nokta olarak 
gündeme getirilmiştir. Bu noktada imanın ibadetle birlikte ahlakı da içerdi-
ğinde kemal bulacağını hatırlatmamız yerinde bir sonuç cümlesi olacaktır.

Elinizdeki kitap her ne kadar Hz. Peygamber (sav)’in ahlakını kap-
samış olsa da dört halife döneminde de bu ahlakın devam ettiğine değinil-
mesi itibariyle dikkat çekici olmuştur. Bu sayede bizzat Kur’ân ahlakını 
yaşayan, Hz. Peygamber (sas)’i takip eden Hulefâ-i Râşidîn’in de bu ah-
lakı yaşamak ve yaşatmak bakımından ne denli önemli bir konumda ol-
dukları bir kez daha gündem edilmiştir. Bu konunun sadece ilk asır İslam 
tarihinde işlenilmekle kalmayıp asr-ı saadet sonrasında neş’et eden İslam 
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Felsefesi’nde de ele alınmış olması konunun kapsamının ne denli geniş 
olduğunun delili olmuştur.

Uzun bir çabanın mahsulü olarak ortaya çıkan bu kitap, son zaman-
larda ahlak düşüncesi ve pratiğine yönelik artan ilginin de bir göstergesi 
mahiyetindedir. Hz. Peygamber (sas)’in ahlakını hayatımıza tatbik etmek 
amacı ile kaleme alınan bu mütevazi ancak bütünlüklü eserin mevzubahs 
ettiğimiz bütün yararlarından önce Resûlullah’ın ahlakını yaşatma nokta-
sında gönüllerimize bir umut ışığı olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz edi-
yoruz. Ancak bu çalışmada gösterildiği gibi konunun yüzeysel ve sathi 
ilgilerden kurtarılıp ayrıca derinlikli kavramsal ve kuramsal bir ilgiyle ele 
alınması gerekmektedir. Burada özellikle çağdaş dönem ahlaki durumun 
ve imkânlarının göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Zira konunun sadece 
Hz. Peygamber dönemini ele alan salt tarihsel bir merak olduğu sathili-
ğinden değil güncel bir mesele olarak kurucu bir yönelimle ele alınması 
düşünsel ve pratik imkânların bütünüyle ortaya çıkması bakımından el-
zemdir. Ümit ediyoruz ki, bu çalışmanın gerçek manada hedefine ulaş-
ması, günün imkân ve durumlarının farkında olarak yeniden yorumlama 
çabalarına vesile olmasına bağlıdır. Ve son olarak itiraf etmek gerekirse bu 
yorumlama sadece Müslümanların değil tüm insanlığın içinde bulunduğu 
bugünkü ahlaki sıkıntılardan, açmazlardan ve travmalardan kurtulmalarına 
bir vesile olacaktır. 

Dr. Abdulkadir Macit
Ağustos 2019
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Dünya, insan için bir sondan ziyade ölümsüz bir hayat serüveninin 
nasıl şekilleneceğinin belirlendiği bir zaman ve mekânı muhafaza etmek-
tedir. İnsan, kendisi için yaratılan bu dünyada ağır bir emanet1 olan hali-
felik görevini üstlenmiştir.2 O, bu görevini başarmak veya ihlal etmek du-
rumunda ise, sonraki hayatta yani ahirette ödül veya ceza ile karşı karşıya 
kalacaktır. Bu sürecin unsurlarını belirleyen ise, insanı yaratan ve onun 
hayatını devam ettirmesi için her türlü şartları hazırlayan Cenâb-ı Allah 
olmaktadır.

Allah (cc) insana düşünüp planlayabilecek, kararlar alıp uygulayabi-
lecek ve üretimde bulunmasını sağlayacak bir akıl vermiştir. Kanaatimizce 

*  Dr. Öğr. Üyesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi, fatihtok25@gmail.com

1 “Biz emaneti, göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, 
(sorumluluğundan) korktular. Onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim, çok cahildir.” (el-
Ahzâb 33/72). Buradaki emanet, genel olarak ahlaki sorumluluk, irade hürriyeti ve akıl olarak 
yorumlanmıştır. Bk. İlhami Güler, İman Ahlak İlişkisi, (Ankara: Ankara Okulu, 2016), 49.

2 “Hatırla ki Rabbin meleklere: Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım, dedi. Onlar: Bizler 
hamdinle seni tesbih ve seni takdis edip dururken, yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kan dökecek 
birini mi yaratacaksın? dediler. Allah da onlara: Sizin bilemeyeceğinizi herhalde ben bilirim, 
dedi.” (el-Bakara 2/30).
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ilk insan Hz. Âdem’e öğretilen “isimler”3 bir yönüyle insana verilen isim-
lendirme mekanizması olan aklı ifade etmektedir. Bunun yanı sıra insan 
kulak (duyma), göz (görme) ve kalp (düşünme) gibi organlarla da destek-
lemiştir.4 

Zikredilen hasletlerle donatılan insan (Âdem), öncelikle Yaratıcısı 
tarafından cennet imkânları ile imtihan edilmiştir. İmtihan esnasında onu, 
yanlış yollara sevk edecek dış (insan ve cin şeytanları) ve iç düşmanlar 
(nefis, heva, arzu vs.) da kendisine hatırlatılmıştır. Fakat yapılan tüm bu 
uyarılara rağmen söz konusu akıl ve diğer özellikler, insanın Allah’a karşı 
isyan ve itaatsizliklerine engel olamamıştır. Bunun sonucunda insan elin-
deki cennet imkânlarını kaybetmiş ve rezil bir duruma düşmüştür. Bu süreç 
sonrasında Yaratıcı, insan aklına yol göstermesi için peygamberler vasıta-
sıyla vahiyler göndermiştir. İnsan, şayet akıllı olup Yaratıcısının gönder-
diklerine yani vahye tabi olursa kaybettiklerini tekrar kazanma şansı elde 
edecektir.

Vahiy Olgusu
Yarattığı insanları kendi haline bırakmayan Allah (cc), onlarla çeşit-

li zamanlarda vahiy yoluyla iletişim kurmuştur. Sınırlı bir algı düzeyinde 
yaratılan insan ise, vahyin mahiyetini bütün boyutlarıyla idrak edememek-
tedir. Zira bu iletişimin, insanın idrak seviyesini aşan farklı varlık ve âlem 
kategorileri arasında gerçekleşen bir yönü vardır. Bununla birlikte hem 
bizzat vahyin kendisi hem de konuyla ilgili gelen rivayetler, söz konusu 
iletişimin mahiyeti ve gayesi hakkında bizlere bazı bilgiler vermektedir. 

Tanım ve Muhteva
Vahiy sözlükte, “gizli ve süratli bir şekilde bildirmek, ilham etmek, 

imâ ve işaret etmek, fısıldamak, emretmek, telkin etmek, yazmak, vesvese 
vermek ve içgüdü” gibi anlamlara gelmektedir.5 Istılahî bir tanıma göre 
ise vahiy, “Allah’ın, genel olarak varlıklara hareket tarzlarını bildirmesi, 
özel olarak da insanlara ulaştırmak istediği ilahî emir, yasak ve haberlerin 

3 “Allah Âdem’e bütün isimleri, öğretti…” (el-Bakara 2/31).
4 “Siz, hiçbir şey bilmezken Allah, sizi analarınızın karnından çıkardı; şükredesiniz diye size 

kulaklar, gözler ve kalpler verdi.” (en-Nahl 16/78).
5 Râgıb el-İsfahânî, el-Mufredât fî-garibi’l-Kur’ân, (Beyrut: Dâru’l-Marife, ts.), 515-516; Muhsin 

Demirci, Vahiy Gerçeği, 2. Baskı, (İstanbul: İFAV, 2001), 31.
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tümünü vasıtalı veya vasıtasız bir tarzda, gizli ve süratli bir yolla peygam-
berlerine bildirmesidir.”6

Vahiy, insana hem Yaratıcı ve yaratılanlar hem de hayatın gaye-
si, hikmeti, başlangıcı ve sonu ile ilgili bilgiler vermektedir. Söz konusu 
malumatlar, en güvenilir kaynaktan yani Cenâb-ı Allah’tan gelmektedir. 
Gayb âlemindeki yolculuğunu Cebrail (sas) ile yapan vahiy, insanlara yine 
kendileri içerisinden seçilen elçiler vasıtasıyla ulaşmıştır. Seçilenlerin en 
önemli vasfı, çok ilim sahibi olmaktan ziyade ahlaken güvenilir ve örnek 
şahsiyetler olmalarıdır. Vahiy sahibinin, peygamber seçiminde bilgiden öte 
ahlakı öncelediği görülmektedir. Bakıldığında son elçi Hz. Muhammed, 
halk arasında “el-Emin” olarak nitelendirilmektedir.7 Kur’ân-ı Kerîm de 
onun yüce ahlakına atıf yapmaktadır.8 Bununla birlikte Kur’ân bir yandan 
da onu ümmî olarak vasıflandırmaktadır.9

Vahiy yoluyla gelen bilgiler öncelikle insanın, Yaratıcısı, kendisi, 
yaratılışı, dünya hayatı, ölüm ve ötesi hakkındaki soru ve sorunlarına ce-
vap arz etmektedir. Bu bağlamda insandan istenen ve beklenen, vahye tabi 
olup Yaratıcısına karşı herhangi bir hata, isyan ve inkâra düşmemesidir. 
Zira vahyin, doğru ile yanlışı, hak ile batılı birbirinden ayıran “Furkan” 
özelliği vardır.10 

Öte yandan vahiy, doğru bilgi temeline dayanan düşünce, inanç ve 
davranış biçimlerini de insanlara bildirmiştir. Geldiği dönemin toplumunda 
var olan iyi, doğru ve güzel olan şeyler devam ettirilirken yanlış olanlar ise 
ortadan kaldırılmış, bazıları ise ıslah edilmiştir. Yine bu çerçevede insanın 
Yaratıcısı ile olan irtibat ve ilişkisinde tevhid temelinde yapılacak kulluk 
vazifeleri de bildirilmiştir. Kısacası vahiyle birlikte insana, onu Hakk’ın 
yoluna yani sırat-ı müstakime iletecek bir hidayet rehberi verilmiştir.11

6 Demirci, Vahiy Gerçeği, 34; Toshihiko İzutsu, Kur’ân’da Allah ve İnsan, trc. Süleyman Ateş, 
(İstanbul: Yeni Ufuklar Neşriyat, ts.), 196-198.

7 İbn İshâk, Sîretü İbn-i İshâk, thk. Muhammed Hamîdullah, (Mağrib: Ma’hedü’d-dirâsât ve’l-
ebhâs li’t-ta’rîb, 1976), 88.

8 el-Kalem 68/4.
9 Ümmî kelimesi bir yandan okuma yazma bilmeyen anlamına geldiği gibi özellikle Kur’ân 

literatüründe kitap ehli olmayan manasını ifade eder. Bu bağlamda Hz. Peygamber vahyin 
başlangıcı itibariyle hem okuma yazma bilmeyen hem de kitap ehli olmayan bir peygamberdir. 
Onun ümmîliğine işaret eden ayetler için bk. el-A’râf 7/157, 158; el-Cuma 62/2.

10 el-Bakara 2/185; el-Furkân 25/1.
11 Kul, Fâtiha suresinde “Bize doğru yolu göster” (el-Fâtiha 1/6) diye niyaz edince Cenâb-ı Hak, “O 

kitap (Kur’ân); onda asla şüphe yoktur. O, muttakiler (sakınanlar ve arınmak isteyenler) için bir 
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Gayesi
Hakîm olan Allah (cc), herhangi bir maksada dayanmayan ve bir 

hikmet içermeyen hiçbir fiilde bulunmamaktadır. Bu yüzden onun insanı 
ve dünyayı yaratması hep bir gaye ve hikmete binaen olmuştur. Yaratıcı, 
zaman zaman da vahiyler gönderip insanlara bir yandan yaratılışın gaye 
ve hikmetini açıklamış bir yandan da bu hikmete uygun bir hayatın nasıl 
yaşanacağını bildirmiştir. Aşağıdaki ayet-i kerimelerde bu hususlara işaret 
edilmektedir:

“Elif. Lâm. Râ. (Bu Kur’ân), Rablerinin izniyle insanları karanlık-
lardan aydınlığa, yani her şeye galip (ve) övgüye lâyık olan Allah’ın yolu-
na çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.”12

“Şüphesiz ki bu Kur’ân en doğru yola iletir; iyi davranışlarda bulu-
nan müminlere, kendileri için büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler. Ahi-
rete inanmayanlara gelince, onlar için de elemli bir azap hazırlamışızdır.”13 

Vahyin ilk muhatabı ve tebliğ edicisi Hz. Muhammed ise, Allah’tan 
gelen ilmin asıl gayesini, “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderil-
dim.”14 sözüyle ifade etmektedir. Bu hadis-i şerif, araştırmamızın konusu 
olan vahiy ile ahlak arasındaki derin ilişkiyi göstermesi açısından önem-
lidir. Hatta daha da ötesi bu ifade, vahyin temel gayesinin “güzel ahlak” 
olduğunu açık bir şekilde ifade etmektedir. Bu minvalde Hz. Peygamber’i 
bir ahlak abidesi olarak inşa eden vahiy, O’nun üzerinden de ahlaklı bir 
toplum meydana getirmeye çalışmıştır. 

Vahyin gayesine dair bir başka örnek olarak ise, kendisine Hz. 
Peygamber’in ahlakı sorulduğunda Hz. Âişe’nin verdiği, “Onun ahlakı 
Kur’ân’dır”15 cevabını zikredebiliriz. Zira Hz. Peygamber’in hanımı bu 
sözüyle, vahyin peygamber üzerinde nasıl bir fonksiyon icra ettiğini or-
taya koymaktadır. Bu çerçevede, vahyin öncelikli amacının, “ahlaklı bir 
insan” ve o insanlardan müteşekkil “ahlaklı bir toplum” inşa etmek olduğu 
söylenebilir.

yol göstericidir” (el-Bakara 2/2) ayetiyle buna cevap vermiştir.
12 İbrahim 14/1.
13 el-İsrâ 17/9-10.
14 Malik b. Enes, “Hüsnü’l-hulk”, Muvatta, (Abu Dabi: Müessesetü Zayed b. Sultan, 2004), 1: 8.
15 Müslim b. Haccâc, el-Camiu’s-sahih, “Müsafirin”, (Beyrut, Daru ihyai’t-türasi’l-Arabi, ts.), 139.



AHLAK, VAHİY VE NÜBÜVVET 39

Vahyin (Kur’ân-ı Kerîm’in) gerçekleştirmek istediği gaye ile ilgili 
araştırmalar yapan kimi ilim adamlarının da vahiyle ile ahlak arasında doğ-
rudan, açık ve net bir ilişki kurduklarını görüyoruz. Burada konuyla ilgili 
dile getirilen bazı görüşleri zikretmek istiyoruz:  

- Kur’ân-ı Kerîm’in, İslam’ın en önemli hedef ve gayesi, insanlı-
ğın ahlakını güzelleştirmek ve temiz kılmaktır.16

- Kur’ân-ı Kerîm’in hedefi, Allah ve ahiret inancına dayanan ah-
lâkî bir toplum oluşturmaktır. Yirmi üç senelik gayretin amacı 
tevhid inancını her türlü şirkten temizleme, ahiret inancını yer-
leştirme ve bu inanç ilkeleriyle ahlâkî bir olgunluk oluşturmak-
tır.17 

- Cenâb-ı Allah’ın vahiy ve peygamber göndermesinin amacı tev-
hide dayalı bir iman ve fikrin inşasıyla ahlâkî ve hukukî yozlaş-
mayı ortadan kaldırmak, fert ve toplumu olunması gereken fıtrat 
üzere ıslah etmektir.18

- Vahye göre Cenâb-ı Allah’ın insanlık tarihi boyunca amacı, yer-
yüzünde kendisine ve insan cinsine karşı işlenen zulüm ve ah-
laksızlıkları ortadan kaldırarak O’na ve insanlara karşı ahlaklı 
davranan bir toplum oluşturmaktır.19

Yukarıda zikredilen ayet, hadis ve yorumlara bakıldığında vahyin 
(Kur’ân’ın) gerçekleştirmek istediği genel amaçla ahlak arasında derin bir 
ilişki olduğu görülmektedir. Hatta öyle ki kimi ifadeler, vahiy ve ahlak 
arasındaki gaye birlikteliğinden bahsederek adeta bu iki olguyu birbiriyle 
özdeşleştirmiştir. Vahiy-ahlak arasındaki ilişkiye dair tam bir değerlendir-
me yapmadan önce, âlim ve filozofların görüşleri ışığında ahlakın gayesi 
ile ilgili de bazı tespitlere değinmek istiyoruz.

16 Ahmed Naîm, İslam Ahlakının Esasları, Notlar İlave Ederek Sadeleştiren: Recep Kılıç, (Ankara: 
TDV Yayınları, 2010), 43.

17 İlhami Güler, İman Ahlak İlişkisi, (Ankara: Ankara Okulu, 2016), 10.
18 Talip Özdeş, “Ahlak-Vahiy İlişkisi ve Kur’ân’da İman-Ahlak-Amel Bütünlüğü”, C.Ü. İlahiyat 

Fakültesi Dergisi, 2006, X/2, 7.
19 Güler, İman Ahlak İlişkisi, 40. Bu hususta örnek olarak zikredilen ayet-i kerimeler için bk. el-

Bakara 2/193; en-Nisâ 4/75; Lokman 31/13.
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Ahlak Fenomeni
Öncelikle ifade edelim ki bir insanın, ahlâkî açıdan sorumluluğu için 

bazı ön şartların gerçekleşmiş olması gerekir. Bu bağlamda insan, akıllı, 
her türlü kayıt ve şartlardan özgür ve irade sahibi olmalıdır. Yine insan, 
nelerden sorumlu olduğunu bileceği bir ahlak yasası ile bu yasaya uy-
gun hareket etmediği takdirde karşılaşabileceği müeyyideleri (yaptırım) 
de bilmelidir. Bu bağlamda ahlâkî davranış, akıl ve irade sahibi insanın iyi 
niyetle, hayır gayesiyle ve hür iradesiyle yaptığı şuurlu hareketlerdir. Buna 
göre bilmeden ve zoraki yapılan bir hareket ahlâkî sayılmaz. Çünkü ah-
lâkî değer, iradeli davranışlar için söz konusudur.20 Öte yandan insan, zerre 
miktarı da olsa yaptığı her işten sorumlu olduğunu olduğu duygusuyla Ya-
ratıcıya, topluma ve vicdanına karşı hesap verebilirlik anlayışı taşımalıdır.21

 İnsanı konu alan ahlak, hem dinin hem de felsefenin üzerinde en 
çok konuştuğu ve konuyla ilgili farklı teorilerin ortaya konulduğu alanla-
rındandır. Bu çerçevede ahlakın tanımı, temel problemleri, kaynağı, amacı 
gibi birçok husus inceleme konusu yapılmıştır. Bakıldığında tüm bu araş-
tırmaların, üç temel soruya cevap bulma çabalarının bir sonucu olduğu 
görülmektedir: 1. Neyi istemeliyim? 2. Ne yapmalıyım? 3. Neyi seçmeli-
yim?22 Zikredilen bu temel problemlere cevap ve çözüm üretme çabaları 
ise, çeşitli ahlak tanımları ve teorilerinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

Araştırmalarını söz konusu alana hasreden etik ilmi (ahlak felsefe-
si), ahlakın özü ve temellerini, doğru ve yanlış yargı ve fiillerin tabiat ve 
esaslarını, bunların ahlâkî olarak övgü ve yergiye değer yönlerini, evrensel 
olup olmadıklarını, ahlâkî ödevlerin kaynağı ve gayelerini rasyonel, kap-
samlı ve tutarlı bir şekilde inceleyip sorgulamaktadır.23 Biz de bu ilmin 
ortaya koyduğu neticeleri dikkate alarak ahlakın tanımı, kaynağı ve gayesi 
üzerine bazı değerlendirmelerde bulunmak istiyoruz.

20 Erdem, Ahlak Felsefesi, 60.
21 Ahmet Kamil Cihan, “İslâm Ahlâkının Teme İlke ve Değerleri”, İslam Ahlâk Esasları ve Felsefesi, 

ed. Müfit Salim Saruhan, 3. Baskı, (Ankara: Grafiker, 2016), 62-69.
22 Doğan Özlem, Etik / Ahlak Felsefesi, 3. Baskı, (İstanbul: Notos, 2017), 34-55.
23 Kamil Sarıtaş, “Din ve Ahlak”, Bilim ve Ahlak, ed. Celalettin Vatandaş, (İstanbul: Açılımkitap, 

2013), 350.
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Tanım 
Ahlak üzerine incelemeler yapan filozof ve bilginlerin farklı birçok 

ahlak teorisi ve tanımı ortaya koyduklarını görülmektedir. Araştırmalar, 
öncelikle ahlak kelimesinin kökeni ve kelime anlamının tespiti ile baş-
lamaktadır. Bu bağlamda belirtelim ki ahlak kelimesi Arapça “hulk veya 
huluk” kelimesinin çoğulu olup sözlükte, “seciye, tabiat, din, huy” gibi 
anlamlara gelmektedir. İnsanın fiziki yapısı için halk, manevi yapısı için 
ise hulk kelimesinin kullanıldığı da ifade edilmektedir. Bu açıdan bakıldı-
ğında, insanın iyi veya kötü olarak nitelendirilmesine sebep olan manevî 
nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya koyduğu iradeli davranışla-
rının bütünü ahlak olarak nitelendirilebilir.24

Şunu ifade edelim ki, İslam filozoflarının ahlak anlayışlarını inceler-
ken psikolojiyi ahlaktan, ahlakı din ve siyasetten tecrit ederek değerlendir-
mek mümkün değildir. Zira onlar, ahlak meselesini ele alırken insanı bütün 
yönleriyle birlikte değerlendirmişlerdir. Onlara göre “Ahlak nedir?” soru-
sunun cevabı için önce “İnsan nedir?” sorusu cevaplanmalıdır. İnsanın ne 
olduğu, nereden gelip nereye gideceği ve akıbetinin ne olacağı sorularına 
cevap verilebildiği takdirde, onun neleri değerli sayması ve neler yapması 
gerektiği hususuna da açıklık getirilebilir.25

İnsan, iradesi ve aklı olan, düşünen, öğrenen, hayal kuran, istek ve 
arzuları olan, öfkelenen, doğru ve yanlışı birbirinden ayırt edebilen, top-
lumla birlikte yaşayan ve birçok farklı duyguları olan bir varlıktır. Bu yüz-
den insan üzerine yapılan tüm çalışmalar, onun bu tür fıtrî özellikleri de 
dikkate alınarak yapılmalıdır. Aksi takdirde iyi tanımadığımız bir varlıkla 
ilgili değerlendirmelerde bulunmuş oluruz ki, bu da bizi yanlış neticelere 
götürebilmektedir. 

Ahlak üzerine yapılan incelemeler sonucunda birbirine benzer ya da 
biraz farklı olan birçok ahlak tanımı ortaya çıkmıştır. Aşağıda gerek insan 
gerek toplum ahlakı üzerine yapılan araştırmalar sonuncunda dile getirilen 
bazı ahlak tanımlarına yer vereceğiz.

24 Mustafa Çağrıcı, “Ahlak”, DİA, (İstanbul: TDV Yayınları, 1989), 2: 1; Hüsameddin Erdem, Ahlak 
Felsefesi, (Konya: Hü-er, 2003), 13.

25 Mehmet Aydın, “Ahlak”, DİA, (İstanbul: TDV Yayınları, 1989), 2: 12.
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- Ahlak, nefiste köklü bir şekilde yerleşip kendisinden fiil ve dav-
ranışların, tekrar tekrar düşünmeye, zorlamaya ihtiyaç duyma-
dan, kolaylıkla meydana gelmesi ve istikrar kazanması halidir.26

- Ahlak, insanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan 
manevî nitelikleri, huyları ile bunların etkisiyle ortaya koyduğu 
iradeli davranışlar bütünüdür.27

- Ahlak, nefsin düşünüp taşınmadan kendi fiillerini ortaya koyma-
sını sağlayan durumdur ki, bu da ikiye ayrılır: Birincisi, mizaçtan 
kaynaklanan tabiî ahlak, ikincisi ise alışkanlık ve eğitimle kaza-
nılan ahlaktır.28

- Tek kişinin veya bir insan topluluğunun belli bir tarihsel dönem-
de belli türden eğilim, düşünce, inanç, töre, alışkanlık, görenek 
ve bunlarda içerilmiş olan değer, buyruk, norm ve yasaklara göre 
düzenlenmiş ve bu haliyle gelenekleşmiş, yerleşmiş yaşama bi-
çimine ahlak denir.29

Aktarılan tanımlara dikkat ettiğimizde ahlakın, sadece tutum ve 
davranışlara indirgenmediğini müşahede etmekteyiz. Ahlak; düşünce, bil-
gi, irade, inanç, duygu ve davranış gibi tüm unsurları içine almaktadır. Bu 
ise ahlakın, bir insanın bütünüyle yaşam biçimini, hayat tarzını ifade etti-
ğini göstermektedir.

Kaynağı
Filozof ve âlimlerden bazılarına göre ahlakın kaynağı “insan”, bazı-

larına göre “Tanrı”dır. Kimi filozoflar ise, ahlak ile evren arasında bir alaka 
olduğunu ileri sürerek, ahlakın kaynağını bu alakada aramışlardır. Onlara 
göre ahlakın kaynağı olan evren; logos yani bir akıl sebebiyle akılsal bir 
düzene (kozmos) sahiptir. İnsanın ahlaklı olması da kozmosun yasalarına 
uyumlu bir hayat sürmesine bağlıdır.30

26 Nasîruddin Tusî, Ahlâk-ı Nâsırî, çev. Anar Gafarov ve Zaur Şükürof, 3. Baskı, (İstanbul: Litera, 
2016), 81; İbn Miskeveyh, Tehzîbu’l-ahlak, trc. Abdulkadir Şener, Cihat Tunç, İsmet Kayaoğlu, 
2. Baskı, (İstanbul: Büyüyenay, 2013), 49; Erdem, Ahlak Felsefesi, 14; Recep Kılıç, Ahlakın 
Dini Temeli, (Ankara: TDV, 1996), 1; Ali Bardakoğlu, “Ahlakın Fıkıh Kuralları Arasında 
Buharlaşması”, Eskiyeni, 2017, 35: 55.

27 Çağrıcı, “Ahlak”, DİA, 2: 1. 
28 İbn Miskeveyh, Tehzibu’l-ahlâk, Ahlak Eğitimi, 49; Erdem, Ahlak Felsefesi, 14-15.
29 Özlem, Etik / Ahlak Felsefesi, 20.
30 Söz konusu filozoflara göre evren insana göre makro kozmos; insan ise evrene göre mikro 

kozmostur. Bk. Özlem, Etik / Ahlak Felsefesi, 28-33.
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İslam âlimleri arasında ise ahlakın kaynağını din, yani vahiy olarak 
kabul edenler olduğu gibi ahlaka din dışı kaynak arayanlar da olmuştur. 
Bu bağlamda kimi âlimlerden ahlakın kaynağı olarak akıl, sezgi veya duy-
gu gibi farklı hususları dile getirmişlerdir.31 Örneğin Ahmed Naim, “İslam 
dininde ahlâkî gayenin, diğer ifadeyle ahlâkî yasanın, mutluluk rehberi 
olacak evrensel ve zorunlu bir yasanın kaynağı ilahî vahiydir” demiştir. 
Ona göre Müslümanlar, ahlâkî kötülük ve rezilliklerden korunmak, ahlâkî 
güzellik ve faziletlerle bezenebilmek için, “Kitap” ve “Sünnet”ten başka 
ilim ve feyz kaynağına ihtiyaç duymamışlardır. Bununla birlikte ahlakın 
kaynağı her ne kadar vahiy olsa da İslam dini, ahlak yasasını akıl üzerine 
temellendirmiştir.32

Maverdî ise, erdemlerin temeli ve edeplerin kaynağı olarak, Cenâb-ı 
Allah’ın din için asıl ve dünya için destek kıldığı aklı esas almaktadır.33 
Cabirî bunu biraz daha açarak aklın, ispatı gerektirmeyecek bir açıklıkla 
çirkin ve güzeli kavrayıp birbirinden ayırt etmesi, onu ahlakın esası yaptı-
ğını söylemektedir.34

Ahlakın kaynağının vahiy veya akıl olduğuna dair tartışmalarda, iki 
husus birbirinin alternatifi değil de destekleyicisi ve tamamlayıcısı ola-
rak da zikredilebilir. Bu bağlamda İslam ahlakının, Kur’ân’a dayanan te-
olojik ve rasyonalist bir ahlak olduğu, temel kavramlarını Tanrı sözü olan 
Kur’ân’dan aldığı ve bunları aklın süzgecinden geçirdikten sonra toplum-
ların gereksinmelerine, çağların gelişmesine göre düzenlediği ifade edil-
miştir.35 

Sonuç olarak şunu belirtelim ki, dinî ve ahlâkî sorumluluk akla bağ-
lıdır. Zira sadece akıllı insanlar dinî ve ahlâkî açıdan sorumlu olabilmek-
tedir. Fakat söz konusu akıl, her ne kadar güzel veya çirkin şeyleri tespit 
edebilse de insanı sorumlu tutacak bütün bir ahlâkî düzen inşa etme konu-
sunda yetersizdir. Çünkü ahlak, zikredilen tanımlarda da görüldüğü gibi 
bütünüyle bir hayat düzenini ifade etmektedir. Öte yandan aklın insana, 
31 Kılıç, Ahlakın Dini Temeli, 14-16; İzutsu, Kur’ân’da Dini ve Ahlaki Kavramlar, trc. Selahattin 

Ayaz, 3. Baskı, (İstanbul: Pınar Yayınları, 1997), 268.
32 Ahmed Naîm, İslam Ahlakının Esasları, 41, 44, 67.
33 Maverdî, Edebü’d-dünya ve’d-din, (Beyrut: Daru İkra’, 1985), 6-7.
34 Muhammed Abid el-Cabirî, Arap Ahlakî Aklı, trc. Muhammet Çelik, 2. Baskı, (İstanbul: Mana 

Yayınları, 2016), 128-140  
35 Sarıtaş, “Din ve Ahlak”, 382.



44 TÜM YÖNLERİYLE HZ. PEYGAMBER VE AHLAKI

kendisini sorumlu hissedeceği bir otorite ve hesap verme duygusu veren 
bir inanç kazandırması da mümkün değildir. Görünen o ki, aklı olan insana 
vahiy yoluyla bir ahlak sistemi yani bir yaşam tarzı sunulmaktadır. Bu bağ-
lamda akıl, kendi ürettiği bir ahlak sisteminden ziyade kendisine sunulan 
bir siteme yoluyla sorumlu tutulmaktadır.

Gayesi
Bir filozofun, insanın “neyi istemesi”, “neyi seçmesi” ve “ne yap-

ması” gerektiği konusundaki görüşleri, onun ahlak felsefesini ortaya koy-
maktadır. Bunlardan, “insanın neyi istemesi” gerektiği ile ilgili değerlen-
dirmeler, filozofun, özellikle ahlakın gayesi hakkındaki düşüncelerini yan-
sıtmaktadır.

Ahlakın gayesi olarak, genellikle “iyi” veya “en yüksek iyi” mese-
lesi gündeme gelmektedir.36 Bununla birlikte ise “en yüksek iyi” ile neyin 
kastedildiğine dair tartışmalar ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda ahlaka dü-
şen ilk iş, ‘en yüksek iyi, mutlak iyi’nin, bir başka ifadeyle ‘hayr-ı a’lâ’nın 
ne olduğunun tespit ve tayinidir. Ardından da insanın “mutlak iyi” hedefi-
ne yönelik hayatın her alanında yapması veya sakınması gereken tutum ve 
davranışlarının belirlenmesi gerekir.37

Ahlakın kaynağının “insan” olduğunu ifade eden bir kısım filozof-
lara göre ahlâkî hayat, insanın biyolojik, psikolojik, bir bakıma doğal ve 
toplumsal gereksinimlerini en uygun şekilde gidermesini sağlamalıdır. Do-
layısıyla bir insan için “iyi” olan şey; insana, diğer insanlarla ilişkisinde 
“yarar” getiren şeydir. Bazı filozoflara göre ise, akıl sahibi bir varlık olan 
insan, yaşamını kendi iradesiyle koyduğu bir yasaya yani bir ahlak yasası-
na göre belirleyip düzenleyebilir. Öyle ki insan ancak bu sayede yani kendi 
yasasını kendisi (otonomi) belirleyerek ve bu yasanın buyruğunu yerine 
getirmeyi ödev kabul ederek özgür ve ahlaklı olabilir.38

Ahlakın kaynağı olarak Tanrı’yı kabul edenler için ise “iyi”, Tan-
rı’nın kutsal iradesi tarafından belirlenmiş buyruklardır. Var olan kozmik 
düzen, O’nun irade ve buyruklarına göre şekillendirdiği bir nizamdır. Bu 

36 Özlem, Etik / Ahlak Felsefesi, 34-55.
37 Erdem, Ahlak Felsefesi, 33.
38 Özlem, Etik / Ahlak Felsefesi, 28-33; Ahmet Arslan, Felsefeye Giriş, Genişletilmiş ve Gözden 

Geçirilmiş Yeni Edisyon, 25. Baskı, (Ankara: BB101, 2017), 150-159.
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bağlamda “doğru” veya “doğru eylem”, Tanrı’nın söz konusu irade ve buy-
ruklarına tabi olmak ve itaat etmekle mümkündür. Ahlâkî açıdan “kötü” ise 
bu iradeye, bu buyruklara aykırılığı ifade etmektedir.39 Buna göre ahlaklı 
yaşam, Tanrı’dan gelen buyrukların insandaki kabulüne bağlı olarak ger-
çekleşmektedir.

Ahlakın gayesiyle ilgili ittifak edilen temel husus, ahlakın insan için 
“iki dünya mutluluğu”nu gerçekleştirme hedefidir. Söz konusu anlayış 
Sokrates, Platon, Aristoteles’ten başlayarak İbn Miskeveyh’e, oradan da 
diğer İslam ahlakçılarına intikal etmiştir. Zira bu yaklaşım ilahî dinlerin 
ortaya koymuş olduğu ahlak anlayışı ile ters düşmemektedir. Bu bağlamda 
“en yüksek iyi”, “iki dünya mutluluğu” ya da kısaca “mutluluk” denilebilir 
ki, zaten ahlak da onu hedeflemektedir.40

Öte yandan Aristippus ve Epikür’ün ahlak felsefelerine göre hayatın 
temel gayesi “en yüksek hazza” erişmektir. Onlara göre iyi olan sadece 
hazdır. Hedonizm olarak nitelendirilen hazcılığın temsilcilerinden Epikür, 
hazzı, “mutluluğun hem başlangıcı hem de sonucu” olarak ifade etmekte-
dir. Ona göre en yüksek haz, “en sürekli olan haz” iken, bir diğer hedonizm 
temsilcisi Aristippus’a göre ise “en yoğun olan haz”dır.41 Bu sebeple de-
nilebilir ki, hedonizm temsilcilerine göre tutum ve davranışların ahlâkîliği 
insanı hazza veya en yüksek hazza ulaştırmasına bağlıdır.

Alman filozof Kant’a göre, dünyada kayıtsız şartsız iyi olduğunu 
söyleyebileceğimiz tek şey “iyi niyet” veya “iyi isteme”dir. Bu durum, 
meydana getirdiği şeylerin iyiliğinden veya herhangi bir gayeye ulaşmaya 
uygunluğundan dolayı değil, sadece “isteme” veya “niyet” olarak kendi 
başına iyi olmasındandır. Öyle ki iyi niyet, uygulamada istediği sonuca 
ulaşamasa da iyilik derecesinden hiçbir şey yitirmez. Bu bağlamda insan-
dan beklenen şey, iyi niyetle üzerine düşen vazifeleri icra etmesidir. İnsa-
nın ahlaklılığı, yaptıklarının sonucuna göre değil niyetine göre değerlen-

39 Özlem, Etik / Ahlak Felsefesi, 28-33; Arslan, Felsefeye Giriş, 148-150; Hüsnü Aydeniz, Teist 
Varoluşçularda İman-Ahlâk İlişkisi, (İstanbul: Rağbet, 2012), 33-37.

40 Erdem, Ahlak Felsefesi, 33; Özlem, Etik / Ahlak Felsefesi, 46-60; İbrahim Maraş, “Mutluluk”, 
İslam Ahlâk Esasları ve Felsefesi, ed. Müfit Salim Saruhan, 3. Baskı, (Ankara: Grafiker Yayınları, 
2016), 250-254.

41 Alexis Bertrand, Ahlâk Felsefesi, çev. Salih Zeki, Sad. Hayrani Altıntaş, 2. Baskı, (Ankara: Akçağ, 
2001), 85-93; Kılıç, Ahlakın Dini Temeli, 8-9; Özlem, Etik / Ahlak Felsefesi, 60-63; Abdurrahman 
Kasapoğlu, Kur’ân’da Kişilik Psikolojisi, (Ankara: Gece, 2017), 11-16.
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dirilmelidir. Kant’a göre ahlaklı insan, arzularını tatmin etmek, hazzı veya 
mutluluğu elde etmek için yaşayan değil, bütün insanlar için geçerli bir 
yasaya tabi olarak objektif bir ilkeyi takip eden kimsedir.42

İslam ahlakı açısından ise mutluluk, iki dünya saadetini elde etmek-
tir. Bununla birlikte müminler için en yüksek iyi, “Allah rızası”dır.43 Zira 
O’nun rızasını kazanmak, her türlü saadetin, esenliğin ve mutluluğun kay-
nağı olmaktadır. Aksi bir durum ise, Allah’ın hoşnutsuzluğunu, öfkesini, 
gazabını celb edecektir ki, bu da insan için her türlü kederin, sıkıntının ve 
acının kaynağı demektir. İnsanı muhatap alan vahiy ise, Allah’ın rızasını 
kazanmanın ve bu vesileyle iki dünya mutluluğuna ulaşmanın usul ve yol-
larını öğretmiştir. Bir insanın vahyin öğretilerini benimsemesi ve onlara 
tabi olması da, o kimsenin Kur’ân (vahiy) ahlakıyla bezenmesi anlamına 
gelmektedir.

Vahiy-Ahlak İlişkisi
Vahiy ile ahlak arasında, kaynak, gaye ve muhteva açısından birçok 

benzerlik göze çarpmaktadır. Her ikisi de insanı hedef almakta ve bunu 
bilgi, inanç, düşünce, davranış gibi temel meseleler üzerinden yapmakta-
dır. Bahsedilen hususların her birinin birbiriyle doğrudan veya dolaylı bir 
irtibatı vardır.

Vahiy yoluyla ahlâkî bir toplum inşa etmek için seçilen peygamber-
lerin, vahiy öncesinde de ahlâkî nitelikleriyle ön plana çıktıklarını görü-
yoruz. Örneğin, risalet öncesinde Hz. Peygamber’e “el-Emin (güvenilir)”44 
sıfatının verilmiş olması, Hz. Salih’ten “ümitvar olunması”;45 keza Hz. 

42 Kant’ın ahlak felsefesi ve bunun eleştirisi için bk. Arslan, Felsefeye Giriş, 154-159; M. Abdullah 
Draz, Kur’ân Ahlakı, çev. Emrullah Yüksel, Ünver Günay, (İstanbul: İz Yayıncılık, 2009), 82-93; 
Kılıç, Ahlakın Dini Temeli, 11-13; Mehmet Vural, “İslam Ahlakı ve Modern Ahlak Felsefelerine 
Eleştirel Bir Bakış”, İslam Ahlâk Esasları ve Felsefesi, ed. Müfit Salim Saruhan, 3. Baskı, 
(Ankara: Grafiker Yayınları, 2016), 365-376.

43 Bu durumu ifade eden bir ayet-i kerime meali şöyledir: “Allah, mümin erkeklere ve mümin 
kadınlara, içinde ebedî kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel 
meskenler vadetti. Allah’ın rızası ise hepsinden büyüktür. İşte büyük kurtuluş da budur.” (et-
Tevbe 9/72).

44 İbn İshâk, Sîretü İbn-i İshâk, thk. Muhammed Hamîdullah, (Mağrib: Ma’hedü’d-dirâsât ve’l-
ebhâs li’t-ta’rîb, 1976), 88. Öte yandan Allah (cc) da, “Sen yüce bir ahlak üzeresin” (el-Kalem 
68/4) diyerek onun ahlakına dikkat çekmiştir.

45 “Dediler ki: Ey Sâlih! Sen bundan önce içimizde ümit bağlanan biriydin…” (Hûd 11/62).
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Yahya’nın “iffetli”;46 Hz. Şuayb’ın da “halim ve reşit”47 olarak nitelendiril-
meleri, onların peygamber olarak seçilmeden önceki ahlâkî güzelliklerine 
işaret etmektedir. Allah (cc) peygamberleri seçerken toplumdaki en bilgili, 
en zengin veya en güçlü kimselerden ziyade en ahlaklı ve güvenilir olanları 
tercih etmiştir. Öte yandan Allah (cc) bir beşer olan bu peygamberlerin, 
ahlâkî tutum ve davranışlarını, vahyin gayesine uygun olarak risalet son-
rasında da devam ettirmelerini istemiştir. Bu sebeple zaman zaman bazı 
yanlış tutum ve davranışları konusunda onları uyarmıştır.48

İnsanların dinin ibadet, salih amel, muamelat, hukuk gibi değerlerini 
ihmal ve ihlal etmeleri sonucu din denilince artık sadece bir inanç bütünü 
akla gelmektedir. Oysa din, insanlar veya toplumlar için bir hayat tarzı-
nı, bir sosyal yaşam şeklini temsil etmektedir. Din, insanı bütün yönleriy-
le birlikte ele alarak ona bir bakış açısı, bir hayat anlayışı sunmuştur. Bu 
bağlamda insanın inanç tasavvurunu, ahlak algısından, bilim anlayışından, 
estetik duygularından vb. ayrı bir alan olarak düşünemeyiz.  Bu da göster-
mektedir ki, ahlâkî değer yargılarımız inanç dünyamızdan bağımsız değil-
dir. Bu yüzden inanç ve ahlakı, insanın duyuş, düşünüş ve davranışlarıyla 
birlikte değerlendirmek gerekir.49

İnancın bir sonucu olarak icra edilen ibadetlerin de davranış üze-
rinde ciddi bir etkisi söz konusudur. Yapılan ibadetler bir yandan insanın 
Yaratıcısını ve O’nun va’d (mükafat sözü) ve vaîdini (ceza tehditlerini) 
hatırlamasına vesile olmaktadır. Bunun ise, tıpkı inançlarda olduğu gibi 
mutlaka insanın davranışlarına yansıyan bir yönü vardır. Bu yüzden Allah 
(cc) namazı emrettikten sonra, bu ibadetin insanın davranışlarına nasıl bir 
etkide bulunması gerektiğini de bildirmektedir: “Sana vahyedilen Kitab’ı 
oku ve namazı kıl. Muhakkak ki, namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıko-
yar. Allah’ı anmak elbette (ibadetlerin) en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı 

46 “O (Zekeriyâ) mâbedde durmuş namaz kılarken melekler ona şöyle seslendiler: “Allah’ın bir 
kelimesini tasdik edici, efendi, iffetli ve sâlih kullardan bir peygamber olarak Yahyâ’yı Allah sana 
müjdeliyor.” (Âl-i İmran 3/39).

47 “Kavmi ise, ‘Ey Şuayb! Atalarımızın taptığı şeylerden yahut mallarımız hususunda dilediğimizi 
yapmaktan vazgeçmemizi sana ibadetin (dinin) mi emrediyor? Oysa sen uyumlu (halim) ve akıllı 
(reşit) birisin!’ dediler.” (Hûd 11/87).

48 Güler, İman Ahlak İlişkisi, 40. Zikredilen hususla ilgili örnek bazı ayetleri için bk. Hûd 11/45-47; 
el-Mümtehine 60/4; Abese 80/1, 10.

49 Sarıtaş, “Din ve Ahlak”, 352; Bardakoğlu, “Ahlakın Fıkıh Kuralları Arasında Buharlaşması”, 57; 
Abdurrahman Kasapoğlu, Kur’ân’da Ahlak Psikolojisi, (İstanbul: Yalnızkurt, 1997), 9-11.
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bilir.”50 İbadetin aynı şekilde insanın davranış ve tutumlarına yaptığı etkiyi 
inkârcılar da fark etmiş olacak ki Hz. Şuayb’a, “…Ey Şuayb! Babalarımı-
zın taptıkları (putları) yahut mallarımız hususunda dilediğimizi yapmayı 
terk etmemizi sana namazın (ibadetin) mı emrediyor? Oysa sen yumuşak 
huylu ve çok akıllı birisin!”51 demektedirler. Zikredilen ayet-i kerimler 
açıkça göstermektedir ki, ibadetlerin insanın tutum ve davranışları üzerin-
de ciddi bir etkisi olmaktadır.

İbadet aynı zamanda insanın kendini yeterli görmesinin, büyüklen-
mesinin de önüne geçen bir davranıştır. Zira insan ibadet esnasında yüce 
bir varlık huzurunda aczini ve O’na olan teslimiyetini ortaya koymaktadır. 
Bu yüzden olacak ki ibadetin, “her türlü ahlaksızlığın kaynağı olan kendini 
yeterli görme ve büyüklenmenin karşıtı olarak ahlakın kaynağı hatta ken-
disi”52 olduğu ifade edilmektedir.

Tüm esaslarıyla birlikte din, dolayısıyla da vahiy, insanın kendisine, 
başkalarına, canlı cansız varlıklara ve yaratan Tanrı’ya karşı vazifelerini 
ifade ettiği için adeta ahlakla özdeşleşmiştir. Vahyin tebliğcisi olan Hz. 
Muhammed’in, “İslam güzel ahlaktır.”53 ve “Ben güzel ahlakı tamamlamak 
için gönderildim.”54 sözleri de bu benzerliğe belki de aynılığa dikkat çek-
mektedir. Denilebilir ki, İslam’da ahlak ile din birbirinden ayrılamaz iki 
husustur. Zira Kur’ân-ı Kerim, her ahlâkî iyiliği ibadet, her kötülüğü günah 
sayarak ahlaka ibadetin merkezinde bir yer vermiştir.55

Ahlak söz konusu olduğunda gözden kaçırılmaması gereken bir di-
ğer husus ise, bilgi, duygu, inanç ve davranışlar arasındaki ilişkiler yuma-
ğıdır. Zira insan ne sadece akıl, duygu, fikir, beden veya ruhla ne de sadece 
toplumla var olan bir varlıktır. Bu yüzden insan üzerine konuşurken veya 
ona dair bir felsefe üretirken, insanı bütün yönleriyle dikkate alarak bir 
değerlendirmede bulunmak gerekir.

İhmal edilmemesi gereken bir diğer nokta da doğru bilgi olmadan 
doğru bir düşüncenin, doğru düşünce olmadan doğru bir inancın, doğru 

50 el-Ankebût 29/45.
51 Hûd 11/87.
52 Güler, İman Ahlak İlişkisi, 51.
53 Buhârî, el-Câmiʿu’s-sahîh, “Hüsnü’l-huluk”, (Kahire: el-Matbaatü’s-selefiyye, 1400 h.), 27.
54 Malik b. Enes, “Hüsnü’l-hulk”, Muvatta, 1: 8.
55 Sarıtaş, “Din ve Ahlak”, 381-382.
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inanç olmadan da doğru bir davranışın ortaya çıkmayacağı hususudur. 
Tüm bunlar yanında insan zihin ve karakterinin şekillenmesinde doğal 
çevre ve içinde yaşanılan toplumun örf, adet ve göreneklerinin de etkisi 
olmaktadır. Bu bağlamda insanı tanımak ve ona uygun bir yaşam elbisesi 
biçmek, tüm bu hususları dikkate almakla mümkündür ki, vahiy, insana 
işte böyle bir hayat tarzı, dünya görüşü sunmaktadır. Zira vahyin kaynağı, 
insanı hem bedenen hem de ruhen en iyi tanıyan Yaratıcı’dır. İlahî vahiy 
insana bir yandan doğru bilgiyi bir yandan da doğru inanç ve davranışları 
sunmaktadır. Tüm bu hususlar, insan aklının idrak sınırları içerisinde, onun 
anlayıp uygulayabileceği bir tarzda gerçekleştirilmektedir.

İnsanın ahlâkî bir tutum sergileyebilmesi için öncelikle bunun bilgi-
sine sahip olmalıdır. İnsanın neyi bilmesi gerektiği üzerine yapılan değer-
lendirmeler ışında teorik felsefede “Hakk”ı, pratik felsefede ise “Hayr”ı 
bilmek esas kabul edilmiştir. Bu nedenle insan öncelikle Hakk’ı bilecek ki, 
bunun bir yansıması olarak da Hayr’ı ortaya koyabilsin.56 Öte yandan doğ-
ru bilgiye sahip olan bir kişi, öncelikle düşünceleri ile bunun dışa yansıyan 
yönü olan söylemlerinde ahlaklı olmalıdır. Örneğin münafıkların söyledik-
leri söz ve yaptıkları davranışlar doğru olsa bile ahlâkî kabul edilmemiştir. 
Dolayısıyla onlar doğru bir şeyi söylerken dahi yalan konuşmaktadırlar. 
Bu yüzden Cenâb-ı Hak onların durumunu vasfederken, “Münafıklar sana 
geldiklerinde: Şahitlik ederiz ki sen Allah’ın Peygamberisin, derler. Allah 
da bilir ki sen elbette, O’nun Peygamberisin. Allah, münafıkların kesinlik-
le yalancı olduklarını bilmektedir.”57 buyurmaktadır.

Öte yandan vahyin birinci gündem maddesi olan iman ile davranış-
lar arasında da güçlü bir ilişki vardır. Hz. Peygamber’in, “İman, yetmiş 
küsur şubedir. En üstünü, ‘Allah’tan başka ilah yoktur’ demek; en alt de-
recesi ise, insanlara zarar verecek şeyleri yoldan kaldırmaktır. Hayâ da 
imanın bir şubesidir.”58 sözünde, imanın şubeleri arasında davranışların 
da zikredildiği görülmektedir. İman-amel (davranış) arasındaki ilişkiyi 
Izutsu’nun şu cümleleriyle daha rahat ifade edebiliriz: “İman, tüm İslâmî 
56 Uyanık-Akyol, İslam Ahlak Felsefesi, 22, 35. Sokrat’a göre de fazilet ile bilgi aynı şeydir. 

Doğrunun ne olduğunu bilen insan doğru davranışta bulunur. Kimse bilerek kötülük işlemez. 
İyi bir hayat için iyi hayatın ne olduğunun bilinmesi gerekir. Kötülüğün kaynağı cehalettir. Bilgi 
ahlaki davranışta bulunmak için araştırılır. Kılıç, Ahlakın Dini Temeli, 6.

57 el-Münâfikûn 63/1.
58 Buhârî, “İmân”, 3.
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erdemlerin çıktığı kaynaktır; hepsini oluşturan odur. İslam’da Allah’a ve 
vahiylerine karşı içten bir inanışa dayanmayan hiçbir fazilet düşünülemez. 
İnanç yani iman olumlu tüm ahlâkî değerlerin merkezi iken, küfür (inkâr) 
ise ayıplanacak tüm vasıfları içerisinde barındırmaktadır.”59 Ona göre salih 
ameller, davranış yoluyla dışa yansıyan imanın kendisidir. Bu bağlamda 
imanın insanı bazı davranışlara sevk ettiğini gösteren ayet-i kerimeyi ha-
tırlatmanın da yerinde olduğunu düşünüyoruz: “Hatırlayın ki, Tûr dağının 
altında sizden söz almış: Size verdiklerimizi kuvvetlice tutun, söylenenleri 
anlayın, demiştik. Onlar: İşittik ve isyan ettik, dediler. İnkârları sebebiyle 
kalplerine buzağı sevgisi dolduruldu. De ki: Eğer inanıyorsanız, imanınız 
size ne kötü şeyler emrediyor!”60

Allah inancı yanında ahirete imanın da insan davranışları üzerin-
de ciddi bir etkisi olmaktadır. Dünyada yaptıklarının ahirette hesabının 
sorulacağına inanan bir insanın salih amelde (doğru eylemde) bulunması 
gerekir ki, bu imanın zorunlu şartıdır.61 Bakıldığında ahireti inkârın, cahili-
ye insanında dünyaperest ve hedonist bir ahlak anlayışı doğurduğu görül-
mektedir. Zira onlar için hayatın yegâne amacı maddî ve bedensel hazlara 
ulaşmak, bu dünyada güç, şeref ve itibar kazanmaktır.62 Kur’ân-ı Kerim 
ise, ahlâkî açıdan ahiret fikrini, temelde Allah’ın rahmet ve adaletinin bir 
gereği ve insanın da ahlâkî davranışlarının bir sonucu olarak ortaya koy-
maktadır. Ahiret, dünya hayatının ontolojik açıdan devamı, ahlâkî açıdan 
ise sonucu olmaktadır. Dolayısıyla da imtihan kavramına bağlı olarak dün-
ya ve ahiret arasında bir “için”lik değil, bir bütünlük ve ahlâkî gereklilik 
söz konusudur.63 Cahiliye insanında yaşanan inanç değişimi, ahlâkî açıdan 
da büyük bir dönüşüm gerçekleştirmiştir. Vahiyle birlikte onlar süflî ga-
yelerden (dünyevî, maddî, hedonist...) kurtulup ulvî gayelere (iki dünya 
saadeti, İlahî rıza) yönelmişlerdir.

Vahiy ahlak ilişkisini ele aldığımız araştırmamızın son bölümünde 
ise, temel gaye olarak güzel ahlakı işaret eden vahyin nasıl bir ahlak inşa 

59 İzutsu, Kur’ân’da Dini ve Ahlaki Kavramlar, 245, 269. 
60 Bakara 2/93.
61 Uyanık-Akyol, İslam Ahlak Felsefesi, 25.
62 Çağrıcı, Kur’ân’ın Geliş Ortamında Ahlak ve İnsan İlişkileri, 46.
63 Güler, İman Ahlak İlişkisi, 48, 110.
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ettiğine temas etmek istiyoruz. Böylelikle vahiyle (Kur’ân) ahlak arasında-
ki ilişkiyi daha somut, açık ve anlaşılır bir tarzda sunmuş olacağız.

Vahyin İnşa Ettiği Ahlak
İnsan üzerine görüş beyan eden veya bir teori geliştiren araştırma-

cıların çoğunun düşebileceği veya düştüğü en büyük hata, insanı ya iç bü-
tünlüğünü parçalayarak ya da onu dış dünyadan izole ederek değerlendir-
mektir. Oysa insan; duygu, düşünce, inanç, ibadet ve davranışlarıyla bir 
bütündür. Ayrıca insan, varlığını ve varlığını devam ettirecek olan nimetle-
ri bahşeden Yaratıcısı ve kendi dışındaki diğer mahlûkatla da (kâinat, canlı 
cansız varlıklar, hemcinsleri vs.) sürekli bir etkileşim içerisindedir.

İnsan için en temel gerçek hem varlığını hem de varlığını devam 
ettirmeyi Yaratıcısına borçlu olmasıdır. Cenâb-ı Allah insanı maddî ve ma-
nevî özellikleri açısından en güzel şekilde yaratmıştır. Ona akıl ve irade 
gibi insanı diğer varlıklardan ayıran iki temel özellik vermiştir. Fakat akıl, 
tek başına her şeyi bilmek ve anlamlandırmak için yeterli olmamaktadır. 
İnsanın, insaniyetini muhafaza edebilmesi için akıl yanında doğru bilgiye 
de ihtiyaç vardır.64 Zira yanlış bilgi üzerine inşa edilmiş bir hayat, insanı 
arzu edilmeyen sonuçlara, insanlığına yakışmayan bir hayata sürükleyebil-
mektedir. Bu konuda insana yol gösterecek temel rehber ise her zaman için 
vahiy olmuştur. Çünkü vahiy, insana iyi ve mutlu olmanın bilgi ve yollarını 
öğretmektedir.

Yaratıcı, akıl ve bilgi yanında insana çeşitli melekeler, yetenekler 
ve duygular da vermiştir. İnsan düşünen, arzulayan, öfkelenen, eylemde 
bulunan bir varlıktır. Akıl ise, insanın tüm bu yetileriyle dengeli hareket 
etmesini sağlayan, onları kontrol eden yani insanı insan yapan temel has-
lettir. Bununla birlikte akıl, insanın hayatı anlamlandırmasına katkı sağla-
yacak doğru bilginin yani vahyin kontrolüne ve rehberlik etmesine ihtiyaç 
duymaktadır.

İnsan, cismen ve ruhen en güzel şekilde yaratılmakla birlikte, es-
fel-i sâfilin yani kötülerin en kötüsü olabilecek bir potansiyele de sahip-
tir. Elmalılı, “Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra 
onu, iman edip salih ameller işleyenler hariç aşağıların aşağısına indir-
64 Murat Kayacan, “Kur’ânî Perspektiften Kant Ahlakı”, Eskiyeni, (2014), 28: 40.
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dik.”65 ayetlerini tefsir ederken; insanın bedenî, aklî, zihnî güzellikleri ve 
kabiliyetleri yanında ilahî ahlak ve niteliklerle ahlaklanmaya elverişli bir 
özelliğinin de olduğunu ifade etmektedir.66 Çünkü Yaratıcı onun hilkatine 
“fücûr” ve “takva” melekeleri yerleştirmiştir. İnsanın ahlaklı olması ise, 
nefsini tezkiye ederek takvaya yani onu ahlâkî açıdan rezil rüsva olmaktan 
koruyacak takva elbisesine bürünmesine bağlıdır.67

Kur’ân’ın en önemli kavramlarından olan takva kelimesi sözlükte, 
“korumak, korunmak, sakınmak, saygı göstermek, dindar olmak, itaat et-
mek, korkmak, çekinmek”68 gibi anlamlara gelmektedir. Kavram olarak 
ise, “Dinin emir ve tavsiyelerine uyma, haram ve günahlardan kaçınma 
hususunda gösterilen titizlik” veya “Allah bilinci, Allah’a karşı sorumluluk 
bilinci”69 gibi bazı tanımlamalarla izah edilmektedir. Takvanın Kur’ân-ı 
Kerim’de, bir mümini kötü tutum ve davranışlara meyletmekten, onu Hz. 
Âdem ve Havva’nın isyan sonrasında düştükleri utanç durumuna düşmek-
ten koruyan bir elbise olarak nitelendiğini görmekteyiz.70 

Keza vahiy, Allah katında insanların en değerlisinin başka bir ifa-
deyle en ahlaklısının takva sahibi müminler olduğuna işaret etmektedir.71 
İnsan, dinin (vahyin) istediği kemal sıfatlarına sahip olmakla ancak mut-
taki bir mümin sıfatını almaktadır.72 Sufiler ise takvayı daha başka bir an-
lama taşıyarak müminin, kendisini takva kibrine düşmekten de koruması 

65 et-Tîn 95/4-6.
66 Elmalılı, Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, 3. Baskı, (İstanbul, 1979), 8: 5937-

5938.
67 “Nefse ve ona birtakım kabiliyetler verip de iyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin ederim ki, 

nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir.” (eş-
Şems 91/7-10).

68 Ragıp el-İsfahânî, Müfredat, 2: 688-9; Seyyid Şerif el-Cürcânî, Mucemü’t-tarifat, (Kahire: 
Daru’l-fazilet, 2004), 58.

69 Süleyman Uludağ, “Takva”, DİA, (İstanbul: TDV Yayınları, 2010), 39: 484; Muhammed Esed, 
Kur’ân Mesajı, çev. Cahit Koytak, Ahmet Ertürk, (İstanbul: İşaret Yayınları, 1999), 1: 4.

70 el-A’râf 7/26.
71 el-Hucurât 49/13: “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, en takvalı olanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır.” Öte yandan Hz. 
Peygamber de müminlere takva sahibi olmayı tavsiye etmiştir: “Sahabeden biri; ‘Ya Rasulüllah, 
bana nasihat et’ deyince Hz. Peygamber ona, “Nerede bulunursan bulun, Allah’tan kork (takva 
sahibi ol)” demiştir.” Bk. Tirmizî, “Birr”, 55.

72 Muttakilerin Kur’ân-ı Kerim’de zikredilen sıfatlarına dair birkaç örnek için bk. el-Bakara 2/1-5, 
177; Âl-i İmran 3/76, 133-134; el-En’âm 6/27, 46; el-A’râf 7/128; el-Enfâl 8/34.
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gerektiğini ifade etmişlerdir. Onlara göre takva sahibi olmak, kulun kendi-
sini takvasından da koruması ile mümkündür.73

Kur’ân-ı Kerim’de ahlaklı, iyi bir insanın tanımlandığı vasıfların en 
dikkat çekici olanlarından bir tanesi de ihsandır.74 Zaman zaman takva ile 
benzer anlamda kullanılan75 ihsan kavramı, kalbi takvayla dolmuş mümi-
nin dışa yansıyan hali olarak ifade edilebilir. Sözlükte, “başkasına iyilik 
etmek ve yaptığı işi güzel yapmak”76 şeklinde birbirine yakın iki anlamda 
açıklanan ihsan kelimesi, Hz. Peygamber ile Cebrail arasında geçen bir 
diyalogda ise daha farklı bir anlam ile tanımlanmıştır. Rivayete göre va-
hiy meleği bir gün Hz. Peygamber’e gelerek İslam, iman, ihsan ve kıya-
met hakkında sorular sormuştur. Bu diyalogda Hz. Peygamber, Cebrail’in, 
“Bana ihsandan haber ver?” sorusuna; “Allah’a O’nu görüyormuşsun gibi 
kulluk etmendir. Çünkü her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni mu-
hakkak görür.”77 cevabını vermiştir. Hz. Peygamber bu sözleriyle, Kur’ân-ı 
Kerim’de bahsedilen muhsinlerin hangi hal üzere olduklarını açıklamıştır.

İslam, insanın yaptıklarının değerini kalbindeki niyet ve hedefine 
bağlı kılmaktadır. Bir insanın Allah katında muttaki veya muhsin olarak 
nitelenebilmesi için kalbinin selim yani kötü duygu, düşünce, inanç ve an-
layışlardan uzak olması gerekir.78 Zira Hz. Peygamber Allah’ın, takvanın 
yeri olan kalbe bakıp79 oradaki niyet ve amaçlara göre amelleri değerlen-
direceğini ifade etmiştir.80 Şimdi de kimi filozof ve âlimlerin de ahlaklı 

73 Uludağ, “Takva”, DİA, 39: 486.
74 Kur’ân-ı Kerim’de ihsan sahibi olan (muhsin) müminlerden birçok ayet-i kerimede bahsedilme-

ktedir. Bunlardan birkaçı için bk. el-Bakara 2/58, 195; el-Mâide 5/13, 85, 93; el-En’âm 6/84; 
el-A’râf 7/56, 161; et-Tevbe 9/91, 120. 

75 Ayeti kerimelerde kendilerine cennet hazırlanan muttakilerin özelliklerinden bahsedildikten sonra, 
önceki zikredilenlerin muhsinler olduğuna işaret edecek şekilde Cenâb-ı Allah’ın muhsinleri 
sevdiği ifade edilmiştir: “Allah’a ve Resul’üne itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız. Rabbinizin 
bağışına ve takvâ sahipleri için hazırlanmış olup genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun! 
O takvâ sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları 
affederler. Allah güzel davranışta bulunanları (muhsinleri) sever.” (Al-i İmran 3/132-134).

76 Mustafa Çağrıcı, “İhsan”, DİA, (İstanbul: TDV Yayınları, 2000), 21: 544.
77 Buhârî, “İman”, 37.
78 Ayet-i kerimede kalb-i selim dışında, mal ve evlatlar dâhil, hiçbir şeyin ahirette insana bir fayda 

vermeyeceği ifade edilmiştir. Bk. eş-Şuarâ 26/87-89.  
79 Hz. Peygamber eliyle göğsüne işaret ederek, “Takva buradadır” demiştir. Bk. Müslim, “Birr”, 32; 

Tirmizî, el-Câmiu’s-sahih, “Birr”, 2. Baskı, (Matbatü Mustafa el-Elbani ve Evladihi, 1975), 18.
80 Ahmed b. Hanbel, Müsned, (Dımeşk: Müessesetü’r-risale, 2001), 13: 227, 16: 564.
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olmanın temeli olarak gördükleri söz konusu niyet hakkında vahyin nasıl 
bir yaklaşım sergilediğine değinmek istiyoruz. 

(1) Niyet: Öncelikle ifade edelim ki takvanın mekânı olan kalbin 
rengini, içinde barındırdığı niyetler belirlemektedir. Kur’ân-ı Kerim’de, 
insanın yaptıklarının sadece şekline veya sonucuna bakılmayacağını, asıl 
olanın insanı o davranışa yönelten kalpteki niyetin olduğuna işaret eden 
ayetler vardır. Örneğin; bir insan şayet yemin etmiş ve sonra da bu yemi-
nini bozmuşsa bundan sorumludur ve kefaret vermesi gerekir. Ancak Allah 
(cc), “Allah sizi, kasıtsız yeminlerinizden dolayı sorumlu tutmaz, fakat sizi 
kalplerinizin kazandığı (bile bile yaptığınız) yeminlerden sorumlu tutar. Al-
lah çok bağışlayandır, halîmdir.”81 buyurarak bir insanın yemin etme niyeti 
olmadan, kasıtsız olarak yemin etmesi durumunda sorumlu olmayacağını 
bildirmektedir. Ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak, bir insanın fiillerinden ziya-
de, öncelikle ve özellikle kalbindeki niyetine bakılacağını vurgulamakta-
dır.

Aynı şekilde daha önce zikredilen, “Allah sizin suretlerinize ve mal-
larınıza değil, kalplerinize ve niyetlerinize (bazı rivayetlerde amellerinize) 
bakar.”82 hadis-i şerifi de insanın amellerinin değerinin niyetle ölçüleceği-
ni belirtmektedir. Hz. Peygamber bu durumu başka bir sözünde, “Ameller 
niyetlere göredir…”83 şeklinde ifade etmektedir. Zira insan bazen iyi bir 
iş yapma niyetiyle yola çıktığı halde işin akıbeti kötü olabilir. Veya tam 
aksine kötü niyetli bir planın sonuçları iyi olabilir. Bununla birlikte bu tür 
amellerin Cenâb-ı Allah katındaki değerlendirmesi kalpte var olan niyete 
göre olacaktır. Bu yüzden Hz. Peygamber’e, “Biz şahitlik ederiz ki sen 
Allah’ın resulüsün” diyen münafıklar Allah tarafından yalan söylemekle 

81 el-Bakara 2/225. Ayrıca bk. el-Mâide 5/89.
82 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 13: 227. Draz zikredilen hadisin, amellerin ahlak açısından ancak 

niyetlerle mevcut olduğunu ifade ettiğini belirtir. Bk. Draz, Kur’ân Ahlakı, 291.  
83 Buhârî, “Bedü’l-Vahiy”, 1; “İman”, 41; Müslim, “İmaret”, 45. Alman filozof Kant da ahlakın 

temel hareket noktasın olarak iyi niyeti ifade etmiştir. Ona göre dünyada var olan şeyler arasında 
“iyi niyet” kadar iyi bir şey yoktur. O, bütün ahlaki hareketlerin prensibidir. Kant’a göre iyi 
niyette başarı amaç değildir. İnsan ister başarsın, isterse başaramasın, yalnız iyi niyet sahibi 
olması ahlaklılık için yeterlidir. Bk. Hüsameddin Erdem, Ahlak Felsefesi, s. 73. Kant’ın ahlak 
görüşlerinin Kur’ân çerçevesinde değerlendirilmesi için bk. Kayacan, “Kur’ânî Perspektiften 
Kant Ahlakı”, 40-51. Benzer şekilde Müslüman ahlakçılardan Ahmed Naim’in de, “Bizce insanın 
ahlâkî değeri eylemlerinden ziyade niyetiyledir” dediğini görüyoruz. Bk. Ahmed Naîm, İslam 
Ahlakının Esasları, 46.
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itham edilmektedir.84 Aslında onların söyledikleri husus, zahiren doğrudur. 
Ancak kalplerinde gizledik ve inandıkları şeyler söylediklerinin tam aksi 
olduğu için onlar yalancı durumuna düşmektedirler.

Niyet konusundaki en önemli nokta, onun mahiyeti yani rengidir. 
Zira amellerin değeri ona göre belirlenecektir. Onun mahiyetini ise, “İnsan 
hangi gaye ile hareket etmektedir? Onun en yüksek iyisi nedir?” gibi soru-
lara verilecek cevaplar ortaya koymaktadır. Hemen ifade edelim ki, vahye 
göre mümin, muttaki ve muhsin insanlardan beklenen tavır, onların “en 
yüksek iyi” olarak “İlahî rıza”yı tercih etmeleridir.

(2) En Yüksek İyi: İlahî Rıza: Her toplumun olduğu gibi İslam’ın 
geldiği cahiliye toplumunun da kendine göre bir ahlak anlayışları vardı. 
Ancak vahiyle birlikte, öncelikle ahlak nazariyelerindeki “en yüksek iyi” 
tasavvuru değişmiştir. Cahiliye ahlakına sahip bir insan, bir yandan saldır-
gan ve zararlı iken bir yandan da cömertlik, misafirperverlik, darda kala-
nı himaye, ağırbaşlılık ve sakinlik gibi tutum ve davranışlarla kendisinin 
veya kabilesinin onur ve itibarını korumayı, insanları kendisine hayran ve 
minnettar bırakmayı, gerektiğinde ne kadar dayanıklı veya alicenap oldu-
ğunu kanıtlamayı ve bütün bunlarla da övünmeyi amaçlamakta idi.85 İslam 
ise cahiliye dönemi hayatının rehber ilkesi olan kabile asabiyetini yahut 
atalar dini kültünü tümüyle reddederek, Allah’ın mutlak iradesine tabi olan 
bir ahlak anlayışı getirmiştir.86 Bununla birlikte Kur’ân-ı Kerim, tek tanrı-
cılığın gereklerine uygun bir biçimde olmak şartıyla, şirk döneminin belli 
başlı erdemlerini de bünyesine katarak onlara yeniden can vermiştir.87 

Müslüman düşünürlerin en yüksek iyiyi “iki dünya saadeti” olarak 
gördüklerini daha önce belirtmiştik. Vahiy ise, muttaki ve muhsin olmasını 
istediği insana “en yüksek iyi” olarak “İlahî rıza”yı işaret etmektedir. Zira 
bu husus, aynı zamanda iki dünya mutluluğunun kaynağıdır. Örneğin Tev-
be suresindeki, “Allah, mümin erkeklere ve mümin kadınlara, içinde ebedî 
84 “Münafıklar sana geldiklerinde: Şahitlik ederiz ki sen Allah’ın peygamberisin, derler. Allah da 

bilir ki sen elbette, O’nun peygamberisin. Allah, münafıkların kesinlikle yalancı olduklarını 
bilmektedir.” (el-Münâfikûn 63/1).

85 Mustafa Çağrıcı, Kur’ân’ın Geliş Ortamında Ahlak ve İnsan İlişkileri, (İstanbul: Kuramer, 2017), 
198, 199. Bu durumu genel olarak ‘cahiliye asabiyeti’ şeklinde ifade edilir. Zira Fetih suresinde 
Cenâb-ı Hak onların tüm gayelerinin ‘cahiliye hamiyyeti (asabiyeti)’ olduğunu söylemektedir. 
Bk. el-Fetih 48/26.

86 İzutsu, Kur’ân’da Dini ve Ahlaki Kavramlar, 71.
87 İzutsu, Kur’ân’da Dini ve Ahlaki Kavramlar, 109.
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kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel 
meskenler vadetti. Allah’ın rızası ise hepsinden büyüktür. İşte büyük kurtu-
luş da budur.”88 ayeti, insana ahirette vadedilen ödüller yanında en yüksek 
iyiden de bahsetmektedir. Ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak insana bir yandan 
cennet gibi güzel şeyler vadederken bir yandan da bunlardan daha yüce bir 
değer olarak İlahî rızayı işaret etmektedir.89 Yine Beyyine suresinde, iman 
edip salih amel işleyenlere içinde ebedi kalacakları Adn cennetleri vaat 
edildikten sonra Allah’ın onlardan razı olduğu bildirilmektedir.90 Râzî söz 
konusu ayetleri yorumlarken Allah’ın rızasının ebedî cennetlerden daha 
büyük bir nimet olduğunu söylemektedir.91

Vahyin getirdiği ahlak anlayışı ile cahiliye ahlakı arasındaki en te-
mel fark, ahlakın temel hedefine yönelik gerçekleşen değişimde ortaya 
çıkmaktadır. Zira cahiliyede asabiyet duygusuyla övünme, gurur gibi ka-
zanımlar ön plana çıkarken, vahyin nüzulünden sonra artık ahlaklı olmanın 
en yüce hedefi, İlahî rızayı kazanmak olmuştur.92

Allah (cc), insanın ahlâkî bir karakter kazanarak hem Yaratıcısına 
hem de diğer varlıklara karşı ahlaklı olmasını istemektedir. Bu yüzden en 
yüksek iyiye ulaşmak, takva ve ihsan sahibi olmak, insanın sadece Allah’a 
karşı vazifelerini yerine getirmesi ile elde edebileceği bir durum değildir. 
Allah’ın istediği her bir ahlâkî düşünce, tutum ve davranışı sergileyenler 
ancak ahlaklı bir kişi olarak nitelendirilebilir. Bu bağlamda vahyin, insanın 
hem Allah’a hem de diğer varlıklara karşı nasıl ahlaklı olabileceğine dair 
söyledikleri hususlara temas etmek istiyoruz.

Allah’a Karşı Ahlâkîlik
Bir insandan öncelikle kendisini yaratan, yaşatan ve her türlü nimet-

leri bahşeden Cenâb-ı Allah’a karşı ahlaklı olması beklenir. Ahlaklı insan 
her hak sahibine hakkını verendir ki, böyle bir durumda da insanın Yara-
88 et-Tevbe 9/72.
89 Taberî, Câmiu’l-beyân an-te’vili âyi’l-Kur’ân, (Dâru Hicr, t.y.), 11: 564-565; Zemahşerî, el-

Keşşâf’an-Hakâiki Gavâmidı’t-Tenzîl ve ‘Uyûni’l-Akâvîl fî Vücûhi’t-Te’vîl, (Riyad: Mektebtü’l-
’Ubeykân, 1998), 3: 67.

90 “Şüphesiz, iman edip, salih ameller işleyenler var ya; işte onlar yaratıkların en hayırlısıdırlar. 
Rableri katında onların mükafatı, içlerinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları Adn 
cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah’tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat 
Rablerine derin saygı duyanlara mahsustur.” (el-Beyyine 98/7-8). 

91 Fahreddin er-Râzî, Mefatîhu’l-gayb, (Beyrut: Dâru’l-fikr, 1981), 32: 55-56.
92 Cihan, “İslâm Ahlâkının Teme İlke ve Değerleri”, 74.  
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tıcısına yani varlığını borçlu olduğu zata karşı Yaratıcılık hakkını vermesi 
gerekir. Bu çerçevede insanın Rabbini tanıması, O’na hiçbir şeyi ortak koş-
maması, her an O’nu zikretmesi ve sevmesi, yeri geldiğinde O’ndan kork-
ması, bir isyana düştüğünde hemen tövbe istiğfarda bulunup af dilemesi, 
sadece O’ndan yardım dilemesi, dua ve tevekkülünü O’na yöneltmesi, tüm 
verdiklerine karşılık şükretmesi, O’nun istediği hususları gücü yettiğince 
ve sabırla yerine getirmesi gerekir.93 Zikredilen tüm bu hususlar, insanın 
Allah’a karşı ahlâkî bir tavır içerisinde olmasının bir gereği ve sonucudur. 
Şimdi de Allah’a karşı ahlâkî tavrın temeli olarak değerlendirebileceğimiz 
iman, zikir, şükür ve tövbe kavramlarına kısaca temas etmek istiyoruz.

(1) İman: İnsanın Cenâb-ı Allah’a karşı ahlaklı oluşunun en 
önemli göstergesi, O’na, hiçbir şerikinin olmadığını kabul ederek iman 
etmesidir. Bütün peygamberlerin toplumlarından istediği temel husus, ya-
ratıcıları Allah’a ilahlık ve Rablik haklarını tam olarak vermeleridir. Bu 
bağlamda insandan Yaratıcısına karşı beklenen temel ahlâkî tavır, O’nun 
vahdetine iman etmesidir. Zira Allah (cc), ne bir ortak edinmiş ne doğur-
muş ne de doğrulmuştur. O bir, tek ve benzersizdir. Böyle bir inanç, mül-
kiyette ve yaratılışta hiçbir hak ve yetki sahibi olmayan varlıkları ilahlıkta 
ve rububiyette Allah’a ortak koşmamayı gerektirir.94 

Allah’a iman, emredici ve harekete geçiren bir güçtür. Bu minvalde 
iman etmek insana çeşitli vecibeler yüklemektedir. Bunun görünen halle-
rinin başında ise, insanın Rabbi için yaptığı ibadet ve taatleri gelmektedir. 
Zira Allah’ın istediği ibadet ve taatleri yerine getirmek de insanın O’na 
karşı ahlâkî sorumluluklarındandır. Bu çerçevede insan, kibirden kaçın-
malı ve Allah’ın istediği mütevaziliği göstermek için kulluğunu yalnızca 
O’na hasretmelidir. Bu ise, müşriklerin yaptığı gibi sadece zor durumlarda 
değil, hayatın her anında Allah’ı hatırlamak ve sadece O’na yönelmekle 
olur. Kulluk için yapılan tüm ibadetler ne başkası için ne de gösteriş için 
olmalı, yalnızca Allah istediği ve en yüce hedefe (ilahi rızaya) ulaşmak 
için olmalıdır. İbadet ve taatler imanın görünen yüzüdür. Onların gerçek 
değerini ise daha önce geçtiği gibi kalpteki niyet belirleyecektir.

93 Celil Kiraz, Kur’ân’da Ahlaki İlkeler, (Bursa: Emin, 2007), 161-219.
94 B. A. Dar, “Kur’ân’ın Ahlaki Öğretileri”, İslam Düşüncesi Tarihi, trc. Fatma Bostan, ed. M. 

Muhammed Şerif, (İstanbul: İnsan,1990), 1: 186-188.
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İnsanın sadece ibadetler hususunda değil tüm amelleri konusunda da 
imanının bir gereği olarak Allah’a hiçbir varlığı ortak koşmamalıdır. İnsan, 
yaptıkları konusunda ne bir menfaat beklemeli ne de başka bir varlığın 
rızasını gözetmelidir. O her işi en yüksek iyi olan Allah’ın rızası için yap-
malıdır. Bu husus ise, hayatı O’nun adına okumak ve her işi O’nun adına 
yapmakla yani besmeleyle yaşamakla gerçekleşebilecektir.95 İnsan ancak 
böylesi bir anlayışla Rabbine olan imanını izhar ederse samimi ve ahlaklı 
bir kulluk yapmış olabilir.

(2) Zikir: İnsanın İlahî rızaya kavuşması için, öncelikle onu hak 
edecek ahlâkî bir hayat sürmesi gerekir. Böyle bir hayat için ise, insanın 
her an ve her durumda Cenâb-ı Allah’ı ve ayetlerini hatırlaması, tefekkür 
etmesi hatta O’nu hiç akıldan çıkarmaması elzemdir. Zira insanın her an ve 
her yerde Allah’ın kendisine yakın ve kendisi ile beraber olduğunu, yapıp 
ettiği her şeyi gördüğünü, işittiğini ve bildiğini idrak etmesi ondaki ahlaki 
duyarlılığı ve sorumluluk duygusunu artıracaktır.96 Bunun olabilmesi için 
de insanın, sabah akşam, otururken, yatarken veya ayaktayken yani her za-
man ve her durumda Cenâb-ı Allah’ı çokça zikretmesi, anması, hatırlaması 
gerekir.97

İnsana Cenâb-ı Allah’ı hatırlatacak en önemli unsurlardan biri de 
vahiydir. Bu yüzden Allah (cc) vahyi “zikir” olarak da nitelemiştir.98 Zira 
vahiy Cenâb-ı Allah’ı, ahireti ve sorumluluğu insana en doğru şekilde bil-
diren ve hatırlatan bir bilgi kaynağıdır. Bu tür bir bilgilendirme ve hatır-
latma insanı Cenâb-ı Allah’a karşı sorumlu davranmaya yöneltecektir. Bu 
bağlamda insan, Allah’ı kendisine hatırlatan ilahî kelamdan uzak kalma-
maya çalışmalıdır. Vahiy aynı zamanda insana, diğer varlıklara ve insanla-
ra karşı nasıl bir sorumluluk taşıması gerektiğini de hatırlatmaktadır.

95 Allah (cc), ilk gelen vahiyde “Yaratan Rabbinin adıyla oku!” (el-Alak 96/1) buyurarak vahyi yani 
İslam davetini besmeleyle (Allah’ın adıyla, O’nun adına, O’nun adı için…) başlatmıştır. Yine Hz. 
Peygamber de, “Allah’ı anarak (Besmeleyle) başlanmayan her anlamlı söz veya iş, bereketsizdir, 
sonuçsuzdur.” buyurarak hayatı Allah asına yaşamanın yollarını göstermiştir. Hadis rivayeti için 
bk. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 14: 329.

96 Güler, Allah’ın insanın ahlâkî duyarlılığını artırmak için onun yaptığı her şeyi gördüğünü değişik 
vesilelerle özellikle de ayet sonlarında vurgu olarak belirttiğini ifade etmektedir. Bk. Güler, İman 
Ahlak İlişkisi, 33.

97 Zikir ile ilgili bazı ayetler için bk. el-Bakara 2/239; Al-i İmran 3/41, 191; el-A’râf 7/205; el-Ahzâb 
33/41-42.

98 el-Hicr 15/9; en-Nahl 16/43-44.
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Yüce Allah’ı sürekli hatırlamak ya da O’nu hiç unutmamak, insanın 
kendi kendisini kontrol etmesine de yardımcı olacaktır. Çünkü bu hatırla-
ma insana, kendisinin ve kâinatın boş yere yaratılmadığını, dolayısıyla da 
kendisine bildirilen gaye doğrultusunda her daim sorumlu bir varlık olarak 
hareket etmesi gerektiğini hatırlatacaktır. Aslında Yüce Allah’ı zikir, dola-
yısıyla ahireti zikir, insanın yapıp ettiklerini ve sonuçlarını düşünüp sor-
gulamasına ve böylece daha sorumlu hareket etmesine katkı sağlayacaktır.

Netice olarak diyebiliriz ki, Allah’ı zikir yani O’nu sürekli hatır-
lamak, inanan insana “ihsan”99 hali olan “Allah’ı görüyor gibi yaşama, 
kulluk etme duygusunu” kazandıracaktır. Tam aksi bir durum olan Allah’ı 
unutmak ise, her türlü ahlaksızlığın kaynağı olabilmektedir. Çünkü insan 
yaratan ve yaşatan Rabbini unutup O’ndan uzaklaştıkça kendisine de ya-
bancılaşmakta ve insanlığını kaybetmeye başlamaktadır. Cenâb-ı Hakk’ın, 
“Allah’ı unutup da Allah’ın da kendilerini kendilerine unutturduğu kim-
seler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkmış kimselerdir.”100 sözü tam da bu 
durumu ifade etmektedir.101 Görünen o ki insan, zikri yani Allah’ı hatırla-
mayı terk ettiğinde, insanlığını ve sorumluluk duygusunu da yitirmekte, 
dolayısıyla da kendisine bir hayat tarzı olarak ahlaksızlığı yani bilinçsiz, 
şuursuz, sorumsuz bir hayatı tercih etmektedir.

(3) Şükür: Yüce Allah’ın kendisine karşı beklediği en temel ah-
lâkî davranışlardan biri de şükür yani hamddir.102 İnsana her türlü nimeti 
ihsan eden Rab, ondan sadece şükreden bir kul olmasını istemektedir. İnsa-
nın, şeytana veya nefsine uyarak Allah’a nankörlük etmesi, Rabbine karşı 
yapabileceği en büyük ahlaksızlıktır. Zira varlığını ve her şeyini borçlu 
olduğu Cenâb-ı Allah’ı bırakarak başka varlıkların veya kendi nefsinin ar-
zularına uymak gayr-ı ahlâkî bir tavırdır.

99 Önceki satırlarda da geçtiği gibi Hz. Peygamber ihsanı, Allah’ı görüyor gibi O’na kulluk etmek 
olarak tanımlamıştır. Bk. Buhârî, “İman”, 1; Müslim, “İman”, 1.

100 el-Haşr 59/19.
101 Güler, İman Ahlak İlişkisi, 84.
102 Şükür ile hamd kavramları Türkçede benzer anlamlarda kullanılmaktadır. Bununla birlikte 

aralarında bazı anlam farklılıkları olduğu ifade edilmiştir. Elmalılı’ya göre ikisi de bir iyilik 
üzerine yapılmakla birlikte, şükürde iyiliğin şükredene ulaşmış olması gerekirken hamd edene 
ulaşmış olması şart değildir. Şükür ve hamd kavramlarının anlamı ve aralarındaki anlam 
farklılıkları için bk. Elmalılı, Hak Dini Kur’ân Dili, 1: 57-58. 
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Şeytan, Hz. Âdem’le yaşadığı ilk tecrübe sonrasında insanları Yüce 
Allah’a karşı nankör kılmak için gayret edeceğini söylemiştir.103 İnsana 
düşmanlık eden şeytan çoğu zaman bu sözünde başarılı olmuş ve haklı 
çıkmıştır.104 Bu minvalde İblis, insanın nefsine hoş gelecek vaatler ile onu 
aldatmaya ve Rabbine karşı nankör bir kul haline getirmeye çalışmıştır. 
Oysa Allah’ın insanlardan beklediği şey, kendisine karşı nankörlük edil-
memesi tam aksine şükredilmesidir. Zira insan en küçük bir fayda gördüğü 
bir insana dahi çokça teşekkür ederken kendisine her şeyini bahşeden Rab-
bine şükretmemesi ahlâkî bir tavır değildir.

Her konuda üsve-i hasene (en güzel örnek) olan Hz. Peygamber, 
şükreden bir kul olma konusunda da tüm insanlara örnek olmuştur. Nakle-
dildiğine göre Hz. Peygamber’in, gece el ayak çekilip herkes uykuya dal-
dıktan sonra ayakları şişinceye kadar namaz kıldığını gören Hz. Âişe (ra) 
bir defasında ona, “Ey Allah’ın Resulü! Kendini niye bu kadar yoruyor-
sun? Senin geçmiş ve gelecek tüm günahların bağışlanmamış mıdır? diye 
sormuştur. Hz. Peygamber ise bu soruya, “Ey Âişe! Allah’a çok şükreden 
bir kul olmayayım mı?”105 cevabını vermiştir. Onun bu tutumu bir kulun, 
yaratan ve yaşatan Yüce Rabbine karşı göstermesi gereken ahlâkî tavrın 
nasıl olması gerektiğini göstermektedir.

Öte yandan şükür, sadece dil ile gerçekleştirilen bir hususiyet de-
ğildir. Şükrün bir ahlâkî karakter haline gelmesi, yani insanın tüm tutum 
ve davranışlarına yansıması gerekir. İnsan, Rabbine şükrünün bir gereği 
olarak O’nun kendisinden istediği bedenî, malî ve nefsî her türlü sorumlu-
luğunu yerine getirme gayreti içinde olmalıdır.

(4) Tövbe ve İstiğfar: Yüce Allah, sınırlı (cüzî) düzeyde bir akıl, 
irade ve kudret verdiği insanı yeryüzüne “halife” tayin etmiştir.106 İnsanlar, 
bu vazife doğrultusunda O’nun adına yeryüzünde tasarrufta bulunmakta-
dır. Ne var ki hür iradeli bir varlık olan insan, zaman zaman kendindeki 
gücün kaynağını ve yeryüzündeki sorumluluğunu unutabilmekte ve Rab-
bine isyan edebilmektedir. Bazı durumlarda ise haddini aşarak nefsini her 
103 “Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen, 

onların çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın!” (el-A’râf 7/16-17).
104 “Gerçek şu ki, İblîs onlar hakkındaki tahminini doğrulamış oldu; çünkü inanan bir grup hariç hep 

ona uymuşlardı.” (Sebe’ 34/20).
105 Buhârî, “Teheccüt”, 6; Müslim, “Salati’l-müsafirin ve kasrihim”, 18.
106 el-Bakara 2/30.
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şeyden müstağni görüp büyüklenmekte hatta nefsini tanrılaştırmaktadır. 
Bu tavır, Allah’a karşı büyük bir ahlaksızlık olduğu gibi insanî ilişkiler-
deki ahlaksızlığın da kaynağı olmaktadır.107 Yüce Allah bu tür durumlarda 
insandan ahlâkî tavır almasını ve yaptığı hatadan hemen dönüş yapmasını 
istemektedir. Söz konusu dönüş, vahiy literatüründe “tövbe” olarak isim-
lendirilmektedir. Bu dönüşün ardından da yaptığı hatanın affı için istiğfar-
da (bağışlanmada) bulunmalıdır.

İnsanın yaratılış özellikleri itibariyle hatasız, günahsız bir hayat sür-
mesi mümkün değildir. Bu yüzden onun, gayr-ı ahlâkî davranışlarından 
pişmanlık duyup tövbe ile dönüş yapması, yaptığı hatalardan dolayı af di-
lemesi ve daha iyi olmaya çalışması ahlâkî açıdan anlamlı bir davranıştır.108 
Zira Yüce Allah hataya, inkâra, isyana düşen insandan ahlâkî bir tavır ola-
rak tövbe ve istiğfar beklemektedir. Pişman olmak ve af dilemek, insanın 
ahlâkî açıdan olgunlaşmasına vesile olurken, aksi durum ise onun daha da 
arsızlaşmasına ve azgınlaşmasına sebep olmaktadır.

 İnsanlara Karşı Ahlâkîlik
Bir insanın ahlaklı bir hayat sürmesi için genellikle dört temel ilke 

üzerinde durulmaktadırlar. İslam düşünürlerine göre ahlak, “hikmet, ada-
let, şecaat ve iffet” olmak üzere dört temel erdeme dayanmaktadır.109 An-
cak biz burada Nahl suresi 90’ıncı ayet110 temelinde dile getirilen ve İslam 
düşünürlerinin zikrettiği erdemlerden de bir kısmını içeren bir başka dört 
değere yer vermek istiyoruz. Söz konusu dört erdem; “adalet, yardımlaş-
ma, iffet ve merhamet”tir.111 Bunlar arasından da nefis kontrolünü ifade 
eden iffeti (özdenetim) öne almak istiyoruz. Zira bir insanın ahlâkî davra-

107 Güler, İman Ahlak İlişkisi, 29-30; Kasapoğlu, Kur’ân’da Kişilik Psikolojisi, 166-174.
108 Yasin Ceylan, “Din ve Ahlak”, Etik, Doğu Batı, Yıl: 1, Sayı: 4, 1998, 3. Baskı, (Ankara: Mayıs 

2004): 85.
109 Konuyla ilgili detaylı bilgi için bk. İbn Miskeveyh, Tehzîbu’l-ahlak, 33-35; Gazzâlî, İhyâu’ 

ulûmi’d-din, ter. Abdullah Aydın, (İstanbul: Karaoğlu, 1993), 3: 2328-2331; Kınalızâde Ali 
Çelebi, Ahlâk-ı Alâ’î, 4. Baskı, Haz. Mustafa Koç, (İstanbul: Klasik, 2007), 99-107; Alexis 
Bertrand, Ahlak Felsefesi, 40-42; Cafer Sadık Yaran, İslam Ahlak Felsefesine Giriş, (İstanbul: 
Dem, 2012), 37-38.

110 “Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve 
azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” (en-Nahl 16/90). 

111 Zikredilen dört ahlaki ilke ve onlara bağlı olarak dile getirilen diğer ikincil ilkeler hakkında detaylı 
bilgi için bk. Yaran, İslam Ahlak Felsefesine Giriş, 49-56; Hüseyin Karaman, “İslam Ahlakında 
Temel Erdemler”, İslam Ahlâk Esasları ve Felsefesi, ed. Müfit Salim Saruhan, 3. Baskı, (Ankara: 
Grafiker, 2016), 212-216.
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nışlar ortaya koyabilmesi için öncelikle kendi nefsini kontrol altına alabil-
mesi ve davranışlarını kendi irade ve ihtiyarı ile belirleyebilmesi gerekir. 

(1) İffet / Özdenetim: İnsandan istenen ve beklenen hususlardan 
biri öncelikle kendi ahvalini ıslah etmesi, diğer yandan da ıslah edici bir 
ahlâkî karakter kazanmasıdır. Bu bağlamda insanın, nefsini kontrol ederek 
tüm haram ve kötülüklerden uzak durması, yeme-içme ve cinsellik gibi 
bedenî ve nefsanî haz ve ihtiyaçlar konusunda aşırılıklardan kaçınarak 
dengeli bir tavır sergilemesi gerekir. Bu açıdan bakıldığında iffeti, insanın 
her hususta ifrat ve tefrit arasında dengeli bir şekilde hareket etmesini sağ-
layacak bir karakter kazanması olarak ifade edebiliriz.

İnsan özdenetimini (iffet) sağlayarak, kendisini Rabbine karşı isya-
na, insanlara karşı haksız, adaletsiz tavırlara, kâinata karşı ifsat edici bir 
tutumu sürüklemeyi arzu eden tüm iç ve dış düşmanlarına karşı koruma 
altına alabilir. Zira insanın, sağından ve solundan, önünden ve arkasından 
gelerek onu Yaratıcısına karşı nankör kılmak isteyen İblis112 ile ona tabi 
olmuş görünür görünmez (insanlar ve cinlerden) varlıklardan düşmanları 
vardır. Tüm bunlardan korunmanın en iyi yolu ise, Allah’a karşı ahlaklı 
olarak samimiyetle (ihlasla) O’nu dost edinmek ve sadece O’na sığınmak-
tan geçmektedir.113

İnsanın ahlâkî sorumlulukları bağlamında değinilmesi gereken 
önemli hususlardan biri de onun kendi bedeni ve ruhuna karşı olan sorum-
luluklarıdır. İnsanın öncelikle bilmesi gerekir ki, bedeni ve ruhu kendisine 
verilmiş bir emanettir. Emanetin sahibi de günü gelince onu elbette geri 
alacaktır. Bu yüzden emanete ihanet olarak değerlendirilebilecek intihar 
dinen yasaklanmıştır. Çünkü intihar insanın, bir yandan emaneti verene 
bir yandan da kendine karşı ahlâkî sorumluluklarının ihlal ve ihmali anla-
mına gelmektedir.114 Bazı ayetler de insanın kendi nefsine dikkat etmesini, 

112 “İblîs dedi ki: ‘Bundan böyle benim sapmama izin vermene karşılık, ant içerim ki, ben de 
onları saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım. Sonra elbette onlara önlerinden, 
arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen onların çoklarını şükredenlerden 
bulmayacaksın.” (el-A’râf 7/16-17).

113 Aslında İblis de kimleri saptırıp kimleri saptıramayacağını itiraf ediyor. Bk. el-Hicr 15/40-42; Sâd 
38/82-83.

114 Cevdet Kılıç, “İslam Ahlakı Açısından Modern Uygulamalı Etik”, İslam Ahlâk Esasları ve 
Felsefesi, ed. Müfit Salim Saruhan, 3. Baskı, (Ankara: Grafiker, 2016), 418-419. Kant intihar 
yasağını, kişinin kendisine karşı eksiksiz bir ödevi olarak görmektedir. Bk. Vural, “İslam Ahlakı 
ve Modern Ahlak Felsefelerine Eleştirel Bir Bakış”, 369.  
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maddî ve manevî her türlü kötülükten nefsini koruyup kollamasını tavsiye 
etmektedir. “Ey iman edenler!” şeklinde başlayan aşağıdaki iki ayet de bir 
yönüyle bu hususa işaret etmektedir:

“Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar 
olan ateşten koruyun…”115

“Ey iman edenler! Siz kendinize bakın. Siz doğru yolda olunca sa-
pan kimse size zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah’adır. Artık O, size 
yaptıklarınızı bildirecektir.”116

Öte yandan vahiy, insanın, hemcinslerine karşı da ahlaklı olmasını 
istemektedir. Toplumsal bir varlık olan insan, zamanı ve mekânı paylaştığı 
diğer insanlara karşı bazı sorumluluklar taşımaktadır. Hz. Peygamber’in, 
“Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.”117 sözü 
bu tür sorumlulukları hatırlatan bir ifadedir. Yine onun, “Sizden biriniz 
kendi nefsi için sevip istediğini kardeşi için de istemezse imanı kemale er-
mez.”118 hadisi, özellikle iman edenlere karşı sergilenmesi gereken ahlâkî 
hassasiyeti ifade etmesi açısından önemlidir. Vahiy bir yandan insana hak 
ve sorumluluklarını hatırlatırken bir yandan da ondan diğer insanların hak-
larına (kul hakkına) riayet etmesini, bu bağlamda her ne olursa olsun asla 
adaletten ayrılmamasını istemektedir.

Netice olarak insanın ödevlerinin en aşağı derecesinin başkalarına 
karşı “adalet”, kendisine karşı “ruhsat”; bundan daha güzel ahlâkî tutumun 
ise, başkalarına karşı “ihsan”, kendisine karşı ise “azimet” olduğunu ifade 
edebiliriz.119

(2) Adalet: Bu kavram, her hak sahibine hakkını vermeyi, tüm 
aşırılıklardan uzak orta bir yol takip etmeyi yani denge halini ifade etmek-
tedir.120 İnsanlara karşı temel sorumluluk, onlara karşı adil olmak, haklarını 
ihmal ve ihlal etmemek ve böyle bir şeye de izin vermemektir. Vahyin bu 
konudaki yaklaşımını göstermesi açısından, “Ey iman edenler! Kendiniz, 
115 et-Tahrîm 66/6.
116 el-Mâide 5/105.
117 Tirmizî, “İmân”, 12.
118 Buhârî, “İmân”, 7; Müslim, “İmân”, 71.
119 Ahmed Naîm, İslam Ahlakının Esasları, 61.
120 Adaletin kelime ve kavram anlamına dair detaylı bilgi için bk. İbn Manzur, Lisanü’l-Arab, 

(Kahire: Daru’l-maarif, ts.), 4: 2838-2842; Mustafa Çağrıcı, “Adalet”, DİA, (İstanbul: TDV 
Yayınları, 1988), 1: 341-343. 
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ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa Allah için şahitlik yapa-
rak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun…”121 ve “Ey iman edenler! 
Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adalet ile şahitlik eden kimseler 
olun. Bir topluma olan kininiz sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun…”122 
emirleri çarpıcı örneklerdir.

Beşerin insaniyetinin temel göstergelerinden biri de adalet duygu-
sudur. Şayet bir birey adalet duygusunu kaybetmişse, onun için ahlâkî bir 
çöküntü başlamış demektir. Adaleti gözetmeyen her şahıs, toplum nezdin-
de güvenirliğini, saygınlığını, dolayısıyla tüm itibarını kaybetmekle karşı 
karşıya kalmaktadır. Yapılan her bir adaletsizlik, bir yandan yeryüzünün 
fesada, kaosa sürüklenmesine bir yandan da adaletsizlik yapanların kötü 
duygu ve ifadelerle anılmasına sebep olmaktadır.  

Mülkün temeli olarak ifade edilen adalet, toplumların özellikle de 
farklı din, dil, ırk ve kültürlerden oluşan yapıların bir arada, huzur ve barış 
içerisinde yaşaması için gerekli olan temel bir ahlâkî değerdir. İnsanlar 
ancak adaletin hâkim olduğu ortamlarda can, mal, inanç gibi temel hakları 
konusunda güvende olabilmektedir. Bir toplumu ayakta tutacak temel un-
sur da adalet ilkesine bağlı olarak gerçekleşen güven ortamıdır. 

(3) Yardımlaşma: Bu ilke, özellikle başkalarının yardımına ih-
tiyaç duyan insanlara karşı gerekli olan ahlâkî erdemlerden birini ifade 
etmektedir. Zira toplumsal bir varlık olan insanlar, diğer insanların yardım, 
destek ve hizmetine ihtiyaç duymaktadır. Ancak söz konusu yardımlaşma, 
Yüce Allah’ın çizdiği sınırlar ve belirlediği alanlar çerçevesinde gerçek-
leşmelidir. Bu hususta Allah (cc), müminlere, “…İyilik ve takva (Allah’a 
karşı gelmekten sakınma, ahlaklı olma) üzere yardımlaşın. Ama günah ve 
düşmanlık üzere yardımlaşmayın…”123 buyurmuştur. Böylece yardımlaş-
manın iyilik ve iyi ahlak üzere (takva) olmasını emretmiştir.   

Kur’ân-ı Kerim, toplumsal ilişkilerde sadece bizlere yardım eden 
veya iyilik yapan kimselere değil, aramızda düşmanlık olan kişilere karşı 
dahi iyilikle davranmayı tavsiye etmektedir. Böylelikle kötülüğü güzel ve 
ahlaklı bir yöntemle yani iyilikle bertaraf etmeyi öğretmektedir. Böyle bir 
ahlâkî tavır ise, insanlar arasındaki düşmanlığı gidererek onları sımsıkı bir 
121 en-Nisâ 4/135.
122 el-Mâide 5/8.
123 el-Mâide 5/2.



AHLAK, VAHİY VE NÜBÜVVET 65

dost haline getirebilmektedir.124 Bu açıdan bakıldığında toplumun birlik ve 
beraberliğinde, ortak bir dayanışma ruhu sergilemesinde insanların birbir-
lerine karşı sergileyeceği bu tür ahlâkî davranışların çok önem arz ettiği 
görülmektedir. 

Öte yandan başkalarının iyilik yapmalarına vesile olmak ve kötü-
lüklerden sakınmalarına yardımcı olmak da (emr-i bi’l-maruf ve nehy-i 
ani’l-münker) dinin yüklediği ahlâkî sorumluluklardan biridir.125 Bu so-
rumluluk, ihmal ve ihlal edildiğinde bir toplumun ahlâkî açıdan zayıflama-
sına hatta tarih sahnesinden silinmesine sebep olabilecek kadar hassastır. 
Zira bu husus Kur’ân’da, İsrailoğullarının Hz. Davud ve Hz. İsa’nın dil-
leriyle lanetlenmelerinin sebeplerinden biri olarak zikredilmektedir.126 Bu 
demek oluyor ki, manevî alandaki ihtiyaçlar konusunda yardımlaşmayan 
toplumlar, kendilerini var eden değerlerinin yozlaşmasına ilgisiz kalmakta, 
bu ise, zaman geçtikçe o toplumun tüm fertleriyle birlikte helake sürüklen-
mesine sebep olmaktadır.

Ahlaklı bir toplumu hedefleyen vahiy müminlere, tüm insanlara 
maddî manevî her konuda yardım etmeyi emrederken, Müslümanlar ara-
sındaki ilişkileri ise biraz daha özele indirgeyerek “kardeşlik hukuku” 
kapsamında inşa etmiştir. Hatta bunu daha da ileriye taşıyarak müminler 
arasında îsâr (kardeşini kendine tercih etme) ahlakının yerleşmesini he-
deflemiştir.127 Zikredilen bu hususlar, Müslüman toplumu yek bir vücut 
haline getiren temel ahlâkî değerlerin bir parçasını ifade etmektedir.

(4) Merhamet: Bir toplumun ahlâkî bir yapıya kavuşabilmesi 
için gerekli olan erdemlerden biri de merhamet ilkesidir. Bunu besleyen ve 
ortaya çıkmasına vesile olan bir diğer ahlâkî erdem ise sevgidir. İnsanlar 
arasındaki ilişkinin temelinde sevgi ve merhamet olduğu görülmektedir. 
Çünkü Allah (cc), toplumun en küçük birimi olan aileyi, eşler arasına koy-
duğu sevgi ve merhamet üzerine inşa etmiştir.128 Bu husus, Rahman ve 
Rahim (merhamet sahibi) olan Allah’ın kulları için büyük bir ihsanıdır. 
124 el-Fussilet 41/34.
125 Uyanık-Akyol, İslam Ahlak Felsefesi, 49. Vahyin müminlere emr-i bi’l-maruf ve nehy-i ani’l-

münker sorumluluğunu yüklediğine işaret eden ayetler için bk. Âl-i İmrân 3/104, 110; et-Tevbe 
9/71. 

126 el-Mâide 5/78-79.
127 el-Hucurât 49/10; el-Haşr 59/9.
128 “Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve 
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Allah (cc), kendisinin tüm yarattıklarına gösterdiği merhameti, in-
sanların da birbirlerine hatta tüm varlıklara karşı göstermelerini istemek-
tedir. Ahlaklı bir insan, toplumda sevgi ve merhamete ihtiyaç duyan tüm 
insanlara bu manevî desteği vermeli ve onlara yardımcı olmalıdır. Zira 
sevgi ve merhamet, canlı cansız tüm varlıklara karşı sergilenmesi gerekli 
temel ahlâkî ilkelerdendir. Şunu da ifade edelim ki bir sevgi ve merhamet 
medeniyeti inşa etmenin yolu, temelde o medeniyeti oluşturan bireylerin 
bahsedilen ahlâkî değerlere sahip olmalarından geçmektedir.

Netice olarak diyebiliriz ki zikredilen bu dört ahlâkî erdem, bir in-
sanın hem nefsine hem de diğer insanlara ahlâkî bir tutum sergilemesinin 
temel ilkelerini oluşturmaktadır. Nefsini kontrol altına alan ve onu her tür-
lü aşırılıktan uzak tutarak dengeli bir hayat süren insan, birlikte yaşamak 
zorunda olduğu insanlarla hatta kendisine emanet edilen kâinattaki diğer 
varlıklarla ahlâkî bir ilişki kurabilir. Toplumsal huzur ve güven ise ancak 
böyle bir ahlâkî zeminde gerçekleşebilir.

 Öteki Varlıklara Karşı Ahlâkîlik
Yeryüzünde halife olarak yaratıldığının bilincinde olan bir insan, 

kâinattaki diğer varlıklara karşı da ahlâkî bir sorumluluk içinde hareket 
etmelidir. İnsanın, yaşamı konusunda kendisine yardımcı olan öteki var-
lıkların hak ve hukukuna özen göstermesi, onlara karşı ahlâkî değerlere 
riayet etmesi aynı zamanda onun dindar ve ahlaklı oluşunun bir göstergesi 
olmaktadır. Aşağıda insanın çevreye karşı sergilemesi gereken ahlâkî tavır-
lar hakkında tespit edilen kuramlardan129 istifade ederek bu hususla ilgili 
temel bazı esaslara dikkat çekeceğiz.

1. Her varlık Allah’ın bir ayeti ve bir kuludur. İnsan, yeryüzün-
deki halifelik vazifesini icra ederken öncelikle yaşadığı zamanı ve mekânı 
iyi tanımalı ve doğru tanımlamalıdır. İnsan, yaratılan her bir varlığın ken-
disi gibi Allah’ın bir ayeti ve kulu olduğunu, onların da kendilerine yükle-

merhamet var etmesi de onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen 
bir toplum için elbette ibretler vardır.” (er-Rûm 30/21).  

129 İnsanın çevreye karşı ahlâkî vazifeleri ile ilgili dört kuram zikredilmektedir. (1) Yararlılık 
(Menfaat) Kuramı (Çevre bir ayettir ve nimettir bilinci), (2) Sorumluluk Kuramı (Biz yeryüzünün 
halifeleriyiz ve çevre bize emanettir bilinci), (3) Erdemlilik Kuramı (Merhamet ve muhabbet 
bilinci) ve (4) Bilgelik Kuramı (Her varlık bir kuldur ve kutsaldır bilinci). Konuyla ilgili detaylı 
bilgi için bk. Yaran, İslam Ahlak Felsefesine Giriş, 139-150; Kılıç, “İslam Ahlakı Açısından 
Modern Uygulamalı Etik”, 423-436. 
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nen sorumlulukları yerine getirdiklerini bilmelidir. Zira her bir varlık, tıpkı 
insan gibi yeryüzünde Allah’ın varlığının ve birliğinin bir şahididir. Öte 
yanda onlar kendilerini yaratan Rablerine karşı kulluk vazifelerini tam bir 
itaatle icra etmektedir.130 İnsan, bu bilinçle hareket ederek diğer varlıkların 
hak ve hukukuna da riayet etmelidir.

2. Kâinattaki her şey bir nimettir. Yeryüzü, gökyüzü ve için-
dekilerin hepsi insana musahhar (emrine amade) kılınmış birer nimettir. 
İnsan ise onlara karşı sorumlu bir emanetçi pozisyonundadır. Bilinmesi 
gerekir ki halifelik görevi insana, zaman, mekân veya canlı cansız hiçbir 
varlık hakkında aşırı gitme ya da onlara zarar verme hakkı vermemektedir. 
İnsan, halifelik görevini yerine getirirken, Rabbine kulluğunu icra ederken 
kendisine emanet edilen tüm bu varlıklardan istifade etmektedir. Ahlâkî 
sorumluluğun bir gereği olarak ise, bu nimetlerin sadece Allah (cc) tarafın-
dan bahşedildiğini bilmeli, hatırlamalı (zikir) ve sadece O’na şükretmeli, 
hamdetmelidir.

3. İnsan, kâinata katkı sunmalıdır. Halifelik vazifesini hakkıy-
la yerine getirmenin en önemli göstergelerinden biri de insanın yaşadığı 
zaman ve mekânın kıymetini bilerek hareket etmesidir. O, Yaratanın hatı-
rına içinde yaşadığı ve kendisinden istifade ettiği kâinattaki tüm varlıklara 
öncelikle muhabbet ve merhamet nazarıyla bakmalıdır. Bu anlayışla bir 
yandan kâinata zarar vermekten kaçınmalı bir yandan da yaşanılan mekân 
ve zamanın daha iyi olması için ona katkı sunmalıdır. 131 Bir başka ifadeyle 
insan ahlâkî sorumluluğunun bir gereği olarak kâinatın ifsadına değil imar 
ve ıslahına çalışmalıdır.

Tüm bu değerlendirmeler ışığında diyebiliriz ki insanın, Yaratıcısı 
tarafından kendisine emanet edilen kâinattaki canlı cansız hiçbir varlığa 
zarar vermemesi, her varlığın yaşam alanını, hakkını ve hukukunu koru-
ması ve onlara katkı sunması insanî, İslâmî ve ahlâkî bir sorumluluktur. 
İnsan yeryüzünün ifsadından kaçınıp imarına çalışarak hem kendi hayatını 
hem de diğer varlıkların hayatını kolaylaştırmaya katkı sağlamalıdır. Zira 
130 Yeryüzündeki her canlının, uçan kuşların bizim gibi Allah’ın bir ümmeti olduğu ve her şeyin 

Allah’ı tespih ettiğini ifade eden ayetler için bk. el-En’âm 6/38; el-İsrâ 17/44; el-Hadîd 57/1; el-
Cuma 62/1.

131 Örneğin, “Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile, bugün elinizde olan fidanı dikin” hadisi 
insandan, hayatının en kritik anında dahi olsa yaşadığı zaman ve mekâna katkı sunmasını 
istemektedir. Bk. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3: 191.
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insan da kâinattaki diğer varlıkların kendisine sunduğu imkânlar ve kat-
kılarla hayatını devam ettirmektedir. Bu sebeple içinde yer aldığı resmin 
sadece küçük bir parçası olan insan, her bir varlığa karşı üzerine düşen 
ahlâkî sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmelidir.

Sonuç
İnsanı ve kâinatı en iyi tanıyan Allah’ın sözlerini içeren vahiy, insa-

nın sağlıklı bir duygu, düşünce, inanç ve davranış sahibi olmasını hedefle-
mektedir. Din, yalnız inanç ve ibadetlerden teşekkül etmediği gibi ahlak 
da sadece söz ve davranışlardan ibaret değildir. Tanımlarda da görüldüğü 
gibi ahlak; duygu, düşünce, bilgi, inanç, töre, alışkanlık, görenek, değer, 
buyruk, norm vs. çerçevesinde oluşup meleke haline gelen bir karakteri 
ifade etmektedir.

Vahiy ahlak ilişkisi bağlamında değinilen ilk husus, bir insanın so-
rumlu olabilmesi için akıllı, özgür ve irade sahibi olması gerektiğidir. Bu 
yüzden aklı olmayan veya özgürlüğü ve iradesi elinden alınmış olan bir 
insanın yaptıkları ahlâkî açıdan kritik edilemez. Öte yandan insanların, 
sorumlu oldukları hususları (yasaları) ve karşılaşacakları müeyyideleri de 
bilmeleri gerekir.

Vahyin inşa ettiği ahlak, insanı öncelikle Allah’a karşı ahlaklı ol-
maya davet etmektedir. Vahyin sahibi olan Allah (cc), insandan kendisinin 
tek ve eşsiz oluşuna herhangi bir halel getirmemesini ve kulluğu yalnız 
kendisine hasretmesini beklemektedir. Yine insana kendisini her an ve her 
yerde zikretmesini (hatırlaması, unutmaması) ve verdikleri nimetler do-
layısıyla şükretmesini tavsiye etmektedir. Öte yandan Allah (cc), insanın 
hata edebilecek, yanılabilecek hatta zaman zaman nefsine ve şeytana uya-
rak isyan edebilecek bir varlık olduğunu bildiğinden pişmanlık yani tövbe 
kapısını da açık tutmuştur. Allah’a karşı samimi ve dürüst davranan bir ki-
şinin, yaptığı yanlışlardan dolayı ahlâkî bir tavır sergileyerek tövbe etmesi, 
istiğfarda bulunması gerekir.

Şunu ifade edelim ki, mü’min bir insanın hem kendisine hem de 
diğer insanlara ve varlıklara karşı ahlâkî tavrını belirleyen husus, onun 
Allah’a karşı olan ahlâkî tutum ve davranışlarında yatmaktadır. Zira bir 
mü’min, ötekilere karşı tutum ve davranışlarında en yüksek iyi olan “Al-
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lah’ın rızasını kazanma” hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda vahyin 
inşa ettiği ahlak, insanın kendi nefsini kontrol ederek (özdenetim) tüm aşı-
rılıklardan kaçınmasını, kendisine emanet olarak verilen beden ve ruhunu 
korumasını tavsiye etmektedir. Öte yandan tüm mü’minleri kardeş olarak 
görüp yeri geldiğinde onları kendine tercihe etmeyi (îsâr) istemektedir. 
Vahiy ahlakına bürünen bir insan, diğer insanlarla olan diyaloğunda ise 
adaletten ayrılmamalı, iyi ve güzel işlerde onlarla yardımlaşmalı, kötü ve 
zararlı işlerde ise onlara engel olmalıdır. Allah’ın rahmetini hatırlayarak 
kendisi de tüm insanlara hatta tüm varlıklara sevgi ve merhamet duygusuy-
la yaklaşmalıdır. Elinden geldiğince insanların maddî ve manevî ihtiyaçla-
rını karşılamaya koşmalıdır.

Vahiy, insana imkânlarından istifade ederek yaşadığı kâinata karşı 
da ahlâkî sorumluluklar yüklemektedir. Bu bağlamda insanın, öncelikle 
yeryüzünün halifesi olarak tüm kâinatın kendisine emanet olduğu bilin-
cinde olması gerekir. Öte yandan yeryüzündeki her varlığa, Allah’ın bir 
ayeti ve kulu nazarıyla bakmalıdır. Yeryüzündeki her şeyin bir nimet ol-
duğunu ama tüm insanların bu nimetlerde hak sahibi olduğunu bilmelidir. 
Bu sebeple insan kâinattaki her şeye sevgi ve merhametle yaklaşmalı ve 
onlardan ölçülü bir şekilde istifade etmeli; hiçbir şeye zarar vermeyip israf 
etmemeli ve elinden geldiğince de kâinata katkı sunmalıdır.

Görünen o ki, vahye tabi olmakla ahlaklı olmak arasında doğrudan 
bir ilişki vardır. Zira vahyin temel gayesi ahlaklı bir insan ve böylesi insan-
ların oluşturduğu ahlaklı bir toplum oluşturmaktır. Bunun gerçekleşebil-
mesi için ise, öncelikle bahsedilen ahlâk anlayışının insanlarda bir karakter 
haline gelmesi gerekir. Böyle bir karaktere sahip olan insan da başta yara-
tıcısı olmak üzere tüm varlıklara karşı ahlâkî tutum ve davranışlar sergile-
melidir.
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İslâm Ahlâk Felsefesinin Kaynağı  
Olarak Nebevî Ahlâk

İbrahim ÇETİNTAŞ*

Giriş

İnsan aklının bir teorik, bir de pratik boyutundan söz edilebilir. 
Bunlardan ilki, düşünme veya bilme ile ilgili, aklın teorik veya nazariyat 
boyutu olup bu kısım, nefsin maddî suretleri soyutlaması neticesinde oluş-
maktadır. Diğeri ise, düşünme sonucu elde edilen bilgilerin somutlaşarak, 
fiilî hakikatlere dönüştüğü amelî veya pratik boyutu oluşturmaktadır ki, bu 
güce, aklın nazarî kısmı da yol göstermektedir.1 İslâm düşünce geleneğinde 
meselenin birinci boyutu umumiyetle “Hikmet-i Nazariye”, ikinci boyutu 
ise “Hikmet-i Ameliye” olarak da nitelenmektedir. Buna göre nazarî hik-
met insana, ameli hikmet konusunda kılavuzluk yapmaktadır. Veya mese-
leyi tersinden alacak olursak amelî hikmet olarak nitelediğimiz pratiklerin, 
felsefî veya düşünsel boyutunu nazarî hikmet oluşturmaktadır. Öyleyse, 
meselenin nazariyat boyutu ile amelî boyutu arasında nitel bir benzerlikten 
söz edilebilir. Zira doğru düşünce, insanı doğru davranışa, yanlış düşünce 
de, yanlış davranışa götürecektir. Ya da doğru veya yanlış davranışların 
teorik, düşünsel boyutları da yine kendi cinsinden olacaktır. Tabiatıyla, iyi 
*  Doç. Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, cetintas68@ksu.edu.tr
1 İbn Sinâ, Kitabü’n-Necât fi’l-hikmeti’l-mantıkıyye ve’t-tabiîyye ve’l-ilâhîyye, (Beyrut: Dâru’l-

Afaki’l-Cedîde, 1982), 202-203.
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veya kötü ayırımı yapmaksızın ifade edelim: Teori ile pratik arasında birbi-
rini destekleyen veya besleyen bir ilişki biçimi söz konusudur.

İslâm düşünce geleneğinde pek çok filozofun yaptığı felsefe tanım-
ları da bu değerlendirmeyi doğrular niteliktedir. Bu anlamda örneğin Kindî, 
felsefeyi, insanın takati ölçüsünde eşyanın bilgisine ulaşmasını sağlayan 
sanatların en yücesi olarak tanımladıktan sonra, sözü filozofa getirmekte 
ve onun da temel amacının bilgisinde doğruyu yakalamak, davranışında 
ise bu doğruya göre hareket etmek olduğunun altını çizmektedir.2 Benzer 
bir tanımlama veya değerlendirme İhvan-ı Safâ’da da yer almaktadır. Buna 
göre; “Felsefenin başı ilimleri sevmek, ortası insanın gücü ölçüsünde var-
lıkların hakikatlerini bilmek, sonu ise bu bilgiye uygun söz ve fiillerdir.”3 
Ayrıca, bir diğer yönüyle felsefeyi onlar; “İnsanın gücü ölçüsünde Tanrı’ya 
benzemek”4 şeklinde tanımladıktan sonra, benzemenin mahiyetiyle ilgili 
olarak ise şu tavzihte bulunmaktadır: “Burada ‘benzemek’ ile bilim, sanat 
ve (başkalarına) bol bol hayır aktarma konularında benzemeyi kastediyo-
ruz ki, “İlah’a benzemek, beşeri güç çerçevesindedir.”5 Buradaki benze-
menin mahiyetinin, ilahî isimlerin ortaya koyduğu manaları bilmek veya 
anlamak ve ona göre davranmak olduğu anlaşılmaktadır.6

Buradan hareketle felsefenin gayesinin bir yandan, “nazarî hikmet” 
olarak nitelenen doğru bilgi veya ilme ulaştırmak, diğer yandan da, “ameli 
hikmet” olarak ifade edilen ahlâkî davranışları kazandırmak olduğu an-
laşılmaktadır. Öyleyse felsefe doğru ilimle birlikte, doğru ahlâka ulaşma 
konusunda insana geçerli bir yol veya yöntem sunmaktadır.7

İslâm düşünce geleneğinde insan davranışlarının nazarî ve amelî bo-
yutlarını niteleyen hikmet kavramının tefsir kitaplarında da benzer anlam-
lar içerisinde ele alındığı görülmektedir. Buna göre Zemahşeri, Fahreddin 
er-Razi ve Elmalılı Hamdi Yazır gibi müfessirlerin hikmet kavramını ilim, 
amel bütünlüğü veya uygunluğu içerisinde ele aldıkları müşahede edilmek-
tedir. İlkinden başlayacak olursak örneğin Zemahşeri, Allah’ın dilediğine 
2 Kindî, Felsefî Risâleler, çev. Mahmut Kaya (İstanbul: İz Yayıncılık, 1994), 1.
3 İhvan-ı Safâ Risâleleri, çev. Bayram Ali Çetinkaya, (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2012), I: 33.
4 İhvan-ı Safâ Risâleleri, I: 152.
5 İhvan-ı Safâ Risâleleri, 1: 196.
6 Gürbüz Deniz, “İlahi Mânâ ve İsimlerin Müslüman Ahlâkına Etkileri”, İslâm Ahlâk Esasları ve 

Felsefesi, ed. Müfit Selim Saruhan (Ankara: Grafiker Yayınları, 2013), IV:81-83.
7 Mehmet Bayrakdar, İslâm Felsefesine Giriş (Ankara: AÜ İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1988), 148-149.
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büyük bir hayır olarak verdiği hikmeti,8 ilim ve amel uygunluğunu temin 
edecek şekilde yorumlamaktadır. Benzer şekilde Fahreddin er-Razi, Baka-
ra süresinin 269. ayetini mütalaa ederken Mukatil b. Süleyman’ın eserine 
atıf yaparak, hikmetin dört anlamı üzerinde durmakta ve bunların ortak yö-
nünün ilim olduğunu fakat doğruyu bilmenin yanında doğruyu yapmanın 
da hikmete dâhil edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Buna göre Razi’nin 
düşüncesinde hikmet, eşyanın hakikatini bilmek ve güzel işler yapmak an-
lamına gelmektedir. Elmalılı da diğerlerine benzer bir tanımlamayla hik-
meti, “Doğru bilgi ve faydalı iş” şeklinde ortaya koymaktadır. Öyleyse, 
müfessirlerin yaptığı bu değerlendirmelere göre de hikmet kavramının, in-
sanın söz ve davranışlarındaki uyum ve isabetlilik olduğu anlaşılmaktadır.9

Buna göre, nazarî hikmet doğru bilgi, ameli hikmet ise doğru dav-
ranışı vurgulamaktadır. Birincisi, insanın daha ziyade düşünce ve bilgi-
leriyle, ikincisi ise, davranış veya faaliyet alanıyla ilgilidir. Birincisinde 
elde edilen başarı bizi nazari kemale, ikincisinde elde edilen başarı ise, 
ameli kemale götürecektir. Her ikisinin aynı şahısta toplanması, tam ve 
hakiki saadetin gerçekleşmesi anlamına gelmektedir. O halde, felsefenin 
bütünlüğü içerisinde, İslâm ahlâk düşüncesini ameli hikmet olarak ifade 
etmemiz yanlış olmayacaktır. İslâm ahlâk geleneğinde, ameli felsefe veya 
amelî hikmetin üç ana bölüme ayrıldığı görülmektedir. Bunlar “ahlâk”, 
“tedbîrü’l-menazil” ve “siyasetü’l-müdün”dür. Bu bölümlerden ilki olan 
ahlâk, insanın nasıl kemale ereceğini ele alırken ikincisi, ahlâk olgusunu 
aile çerçevesi içerisinde düşünmekte üçüncüsü ise, şehirlerin veya ülkenin 
ahlâklı ve faziletli yönetimini konu edinmektedir. Bir başka ifadeyle ilki 
ferdî, ikincisi ailevî, üçüncüsü de toplum veya siyasî ahlâk alanına aittir.10

İslâm Ahlâk Felsefesinin Kaynakları
İslâm ahlâkı, vahiy kökenliyken, İslâm ahlâk felsefesi, din ile bir-

likte özellikle klasik Yunan’dan gelen ahlâk düşüncesinin yoğun tesiri 
altındadır. Buna göre, İslâm ahlâk felsefesinin temellerinin, Yunan felse-
fesinden alınan bazı fikirlerle İslâm inanç sisteminin fikrî terkibine bağlı 
olarak oluştuğu söylenebilir. Yani, Eski Yunan filozoflarının ahlâkî terim-
8 el-Bakara 2/269.
9 İlhan Kutluer, “Hikmet”, DİA, (Ankara: TDV Yayınları, 1998), 17: 504.
10 Mehmet Aydın, “Ahlâk”, DİA, (Ankara: TDV Yayınları, 1998), 2: 10.
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lerle ilgili önemli tarif ve tasniflerini benimseyen İslâm filozofları, temeli 
Kur’ân ve Sünnet’e dayalı İslâm ahlâkını söz konusu tarif ve tasniflerden 
faydalanarak sistemli bir şekilde açıklamaya çalışmışlardır. Bu bakımdan 
İslâm’da felsefi ahlâkı tamamen müstakil, ilmi bir saha olarak görme ko-
nusunda ihtiyatlı olmak gerekmektedir.11 Ancak Yunan’dan gelen bu etkiye 
rağmen İslâm filozoflarının, genel felsefî düşüncede olduğu gibi, ahlâkî 
alanda yaptıkları değerlendirmelere de kendi özgünlüklerini yansıttıkları 
müşahede edilmektedir. Onlar, felsefî ahlâkla ilgili görüşlerinin önemli 
bir kısmını, şekli veya muhteva olarak başta Platon ve Aristo gibi yabancı 
filozoflardan alırken, diğer kısmını ise, ait oldukları din ve onun Peygam-
berinin Sünnetine dayandıracaklardır. Bu bağlamda İslâm ahlâk felsefe-
sinin oluşumunu etkileyen kaynakları, yerli ve yabancı olmak üzere iki 
ana başlık altında toplayabiliriz. Çalışmamızın akışı gereği ikincisinden 
başlayarak bu kaynaklara daha yakından bakabiliriz.

Yabancı Kaynaklar
İslâm ahlâk felsefesi, bir yönüyle Yunan ahlâk düşüncesine, bir di-

ğer yönüyle de İslâm’ın kendi özgün ahlâk anlayışına dayanmaktadır. İl-
kinden başlayacak olursak, Aristo ve Platon üzerinden kökeni Sokrates’e 
kadar uzanan Grek ahlâk anlayışı içerisinde, iyi kavramının tanımı, ontolo-
jik mahiyeti, bunun dünya âlemine yansımasının yanı sıra, mutlu bir yaşa-
mın koşulları, insan nefsi ve ona hâkim olan güçlerle birlikte, bu güçlerden 
sadır olan fiiller ve bunların hangi ölçülere göre ortaya çıktığı gibi hususlar 
yer almaktadır. Bu ahlâk anlayışında kullanılan enstrüman ağırlıklı olarak 
akıldır. Ancak burada da tek düze bir ahlâkî akılcılıktan söz etmek güçtür. 
Örneğin, Yunan felsefesinin iki temel aktörü olan Platon ile Aristo arasında 
ahlâkın kaynağını belirleme konusunda birbirine zıt görüşler ortaya çıka-
bilmektedir. Bu anlamda Platon’a göre ahlâk veya onun ifadesi olan iyinin 
kaynağı ilahî veya aşkın alana dayanırken, diğerine göre ise bu kaynak, 
yaşanan gerçek âlem içerisinde aranmalıdır. Ancak bu ve benzeri bazı ay-
rışmalara rağmen Yunan ve hatta onun önemli bir yorumu olarak görebile-
ceğimiz Helenistik kültüre hâkim olan ahlâk anlayışında, ahlâkın ele alınış 

11 Aydın, “Ahlâk”, DİA, 2: 10.
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şekli, temel problem alanları ve bunlara yönelik geliştirilen çözümler ko-
nusunda umumiyetle müşterek bir bakış açısının varlığından söz edilebilir.

Buna göre, Yunan filozoflarının ahlâk konusunda yazmış oldukları 
eserler ve müteakip süreçte bunlar üzerine kaleme alınmış olan şerhlerin 
önemli bir kısmı çok erken dönemlerde Arapça’ya çevrilecektir. Platon’un 
başta Cumhuriyet’i olmak üzere diyaloglarının önemli bir kısmı, Aristo’nun 
meşhur Nikomakhos Ahlâk’ı ilk çeviri döneminde Arapça’ya tercüme edi-
len eserler arasındadır. İshak b. Huneyn’in ikinci eserle ilgili bir şerhi de 
tercüme ettiği bilinmektedir. Daha sonra İbn Rüşd de, Aristo’nun ahlâkı 
üzerine orta boy bir şerh kaleme almıştır. Yanı sıra, tanınmış tıp âlimi ve 
filozof Galen’in Fi’l-ahlâk’ı ve insanın kendi faziletlerini nasıl keşfede-
ceğine dair bir risalesi, İslâm filozofları üzerinde oldukça etkili olacaktır. 
Onların, ahlâk konusunu ruhani bir tababet olarak görmeleri, Galen’in te-
siriyledir.12 İslâm ahlâk felsefesinin oluşumuna etkisi bakımından bunlar, 
Yunan-Helenistik kültür çizgisine mahsus eserlerden ilk akla gelenlerdir.

Bir de bunlar kadar olmasa da yine yabancı tesirler bakımından İran-
Hint ahlâk anlayışından söz edilebilir. Buradaki tesir daha çok bu milletle-
re ait gelenek ve göreneklerle birlikte bazı hikmetli sözler, nasihatler veya 
direkt olarak amel-i hikmete münhasır konuları içermektedir. Bu anlamda, 
İran asıllı İbn Miskeveyh’in, Arapça’ya el-Hikmetü’l-Halide olarak çevri-
len Cavidan Hirad isimli eseriyle birlikte, yine bu kültüre ait olan Hüdayı 
Nâme veya Âyin-Nâme gibi muhtelif nasihat ve hikemi sözleri içine alan 
eserler bunlar arasında sayılabilir. Yanı sıra, daha önce Pehlevice’ye ter-
cüme edildikten sonra İran kültürüne ait bazı ilavelerle birlikte çeviriler 
döneminde Farça’dan Arapça’ya aktarılan Hindli Bilge Beydaba’nın ünlü 
Kelile ve Dinme’sini de yine bu türden eserler arasında görebiliriz.13

Yerli Kaynaklar
İslâm ahlâk felsefesinin dayandığı bir diğer kaynak ise; inançsızlık, 

ikiyüzlülük, kibir, cimrilik gibi menfi huyları bir çeşit “kalbî maraz” olarak 
gören Kur’ân-ı Kerim14 ile Hz. Âişe’nin; “O’nun ahlâkı Kur’ân’dı.”15 şek-
12 Aydın, “Ahlâk”, DİA, 2: 10.
13 Bayrakdar, İslâm Felsefesine Giriş, 76-79.
14 Aydın, “Ahlâk”, DİA, 2: 10.
15 Müslim b. Haccâc, el-Camiu’s-sahih, “Müsafirin”, (Beyrut, Daru ihyai’t-türasi’l-Arabi, ts.), 139.
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linde nitelediği Hz. Peygamberin ahlâk anlayışıdır. Bu meyanda Kur’ân’da, 
Hz. Peygamber’in insanlar için “Güzel bir örnek/üsvetün hasenetün”,16 
“Yüce bir ahlâk üzere” olduğu,17 dahası bu güzel örnek veya yüce ahlâk 
sahibine itaat etmenin Allah’a itaat etmek anlamına geldiği18 gibi hususlar 
Hz. Âişe’nin ifade ettiği gibi, Hz. Peygamberin ahlâkının Kur’ân’a dayan-
dığını göstermektedir. Öyleyse, nebevî ahlâkla Kur’ân ahlâkı arasında bir 
mahiyet yakınlığı veya özdeşliğinden söz edilebilir. Bu iki kaynak arasında 
böyle bir ilişki olmasına rağmen, en azından ehemmiyet açısından belirli 
bir sıralamaya gidecek olursak, İslâm ahlâk felsefesini oluşturan dini kay-
naklar arasında Kur’ân’dan sonra, “Nebevî ahlâk” dediğimiz Hz. Peygam-
berin ahlâk anlayışını ikinci sıraya yerleştirmemiz yanlış olmayacaktır. 
Böylece Kur’ân’la temellendirilip Sünnetle somut gerçekliklere dönüşen 
İslâm ahlâkının bu iki kaynağı mutasavvıflar, fıkıhçılar veya kelamcılar 
gibi, filozoflar tarafından geliştirilecek olan ahlâk anlayışının da temelini 
oluşturacaktır.19

Kur’ân’ın somut gerçekliklere bürünerek, insanlaşmış halini yansı-
tan Hz. Peygamberin ahlâkı bütün Müslümanlar için bir örneklik hükmün-
dedir. Bu nedenle bir bütün olarak O’nun hayatını ifade eden Sünnet, insa-
na hayat felsefesi sunan bir rehberlik okulu gibidir. Bu okul, Müslüman’ın 
diğer insanlarla birlikte, varlığın her bir unsuru arasındaki ilişkiyi adalet, 
merhamet ve muhabbet zemininde düzenleyen bir kılavuzluk hizmeti sun-
maktadır.20 İslâm’ı bir inanç olarak kabul eden her Müslüman da ferdî, 
ailevî, toplumsal veya dış gerçekliğini oluşturan diğer alanlarla kurduğu 
ilişkide onun ahlâkını örnek almaktadır.

Bu anlamda Hz. Peygamberin ahlâkı, kendi ifadesiyle bir hal, tu-
tum veya davranış ahlâkıdır. Ancak bütün bu pratiklerin çok sistematik ve 
özgün bir fikriyatının olduğu da göz ardı edilmemelidir. Yani onun davra-
nışlarına iyilik ve güzellik vasfını kazandıran ahlâkının, bir de nazariyat 
boyutu söz konusudur ki, bunun her ikisi de ilahî âlemden beslenmektedir. 

16 Ahzap 33/21.
17 Kalem 68/4.
18 Nisa 4/80, 3/31, 4/13.
19 Mustafa Çağrıcı, “Ahlâk”, DİA, (Ankara: TDV Yayınları, 1998), 2: 1.
20 Müfit Selim Saruhan, “İslâm Düşüncesinde Ahlâk İlmi”, Eskiyeni 28, (2014): 61.
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Kur’ân’ın ifadesiyle “Muhsinler”in21 davranışları haline gelen nezaket, ne-
zafet, zarafet, letafet veya rikkat gibi ilahî âleme özgü nitelikler nebevî 
ahlakla birlikte amelî hikmetin de birer vasfıdır ve bu durum, bu iki alanı 
birbirine yaklaştırmaktadır.

Nebevî Ahlâk İle Felsefî Ahlâkin İrtibati
Hz. Peygamberin şahsında tecessüm eden İslâm ahlâkına dair güzel-

liklerin kaynağı vahye dayanmaktadır. Bu anlamda nassa dayanan nebevî 
ahlâkla, büyük oranda aklî değerlendirmelerle yol alan İslâm ahlâk fel-
sefesini irtibatlandırma, dahası ilkinin, diğeri için bir kaynaklık hüviyeti 
oluşturup, oluşturamayacağı gibi hususlarda bazı güçlükler ortaya çıkabil-
mektedir. Zira ahlâk meselesi vahiyle birlikte akıl veya felsefenin de ko-
nusu olduğu andan itibaren bazı tartışmalar baş gösterebilmektedir. Çünkü 
ahlâkın, felsefenin konusu olması demek, ahlâkın ifadesi olan iyi kavra-
mının kökeni ve doğası, fiillerin ortaya çıkmasında iradenin rolü, fazilet 
veya rezilet olarak nitelenen iyi ve kötü davranışların belirlenmesi gibi 
hususlarda salt aklı veya İslâm filozoflarının pek çoğunda görüldüğü gibi 
nakille birlikte aklı da yetkili kılmak anlamına gelmektedir.

Esasen meselenin burası önemli ölçüde İslâm düşünce geleneğin-
de vahiy, akıl ilişkisinin nasıl kurulduğuna bağlı olarak değişebilmektedir. 
Zira akıl veya felsefenin dinî alanda herhangi bir söz hakkı olmadığını 
ileri süren çevreler, bu tutumlarını ahlâkî alanda da sürdürmektedir. İnsan 
aklına hiçbir rol vermeyen Cebriye kelam ekolü veya katı Selefî grupların 
anlayışlarına göre, dinin diğer alanlarında olduğu gibi, ahlâk veya onun 
ifadesi olan iyilik olgusunun kaynağını belirleme gibi hususlarda da İs-
lâm’ın ilk dönemindeki anlayış ve uygulamalarına tabii olmak gerekmek-
tedir. Bu gelenekçi kesimin karşısında yer alan örneğin Mu’tezile kelam 
ekolüne göre, iyi ve kötünün doğası da dâhil olmak üzere bütün bunların 
belirlenmesinde insan aklı yetkili kılınırken, uygulamada da herhangi bir 
zaman veya coğrafya tahdidi konulmamaktadır. Bu ikisi arasında, daha 
dengeli bir çizgide yer alan İslâm filozoflarına göre ise, dinin kendisinde 
olduğu gibi, onun bir bölümünü oluşturan ahlâkî alanda da vahiyle birlikte, 
aklın müşterek bir rolünden söz edilebilir. Zira bu iki alan gerek kaynaklık, 
21 Bakara 2/195; Lokmân 31/22.
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gerek konu ve gerekse amaç bakımından aynı olduğu için, bunlardan sadır 
olacak kararlar arasında da herhangi bir çatışma veya çelişki söz konusu 
olmayacaktır.22 

Bu anlamda örneğin, varlık âlemindeki iyiliğin kaynağı olan Farabî 
veya İbn Sinâ’nın Salt İyilik (Hayr-i Mahz)’si23 olan Allah, aynı zamanda 
nebevî ahlâkın da kaynağıdır. Zira varlık âlemiyle birlikte, onun bir parçası 
olan insanın davranışlarına konu olan iyiliğin kaynağı aynı hakikate da-
yanmaktadır. Mesele üzerindeki ayrışma veya tartışmalar ise, birinin daha 
çok teoriyi, diğerinin ise pratiği öncelemiş olmasından kaynaklanmakta 
olup, bu durum, işin özüne taalluk etmemektedir. Öyleyse, İslâm ahlâkı 
veya onun güzel bir örneği olan nebevî ahlâka mahsus kavramlar veya 
bunların oluşturduğu kimi konuları açıklarken, İslâm ahlâk felsefesinin ve-
rilerinden yararlanmak herhangi bir sorun oluşturmayacaktır. Aksine böyle 
bir tutum, ahlâkî konular üzerindeki müphem olan noktaları açarak bunla-
rı, herkesin kolayca ve doğru şekilde anlamasını sağlayacaktır. Böylece bir 
yandan, dinî veya nebevî ahlâkın, aklî veya düşünsel bir perspektifinden 
diğer yandan da, İslâm ahlâk felsefesinin yeni yorumlarla birlikte oluşan 
dini bir muhtevasından söz etmek mümkün olabilecektir. 

Nebevî ahlâk ile İslâm ahlâk felsefesi arasında oluşan bu yakınlaş-
ma bir yönüyle, İslâm düşünce geleneğinde ortaya çıkan felsefe ile din ara-
sındaki münakaşalara İslâm filozoflarının getirdiği uzlaşının ahlâkî boyutu 
olarak da okunabilir. Böylece bu iki alan arasındaki ilişki, meselenin her 
iki boyutunu da belli ölçüde etkileyecektir. Konunun akışı içerisinde yü-
zeysel olarak da olsa yer yer bu etkilere her iki boyutuyla da dikkat çektik. 
Ancak çalışmamızın temel çizgisi gereği şimdi, özellikle İslâm ahlâk felse-
fesini önemli ölçüde etkileyip, onu değiştirebilme gücüne sahip, nebevî ah-
lâktan gelen bazı görüş, bilgi veya bakış açılarının altını çizmek istiyoruz. 
Bu hususlar, kuramsal yeniliklerden yapısal genişleme ve özgünleşmeye, 
kavramsal zenginleşmeden yeni perspektiflerin ortaya çıkışına kadar pek 
çok alanda kendini gösterebilmektedir.
22 İbrahim Çetintaş, “İslâm Düşüncesinde Akıl-Vahiy İlişkisi”, İslâm Felsefesi, ed. İsmail Erdoğan/

Enver Demirpolat (İstanbul: Lisans Yayıncılık, 2017), 409-411.
23 İbn Sînâ, “Tevhîdin Hakîkati ve Nübüvvetin İspâtı Üzerine” (er-Risâletü’l-’arşiyye fî hakâiki’t-

tevhîd ve isbâti’n-nübüvve), çev. Mahmut Kaya, İslâm Filozoflarından Felsefe Metinleri, 
(İstanbul: Klasik Yayınları, 2003), 322-323. Ayrıca bk., Fârâbî, et-Talikat, (Haydarabad: 
Dâiretü’l-Maârif, 1346), 11.
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Nebebî Ahlâkın İslâm Ahlâk Felsefesi  
Üzerindeki Yansımaları

Kuramsal Yenilikler
İlahî Şuurun İnşa Ettiği Şahsiyetli Ahlâk
İslâm dini genel olarak itikat, ibadet ve ahlâk olmak üzere üç te-

mel umde veya esas üzerine oturmaktadır. Geleneksel düşüncede “ilm-i 
hal” olarak da ifade edilen bu tertibe göre, itikadî alan, ilâhiyat, nübüvvet 
ve ahiret inancı gibi konuları; ibadetle ilgili alan, İslâm’ın şartları veya 
amellerle ilgili hususları; ahlâkî alan ise, genel olarak insan nefsinden sadır 
olan fiilleri ihtiva etmektedir.24 Bu tasnif veya tertip umumiyetle, “İman”, 
“İslâm” ve “İhsan” kavramlarının ne olduğuna dair Hz. Peygamber ile 
Cebraîl arasında geçen bir diyaloga dayandırılmaktadır. Hadis literatürün-
de, “Cibril Hadisi” olarak yer alan buradaki diyalogdan anlaşıldığına göre 
sırasıyla ilk iki konu; rubûbiyyet ve ubûdiyyetle, yani inanç ve ibadetlerle 
ilgili hususiyetleri içine almaktadır. Tanımlamaya göre son sırada yer alan 
ihsan kavramı ise; ahlâkî alana münhasır bir içerik sunmakta olup, manası; 
“Allah’ı görüyormuş gibi kullukta bulunmandır. Sen onu görmüyorsan da, 
o seni görür.”25 şeklinde ifade edilmektedir.26 

Bu durum Gazâlî’ye göre, aynı zamanda tam bir ihlâs halinin ifade-
sidir. Zira o, insanın niyetini oluşturan kaynakları değerlendirirken, her-
hangi bir ortaklık içermeden sırf Allah rızası için yapılan iş ve davranışları 
bu kategori içerisinde görmektedir. Binaenaleyh, insanı harekete geçiren 
sebep hiçbir surette dünyevî bir maksat taşımayıp, sırf Allah’ın hoşnutlu-
ğunu dikkat alıyorsa bu tür fiiller halis, samimi ve iyi niyete mebni fiiller 
olmaktadır.27 Buna göre, davranışları yönlendiren motif anlamında “ihlâs” 
ile “ihsan” kavramları arasında belirgin bir paralelliğin oluştuğu görülmek-
tedir. Bu tür fiiller, Kant’ın ahlâk yasasında zikredilen ödeve uygun ya da 
ödevden gelen fiilleri hatırlatmaktadır.28 İkisi arasındaki fark ise filozof, 

24 Yusuf Ziya Yörükân, “İslâm İlm-i Hâli”, AÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 1, (1952): 7-9. 
25 Buhârî, “İman”, 1.
26 İbrahim Çetintaş, “İslâm Medeniyetinin Kırılan Dinamiği: Ahlâk”, KSÜ İlahiyat Fakültesi 

Dergisi, sy. 23 (2014): 87-88.
27 Gazâlî, İhyâu Ulûmi’d-Dîn (Beyrut: Dâru’l-Mârife, 1982), IV: 365.
28 Hilmi Ziya Ülken, Ahlâk, (İstanbul: Ülken Yayınları, 2001), 68.
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ödev duygusunu akla dayandırırken mümin, inanç şuuruyla hareket etmek-
tedir.29

Burada, davranışların teşekkül sürecinde insanların neyi ölçü alma-
ları gerektiğine dair bir vurgu veya niteleme yapılmaktadır. Bu anlamda, 
“Allah’ı görüyormuşçasına kullukta bulunmak” ifadesini salt ibadet veya 
amellere özgü bir tanımlama olarak görmek daraltıcı bir yorum olabilir. 
Zira ibadet veya amellere münhasır zaten İslâm kavramı yer almaktadır. 
Öyleyse burada ibadetlerden ziyade, genel olarak her hangi bir iş, davranış 
veya eylemin niteliğinin nasıl olması gerektiğine yönelik bir değerlendir-
me söz konusudur.

O halde bu yaklaşıma göre, ibadetlerle ilgili olanı da dâhil olmak 
üzere mümin, ortaya koyacağı her türlü iş, fiil veya davranışa başlarken 
kendini aşıp, ilahî varlığa yönelerek aşkın şuura katılmakta ve orada fi-
illerinin uygunluğu için onay aramaktadır. Hissî veya duygusal benlikten 
uzak, bu şuurun oluşturduğu kanaati, karara dönüştüren insan bunu tatbike 
koyacaktır. Böylece ortaya çıkan her fiil üzerine, beşerî varlık üzerinden 
ilahî şuurun izleri yansıyacaktır. Tabiatıyla, bu tür fiillerin ayırt edici temel 
vasfı, aşkın veya ilahî şuurun inşa ettiği fiiller oluşudur. Bu bağlamda ilgili 
Hadis’te geçen; “Allah’ı görüyormuşçasına kullukta bulunmak” şeklinde 
ifadeyi de “Allah’ı görüyormuşçasına davranmak veya eylemde bulun-
mak” biçiminde anlamak daha isabetli olacaktır.

Bu tür fiiller, bir yönüyle ilahî veya aşkın şuura göre inşa edilirken, 
bir diğer yönüyle de bunları inşa eden varlık, insanın kendisi olmaktadır. 
Yani, insan kendine özgü dinî veya ilahî şuuruyla, kendi fiillerini kendisi 
ortaya koymaktadır. Buna göre, bu tür fiillerin oluşumu, tarih veya top-
lum gibi dış faktörlerden ziyade akıl, irade ve vicdan gibi insanın iç veya 
öz hakikatleri tarafından belirlenmektedir. Burada, dışarıdan içeriye doğru 
değil, içeriden dışarıya doğru gelişen bir ahlâkî inşa süreci söz konusu-
dur. Tabiatıyla, mesele bu yönüyle şahsîlik içermektedir. Zira insan, ilahî 
varlığa katılarak, oradan aldığı ilham veya feyzin verdiği istikamete göre 
kendi fiillerini, kendi elleriyle oluşturmakta ve bu fiiller üzerinden de kişi, 
kendine özgü karakterini inşa ederek, şahsiyetini ortaya çıkarmaktadır. Bu 
nedenle, insanın aşkın ve içkin boyutlarını beraberce dikkate alan İslâm 
29 Çetintaş, “İslâm Medeniyetinin Kırılan Dinamiği: Ahlâk”, 89-90.
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dininin bu temel ahlâkî perspektifini, “İlahi Şuurun İnşa Ettiği Şahsiyetçi 
Ahlâk” olarak isimlendirmeyi uygun bulduk.

İslâm’ın bu ahlâkî paradigması zaman içerisinde muhtelif sebeplerle 
kırılarak, değişecek ve insanı inşa eden/belirleyen irade içeriden dışarı-
ya, yani tarih, toplum ve kültüre kayacaktır. Bu radikal değişimin neticesi, 
kişinin ahlâkî fiillerini oluşturan motivasyonun kaynağı İslâm’ın özgün 
halinde olduğu gibi, Allah’ın görme, bilme, rıza veya muvafıklığından çı-
kıp kendi dış gerçekliğinin denetimine geçecektir. Fiilleri oluşturan irade 
yüzünü, “Allah’ı görüyormuşçasına…” şeklinde ifade edilen anlayıştan, 
“İnsan, toplum, tarih veya kültür görüyormuşçasına…” biçiminde formü-
le edebileceğimiz sorunlu bir alana çevirecektir. Böylece, İslâm düşünce 
geleneğinde, içeriden dışarıya doğru gelişen ahlâkî inşa süreçleri, özgün 
şahsiyetleri, bu da, ahlâktan başlamak üzere bilgi ve sanat gibi sair alan-
larda Müslümanların özgün fiiller üretmesini mümkün kılarken, bu anla-
yışın terk edilip yerine, diğerinin ikame edildiği, büyük ölçüde günümüzü 
de içine alan zaman dilimlerinde ise, aynı özgünlük halinin büyük ölçüde 
ortadan kalktığı görülecektir. Müslüman’ı, bütün imkânlarıyla akıp giden 
güncel tarihin dışına iterek, şahsiyetiyle birlikte onun kendine özgü aksi-
yolojik dokusunu yok edip, herhangi bir değer üretemez hale getiren zih-
niyetin temelinde, inşai paradigması ilahî alandan beşerî olana geçmiş bu 
sorunlu ahlâkî anlayışın yattığı söylenebilir.

İçtimaî ve Siyasal Aklın Ahlâkî Oluşumu
İnsan ruhuna kendine özgü karakteristiğini kazandıran ahlâk olgu-

sunu, diğer fiiller karşısında umumiyetle ayrı bir yere koymak gerekmek-
tedir. Zira, bilimden sanata, kültürden siyasete kadar hemen bütün aksiyo-
lojik fiillerin oluşum ve gelişimi, insanın taşıdığı ahlâkın niteliğine göre 
değişiklik gösterebilmektedir. Bu anlamda güçlü ahlâklar üzerinde güçlü 
aksiyolojiler ortaya çıkarken, bozuk veya zayıf ahlâklar üzerinde ise, sağ-
lam veya sağlıklı değersel niteliklerden söz etmek mümkün olmamaktadır. 
Ancak bu ilişki biçiminin istisnaları da yok değildir. Yani, insan hayatında 
yer alan diğer fiillerin de bazen ahlâkî süreçlerin oluşumu üzerinde etkin 
roller oynadığı manzaralar ortaya çıkabilmektedir. Bunun tipik örneklerin-
den birisi ahlâk ve siyaset ilişkisidir. Bu anlamda, meselenin diğer boyu-
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tunun da farkında olan pek çok İslâm filozofu ahlâk kavramını, siyasetin 
içinde ele almaktadır. Buna göre insan, yapısı gereği toplumsal bir varlık 
olduğu için, ahlâkî gelişimi de içtimaî ve siyasal süreçlerle birlikte ortaya 
çıkmakta veya olgunlaşmaktadır. Ahlâkî fiillerin ortaya çıkmasını gerektir-
meyen içtimaî durumlardan uzak, ıssız ortamlarda insan ahlâkının ne dere-
ce gerçeklik sahasına çıkacağı tartışma götürür. Bu itibarla, bu tür fiillerin 
insan ruhunda filizlenip, güçlenerek var olabilmesi için bir dış gerçekliğe 
ihtiyaç duyulmaktadır ki, işte bu, kuralları olan bir içtimaî hayat ile, yönet-
sel olarak ona eşlik eden bir siyasal yapıdır. Meseleyi dinî cihetle ele ala-
cak olursak, “Vahyin ana gayelerinden biri, birtakım “sünnetler” (sünen) 
ortaya koymak ve toplumların bunlara uymasını sağlamaktır.”30 Tabiatıyla, 
halk bu sünnetlere uyarak bazen eskileri yenileriyle değiştirerek, bazen de 
var olana yenilerini ekleyerek ahlâkî değişim veya dönüşümünü gerçekleş-
tirmektedir.

Farabî’ye göre devlet veya yönetim şekilleri, iyi, doğru, fazilet veya 
erdem gibi ahlâkî kavramların halk veya yönetim tarafından nasıl anla-
şıldığına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Buna göre örneğin, fasık şehri 
oluşturan toplumsal veya siyasal akıl, erdemli davranışların ne olduğunu 
bildiği halde buna uygun olarak amel etmemektedir. Fasık; bilgi yönünden 
faziletli, davranışları itibariyle de cahil insana benzemektedir. Ona göre 
gerçek saadet, dünya zevklerinden olabildiğince faydalanmak ve toplumu 
da bu amaca uygun olarak düzenlemektir. Tabiatıyla, bu amaca uygun bir 
düzenleme fasık şehri meydana getirmektedir. Cahil veya dalâlette olan 
insanların bir araya geldiği toplumlar ise, muhteva olarak birbirinden fak-
lılıklar gösterse de, kötülük veya çirkinlik yönünden ilkine benzer bir iç-
timaî ve siyasal düzen oluşturacaklardır. Bunların hepsi fasık, cahil veya 
dalâlette olan şehirler olup, hiçbiri gerçek anlamda bir ahlâkî toplum hü-
viyeti taşımamaktadır. Gerçek anlamda saadete ermenin mümkün olduğu 
tek yer ise; doğru fikir ve iyi davranışlı insanların oluşturduğu düzen olan 
faziletli şehir, yani el-medinetü’l-fazıla’dır.31

Farabî’nin bu görüşlerinin teşekkül etmesinde Platon’un etkisi ya-
dsınamaz. Ancak gerek bu kuramın oluşumunda, gerekse bunu oluşturan 

30 Aydın, “Ahlâk”, DİA, 2: 13.
31 Farabî, el-Medinetü’l-Fâzıla, çev. Nafiz Danışman (Ankara:  MEB Yayınları, 2001), 87, 88 vd.
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kavram örgüsünde İslâmî unsurların tesirleri de açık şekilde görülmekte-
dir. Filozofun burada, devlet şekillerini, “faziletli, fasık, dalâlette” gibi ni-
telemelerle ortaya koyarken, kullandığı kavramların hepsinin İslâm veya 
İslâm ahlâkına özgü olduğunun altını çizmemiz gerekir. Yanı sıra, Fara-
bî’nin zihninde, faziletli şehri yöneten ideal başkan, bir yandan taakkul, bir 
yandan da tahayyül yetisini kullanabilen bir peygamberdir. “Bu mertebeye 
erişen bir insan, insanlık mertebelerinin en mükemmeline ve saadetin en 
yüksek derecesine varmış olur; nefsi de mükemmelleşip, fa’âl akıl ile bir-
leşmiş bir halde bulunur ve saadete ulaştıran her fi’ile vakıf olur.”32 Bura-
da, ilahî misyonu gereği peygamberin filozoftan daha üstün bir mertebeye 
konulduğu söylenebilir. Zira, ahlâk toplumunun vücut bulmasında filozof, 
peygamberin yaptığını yapamaz; yani o, sünnetler vazedip kitleleri ıslah 
edemez.33 Oysa peygamber, hem ilahî bilgileri alabilmekte, hem de bu bil-
gilere göre kitlelere düzen verebilmektedir. Farabî’ ye göre, filozoflukla 
birlikte peygamberliği de uhdesinde toplayan iyiliğin temsilcisi bu ideal 
başkan Hz. Muhammed’dir.34 

Denilebilir ki, hiçbir kültürün düşünürleri ahlâk kavramını, içtimaî 
ve siyasal bütün boyutlarını ihtiva edecek şekilde İslâm filozofları kadar 
geniş bir çerçeve içerisinde ele almamışlardır. Burada ortaya çıktığı gibi, 
gerek kullanılan kavramsal örgü, gerekse bu kavramların inşa ettiği top-
lumsal veya siyasal akla hâkim olan ahlâkî kuramın gerisindeki güçlü tesi-
rin kaynağı, Hz. Muhammed’in vahye dayalı mesajı ve yaşayışı ile bunla-
rın ilk İslâm toplumunda içtimaî hayata yansıyan tezahürleridir.35

Yapısal Büyüme ve Özgünleşme
Hususi bir hal, davranış veya tutum olarak Hz. Peygamberin ahlâkı-

nın pratik yönü ağır basmaktadır. Ancak bu pratiğin hayatiyet kazanabil-
mesi, anlamının açığa çıkmasıyla mümkün olabilecektir. Öyleyse ahlâkî 
metinler anlaşılmadan, herhangi bir uygulama veya pratikten söz etmek 

32 Farabî, el-Medinetü‘l-Fâzıla, 86-87. Ayrıca bk. Mübahat Türker Küyel, “Değer ve Farabi”, Ankara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 20, sy. 1 (1975), 71-84; Roger Arnaldez, “Farabi‘nin 
Felsefî Sisteminde Nefs ve Alem”, çev. Hayrani Altıntaş, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dergisi 23, sy. 1, (1979), 349-358.

33 Aydın, “Ahlâk”, DİA, 2: 13.
34 Bayrakdar, İslâm Felsefesine Giriş, 181.
35 Aydın, “Ahlâk”, DİA, 2: 13.
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mümkün olmayacaktır. Bu anlaşılmayı ise, akıl sağlanmaktadır. Bu anlam-
da, ahlâkî metinlerin insan, tarih veya kültürle olan münasebetini insandaki 
akıl yetisi kurmaktadır.36

Hz. Peygamberin ahlâkının şeklî hüviyeti, rivayet veya uygulamalar 
yoluyla belirli kültürlerde varlığını sürdürebilir. Ancak bu şekil ve uygula-
maların özü veya mahiyetini muhafaza edip bunu, farklı kültür ve medeni-
yetlere ya da tarihin diğer dönemlerine taşıyacak olan nitelik akıldır. Zira 
canlı, aklî değerlendirme veya esnetmeler olmadan, kaskatı bloklar halinde 
birbirine taban tabana zıt veya ortak noktaları sınırlı kültürler arasındaki 
geçişkenliği sağlamak ya da zamanın değişen koşulları arasındaki mesafe-
yi kapatıp, yeni süreçlere ortak olmak mümkün olmayacaktır. Meselenin 
aklî boyutu göz ardı edildiği takdirde, naklî olanın da zaman ve mekâna 
yenik düşerek, kalıcı ve kuşatıcı bir işlevsellik üretemeyeceğinin altını çiz-
memiz gerekmektedir. Bu durumda, ufku daraltılan nebevî ahlâkın, “âlem-
lere rahmet olarak gönderilme” iddiası da sönecektir.

Bu, meselenin daha ziyade dış dünyaya dönük evrensel boyutunu 
oluşturmaktadır. Bunun bir de Müslümanlara bakan kısmından söz etmek 
gerekir ki, orada da ciddi sorunlar göze çarpmaktadır. Yukarıda vurguladı-
ğımız gibi ahlâk, aksiyolojinin temelini oluşturmaktadır. Zira güçlü değer-
ler sisteminin altında, onu var eden sağlam ahlâkî ilkeler yer almaktadır. Bu 
anlamda ahlâk ile aksiyoloji arasında varoluşsal bir ilişki söz konusudur. 
Buradan hareketle, bugün İslâm dünyasının değer üretme konusunda ya-
şadığı zorlukların temelinde büyük oranda uygulanan sorunlu ahlâkî anla-
yış veya uygulamaların yattığını ifade edebiliriz. Zira İslâm coğrafyasının 
pek çok yerinde Hz. Peygamberin ahlâkı olarak benimsenen uygulamalar 
gerek bir değer varlığı gerekse değerlerin mihrakı olarak Müslüman’ı tari-
hin dışına itip, işlevsiz hale getirmektedir. İnsanları bu hale getiren ahlâk 
anlayışlarının şekli ve özüyle birlikte gerçekten Hz. Peygambere aidiyeti 
ciddi bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu problemin de, tarihsel 
olduğu kadar güncel, yerel olduğu kadar evrensel bir zihin veya akılla ele 
alınmadığı takdirde üstesinden gelmek mümkün olamayacaktır. Tabiatıyla, 

36 Hüseyin Karaman, “İslâm Ahlâkının Kaynakları”, İslâm Ahlâk Esasları ve Felsefesi, ed. Müfit 
Selim Saruhan (Ankara: Grafiker Yayınları, 2013), 2: 40-41.
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diğer konularda olduğu gibi işin burasında da, ilahî tabii dokusunu yitirme-
miş insanın aklî değerlendirmelerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Nebevî ahlâkın aklî boyutundan söz etmemiz, onun kaynağını be-
lirlemeye yönelik rasyonel bir çaba içerisine girdiğimiz anlamına gelme-
melidir. Burada, kaynaklıktan ziyade ahlâkın yapısı veya doğası üzerinde 
bir değerlendirme yapılmaktadır. Bu da, bir yandan nebevî ahlâkın değişen 
tarihsel veya kültürel koşullara göre nasıl tatbik edilebileceği düşüncesin-
den, bir diğer yandan da bugün İslâm dünyasında bir değer krizine yol 
açıp, türlü kavgalara sebep olan ahlâk anlayışlarının Hz. Peygambere aidi-
yetine dair sorgulamalardan kaynaklanmaktadır.

Öyleyse ahlâkî metin veya bunların pratik uygulamaları üzerinde 
yapılan aklî değerlendirmeler, bir yandan nebevî ahlâkın farklı kültür ve 
değişen zaman koşullarında uygulanabilme imkân ve yollarını gösterirken, 
bir diğer yandan da İslâm dünyasında tatbik edilen ahlâkın Hz. Peygambe-
re aidiyetine dair gerçekliği ortaya çıkaracaktır. Bütün bu zihinsel çabalar 
ise, aynı zamanda rasyonel birer veri olarak kendini dışa vurmaktadır. İs-
lâm ahlâk felsefesi, nebevî ahlâk üzerindeki değerlendirmelerden gelen bu 
yeni verilerle birlikte hem yapısal olarak büyüyecek, hem de muhtemelen 
daha önce hiç alışık olmadığı yepyeni bir çehreye kavuşacaktır. Böylece, 
Hz. Peygamberin ahlâkını anlamaya veya ona ilişkin herhangi bir sorunu 
çözmeye yönelik yapılan her bir değerlendirme veya yorum, nebevî ah-
lâk ile felsefî ahlâk arasındaki mesafeyi kapatacağı gibi, bu durum aynı 
zamanda, ilkinden diğeri üzerine yepyeni verilerin akışı anlamına da gele-
cektir. Temin edilen bu yeni verilerle birlikte İslâm ahlâk felsefesi, gücüyle 
birlikte özgünlüğünü de artıracaktır.

Kavramsal Zenginleşme
Herhangi bir görüş, kuram veya fikrin iki temel boyutundan söz edi-

lebilir. Bunlardan birisi, düşünsel yapının kendisi, bir diğeri ise, bunu inşa 
eden kavramsal örgü veya malzemedir. Tabiatıyla, maksadın hâsıl olması 
hususunda yapının kendisi kadar, bu yapıda kullanılan malzeme de önem 
arz etmektedir. Bu anlamda İslâm ahlâk felsefesinin köken olarak varlı-
ğını büyük oranda Yunan ahlâk düşüncesine borçlu olsa da, süreç içeri-
sinde gerek yapısal olarak, gerekse yapıyı oluşturan kavramsal malzeme 
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bakımından çok önemli farklılaşmalara şahitlik ettiğini de söyleyebiliriz. 
Bu farklılaşmalarda ise, gerek Kur’ân ve gerekse onun somut ve canlı bir 
örneği olan Hz. Peygamberin ahlâk anlayışının belirleyici olduğunu ifade 
edebiliriz. Meselenin yapısal boyutu üzerindeki nebevî yansımaları bazı 
misaller eşliğinde yukarıda vurgulamıştık. Orada, Hz. Peygamberin ahlâk 
programının, İslâm ahlâk felsefesi üzerinde yapısal değişiklikleri de ihtiva 
eden bir özgünlük sağladığından söz etmiştik. Burada ise meselenin kav-
ramsal boyutu üzerinde durmak istiyoruz.

Arapça’da seciye, huy, karakter, tabiat gibi muhtelif anlamlara gelen 
ahlâk kavramı, hulk veya huluk kelimelerinin çoğulu olarak kullanılmak-
tadır.37 İnsanın fizikî yapısı olarak ifade edebileceğimiz sûret için halk, iç 
dünyasını ifade eden sîret için ise hulk kelimelerinin kullanımı söz konu-
sudur. Buna göre, başta hadisler olmak üzere İslâmî kaynaklarda hulk ve 
ahlâk terimlerinin, genellikle iyi ve kötü huyları, fazilet ve reziletleri ifa-
de etmek üzere kullanıldığı görülmektedir. Burada özellikle iyi huylar ve 
faziletli davranışları vurgulamak üzere, hüsnü’l-huluk, mehasinü’l-ahlâk, 
mekarimü’l-ahlâk, el-ahlâku’l-hasene, el-ahlâku’l-hamîde gibi müspet; 
kötü veya çirkin huylar için ise, süü’l-huluk, el-ahlâku’z-zemîme, el-ah-
lâku’s-seyyie gibi menfi terkipler oluşturulduğu görülmektedir. Yanı sıra, 
iyi huy veya davranışları ifade etmek üzere bir (birr), takva, hidayet, sırat-ı 
müstakim, sıdk, amel-i salih, hayır, maruf, ihsan, hasene ve istikamet gibi 
yine müspet; kötü huy veya davranışları ifade etmek üzere ise ism, dalâl, 
fahşâ, münker, bağy, seyyie, heva, israf, fısk, fücûr, hatîe, zulüm gibi men-
fi nitelemelere başvurulduğu görülmektedir. Ahlâkla ilgili bu kavramsal 
zenginlik hem Kur’ân’da, hem de Hadisler’de mevcuttur. Ayrıca salt Ha-
dislere mahsus olmak üzere ahlâk veya hulk kelimelerinin de kullanıldığını 
ifade edebiliriz.38

İslâm filozoflarının, herhangi bir ahlâkî konu veya problemi ele 
alırken, İslâm ahlâkının anlam haritasını oluşturan bu kavram örgüsün-
den sıklıkla yararlandıklarını söyleyebiliriz. Bu anlamda onların, örneğin 
hikmeti anlatırken ma’rifetullahtan, dindarlığı anlatırken adaletten, şecaatı 

37 Ahmet Hamdi Akseki, Ahlâk İlmi ve İslâm Âhlâkı, Sad. Ali Arslan Aydın, (Ankara: Nur Yayınları, 
trz.), 28.

38 Çağrıcı, “Ahlâk”, DİA, 2:1-2.
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anlatırken cihad, sabır, şükür ve tevekkülden, iffeti anlatırken utanma ve 
kanaat gibi din orijinli kavramsal malzemeyi kullandıkları görülmekte-
dir. Yanı sıra, daha önce de vurguladığımız gibi mesela Farabî’nin, ahlâkî 
anlayış ve tutumların mahiyetine göre oluşan devlet şekillerini nitelemek 
üzere kullanmış olduğu fazilet, fasık, dalalet veya cahil gibi nitelemeler de 
bütünüyle İslâmî terminolojiye özgü kavramlardan oluşmaktadır.39 Bu tür 
kavramların Hadis kitaplarında yer alan kavramsal malzemenin sadece bir 
kısmını oluşturduğunu ifade edebiliriz. Ahlâkî alana mahsus bu kavram ör-
güsü, örneklerde de görüldüğü gibi, İslâm filozoflarının gerek duydukları 
her durumda kullanmak üzere başvurdukları bir hazne hükmündedir.

Hürriyetçi Ahlâk
Genel İslâm ahlâkının temel motifinin iyilik ve takva olduğu ifa-

de edebilir. Bu iyilik ve takvanın ölçüsü ise, Allah ve Hz. Peygambere 
itaattir. Kur’ân ve Hadislerde bu husus ciddi bir yekûn teşkil etmektedir. 
Bu anlamda esas olarak İslâm ahlâkı demek, Kur’ân ve Hz. Peygamberin 
hayatı üzerinden ilahî iradenin emir ve yasaklarına tabii olmak anlamına 
gelmektedir. Ancak gerek fiillerin oluşum ve gelişim gerekse bunların uy-
gulanma süreçlerinde ilahî iradeye bağlılığı şart koşan İslâm ahlâkının bu 
itaatçi karakterinin yanında bir de, insanın akıl, irade ve vicdan gibi özsel 
niteliklerine vurgu yapan hürriyetçi boyutundan söz edilebilir ki, işte me-
selenin burası, daha çok rasyonel değerlendirmelerle yol alan İslâm ahlâk 
felsefesiyle müşterek bir noktayı oluşturmaktadır.

Meseleyi somutlaştırarak devam edecek olursak; Hz. Peygamber bir 
defasında, iyilik yapmak veya Allah’a itaat etmenin, şekilsellikten öte iç 
muhasebeleri ihtiva ettiğini vurgulamak üzere iki defa göğsüne işaret ede-
rek, takvanın “kalpte” olduğunu gösterir. Bu hadisin bir diğer rivayeti ise 
şöyledir: “Allah sizin şeklinize değil, kalplerinize bakar.”40 Macit Fahri 
bu hadisin, anlam olarak bunu tamamlayan; “Ameller niyetlere göredir ve 
herkes, neye niyet etmişse onu elde edecektir.”41 şeklindeki bir diğer hadis-

39 Aydın, “Ahlâk”, DİA, 2: 12-13.
40 Müslim, “Birr”, 33; İbn Mâce, “Zühd”, 9.
41 Buhârî, “Bedü’l-Vahy”, 1; Müslim, “İmare”, 155.
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le birlikte ele alınması gerektiğine işaret ettikten sonra niyetin mahallinin, 
İslâm’da din ve kalp olduğunu ifade etmektedir.42

Bir yandan kâmil bir mümin olmanın yanında iyi bir insan, diğer 
yandan da özellikle ahlâkî fiillerin mihrakı olması bakımından İslâm di-
ninde kalbin ne kadar önemli olduğunu gösteren Hz. Peygamberin buna 
benzer daha başka beyanlarına da rastlamak mümkündür. Bu anlamda ör-
neğin; “İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlık-
lı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.”43 
şeklindeki hadise göre de kalp, insanın manen sağlıklı olup olmadığına 
dair bir ölçü mahiyetindedir. Bunun yanı sıra, “Sana her ne fetva verseler 
de, bir de kalbinden fetva al.”44 şeklindeki hadis de yine kalbin, doğru ve 
yanlış için bir miyar veya kıstas olabileceğini vurgulamaktadır.45 Hz. Pey-
gamberin burada kalbi, ahlâkî iyi veya kötüyü belirleyen bir ölçü olarak 
görmesi dikkat çekicidir. Anlaşılmaktadır ki, hakikatin ölçüsünü belirleme 
hususunda burada, ilahî olandan veya onunla birlikte, insanî alana doğru 
bir inisiyatif aktarımı söz konusudur.

Bir gün arkadaşlarından birisi Hz. Peygambere, iyilik ve günahın 
mahiyetini sorar. Bunun üzerine o; “İyilik, güzel ahlâktır. Günah ise, vic-
danını meşgul eden ve insanların ondan haberdar olmalarını istemediğin 
şeydir.”46 şeklinde cevap verir.47 Hz. Peygamber yine vicdana vurgu yapa-
rak şu beyanda bulunur; “Bir insan iyilik yaptığında sevinç, kötülük yap-
tığında üzüntü duyabiliyorsa artık o, gerçekten mümindir.”48 Onun, benzer 
şekilde iyilik ve kötülüğü, kişinin vicdanında meydana getirdiği etkilen-
menin mahiyetine bağlı olarak tanımladığı hadisleri de vardır.49

Ahlâkî olarak iyi veya kötünün belirlenmesinde bir önceki paragraf-
ta kalbe verilen inisiyatif burada vicdana verilmektedir. Bu alanların her 
ikisinde de insan, iyi veya doğrunun ölçüsü haline gelmektedir. Bu pers-

42 Macid Fahri, İslâm Ahlâk Teorileri, çev. Muammer İskenderoğlu/Atilla Arkan (İstanbul: Litera 
Yayıncılık, 2014), 43-47.

43 Buhârî, “Îmân”, 39; Müslim, “Müsâkât”, 107.
44 Ahmed b. Hanbel, Müsned, I: 194.
45 Akseki, Ahlâk İlmi ve İslâm Âhlâkı, 109-110.
46 Müslim, “Birr”, 14; Tirmizî, “Zühd”, 247.
47 İmam Buhârî, Edebu’l-Müfred, trc. ve thk. Rauf Pehlivan (İstanbul: Motif Yayınları, 2005), 117-118.
48 Ahmed b. Hanbel, Müsned, I: 398.
49 Müslim. “Birr”, 14. 15; Tirmizî, “Zühd”, 52.
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pektifi ifade eden bir başka hadiste ise; “Helal de haram da bellidir; bu 
ikisi arasında ise şüpheli durumlar vardır. Şüphelerden sakınan kişi dininin 
şerefini korumuş olur.”50 denilerek, kalp ve vicdanın, her ikisinin rolüne 
birden vurgu yapılmaktadır.

Hz. Peygamberin çocukluğundan itibaren tam bir saflık ve duruluk 
içerisinde tabiatını bozmadan ilahî mesajı doğru olarak anlayacak şekilde 
kendini muhafaza ettiğini biliyoruz. Onun bu özelliğinin, halktan kendisi-
ne “el-Emîn” sıfatı olarak verilen güzel davranışlarına da yansıdığı tarihi 
bir hakikattir. Onun bu temiz tabiatının Peygamberliğine kadar kendisine 
kılavuzluk ettiğine vurgu yapan bazı çevreler, ondaki bu özelliği, güçlü bir 
vicdanın varlığına bağlamaktadır. Hz. Peygamberin nübüvvetinden önce, 
bir yardımlaşma ve dayanışma organizasyonu olarak ortaya çıkan “Hıl-
fu’l-Fudûl” gibi müspet hareketler içerisinde yer alması da onun fıtratında-
ki duruluğun bir başka göstergesi olarak okunabilir.51 

Ahlâkî fiillerin oluşum veya uygulanmasında kalp veya vicdana ha-
kemlik rolünün veriliyor olması bir yönüyle bize, geleneksel İslâm ahlâ-
kına hâkim olan itaatçi tutumla birlikte, insanı merkeze alan teşvik edici 
veya inisiyatifçi bir başka anlayışının da var olduğunu göstermektedir. Bu-
rada, daha önce olmayıp sonradan ortaya çıkan veya hiç olmayan bir şeyin 
verilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Tabiatıyla buradaki maksa-
dımız, genel İslâm ahlâkının bünyesinde zaten var olan böyle bir anlayışın 
altını çizmektir. Buna göre ahlâkî fiillerin oluşum ve gelişim süreçleriyle 
ilgili olarak kalp veya vicdana ait çıkarımları da, insana mahsus aklî de-
ğerlendirmelerin bir devamı olarak görmek yanlış olmayacaktır. O halde 
zihin, kalp ve vicdan yoluyla, nebevî ahlâka dayanarak elde edilen bütün 
bu insanî teşebbüslerin neticelerini aynı zamanda, İslâm ahlâk felsefesinin 
hanesine yazılan birer veri olarak değerlendirmek mümkün görünmektedir.

Gelinen noktada, Hz. Peygamberin ahlâk anlayışının, İslâm ahlâk 
felsefesine çok yönlü bir veri akışı sağladığını söyleyebiliriz. Buradan ha-
reketle nebevî ahlâkın, felsefî ahlâk için, güçlü ve derin olmanın ötesinde 
çok özgün bir kaynaklık hüviyeti oluşturduğu ifade edilebilir. Yapılan bu 

50 Buhârî, “İman”, 39; Müslim, “Mükâsât”, 107-108.
51 Enver Uysal, “Dindarlığın Ahlâkî Temeli Üzerine Bazı Düşünceler”, İslâm Ahlâk Esasları ve 

Felsefesi, ed. Müfit Selim Saruhan (Ankara: Grafiker Yayınları, 2013), 114.
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değerlendirmenin hudut ve şümulünü yeni eklemelerle birlikte daha da ge-
nişletebiliriz. Bu anlamda örneğin; İslâm filozoflarının, Hz. Peygamberin 
ahlâkına dair yaptıkları direkt alıntı veya atıflardan, âlemlere rahmet olarak 
gönderilen bir peygamberin ortaya koyduğu ahlâk programının evrensel 
perspektifini ele almaya kadar, daha birçok yeni konu veya örnekler ekle-
nerek, çalışma sürdürülebilir. Ancak bunu daha da genişletmek yapılan bu 
çalışmanın sınırlarını aşmak anlamına gelecektir.

Konumuzu nihayete erdirirken şunu vurgulamak isteriz ki; şayet 
akıl veya ahlâkın tanım, sınır veya problemlerini Yunan felsefe veya fikri-
yatına indirger ve salt oraya bağlı kalarak yol almaya çalışırsak, Hz. Pey-
gamberin ahlâkı ile İslâm ahlâk felsefesi arasındaki mesafeyi kapatmamız 
güçleşebilir. Bu durumda, böyle bir kaynaklık hüviyeti de oluşmayacaktır. 
Diğer yandan, Hz. Peygamberin ahlâkı üzerinde herhangi bir aklî değer-
lendirmeyi mubah görmeyip, onu belirli kültürel zihin kodlarına mahkûm 
eden katı Selefi çevrelerle birlikte yürümek de benzer sorunlar üretecektir. 
Zira bunlara göre de Hz. Peygamberin ahlâkının, İslâm ahlâk felsefesi için 
bir kaynaklık oluşturması şöyle dursun, bu iki alanın bir araya gelmesi bile 
söz konusu değildir. 

Ancak, bu her iki uç görüşe de teslim olmak yerine, nebevî ahlâkın 
vahiy eksenli olduğunu göz ardı etmeden, uygulanma imkânı bulabilme-
si için, anlaşılması gerektiğinden hareketle, bu ahlâkî ilkeler kendini aklî 
veya felsefî değerlendirmelere açabilir. Dahası, bu bir tercihten öte bir zo-
runluluk gibi durmaktadır. İşin burası, meselenin nebevî ahlâka bakan kıs-
mını oluşturmaktadır. Diğer yandan, yukarıda vurguladığımız gibi, İslâm 
ahlâk felsefesinin bir diğer adı olarak da kullanılan “amel-i hikmet”, İslâm 
filozoflarıyla birlikte Mutasavvıf ve Kelamcıları da içine alan İslâm dü-
şüncesinin kendine özgü terminolojisiyle oluşmuş bir ahlâk anlayışını vur-
gulamaktadır. Tabiatıyla, Yunan tesirine rağmen İslâm ahlak felsefesinin, 
zaman içerisinde ortaya çıkan yeni verilerle birlikte belirli bir mahiyet de-
ğişimine uğradığının altını çizmemiz gerekir. Yanı sıra, İslâm ahlâk felse-
fesine hâkim olan akıl ile Yunan ahlâk felsefesine hâkim olan akıl arasında 
da belirli bir nitelik veya mahiyet farkı olduğunu52 hesaba katarsak, İslâm 
filozoflarının ahlâk anlayışları ile nebevî ahlak arasındaki mesafe daha da 
52 Bayrakdar, İslâm Felsefesine Giriş, 123-124.
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kapanacaktır. Bu durumda hem nebevî ahlâk, hem de İslâm ahlâk felsefe-
si olmak üzere, meselenin her iki boyutunda da birbirine karşı doğal bir 
ihtiyaç veya yakınlık hali kendini hissettirmektedir. Öyleyse burada bize 
düşen, dışarıdan müdahalelerle bu iki alanı ayrıştırmak yerine, bu ihtiyaç 
veya yakınlık halini de göz önüne alarak süreci doğal akışına bırakmak 
olmalıdır. Hal böyle olduğu zaman, bir yandan hayatiyet kazanma amacın-
da olan nebevî ahlâk, aklî değerlendirmelerle daha anlaşılır hale gelirken, 
diğer yandan da İslâm ahlâk felsefesi ortaya çıkan bu yeni verilerle birlikte 
büyüyerek, daha da güçlenecektir.
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İslam Öncesi Peygamberlerde Nebevi Ahlâk
(Hz. Musa ve Hz. Davud Örneği)

İsmail Taşpınar*1*

Giriş
Kur’ân-ı Kerim, Müslümanların Hz. Peygamber’in tebliğini daha 

iyi anlayabilmesi için çeşitli örnek olaylar zikreder. Bunlardan biri de Hz. 
Peygamber’den önce yaşamış olan peygamberlerin hayatından önemli ke-
sitlerin örnek olarak zikredilmesidir. Kur’ân, Resûlullah’ın tebliğ vazife-
sini yaparken karşılaştığı olayların benzerlerinin daha önceki peygamber-
lerin hayatlarında da yaşandığına dikkat çeker. Böylece, bir yandan Resû-
lullah’ın yaşadıkları karşısında Allah’ın devamlı onunla birlikte olduğunu 
hatırlamasını sağlarken, diğer yandan Müslümanların bu olaylardan ibret 
almalarını ister.

Kur’ân’da, Hz. Peygamber’den önce yaşayan peygamberlerin kıs-
saları anlatılırken onların tebliğ faaliyetlerini yerine getirirken içinde bu-
lundukları zor şartlar karşısında nasıl tavır takındıkları, doğruluktan hiçbir 
zaman ayrılmadıkları, Allah’ı daima zikrettikleri, belalar karşısında sabret-
tikleri zikredilir. Peygamberlerin, nübüvvet görevlerini yerine getirirken, 
nebevi ahlaka uygun olarak kendilerine gönderildikleri kavimlerini imana 
davet ederken kendilerinin de bu imana uygun davrandıklarından bahse-
dilir.

1*  Prof. Dr., Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, 
itaspinar@marmara.edu.tr.
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Kur’ân’da zikredilen peygamber kıssaları genel olarak değerlendi-
rildiğinde, özellikle onların getirdikleri şeriatın farklılıkları üzerinde du-
rulmaz. Aksine, bütün peygamber kıssaları, her bir peygamberin tebliğ va-
zifelerini yaparken onların nebevi ahlak boyutu üzerinde durur ve onlardan 
örnekler aktarır. Peygamberlerin bu ahlaki faziletleri sadece Kur’ân’da zik-
redilmekle kalmaz. Peygamberlerin ahlaki özelliklerinden Resûlullah’tan 
nakledilen hadislerde de bahsedilmektedir.

Kur’ân ve hadislerde nakledilen kıssalar değerlendirildiğinde, Hz. 
Peygamber’den önce yaşamış olan her bir peygamberin hayatı, asıl itiba-
riyle nebevi ahlakın örnek hayatlarda birer tecellisi gibidir. Bu kaynaklarda 
zikredilen her bir peygamberin bir ahlaki fazileti ve meziyeti anlatılmak 
üzere dile getirildiği görülmektedir. Bu bölümde, yukarıda işaret edilen 
ahlaki özelliklerin, başta Kur’ân’daki kıssalar olmak üzere, Resûlullah’tan 
önce gelen belli başlı peygamberlerin hayatlarından örnekler vererek ince-
lenmeye çalışılacaktır.

Bu yazıda, Hz. Peygamber’den önce yaşamış olan peygamberlerin 
ahlaki özelliklerinden bahsedilecektir. Yazıda, sadece Kur’ân’daki ayetler-
le yetinilmeyecek, aynı zamanda önceki peygamberlerin ahlaki özellikleri-
ne dair hadislerde verilen bilgilere de değinilecektir. Böylece, “Ben güzel 
ahlakı tamamlamak üzere gönderildim”1 buyuran Hz. Peygamber’den ön-
ceki bazı peygamberlerin ahlaki özellikleri ortaya konmuş olacaktır. Yine 
yazıda yer yer benzer açıklamaların yer aldığı Kitab-ı Mukaddes’teki cüm-
lelere de atıfta bulunulacaktır.2

Peygamberlerde Nebevî Ahlakın Temelleri
İlk peygamber Hz. Âdem’den son peygamber Hz. Muhammed’e 

kadar pek çok peygamber gelip geçmiştir. Gönderilen peygamberlerin sa-
yısı konusunda Kur’ân’da herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bir hadiste 
peygamberlerin sayısının 124.000 olduğu, bunlardan 315’ini resullerin teş-
kil ettiği haber verilmektedir.3 Fakat bir âyette “Andolsun, senden önce de 
1 Malik b. Enes, “Hüsnü’l-hulk”, Muvatta, (Abu Dabi: Müessesetü Zayed b. Sultan, 2004), 1: 8.
2 Kur’ân’daki peygamber kıssaları ile Yahudi ve Hıristiyan kutsal kitabı olan Kitab-ı Mukaddes’teki 

kıssalar arasındaki ilişkiye dair daha geniş bilgi için bk.: Şinasi Gündüz, “Kur’ân Kıssalarının 
Kaynağı Eski Ahit mi? Yapı, Muhteva ve Kaynak Açısından Torah Kıssaları”, Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 10 (1998), 49-88.

3 Ahmed b. Hanbel, Müsned, V: 266.
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peygamberler gönderdik. Onlardan sana kıssalarını anlattığımız kimseler 
de var. Sana kıssalarını bildirmediğimiz kimseler de var...”4 buyurulması 
göz önünde bulundurulacak olursa; peygamberlerin sayısı ile ilgili bir ra-
kam belirlemeksizin “Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e kadar gönderilmiş 
olan peygamberlerin hepsine inandım, hepsinin hak ve gerçek olduklarını 
kabul ettim” demenin bir Müslüman için yeterli olacağı kabul edilmekte-
dir.

Fahreddin Râzî, peygamberlerin ahlaki özelliklerinin esaslarından 
bahsederken, onların öncelikle insanlara tebliğ faaliyetlerini hakkıyla yap-
malarını sağlayacak bazı vasıflara sahip olmaları gerektiğini belirtir. Râzî, 
bu özellikleri dört temel başlık altında özetler.

(1) Bid’at ve Küfürden Masum Olmaları
Râzî, bütün ümmetin peygamberlerin küfür ve bid’atten masum 

oldukları hususunda tam bir ittifak halinde olduğunu belirtir. Ümmetine 
örnek olacak peygamberlerin, kendi getirdikleri dini inançlara öncelikle 
kendileri iman etmesi gerekir. Bu nedenle, peygamberlerin günah işleme-
lerini aynı zamanda küfür kabul edenlerin bu görüşleri tutarsızdır. Her ne 
kadar Haricilerin Fudayliye mezhebi ile Rafizi ve Kerramiye mezhepleri 
peygamberlerin günah işleyebileceklerini kabul etseler de, bu görüşler ba-
tıl kabul edilmiştir. İbn Hazm ise, Kitabü’l-Fasl adlı eserinde bu mezhepler 
gibi Yahudi ve Hıristiyanların da peygamberlerin günah işleyebilecekleri-
ni kabul ettiklerini belirtir. İbn Hazm’ın bu görüşünü destekleyen bilgiler, 
başta Yahudi kutsal kitabı Tevrat olmak üzere Eski Ahid’i meydana getiren 
kitapların birçok kısmında yer almaktadır.

(2) Şer’î Hükümlerde Tahrif ve İhanette Bulunmamaları
İslam alimleri, Peygamberlerin kasıtlı veya kasıtsız Allah tarafından 

gelen şeriatler ve hükümlere ilişkin herhangi bir şekilde tahrif ve ihanet-
te bulunmalarının mümkün olamayacağı konusunda ittifak halindedirler. 
Aksi halde hiçbir şeriate ve hiçbir şeriatin hükmüne güven duyulamazdı. 
Peygamberlerin bu vasıfları, emanet sıfatı ile ifade edilmektedir.

Ayrıca Fahreddin er-Râzî, Peygamberlerin özelliklerinden bahse-
derken, onların kasıtlı olarak hata yapmalarının mümkün olamayacağını 
4 el-Mü’min 40/78.
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ve özellikle her türlü fiil ve hareketlerinde günahtan uzak duran kimseler 
olduklarını belirtir.

Peygamberlerin Ahlaki Özelliklerinden Örnekler
Kur’ân’daki peygamber kıssaları incelendiğinde, bu kıssaların her 

birinin bir peygamberin ahlaki faziletine ve vasfına işaret ettikleri gö-
rülmektedir. Aslında, bu kıssalarda anlatılan vasıfların ve güzel ahlakın 
tamamı, Kur’ân-ı Kerim’i Müslümanlara tebliğ eden Hz. Peygamber’in 
şahsında mündemiçtir. Zira, peygamberler ile ümmetleri üzerinden anlatı-
lan kıssalar, bir yönüyle aslında Rasulüllah ile ümmeti arasındaki o anda 
yaşanan bir olayı aydınlatmak üzere anlatılan kıssalardır. Müslümanların 
bu kıssalardan ibret alarak, ahlaki zaaflarının farkına varmaları ve onları 
düzeltmeleri istenmektedir. Ayrıca, Kur’ân’daki peygamber kıssalarının 
tamamında hakim olan temel mesaj, ahlakın dayandığı bir esas olarak tev-
hid mücadelesidir.5

Hz. Adem, günah işledikten sonra hatasını kabul edip tevbe etme 
erdeminin timsalidir. Hz. Yusuf, nefsin kötülüklere çağırması karşısında 
nefis mücadelesinden taviz vermemesi faziletinin örnek şahsiyeti olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Hz. Eyüp, her türlü bela ve musibete karşı sabır ve 
metanet gösterme yüceliğini temsil etmektedir. Kıssalardaki bu ve benzeri 
manevi ve ahlaki noktaların tasavvufi bir yaklaşımla izahı ve açıklamala-
rı ayrıca önem taşımaktadır. İbn Arabî’nin Füsûsu’l-Hikem adlı eserinde 
Kur’ân’da kıssaları anlatılan her bir peygamberin ahlaki ve manevi me-
ziyetlerini öne çıkaran ve onları yorumlayan açıklamalar yer almaktadır.6

Hz. Musa: İhlasa Eren Peygamber
Kaynaklarda İmran oğlu Musa olarak geçen ve kendisine semavi 

kitaplardan Tevrat verilen Hz. Musa, Kur’ân’da adından en çok söz edi-
len peygamberdir. Kur’ân’da adı en çok zikredilen peygamberler arasında 
ikinci sırayı alan Hz. İbrahim’in adı ise ancak onun yarısı kadar geçmek-

5 Tevrat ile Kur’ân’daki bu temel fark ile ilgili açıklamalar için bk.: Şinasi Gündüz, “Kur’ân 
Kıssalarının Kaynağı Eski Ahit mi? Yapı, Muhteva ve Kaynak Açısından Torah Kıssaları”, 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 10, (1998) 66-67.

6 Konu ile ilgili örnek açıklamalar için bk.: İbn Arabi, Fususü’l-Hikem, çev.: Nuri Gencosman, 
(Ankara 1956). Söz konusu kıssaların ahlaki şerhleri ile ilgili bk.: Ibn Arabi, Le Livre des Chatons 
des Sagesses, haz.: Charles-André Gilis, I-II, (Paris 1997); Ibn Arabi, La Sagesse des Prophètes: 
Fuçuç al-Hikam, çev. Titus Burckhardt, (Paris 1955).
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tedir. Hz. Musa ve kavmine dair Kur’ân’da yer alan bilgiler birkaç cüz 
tutacak kadar çoktur.

Kur’ân’da Hz. Musa’nın doğumundan Medyen’e kaçışı, Mısır’a 
dönüşü, sihirbazlarla karşılaşması, İsrailoğullarını Mısır’dan çıkarması, 
Sina Dağı’nda levhaları alışı ve Mukaddes Topraklara kavmini götürmesi 
olayları detaylı bir şekilde aktarılmaktadır. Hz. Musa, hayatının her bir dö-
nüm noktasında büyük imtihanlarla karşılaşmış, her defasında Allah’a olan 
imanı, samimi bağlılığı ve güveni sayesinde başarılı olmuştur. Bu nedenle 
Kur’ân’da Meryem suresinde kendisinden “ihlasa erdirilmiş” olarak bah-
sedilmektedir: “Kitapta Musa’yı da an. Çünkü o, ihlasa erdirilmiş bir rasül 
ve peygamberdi.”7

Hz. Musa, dinler ve peygamberler tarihinde gerçekten iz bırakmış 
büyük şahsiyetlerden biridir. O, tebliğ döneminin en zor anlarından biri 
olan Firavun’a karşı mücadelesinde taviz vermeyen kararlı tutumuyla ör-
nek şahsiyet ve bir peygamber olarak peygamberler tarihindeki seçkin ye-
rini almıştır.

Hz. Musa, Firavun’un sarayında yetişmiş genç yaşta iken ilk bü-
yük imtihanıyla karşılaşır. Sarayda büyük bir titizlik ve dikkatle büyütülen 
Musa, kral ailesine mensup olmanın serbestliği içinde arada bir çarşıya 
çıkar ve gezerdi. Kimliğini bilenler davranışlarındaki asaleti ile Musa’ya 
saygı duymakta idi. Bir gün, yine bir çarşı gezintisi esnasında iki kişinin 
birbiriyle kavga ettiklerini gördü. Bunlardan biri İsrailoğulları’ndan diğeri 
ise Mısır’lı bir kimse idi. İsrailoğulları’ndan olan kavgacı, Musa’dan yar-
dım ister. Musa da Mısırlıyı korkutmak ve kavgayı ayırmak amacıyla ona 
bir yumruk vurur ve onu öldürür. Oysa, Musa’nın onu öldürmeye hiç niyeti 
yokken böyle bir talihsiz durumla karşılaşır. Kazara gerçekleşen bu olay-
dan Hz. Musa, pişmanlık duyar ve Kasas suresinde de aktarıldığı üzere, 
“Rabbim! Ben cidden kendime yazık ettim. Beni koru, mağfiret et!”8 diye 
dua edip yalvarır. Ardından, bundan böyle fevri davranıp araştırıp sorma-
dan suçlu olanlara arka çıkmayacağına dair Allah’a söz verir.

Kur’ân, Hz. Musa’nın bu davranışından hareketle, genç ve delikanlı 
yaşlarda olan kimselerin bazen işin sonunun nereye varacağını düşünme-
7 Meryem 19/52.
8 Kasas 28/16.
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den büyük zararlar açabilecek durumlara düşebileceklerini hatırlatmakta-
dır. Ancak Kur’ân, Hz. Musa’nın işlediği bu hatanın farkına varınca tövbe 
ettiğini ve bir daha böyle bir hata etmemek üzere Allah’a söz verdiğinden 
bahseder. Böylece Hz. Musa, yaptığı hatayı kabul eden ve buradan ha-
reketle Allah’a tövbe ettikten sonra kendini düzeltme yönünde söz veren 
erdemli bir davranış örneği sergiler.

Mısır’da kazara işlediği cinayet nedeniyle sorgusuz sualsiz öldürü-
leceğini bilen Hz. Musa, Mısır’dan kaçar ve uzun bir yolculuktan sonra 
Akabe körfezinin doğu sahillerinde yer alan Medyen şehrine iltica eder. 
Medyen’e vardığında, orada bir kuyu başında koyun sürülerini sulamak 
için uğraşan oldukça büyük bir kalabalıkla karşılaşır. Kalabalığın biraz 
ötesinde iki kız, sürüleriyle kuyu başının tenhalaşmasını beklemektedir. 
Hz. Musa, bu kızların kalabalık sebebiyle kuyuya yaklaşamadıklarını gö-
rür. Yanlarına giden Hz. Musa, onların koyunlarını alır, kısa zamanda sular 
ve tekrar onlara teslim eder. Böylece kızlar, koyunlarını çabucak koyun-
larını sulayıp evlerine döner. Kur’ân’da, Kasas suresinde anlatılan kıssa-
ya göre Hz. Musa çok muhtaç olmasına rağmen,9 bu davranışından ötürü 
herhangi bir karşılık talep etmez. Hz. Musa, muhtaç vaziyette olmasına 
rağmen, ihtiyaç içinde olan insanların sıkıntısını gidermede herhangi bir 
karşılık beklememiştir. Bu davranışından, Hz. Musa’nın îsar ya da diğer-
gamlık olarak isimlendirilen yüksek ahlaki meziyete sahip bir şahsiyet ol-
duğu anlaşılmaktadır.

Bu olayda, Hz. Musa’nın diğer bir ahlaki vasfı, onu çoban olarak 
istihdam edecek Şuayb’ın kızının sözlerinden anlaşılmaktadır. Yine Kasas 
suresinde nakledildiğine göre, Şuayb’ın kızı babasına “Ücretle istihdam 
edeceklerin arasında kuşkusuz en hayırlısı, kuvvetli ve emin olanı budur” 
der.10 Peygamberler tarihini yazar müellifler, Şuayb’ın Hz. Musa’yı tercih 
etme sebeplerini açıklarken, Hz. Musa’nın “emin” oluşunun vasfını belirtir. 
Yani, emanet olarak aldığı koyunları, suladıktan sonra olduğu gibi kızlara 
tekrar teslim etmesi, onun güvenilir olduğunun göstergesidir. Tefsirlerde 
Şuayb’ın, kızından Hz. Musa’nın “emin” ve “güvenilir” olduğunu nere-
den anladığını sorduğu nakledilir. Kızın da; “Beraber yürüdüğümüz sırada 

9 “Ya Rab! Bana göndereceğin her hayra, her nimete muhtacım! dedi.” (Kasas 28/23).
10 Kasas 28/26.
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onun önümden gidiyordum. Bana tedirginlik vermemek için arkasından 
yürümemi istedi” dediği nakledilir.11 Peygamberlerin en önemli ahlaki va-
sıflarından biri olan “eminlik” ve “güvenilirlik” vasfı, onların peygamber 
olarak seçilmeden önce sahip oldukları en temel vasıf olduğu anlaşılmak-
tadır. İnsanların dünya işlerinde ve insan ilişkilerinde güvenmediği kimse-
lerin, ahiret ve gabya dair vereceği haberlere inanması mümkün olamaz.

Hz. Davud: Adaletli Hükümdar
Hükümdarlıkla peygamberlik görevini birlikte yürüten Hz. Davud, 

aynı zamanda dört büyük semavi kitaptan Zebur’un kendisine verildi-
ği peygamberdir. Hz. Davud’un adı Kur’ân’da on altı defa geçmektedir. 
Hadis kaynakları, Hz. Davud hakkında ibadeti, çalışkanlığı ve alın teriyle 
geçindiğinden bahsetmektedir.

Ancak, Allah’ın övgüyle bahsettiği en önemli özelliği, “fasl-ı hitab” 
sahibi olması yani hüküm verirken adaleti azami gözeten bir ahlaka sahip 
olmasıdır. Hz. Davud’un hüküm verirken davalılar arasında hak geçme-
mesine dikkat etmesi ve haksız hüküm vermemek için azami gayret gös-
termesi, onun bu şekilde övülmesine neden olmuştur. Ayet-i kerime, Hz. 
Davud’dan bahsederken hükümdarın hüküm verirken adaletli davranması-
nı, mülkünün devamı için en önemli özellik olduğunu şöyle dile getirmek-
tedir: “Davud’un mülkünü de kuvvetlendirdik. Ona hikmet ve fasl-ı hitab 
verdik.”12

Peygamberler tarihine dair eserler incelendiğinde, her bir peygam-
berin başkalarına muhtaç olmayacak şekilde hayatını idame ettirecek bir 
meslek sahibi oldukları görülmekte ve her birinin kabiliyetine göre mes-
leklerini icra ettikleri nakledilmektedir. Hz. Nuh, günün şartları içinde en 
mükemmel gemiyi inşa etmiştir.13 Hz. Davud ise, Kur’ân’ın açıkça ifa-
de ettiği üzere, “demircilik” sanatı ile meşgul olmuştur. Kur’ân’da, “Ona 
demiri de yumuşattık. Uzun zırhlar yap. Onları dokumada intizamı gözet 
diye buyurduk.”14 Başkalarının eline bakmadan kendi alın teri ve el eme-
ğiyle geçinmek, peygamberlerin en önemli ahlaki vasıflarındandır. İşte, 

11 İbn Kesir, El-Bidaye, I: 224.
12 Sâd 38/20.
13 Hud 11/37; Müminun 23/27.
14 Sebe 34/10-11.
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Hz. Davud da rivayete göre demircilik sanatında döğmeye, örse, çekice, 
balyoza o kadar hakimdir ki, demir elinde balmumuna, hamura ve çamura 
şekil verir gibi şekil alırdı. Her ne kadar Fahrettin er-Razi, Hz. Davud’un 
bu yeteneğini aletlere bağlamayı “itikat zayıflığı” olarak kabul etse de; El-
malılı gibi müfessirler, ayetin Razi’nin karşı çıktığı anlamı da ihtiva etti-
ğini yani Hz. Davud’un demircilik aletlerine hakimiyet yeteneği olduğu 
anlamını içerdiğini belirtmektedir.15

Bir hükümdar-peygamber olarak Hz. Davud’un, ülkesinin refahını 
ve her türlü saldırıdan korunmasını sağlaması gerektiğinin şüphesiz far-
kında idi. Her ne kadar peygamberin savaş aleti üretmesini “peygamberin 
güzel ve faydalı işlerle uğraşması”na yakıştıramayan müfessirler olsa da, 
insanların yok olmasının önüne geçmek ve barışı korumak için demirden 
“zırh” ve savaş aleti imal etmesi bir hükümdar-peygamber olan Hz. Da-
vud’un en önemli ahlaki meziyetlerindendir. Peygamberler tarihini anlatan 
kitaplarda nakledildiğine göre, Hz. Davud ürettiği zırhları satarak kendi-
sinin ve ailesinin geçimini temin etmekte ve kendi el emeği ile geçinmek-
te idi. Hatta, zırh yapımı sayesinde mâişeti bollaşan Hz. Davud, fakir ve 
miskinlere sadaka verir, malının üçte birini Müslümanların işleri için sarf 
ederdi. Bu da, Hz. Davud’un toplumun alt kesiminin durumlarına duyarlı 
bir ahlaka sahip olduğu anlaşılmaktadır.

Çalışmamak, gücü ve kuvveti yerinde olduğu halde tembel tembel 
oturmak, şuna buna el açıp dilenmek ahlaki bir zaaf ve günah addedil-
miştir. Hz. Davud’un kendi elinin emeği ile geçinmesi ahlaki meziyeti, 
Hz. Peygamber’in de dikkatini çekmiştir. Nitekim bir hadisinde buna işaret 
ederek şöyle söylemektedir: “Hiçbir kişi asla kendi elinin emeğinden daha 
hayırlı bir rızık yememiştir. Zira, Allah elçisi Davud da elinin kazancını 
yerdi.”16

Bütün bu güzel hasletlere ve ahlaki meziyetlere sahip olan Hz. Davud, 
aynı zamanda bu ahlaki özelliklerini gölgelemek için peygamberler tarihinde 
hakkında en fazla iftira edilen ve yalan habere maruz kalan peygamberdir. 
Yahudi ve Hıristiyan kutsal kitabı olan Kitab-ı Mukaddes ile onun tefsiri ma-

15 Razi, Tefsir, 25: 245-246; Elmalılı, Hak Dini Kur’ân Dili, 6: 3949.
16 Buhârî, “Büyû’”, 15; Malik, Muvatta, “Sadaka”, 1; İbn Mace, “Ticarat”, 1; İbn Hanbel, el-

Müsned, 3, 466. 
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hiyetinde olan Talmud ve diğer eserler, İslam inancına göre kabul edilme-
si mümkün olmayan bu tür iftiralara ait birçok örnek barındırmaktadır. Bu 
konudaki sınır tanımayan rivayetleri işiten Hz. Ali’nin, Hz. Davud’a nispet 
edilen bu rivayetleri anlatanlara 160 sopa vuracağını ilan ettiği nakledilmek-
tedir. Hz. Ali’nin bu ictihadı, peygamberlere yapılacak iftiranın cezası sayıla-
caktır. Aynı durumdan şikayet eden İbn Arabî ise, “bir adam bir peygamberin 
zina ettiğini söylerse bize göre öldürülür” hükmünü verir.17
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İkinci Bölüm

Hz. Peygamber’in Ahlakının Kur’ânî Temelleri





“O’nun Ahlakı Kur’ân’dı”:  
Kur’ân’da Ahlak’ın Konumu ve Hususiyetleri Üzerine  

Değerlendirmeler*

Kadir GÖMBEYAZ*1

Giriş 
Hz. Peygamber’in ahlakının nasıllığına dair bir soruya Hz. Âişe’nin 

verdiği cevap meşhurdur: “Siz Kur’ân okumuyor musunuz? O’nun ahlakı 
Kur’ân’dı.” Peki Kur’ân’ın ahlakî öğretisi nedir ve Kur’ân ahlaka nasıl 
bir rol yüklemekte, nasıl bir konum atfetmektedir? Ahlâk, Kur’ân’da mer-
kezî bir rol üstlenir. Zira o, insanlar arasındaki ilişkiyi düzenleyen birta-
kım davranış kalıplarından ibaret değildir. Ahlak Kur’ân’da Allah’ın en 
belirgin vasfıdır, zira Allah “ahlakî bir varlık”tır. Gerçi bu durum İslam ile 
sınırlı olmayıp Yahudîlik ve Hristiyanlık gibi Sâmî dinlerinde de böyledir. 
Aslında Kur’ân Hz. Âdem’den son peygamber Hz. Muhammed’e değin 
aynı inanç esaslarının tebliğ edildiği tek bir hak dinden, yani İslam’dan 
bahseder. Bu anlamıyla İslam’ın ilahının en önemli hususiyeti ahlakî bir 
varlık oluşudur. O, Grek felsefesinde olduğu üzere salt yaratıcı bir ilke ol-
mayıp insanla kuralları ve sınırları belli ahlakî bir ilişki içerisindedir. Her 
an onun hayatına kendisine çizdiği ahlakî sınırlar çerçevesinde müdahale 
eder. Böylece İslam’ın tanrısı sınırsız gücünü dilediği gibi kontrolsüzce 
kullanan bir varlık olmayıp hangi bağlamda nasıl davranacağı belli olan 

*  Dr. Öğr. Üyesi, Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, kadir.gombeyaz@kocaeli.edu.tr
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ve insandan da ahlakî karşılık bekleyen bir varlıktır. Kur’ân Allah’ı sadece 
insanın tanıyıp kulluk etmesi gereken bir yaratıcı olarak resmetmez. O, 
aynı zamanda insan için ahlakî bir modeldir ve insan diğer varlıklarla iliş-
kisinde Allah’tan nasıl davranması gerektiğini de öğrenir. Mutasavvıflar bu 
durumu “Allah’ın ahlakıyla ahlaklanmak/Tahalluk bi-hulkıllâh” tabiriyle 
ifade ederler.

I- Varlıklar Arası İlişkinin Temeli Olarak Ahlak
Kur’ân’a göre dünyadaki her şey insanın hizmetine sunulmuştur. 

Bunun sebebi insanın özgür iradeye sahip bir varlık olarak imtihandan ge-
çirilmesidir. Allah “kimin daha güzel işler yapacağını” görmek için hayatı 
ve ölümü var etmiş ve insanı yaptığı her şeyin karşılığını göreceği ve he-
sabını vereceği bir dünya hayatına bırakmıştır. Ancak burada onu terket-
miş de değildir. Sürekli hayatına irade ve kudretiyle müdahil olmaktadır. 
Ancak onun müdahalesini hesaba çekilmenin ve sorumlu kılınmanın bir 
gereği olarak insanın tercihleri yönlendirmektedir. Bu, Allah’ın insanın her 
istediğini yaratması anlamına gelmez. Bazen Allah insanı dilemediği du-
rumlarla da baş başa bırakır; bundaki hedef insanın bu durumlarla başa çı-
kabilmesi ve imtihanı kazanabilmesidir. Bu ahlakî zemin üzerinde Kur’ân 
Allah’tan insana, insandan Allah’a ve insandan insana yönelik ilişkinin 
esaslarını koyar. Bu esasların mahiyeti “ahlakî”dir. 

1. Allah’tan İnsana Doğru Ahlakî İlişki
Allah insanı yaratmak, onu maddi ve manevi nimetlerle donatmak 

ve bunu her an sürdürmek suretiyle ikrâm ve in’âma (kerem) dayalı bir 
ilişki başlatır. Bu, insandan gelecek zorunlu bir ahlakî karşılığı içerir: Ya 
nimet verene teşekkür (şükrân) ya da nankörlük (küfrân) (immâ şâkiran 
ve immâ kefûra1/dileyen şükreden olur, dileyen ise kâfir). İnsan kendisine 
nimetler bahşedene yönelik bu iki cevaptan birini vermek durumundadır. 
Ya bu içinde bulunduğu âlemi kendisine uygun şartlarda yaratan ve yine 
kendisine özenli bir muamele ile davranan varlığın kim oluşunu araştırır, 
ona samimi biçimde (ihlas) kulluk eylemleriyle (ibâdet) minnettarlığını 
sunar ve hayatını onun çizdiği istikamet üzere götürür; ya da onu tanımaz, 
umursamaz, yokmuş gibi davranır veya ona ve onu hatırlatan her şeye düş-
1 İnsan 76/3.
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man olur. İnsanın Allah’tan gelen nimete vereceği cevap aslında Allah’ın 
vereceği ahlakî cevabın da zeminini oluşturur. Şükür tarzında verilen ce-
vap, karşısında rahmeti bol bir ilahı; nankörlük cevabı da âdil bir ilahı bu-
lur. Her iki cevabı da aslında insan belirlemektedir. Bu bağlamda Allah’ın 
ahlakî bir duruşu ve garantisi vardır: Kimsenin hakkı zayi edilmez ve zerre 
miktarınca bile zulmedilmez: “Kim bir iyilik getirirse ona bundan daha 
hayırlı bir karşılık vardır. Kim bir kötülük getirirse o kötülük işleyenler, 
ancak yaptıkları kadar ceza görürler.”2

İnsanın sunacağı teşekküre karşı Allah daha fazla iyilikle karşılık 
vermek suretiyle teşekkürü ile (şekûr); nankörlük edene karşı ise zerre 
miktarı da olsa zulüm karışmayan adaletiyle cevap veren ahlakî bir var-
lıktır ve insan için diğer insanlarla gireceği ilişkide de bir modeldir. Bu 
anlamda Kur’ân’daki Allah’ın ahlakî bir varlık oluşu insan açısından fonk-
siyoneldir ve insan için bir anlam ifade eder.

Rahmet
“Kur’ân’ı ilk okuyuşta derhal üzerimizde kalan etki, Allah’ın sonsuz 

yüceliği ve de sonsuz merhametli oluşudur.”3 Allah Teala insanı imtihan 
için gönderdiği bu dünyayı önce ona en uygun şekilde hazırlamış, daha 
sonra en güzel kıvamda (ahsen-i takvîm) insanı yaratmış ve hayatı boyunca 
türlü nimetlerle desteklemek suretiyle ona olan rahmetini başlatmıştır. O, 
sadece maddi nimetlerle desteklemez insanı, peygamber ve kitap gönder-
me şeklinde doğru yolu göstermek (hidâye) suretiyle de manevi nimetlerle 
donatır. İnsanın imtihanı zordur, zira mecazî bir ifadeyle bu, koskoca dağ-
ların bile yüklenmek istemeyeceği4 bir yüktür. Ama bu esnada Allah her 
daim insanın sadrını açtığı sürece ve insan da nankörlük etmediği müddet-
çe karşısında değil, yanındadır, onun dostudur (velî). Lakin insan zaman 
zaman nankörlük göstergesi eylemlerde bulunabilir, ne de olsa yük ağırdır 
ve insan da acelecidir, kendisini hedeften şaşırtacak kendisine sevimli gö-
rünen bir sürü çeldirici de vardır. Yanlış işler yapmak her zaman imkân 
dahilindedir. Ancak aslolan yanlış iş yaptıktan sonraki tavırdır. Bunu derin 
bir pişmanlığın (tevbe) ve bir daha yapmama kararlılığının takip etmesi 

2 Kasas 28/84; benzeri diğer âyetler için bk. Nisa 4/40, En’am 6/160, Neml 27/89-90, Şûra 42/23.
3 Fazlur Rahman, Ana Konularıyla Kur’ân, 4. Bsk., (Ankara: Ankara Okulu Yay., 1998), 30.
4 Ahzab 33/72.
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gerekir. Nitekim her samimi tevbenin karşılığı yalnızca bağışlanmaktır. Bu 
kapıdan asla boş çevrilme söz konusu değildir.

Rahmeti ifade eden Rahmân ve Rahîm isimleri Kur’ân’da ‘Rab’ is-
minden sonra Allah için en çok kullanılan isimlerdir.5 Tefsirlerde çoğu za-
man Rahman “mümin olsun kâfir olsun tüm insanlara”; Rahîm ise “sadece 
müminlere” yönelik merhameti ifade ettiği söylenir. Ayrıca her surenin 
başında bulunan ve her hayırlı işin anahtarı olarak ifade edilen besmelede 
bile Allah’a eşlik eden iki sıfatın Rahman ve Rahim olduğu görülür. O, 
erhamu’r-râhimîn, yani merhametlilerin en merhametlisidir.

Kerem
Arapça’da cömertliği ifade eden “kerem” kavramı, daha ilk nâzil 

olan vahiyde,6 Allah’ın kendisini takdim ettiği bir ontolojik vasıf olarak 
yaratıcı oluşundan sonraki ahlakî sıfatların ilkidir: “Oku! Yaratan Rabbi-
nin adıyla. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku! Rabbin büyük lütuf 
sahibidir (el-ekrem)…” Üstelik Allah bu sıfatı en üst derecesini ifade eden 
ism-i tafdîl kalıbıyla zikretmiştir: el-Ekrem. Fahreddîn er-Râzî, ekrem ke-
limesini “kendisine karşı suç işledikten sonra bile sana karşı ihsanını hem 
de ziyadeleştirerek devam ettiren…”7 şeklinde açıklar. Ziyadeleştirmenin 
amacı suç işleyen kulun mahcup olup hatasından dönmesini temindir.

Allah’ın kulunu nimetlendirmesi maddî ve manevî şekilde gerçek-
leşir:

İn’âm (Maddî Nimetlendirme)
Allah Kur’ân’da değişik yerlerde genel anlamda insana özelde de ilk 

muhatap kitlesine saçtığı nimetleri vurgular: O, insanı en güzel kıvamda 
yaratmış, içindekilerle birlikte dünyayı onun hizmetine sunmuş; Kureyş’e 
güvenli bir ticaret yapma imkânı sunmuş, çevresindeki insanlar güvenlik 
sıkıntıları yaşarken Mekke’yi güvenli kılmıştır. Hz. Peygamber’i yetim, 
şaşırmış ve fakir bulup barındırmış, doğru yola iletmiş, zenginleştirmiş, 
göğsüne genişlik vermiş, kevseri tahsis etmiştir.

5 Muhammed Fuâd Abdülbâkî, Mu’cemü’l-müfehres li-elfâzi’l-Kur’âni’l-Kerîm, (Beyrut: Dâru 
İhyâi’t-Türâs, 1845), 307-309.

6 Alak 96/1-5.
7 Fahreddîn Râzî, Mefâtîhu’l-gayb (Kahire: el-Matbaatü’l-Behiyye, 1938), 32: 16.
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Hidâye (Manevî Nimetlendirme)
Allah Teala nefse takvasını ve fücurunu ilham etmekle8, elest bez-

minde Allah’ı Rab olarak tanıyacaklarına dair bir anlaşma yapmakla,9 -bu 
iki âyet insanın doğuştan Allah’ı tanıma, iyiyi ve kötüyü bilip iyiye karşı 
bir temayül ile yarattığı şeklinde yorumlanır-, ona doğru ile yanlışı ayırt 
edebilecek kulak, göz ve kalp (akıl) verme10 şeklinde ilk etapta verdiği 
hidayetini peygamber gönderme, kitaplar indirme ile en üst seviyeye ulaş-
tırır. Peygamber gönderme ve kitap indirme insanın nankörlüğüne dair 
Allah’a karşı ileri süreceği mazeretleri ortadan kaldırır. O nedenle pey-
gamberleri ve kitapları inkarda merhamet yoktur. Zira Allah’ın merhameti 
adalete zarar veren ve maraz doğuran bir mahiyete sahip değildir.

Mahabbet ve Velâyet
Allah ile insan arasında çok ciddi bir ontolojik farklılık bulunmasına 

rağmen, Kur’ân Allah’ın insanla sevgi temelli bir ilişki içinde olduğunu 
söyler. O keremine karşılık şükür ile cevap veren insanı sevmekte; onun 
hayrını ve menfaatini düşünen bir dost olarak davranmaktadır. Aksi du-
rumda olanları ise sevmez. Örneğin; Kur’ân’da Allah’ın iyi davrananları, 
tevbe edenleri ve temizlenenleri, müttakileri, sabredenleri, tevekkül eden-
leri sevdiği; aşırı gidenleri, kâfirleri, zâlimleri ise sevmediği bildirilir. Bu 
sevgi ilişkisi Allah’a teşekkür ile cevap veren mümin kullardan da Allah’a 
doğru işlemektedir. Müminler sırf Allah’ın veçhini, yani onun memnuniyet 
ve rızasını aramak ve O’na kavuşmak için amelde bulunurlar. Allah mü-
minlerin/inananların dostudur (velî).

Allah’ın insanla ve insanın da Allah’la sevgi temelli bir ilişki kurma-
sı, ibadetlerdeki gösterişi ve çıkarcılığı da ortadan kaldırır. Aslında Kur’ân 
ödül ve ceza (cennet ve cehennem) karşılığında birtakım emir ve yasaklar 
getirerek birtakım ahlakî meziyetler kazandırmak istemekle birlikte bunu 
sevgiye dayalı bir boyuta taşımak hedefindedir. Bu bakımdan Kur’ân’da 
ahlakın cennet nimetlerini elde etmek amacına yönelik bir sonuççu ve 
hazcı olmayıp Kant’ın kategorik emirleri gibi sonucunu hedeflemeyen sırf 
Allah’ın sevgisi ve rızasını kazanma hedefinde niyetçi ve ödevci bir mahi-

8 Şems 91/7-8.
9 A’raf 7/172.
10 Nahl 16/78.
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yeti arzuladığı söylenebilir. Ancak bunun insan cinsinin geneli için geçerli 
olamayacağı realitesini de gözden kaçırmadığı ve bu noktada realist dav-
randığı için ödül ve cezayı muhakkak koyar. Allah’ın sevgisini ve rızasını 
kazanma hedefinde olmak da bir nevi sonuççu ve çıkarcı bir anlayış olarak 
görülebilirse de esasen bu, maddi bir getirisi olan durum değildir. Nitekim 
Yunus Emre’nin “Cennet cennet dedikleri birkaç köşk ile birkaç huri, iste-
yene ver sen ânı, bana seni gerek seni” dediği nokta budur.

Afv
Bir yandan ibadetlerin zorluğu, diğer yandan insanı günaha çeken 

şeylerin cazibesi karşısında zaman zaman zayıf kalan ve günaha düşerek 
kendine yazık eden insanı ancak günahlarını affedecek bir Allah kurtarabi-
lir. Kur’ân’da Allah’ın affediciliği o kadar çok vurgulanır ki, O’ndan ümit 
kesmek için ancak O’nun varlığını görmezden gelmek (küfür) gerekir.

Adâlet
Kur’ân’da Allah’ın ahlakî özelliklerinin başında adaletli oluşu zik-

redilir. O zerre miktarı da olsa kimseye haksızlık etmez. Cehenneme giren 
ancak kendi işlediği günahları sebebiyle girmektedir.

Zulümden Münezzehlik
Kur’ân’da Allah’ın iyilik edenlere karşı on katı ile karşılık vereceği, 

kötülük edenlere ise sadece dengiyle ceza vereceği belirtilir ve onların asla 
haksızlığa uğratılmayacağı vurgulanır.  Allah’ın adâletinin kusursuz tecel-
li edeceğini en iyi yansıtan anlatımların başında ahirette kurulacak olan 
ve amellerin tartılacağı terazilerdir. Bu teraziler objektif değerlendirmeyi 
temsil etmektedir ve kişinin teraziye koyduğu amel neyi gösteriyorsa kişi 
onu görecektir.

Kur’ân’a göre insan Allah tarafından hiçbir şekilde haksızlığa uğ-
ratılmayacağı garantisini hissetmelidir. Bu noktada Allah sonsuz güç ve 
kudretini adalet ve hikmet ilkeleri ile bizzat kendisi sınırlamış ve bunlara 
uyacağını taahhüt etmiştir: “Ben kullara asla zulmedici (م değilim.”11 (ظَلَّ

Va’d ve Va’îdine Sadâkat
Kur’ân’da Allah emir ve yasakları doğrultusunda yaşayan mümin-

lere gerek dünyevî gerekse uhrevî birtakım vaatlerde bulunurken uymayan 

11 Kâf 50/29; ayrıca bkz. Âl-i İmrân 3/182, Enfâl 8/51, Hacc 22/10, Fussilet 41/46.
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âsilere ise va’îdde bulunur. Sınırsız ve sonsuz bir güce sahip olmasına ve 
insana karşı da herhangi bir sorumluluğa sahip olmamasına rağmen adalet 
ve hikmeti gereği va’dine sâdık kalacağı sözünü verir: “Allah asla va’din-
den dönmez.”12

2. İnsandan Allah’a Doğru Ahlakî İlişki
Daha önce de belirtildiği üzere Allah’ın insanı yaratması ve ona 

maddi manevî nimetlerini lütfetmesiyle başlayan ahlakî ilişki insanın ve-
receği cevapla devam edecektir. Buna karşı insan iki cevaptan birini ver-
mek durumundadır: Minnettarlık veya nankörlük: “Şüphesiz biz ona yolu 
gösterdik. İster şükredici (şâkir) olur ister nankör (kefûr).”13 İşte insandan 
Allah’a yönelik ilişki bu iki temel üzerinde şekillenir. İnsan ya nimet ve-
rene şükredecek ve bu şükrün gerektirdiği işleri (tâat) samimiyetle (ihlâs) 
sergileyecek ya da nankörlük edip bunun gereklerini yapacaktır. Yalnız bu 
iki tavır da karşılıksız kalmayacak, şükredene karşı Allah’ın daha fazla 
lütfu; nankörlük edene de karşılığı kadar cezası söz konusu olacaktır: “… 
(Süleyman) onu (Melikenin tahtını) yanı başına yerleşmiş olarak görünce: 
Bu, dedi, şükür mü edeceğim, yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni sı-
namak üzere Rabbimin (gösterdiği) lütfundandır. Şükreden ancak kendisi 
için şükretmiş olur, nankörlük edene gelince, o bilsin ki, Rabbimin hiçbir 
şeye ihtiyacı yoktur, çok kerem sahibidir.”14

İnsandan Allah’a Müspet İlişki: Şükür
Kendisine nimet veren yaratıcısına karşı insanın minnettarlık içeri-

sinde olması beklenir. Şükür kalpte, dilde ve fiilde gerçekleşir. Şükrün en 
önemli göstergesi imandır ve “şükür imana o kadar yakındır ki, Kur’ân’da 
çok defa şükür iman manasında kullanılmıştır.”15

a. Şükrün Kalp Boyutu
İman
İnsandan beklenen, ister vahye muhatap olsun isterse de olmasın, 

kendi etrafına bakması ve bu dünyada kendisine özel bir muamelede bu-
12 Âl-i İmrân 3/9, Ayrıca bk. Bakara 2/80, Âl-i İmran 3/194, Ra’d 13/31, Hacc 22/47, Rûm 30/6, 

Zümer 39/20.
13 İnsan 76/3.
14 Neml 27/40.
15 Toshihiko Izutsu, Kur’ân’da Allah ve İnsan, çev. Süleyman Ateş, (İstanbul: Yeni Ufuklar 

Neşriyat, ts.), 295.



118 TÜM YÖNLERİYLE HZ. PEYGAMBER VE AHLAKI

lunulduğunun farkına varması ve bu nimet sahibine karşı bir şükran his-
si duymasıdır. Böylece yaratıcının varlığına ve birliğine iman şükrün ilk 
göstergesi olmaktadır. İman aslında ahlak da dâhil her şeye değer katan 
bir adımdır. Ahlakî fiillerin değer ve bir hedef kazanabilmesi iman ile ol-
maktadır. Bu açıdan bakıldığında Kur’ân’a göre iman ile ahlaklılık birbi-
rini gerektiren birbirinden ayrılmaz şeylerdir. “Kim iman eder ve…” diye 
başlayan âyetlerin devamında ahlakî meziyetler zikredilir ve karşılığında 
da cennet vadedilir. Kur’ân’ı okuyan bir kişinin sanki imanın ahlakı zorun-
lu olarak içerdiği ve iman sahibi bir kişinin ahlaksız olamayacağı hissini 
edinmesi doğaldır. 

Takva
Allah’tan sakınmak anlamına gelen takva, Kur’ân’ın en temel kav-

ramlarından biridir ve müminin kalp hayatını şekillendirir. Takva aslında 
insanın yaptıklarının karşılığını göreceği ve hesap vereceği gerilimini iç 
dünyasında sürekli hissetmesidir. Bu gerilim onu dünya hayatının aldatıcı-
lığından ve çeldiriciliğinden koruyacaktır. Allah’tan sakınmak ve korkmak 
vahşi bir hayvanın saldırısından duyulan korku gibi olmayıp sevilen bir 
kişinin dostluğunu ve güvenini kaybetme endişesidir. Nitekim Kur’ân’da 
korkunun objesi Allah’ın azabı ve va’îdi olduğunda havf;16 Allah’ın zâtı 
olduğunda haşyet17 kelimesi kullanılır. Haşyette sevgi ve saygı temelinde 
yükselen bir korku bulunmaktadır. Bu korku kişiyi hem gönüllü ibâdete 
hem de ahlakî meziyetlerle donanmaya sevk etmekte; günah işlemekten 
sakınma konusunda ciddi bir motivasyon sağlamaktadır.

İhlâs
İhlâs, yani bir işi sadece Allah rızası için yapmak şükrün olmazsa 

olmaz bir parçasıdır. Zira samimi bir şekilde şükretmeyen ve bu şükrün 
gereklerini yerine getirmeyen kişi, Allah’ın kalpleri en iyi bilen bir varlık 
oluşunu bir nevi inkâr etmiştir ve aslında hiç şükretmemiştir, hatta gazabı 
bile hak etmektedir: “Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazla-
rını ciddiye almazlar. Onlar gösteriş yapanlardır, hayra da mâni olurlar.”18

16 Kâf 50/45.
17 Yâsîn 36/11, Kâf 50/33, Beyyine 98/8.
18 Mâ’ûn 107/4-7.
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Tevekkül
“İnsanların ellerinde bulunandan ümidi kesip Allah’ın nezdinde ola-

na güvenmek”19 demek olan tevekkül, pek çok âyette müminlerin karakte-
ristik özelliklerinden biridir.

b. Şükrün Dil Boyutu
Tenzîh
Şükrün dildeki tezahürlerinin ilki Allah’ı tüm eksik ve kusurlardan 

uzak tutmak, yani tenzihtir. Kur’ân’ın pek çok yerinde insanların tenzihe 
halel getirecek söz ve inançlarından bahsedilip düzeltilir.

Zikir
Allah’a minnettarlık hissi dile de dökülür ve müminler Rablerinin 

nimetlerini anarak onu hamd ile tesbih ederler. Kur’ân’da müminlerin 
gündüz ve gece Allah’ı çokça anmaları tavsiye edilir. Bu, kişinin kalben 
Allah ile olan bağlantısını koparmamasını ve çeldirici dünyaya karşı uya-
nık kalmasını temin eder. Nitekim bir düşüncenin, hissin, fikrin dil ile de 
ifadelendirilmesi ve tekrarlarla pekiştirilmesi benlikte kökleşmesini ve 
güçlenmesini sağlar. Dile dökülmemiş fikir veya inanç, sönme tehlikesi ile 
karşı karşıyadır.

c. Şükrün Fiil Boyutu
İbâdet
İbâdet eylemleri şükür halinin zâhirdeki en önemli yansımasıdır. 

Zira minnettarlık hissi davranışta kendisini göstermez ise bu, samimiyet-
sizliğe ve tutarsızlığa işaret eder. 

Tevbe
Tevbe kişideki şükrün samimiyetini gösterir ve bu bir dil eylemi de-

ğil, kalbî ve fiilî bir davranıştır. O nedenle samimi olmalıdır.
Sıdk
Bir hükmün veya haberin realiteye uygunluğu demek olan sıdk, bir 

müminin olmazsa olmaz vasfıdır. Müminden Allah ve Resûlüne iman edip 
bağlılık sözü verdikten sonra her durum ve şartta buna bağlı kalması bekle-
nir: “Müminler ancak Allah’a ve Resûlüne iman eden, ondan asla şüpheye 
19 Seyyid Şerif el-Cürcânî, Ta’rîfât Islahât-ı Sûfiyye Tercümesi adıyla Osmanlı Türkçesine çev. 

Abdülaziz Mecdî Tolun; Tercüme ve notlarla yayına haz. Abdurrahman Acer (İstanbul: Litera 
Yayıncılık, 2014), 109.
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düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşanlardır. İşte doğ-
rular (sâdıkîn) ancak onlardır.”20

3. İnsandan Allah’a Menfi İlişki: Nankörlük
Kur’ân’da insanoğlunun nankörlüğünden, sıkıntıya düştüğünde 

Allah’ı hatırlayıp yalvarırken sıkıntıdan kurtulduktan sonra hiçbir şey ol-
mamış gibi davranmasından bahsedilerek nankörlük yerilir: “Öyle ise siz 
beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin.”21 
Nankörlüğün de tıpkı şükürde olduğu gibi kalp, dil ve fiil boyutları vardır:

Nankörlüğün Kalp Boyutu
İnkâr (küfr) ve Şirk
Allah’a karşı nankörlüğün en belirgin ifadesi Allah’ı tanımamak 

veya ona ortaklar koşmaktır. Hatta ortak koşmak çok daha çirkindir ve 
Allah her günahı affedebilirken şirki bağışlamaz.

Nifak-Riya
Allah’a karşı nankörlüğün yansımalarından belki de en çirkini ni-

faktır. Zira münafık içindeki inançsızlığı gizleyip mümin gibi davranmak-
ta, bu hâliyle kalpleri en iyi bilen Allah’ı kandırabileceğini düşünmektedir. 
Bu gerçekten büyük bir cür’etkârlık ve saygısızlıktır. İbadetlerin samimi-
yetsizce ve başkaları görsün diye yapılması da kalpte şükrün yerleşme-
diğini gösterir. Her ne kadar ibâdet şükrün göstergesi ise de gösteriş için 
yapılması veya baştan savma yerine getirilmesi aslında kalpte bir minnet-
tarlığın olmadığı, Allah’tan değil insanlardan medet umulduğunu gösterir 
ve çok çirkin bir iştir.

İstiğnâ-Kibir
İnsanın kendini yeterli ve başkasına muhtaç olmaktan uzak görmesi, 

hasılı kendi gücüne güvenmesi demektir: “Gerçek şu ki insan kendi ken-
dini yeterli görerek (isteğnâ) azar (tağâ).”22 Özellikle maddî imkânların 
çokluğu insanı diğer insanlara muhtaç olmaktan kurtardığı için insan bu 
hâli Allah’a karşı da göstermeye kalkar. Bu nedenle peygamberlerin risalet 
mücadelesinde inananların genelde yoksul; inkâr edenlerin de çoğunluğu-
nun zengin ve makam sahibi olması bu yüzdendir.
20 Hucurât 48/15.
21 Bakara 2/152.
22 Alak 96/6-7.
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Nankörlüğün Dil Boyutu
Allah’a İftira
Nankörlüğün dildeki yansımalarından biri Allah hakkında uluhiye-

tine yakışmayacak ifadeler kullanma, kendi heva ve hevesine göre verdiği 
hükümleri Allah’a nispet etme, yani O’na iftira etmektir: “Elleriyle kitap 
yazıp sonra onu az bir bedel karşılığında satmak için ‘Bu Allah katından-
dır’ diyenlere yazıklar olsun! Elleriyle kazandıklarından ötürü vay haline 
onların.”23 Allah adına konuşmak ve ona yalan isnat etmek büyük bir had-
sizliktir: “Kim Allah’a karşı yalan uydurandan daha zalimdir.”24

Vahiy ile Alay ve Mücadele
Nankörlüğü seçip inkâr edenlerin vahiy karşısındaki tutumları ge-

nellikle Peygamberin getirdiği ne varsa onunla alay etmek ve karşı mü-
cadeleye girmektir: “İnkâr edenler müstesna hiç kimse Allah’ın âyetleri 
hakkında tartışmaz…”25

Nankörlüğün Fiil Boyutu
İsyân
Allah’ın emirlerine itaatsizlik demektir. Nitekim ilk itaatsizlik Şey-

tan’dan Allah’ın Âdem’e secde et emrine yönelik gerçekleşmiştir. Şey-
tan’ın bu isyanının gerisinde kibri yatmaktadır.

Haddi Aşmak (isrâf)
İsrâf makul sınırları aşmak ve ölçünün dışına çıkmak demektir. İn-

san Allah’ın koyduğu sınırları tanımamak ve aşırı gitmek suretiyle nan-
körlük eder. Lut kavminin homoseksüelliği, Firavun’un zorbalığı, yeme 
içmede aşırılık hep israfın içerisindedir. Kur’ân’da sık sık insanın haddi 
aşmaması vurgulanır. Sınırları aşmak adaletten sapmaktır ve zulümdür.

4. İnsandan İnsana Doğru Ahlakî İlişki
Kur’ân’a baktığımızda ister insanların birbirleriyle isterse de toplum 

ile ilişkilerinde hukukî ve/veya ahlakî olsun bütün düzenlemelerin ortak 
hedefinin ilişkileri ıslâh etmek suretiyle insanlar arasında huzuru, sükû-
neti, barışı yani salâhı temin edip her türlü huzursuzluğun, bozulmanın 

23 Bakara 2/79.
24 En’am 6/21, A’râf 7/37, Yûnus 10/17, Kehf 18/17, Ankebût 28/68, Sâff 61/7.
25 Müminûn 40/4-5.
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yani fesâdın önüne geçmek olduğu görülmektedir. İster sevdiğimiz kişinin 
aleyhine de olsa âdil davranmak olsun, isterse de yabancı bir eve girerken 
izin istemek gibi bir âdâb-ı muâşeret kuralı olsun; ister insanlara haksız 
yere zulüm etmek olsun, isterse de dikkat çekmek için kadınların halhalla-
rını yere vurmaları olsun tüm düzenlemeler salâh ortamının temini içindir. 
Esasen her bir peygamber fesada uğrayan Allah-insan ve insan-insan ilişki-
sini ıslah etmek üzere gönderilmiştir. Nitekim Kur’ân’da neredeyse imanın 
geçtiği her yerde hemen onu takip eden kavram amel-i sâlihtir. Yani salâha 
hizmet eden her türlü iş. İman ve sâlih amel o denli birlikte zikredilir ki bu 
durum kelâmda iman ile amel arasındaki ilişkinin en önemli tartışma ko-
nularından biri olmasına yol açmıştır. “Erkek ve kadın, mümin olarak kim 
iyi bir amel işlerse ona mutlaka güzel bir hayat yaşatırız. Ve mükafatlarını 
elbette yapmakta olduklarının en güzeli ile veririz.”26

Kur’ân’ın insan-insan ilişkisinde yaptığı ahlakî düzenlemeleri yine 
kalp-dil-fiil şeklinde üç boyut üzerinden takip edebiliriz.

İnsandan İnsana Ahlakî İlişkinin Kalp Boyutu
İnsan-insan arasındaki ahlakî ilişkide dil ve diğer organlar buna uy-

gun salih ameller işleyebilmesi için önce kalbin ıslahı önemlidir. Bu bağ-
lamda Kur’ân’ın ortaya koyduğu prensipleri şu başlıklarda toplayabiliriz:

Tevazu
Kur’ân’ın insana en yakıştıramadığı hâl kibirdir. Zira o, İblîs’in is-

yanının ve kovulmasının sebebidir. O nedenle birçok âyette ve farklı bağ-
lamlarda insanın tevazu sahibi olması tavsiye edilir.

Hasetten Arınma
Hz. Peygamber’e iman etmeyenlerin bir kısmının asıl gerekçesi 

peygamberlik vazifesinin ona verilmiş olması idi: “Ehl-i Kitap’tan çoğu, 
hakikat apaçık kendilerine belli olduktan sonra sırf içlerindeki kıskançlık-
tan (hased) ötürü, sizi imanınızdan vazgeçirip küfre döndürmek ister.”27 O 
nedenle salaha uygun işler yapacak müminin öncelikle rotasını şaşırtacak 
hasetten kalbini temizlemesi gerekir.

26 Nahl 16/97.
27 Bakara 2/109.
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Hüsn-i Zan
Kur’ân müminlere sû-i zandan sakınmalarını emreder. Hz. Âişe’nin 

kendisine iftira atıldığı İfk hadisesinin akabinde temizliğinin ilan edildiği 
âyetlerde müminlere “hüsn-i zan beslemedikleri” için sert bir uyarı yapıl-
maktadır.”28

Sabır
Sabır imtihanın hiç de kolay olmadığı bu dünya hayatında kurtulu-

şun en önemli çaresidir ve sık sık müminlere karşılaşacakları musibet ve 
sıkıntılara sabretmeleri vurgulanır. Esasen sabır, dil ve fiilde de yansıyan 
bir haslettir, ancak temeli kalpte gerçekleşir.

İnsandan İnsana Ahlakî İlişkinin Dil Boyutu
Kalpte gerçekleştirilen ıslâh dile de yansımalıdır. Bu bağlamda orta-

ya konulan temel ilkeleri şu başlıklarda toplayabiliriz:
Sıdk
Söz ile vakıanın uyumu demek olan sıdkın hem insandan Allah’a 

hem de insandan insana yönelik ilişkide bulunması gerekir. Doğru sözlü-
lük ve yalan söylememek sadece âyetlerde değil hadislerde de müminin ol-
mazsa olmaz vasfı olarak nitelenir. Bunun yanında sıdkın bir başka boyutu 
da insanların sözleri ile yaptıklarının tutarlı olmasıdır. Yapmadığını söy-
lemek net bir ifade ile yerilir: “Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri 
niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında 
büyük bir nefretle karşılanır.”29 Yine sıdk bağlamında yalan yere yemin de 
çirkin bir iş olup ciddi cezayı gerektirir.

İftira ve Gıybetten Sakınma
Mümine yakışmayacak en önemli dil âfetlerinin başında birisinin 

arkasından hoşlanmayacağı bir şekilde konuşmak (gıybet) ile kişiyi yap-
madığı veya üzerinde bulunmayan kötü bir fiille suçlamak (iftira) gelir.

Alay ve Hakaretten Kaçınma
Kur’ân dil ile alenen gerçekleştirilen alay ve hakaret gibi çirkin iş-

leri yasaklamakla kalmaz, kaş göz işareti yapmak suretiyle gerçekleştirilen 
istihzaî hareketleri bile hoş görmez.

28 Nûr 24/12.
29 Sâff 61/2-3.
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İnsandan İnsana Ahlakî İlişkinin Fiil Boyutu
Kalpteki ve dildeki salahı diğer organlarla ve bir bütün olarak du-

ruşla devam ettirmek gerekmektedir. Bu bağlamdaki temel prensipleri de 
şöyle başlıklandırmak mümkündür.

Adâlet
Adâlet insan-insan ilişkisinin fiili boyutunun en önemli düsturudur. 

Bu konudaki en önemli örneklik bizzat Allah’ın kendisidir. Zira O, sınır-
sız kudretini adaletiyle sınırlandırmış ve zerre miktarınca dahi zulüm et-
meyeceğini bildirmiştir. Böylece insana bir model de olmuştur. Adâletin 
gerçekleşmesini temin için ortaya konan alt prensipler de vardır. Bunların 
başlıcaları aldatmamak, doğru şahitlik, emanete riayet, ahde vefadır.

İhsân
Güzel davranma ve iyilik yapma anlamlarına gelen ihsan, Kur’ân’da-

ki anahtar kavramlardan biridir. İhsânın gerçekleşmesini temin eden alt 
prensiplerin başlıcaları cömertlik ve affetmektir.

Sulh
İnsanlar arasındaki ilişkilerde sükûneti temin etme hedefindeki te-

mel sulh amelleri iyiliği emr, kötülüğü nehy, arabuluculuk, âmire itaat, iyi-
lerle dostluk, hududullaha riayet şeklinde sıralanabilir.

İffet
Kur’ân’da iffetsizliği anlatan temel kavramlar fahşâ ve fâhişedir. 

Âyette tüm fahşâ çeşitlerinin yasaklandığı bildirilir ve fahşâ şeytanla iliş-
kilendirilir. Zina, livata, müşrik Arapların bir âdeti olarak ölen babasının 
karısıyla evlenme hep fahşânın kapsamındadır. Başörtüsü ve dış örtü emir-
leri bile hep toplumun ıslahı ve haz peşinde koşan bir yapıya bürünmemesi 
içindir. Bu bağlamda zinaya yaklaştıracak ameller bile yasaklanır.

Âdâb-ı muâşeret/Görgü Kuralları
Kur’ân’da insan-insan ilişkisinde görgü kuralları diyebileceğimiz 

daha hassas ve ince ölçüler de getirilir. Örneğin; başkasının evine girerken 
izin istemek, eve girince selam vermek, hizmetçilerin efendilerinden, ço-
cukların da anne ve babalarından genellikle elbise değiştirilen vakitlerde 
izin isteyerek odaya girmeleri, davet edilmedikçe başkasının evine girme-
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mek, davet edildiklerinde de misafirliği uzun tutmamak gibi uyarılar örnek 
olarak verilebilir.

5. Kur’ân’da Ahlak Üzerine Genel Değerlendirmeler
Önceki başlık altında Kur’ân’da Allah-insan, insan-Allah ve in-

san-insan arasındaki ilişkinin mahiyeti olarak ortaya konan ahlaka dair 
tablodan hareketle birtakım genel değerlendirmeler yaparak Kur’ân’da 
ahlakın hususiyetlerini biri Kur’ân’da ahlakın genel çerçevesi diğeri de 
gelişim vetiresi olmak üzere iki başlıkta ele almak mümkündür.

Kur’ân’da Ahlakın Genel Çerçevesi Üzerine Değerlendirmeler
Dinî Bir Ahlak Oluşu
Kur’ân’ın ahlak öğretisi öncelikle dinî bir mahiyet arz eder. Bura-

da kastedilen ahlak sadece beşer düzleminde ele alınan bir şey olmayıp 
Allah’ı da işin içine katan Allah ile insan arasındaki ilişkiyi de belirleyen 
bir mahiyet arz etmekte ve ahlakî eylemler iman ve Allah’ın rızasını talep 
şartıyla değer kazanmaktadır.

Kur’ân muhatabından öncelikle şüpheden uzak, samimi bir iman ve 
teslimiyet talep eder. İmanı, kişinin sürekli kendisini yaptıklarından sor-
guya çekileceği şuuru ve yaptıklarıyla Allah’ın rızasını kaybetme korkusu 
demek olan takva takip eder. İman ve takva doğal bir şekilde ahlakî mezi-
yetlerin de insandan sudûr etmesini temin eder. O nedenle Kur’ân’ın anla-
tımında iman ile güzel ahlak madeni paranın yazı ve turası gibi ayrılmaz 
iki öğedir. Sanki iman sahibi bir müminin ahlaksız veya kötü ahlaklı olma-
sı mümkün değildir. Müminlerin özelliklerinin sayıldığı her yerde iman ve 
sâlih ameli ahlakî meziyetler takip eder. Sanki Kur’ân’a göre iman güzel 
ahlakın kendisine eşlik ettiği bir durumdur. Kur’ân’ı okuduğumuzda üze-
rimizde kalan izlenime göre iman kalbin tasdikinden ibaret değildir. Tasdik 
sadece sürecin başlangıcıdır. Burada “süreç” kelimesinin vurgulanması ge-
rekir. İman aslında son nefese kadar sürecek bir mücadelenin adıdır. Sanki 
o sürekli harlanması gereken bir ateş gibidir. 

Kur’ân’daki ahlak öğretisinin imanla sıkı bağlantısı ve imanın do-
ğal bir sonucu olarak görülmesi, ahlakın Kur’ân’da din şemsiyesi altında 
olduğunu görmemizi gerekli kılmaktadır. Aslında din de hayatın mümince 
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yaşanma tarzıdır. Bu nedenle hayata dair her şey aslında dinîdir. Ahlak da 
bundan nasibini alacaktır.

Kur’ân’daki ahlakın dinî oluşunun bir başka veçhesi ahlakî meziyet-
ler dediğimiz tutum ve davranışların Allah katında değer kazanmasının an-
cak Allah’ın rızası için yapılmış olmasına bağlı olmasıdır. Bu olmadığında 
ahlakî meziyetler ahirette hesaba çekildiğimizde karşılığını bulamayacaktır.

İşte Kur’ân’ın ahlak öğretisi, ahlakî tutum ve davranışların iman 
noktasından değerlendirilmesi ile bunların temelinde Allah rızasının ve 
ilahî iradeye uygunluğun gözetilmesi sebebiyle dinî bir mahiyet taşır.

Allah’ın Ahlakî Bir Varlık ve Model Oluşu
Kur’ân’daki Allah tasavvurunun en belirgin özelliği Allah’ın ahlakî 

bir varlık oluşu ve insanla ilişkisinde ahlakî ilkeler çerçevesinde hareket 
etmesidir. Allah bütün ahlakî erdemleri kendinde en üst derecede toplayan 
ve tüm ahlakî reziletlerden de münezzeh olan bir varlıktır. 

Allah’ın ahlakî varlık oluşu aslında insan açısından fonksiyoneldir. 
Zira Allah insan için ahlakî bir modeldir. Onun Kur’ân’da geçen tüm isim-
leri, sıfatları ve ahlakî duruşları insanı ahlaken yetiştirmeye ve ona örnek 
teşkil etmeye yönelik pedagojik bir mahiyet arz eder. Örneğin; Allah nasıl 
kendisini inkâr edene, hatta şirk koşana bile adaletiyle muamele ediyor ve 
zerre miktarınca zulüm etmiyorsa insan da âdil olmayı düstur edinmelidir. 
Yine nasıl kendisine karşı cürüm işleyip de samimi pişmanlık arz edeni 
affediyorsa, insan da böyle olmalıdır.

Allah’ın ahlakî örnekliğini en iyi ortaya koyan anlatılardan biri 
Duha Suresi’nde Peygamberimiz özelinde serdedilmiştir: “O seni yetim 
bulup barındırmadı mı? Şaşırmış bulup da yol göstermedi mi? Seni fakir 
bulup zengin etmedi mi? Öyleyse sen de yetimi sakın ezme, el açıp isteye-
ni sakın azarlama ve Rabbinin nimetini minnet ve şükürle an!”30

Bu örnekler, Allah’ın insan için örnek alınması gereken bir model 
olduğunu ortaya koymaktadır. Nitekim mutasavvıflar bu durumu “Tahal-
luk bi-hulkıllâh/Allah’ın ahlakıyla ahlaklanmak” ifadesiyle ortaya koy-
muşlardır. Diğer yandan Allah’ın Kur’ân’da kendisini ahlakî bir model 
olarak ortaya koyması ve dinini insanlara ulaştıran elçisi Hz. Muhammed’i 

30 Duhâ 93/6-11.
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de güzel ahlakı sebebiyle övmesi31 ve onda örneklik olduğunu belirtmesi.32 
ahlak ve değerler eğitiminde “modelle eğitim”in gerekliliğini ve etkililiği-
ni de ortaya koymaktadır.

Hazcı Olup Olmadığı
Kur’ân’da ahlakî meziyetlerin çoğu zaman bu dünyada olmasa bile 

ahirette birtakım maddi hazların elde edileceği mekân olan cennetle ödül-
lendirilmesi, ahlakî eylemlerin haz ve mutluluğu elde etmek üzere gerçek-
leştirileceğini kabul eden hazcı ahlak anlayışlarından biri kılıp kılmayaca-
ğı bu noktada sorulmalıdır.

Zahiren Kur’ân’ın ahlakî tutum ve davranışlar neticesinde maddi 
birtakım hazların elde edilmesi vaadi sunduğu açıktır. Ancak bunun bir 
aşama olduğunun kaydedilmesi gerekir. Zira pek çok âyet ahlakî erdem-
lerin aslında Allah’ın sevgisini ve rızasını kazanmak için yapılmasına teş-
vik etmektedir: “Onlar kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula, 
yetime ve esire yedirirler. ‘Biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz, sizden 
ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Biz çetin ve belalı bir günde 
Rabbimizden (onun azabına uğramaktan) korkarız’ derler.”33

Bu ifadeler Kur’ân’ın ahlak öğretisinin maddi ve bedeni hazları elde 
etme amacına matuf hazcı bir mahiyet taşımadığını göstermektedir. Ancak 
her ne kadar maddi olmasa bile Allah rızasını kazanma şeklinde de bir 
hedef konulmasının Kur’ân’daki ahlak öğretisini sonuççu yaptığı; böyle-
ce Kant’ın ödev ahlakından farklı olduğu söylenebilir. Ancak bu noktada 
Kur’ân’ın realist olduğunun altı çizilmelidir. Her ne kadar ahlakî eylem-
lerin öbür dünyada gerçekleşecek olsa bile cennet gibi herhangi bir maddi 
beklenti ile yapılmayıp sonucunun umursanmadığı, sadece Allah’ın sevgi 
ve rızasının talep edildiği bir çizgiye çekilmek istense de insanoğlunun 
topyekün böyle bir tutumu benimsemeyeceği âşikârdır. O noktada Kur’ân 
insan gerçeğinin farkındadır ve ona ‘bunu sadece yapılması gerektiği için 
yap’ şeklinde gerçek hayatta kâhir ekseriyetle yürümeyecek ütopik bir söy-
lemde bulunmaz. Ona cennet ve birtakım maddi hazlar sunar. Bu aslında 
ahlakî meziyetlerin bir süre sonra sonunda maddi hazların arzulanmadığı 

31 Kalem 68/4.
32 Ahzab 33/21.
33 İnsan 76/8-10.
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bir karakter haline gelmesi içindir. Nitekim ahlakın tanımında kökleşmiş 
meleke oluşu esasen kökleşene kadar yapılan egzersizlerle vuku bulur. Bu 
nedenle başlangıçta maddi haz hedefine yönelik başlayan ahlakî tutumla-
rın daha sonra meleke haline gelmesi arzulanır. Maddi haz beklentisi yerini 
Allah’ın rızasına bırakır. Aslında bu da bir sonuçtur ve beklentidir. Ancak 
sonuçsuz ve beklentisiz bir ahlakî duyarlılık oluşturmak belki ütopyadan 
başka bir şey değildir. Hulasa; cennet gibi maddi haz vaadi ve bir yönden Al-
lah’ın rızası gibi manevi bir sonuç elde etme hedefinden dolayı Kur’ân’daki 
ahlak öğretisini hazcı olduğu iddia edilebilirse de özellikle Allah’ın rızası 
için yapma pratiklerinin ahlakî tutum ve davranışları zamanla kökleşmiş bir 
meleke haline getireceği ve ‘başka türlü davranamama’ noktasına ulaştıra-
cağı hususu da gözden kaçırılmamalıdır. Bu anlamda Kur’ân’daki ahlakî öğ-
retinin hazcı olmadığı, ancak maddi veya manevi hiçbir sonucu düşünmek-
sizin başka türlü yapamamak gibi ödevci bir ahlak da olmadığı söylenebilir. 
Zira bu noktada insan gerçeğini ıskalamayıp realist olduğunun altı çizilme-
lidir. Aslında Yunus Emre’nin Bana Seni Gerek Seni dizelerinde yankılanan 
noktaya ulaştırma hedefine dikkat çekilmelidir.

Kur’ân’da Ahlakın Gelişim Vetiresi Üzerine Değerlendirmeler
Ahlak, Kur’ân’ın ilk nâzil olan âyetlerinden son nâzil olanına kadar 

güncelliğini kaybetmeyen temel bir konusudur. Mekke döneminin başla-
rında talep edilen ahlakî bir tutum veya davranış Medine döneminin so-
nunda da içeriğinde genişlemeler meydana gelmek suretiyle de olsa canlı-
lığını korur. Örneğin sabır erdemi, Mekke’de daha ziyade müşriklerin alay, 
hakaret ve saldırılarına karşı tahammül gösterme ve ibadetlerde sürekliliği 
temin şeklinde iken Medine’de buna düşmana karşı Allah yolunda savaşır-
ken kararlılık ve sebatkârlık gösterme anlamı ilave olmuştur. Yine Mekke 
döneminin en ağırlıklı ahlakî erdemi yoksula, yetime ve muhtaca karşı cö-
mertlik iken bu Medine döneminde zekât emrine dönüşür. Hülasa, ahlak 
Mekke döneminde bir topak hamur halinde iken Medine’de açılmıştır.

Mekke’de dünyadan yüz çevirme, mükafat ve nimetleri ahirette gör-
meyi umma şeklinde zâhidâne bir eğilim ağır basarken Medine’de daha 
dünyaya dönük, sosyal hayatın içinde, hatta onu şekillendirir vaziyette ol-



HZ. PEYGAMBER’İN AHLAKININ KUR’ANÎ TEMELLERİ 129

muştur. Bu aslında doğal bir neticedir. Çünkü Medine’de Müslüman toplu-
luk artık bir devlet haline gelmiştir.

Medine döneminde Mekke döneminde olmayan ciddi bir ahlakî re-
zilet de görünür oldu: nifâk. O nedenle Medine dönemindeki âyetlerin bir 
kısmı nifak üzerine yoğunlaşmıştır.

Yine Medine döneminde Mekke dönemindeki pek çok ahlakî ilke 
daha rafine hale gelmiştir. Örneğin; Mekke’de genel tarzda yapılan iffetli 
olun uyarısı, Medine’de gözlerinizi sakının, ziynetlerinizi belli etmeyin, 
tesettüre bürünün, işveli konuşmayın şeklinde daha da somutlaşmıştır. Sa-
vaş durumunda sadakat anlamında sıdk erdemi temel vurgu olmuştur. 

Kısacası; Mekke’de öz halinde verilen ahlakî düsturlar Medine’de 
dallanıp budaklanmıştır. Ancak Mekke döneminde fazilet olan ahlakî bir 
eylem Medine’de de faziletinden bir şey kaybetmemiştir. 

Sonuç

“Ahlâk, her şeyden önce bir ilişkiden ibarettir… Bu ilişkiyi insanla 
sınırlayan seküler ahlâk anlayışlarının aksine din (ilâhî dinler), onu Al-
lah’tan insana, insandan Allah’a ve insandan insana olmak üzere üç boyuta 
taşır. Buna göre, ahlâkî ilişkinin başlatıcısı, insana şekil verip yaratma ve 
onu ömrü boyunca maddî ve manevi nimetlerle desteklemek suretiyle cö-
mertliğini ve iyi niyetliliğini sergileyen Allah’tır. Allah’ın keremiyle başla-
yan bu ilişki insanın, biri müspet (şükür), diğeri menfi (nankörlük) olmak 
üzere iki temel cevabıyla devam eder. Din sadece insan-Allah ilişkisiyle 
ilgilenip, insanlar arasındaki ahlâkî gidişatı gündem dışı bırakmaz. Tam 
aksine insan-insan ahlâkî ilişkisi onun fazlasıyla gündemindedir ve onun 
ıslahı ana vazifelerindendir. Hatta üç büyük dinin kutsal kitaplarının ahlâkî 
Allah tasavvurları, buna hizmet eder. Yani insan hemcinsine karşı tavırla-
rında, Allah ona modellik oluşturur. Kısacası dinlerin geliş gayesini fesada 
uğramış insan-Allah ve insan-insan ilişkisini ıslah etmek, olması gereken 
çizgiye çekmek şeklinde ifade edebiliriz. Bu nedenle Hz. Peygamber (sas) 
ahlâkî güzellikleri tamamlamak için gönderilmiştir.
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Din, insandan Allah’a ve O’nun buyruklarına karşı samimi bir 
iman ve itaat ile kendi elleriyle yaptıklarının hesabını O’nun huzurunda 
vereceği şuurunu (takva) talep etmek ve ahlâkî fiillere sevap veya günah 
şeklinde değerler yüklemek suretiyle ahlâkî alanda, insanın heva ve he-
vesinden kaynaklanabilecek herhangi bir istismar ve gevşekliğin önüne 
geçmiş; ahlâklılığı da teşvik edici bir fonksiyon üstlenmiştir. Nitekim Kant 
da ödev ahlâkı öğretisinde yukarıda belirtilen zaafların önüne geçmek için 
Tanrı’nın varlığı ve ruhun ölümsüzlüğü şeklinde iki postulat kabul etmek 
zorunda kalmıştır. 

Kimin daha güzel amel edeceğini temyiz için oluşturulan bu imtihan 
dünyası, insan için bir ahlâkî mücadele alanıdır. Bu mücadelede güzel-
ce davrandığı (ihsan) takdirde Allah onun yardımcısıdır. O ne güzel bir 
dost ve ne güzel bir yardımcıdır.”

Kaynakça
Abdülbâkî, Muhammed Fuâd. Mu’cemü’l-müfehres li-elfâzi’l-Kur’â-

ni’l-Kerîm. Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türâs, 1845.
Fazlur Rahman. Ana Konularıyla Kur’ân. 4. Bsk., Ankara: Ankara Okulu 

Yay., 1998.
Gazzâlî. İhyâu ulûmi’d-dîn. I-IV, İstanbul 1321.
Gömbeyaz, Kadir. Kur’ân-ı Kerîm’de Ahlâk. Basılmamış Lisans Tezi. 

Bursa: Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2001.
Izutsu, Toshihiko. Kur’ân’da Allah ve İnsan. çev. Süleyman Ateş, İstanbul: 

Yeni Ufuklar Neşriyat, ts.
Râzî, Muhammed b. Ömer Fahreddîn. Mefâtîhu’l-gayb. I-XXXII, Kahire: 

el-Matbaatü’l-Behiyye, 1938.
Seyyid Şerif el-Cürcânî. Ta’rîfât Islahât-ı Sûfiyye Tercümesi. trc. Abdüla-

ziz Mecdî Tolun, haz. Abdurrahman Acer, İstanbul: Litera Yayıncı-
lık, 2014.

Tehânevî. Keşşâfu ıstılâhâti’l-fünûn. I-II, İstanbul: Kahraman Yayınları, 
1984.



Kur’ân Ayetleri Üzerinden  
Hz. Peygamber’in Ahlak Eğitimi

Kasım Kocaman* 1

İnsanlık tarihi boyunca Allah, değişik zaman ve coğrafyalarda insan-
lığa dinî ve ahlakî anlamda rehberlikte bulunmak üzere onlarca peygamber 
vazifelendirmiştir. Bu peygamberler Allah’tan aldıkları dinî öğretileri, yine 
bunların kılavuzluğunda insanlara iletmişlerdir. Allah’ın mesajlarını ihtiva 
eden son kitap Kur’ân’dır. Kur’ân insanı bireysel ve toplumsal, maddi ve 
manevi anlamda mutluluğa ve kurtuluşa erdirecek temel evrensel dinî-ah-
lakî ilkeleri taşımaktadır. Bu ilkeleri insanlara ulaştıran ve bu doğrultuda 
gönderildiği toplumu ve hatta bütün insanlığı eğitmekle görevlendirilmiş 
olan son peygamber ise Hz. Muhammed’tir. Hz. Peygamber seçkin ve mo-
del bir ahlakî kişilik olarak güzel ahlak üzere insanları eğitme misyonuna 
sahiptir. Ahlakını Kur’ân’dan alan Hz. Peygamber, bu misyonunu yerine 
getirirken O’na rehberlik eden Kur’ân olmuştur. Kur’ân ahlakı çerçeve-
sinde insanları eğitirken O’nun nasıl bir usul ve üslup içerisinde olacağına 
dair Kur’ân’da zaman zaman gerekli yönlendirmelerin yapıldığı görül-
mektedir. Bu yönlendirmeler ahlak eğitimi konusunda Hz. Peygamber’e 
kılavuzluk yaptığı gibi günümüz eğitimcilerine de yapmaktadır. Gerek in-
sanlara ilahi mesajları ulaştırma konusunda Kur’ân’ın sunduğu pedagojik 
ilkeler ile gerekse bu ilkelerin ruhuna uygun bir şekilde eğitim-öğretimde 
bulunan Hz. Peygamber’in örnekliği her zaman gündemde tutulmaya de-
ğer bir husustur. Bizler de yazımızda Kur’ân ayetleri bağlamında Hz. Pey-
gamber’in ahlak eğitimi üzerinde durmağa çalışacağız.
* Dr. Öğr. Üyesi, Kütahya Dumlupınar Ü. İslami İlimler Fak., kasim.kocaman@dpu.edu.tr
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Giriş
Tarih, inançsız fertlere şahit olmakla birlikte, inançsız, dinsiz bir 

topluma tanıklık etmemiştir. Her dönemde bir veya birden çok din, etkin 
bir şekilde ağırlığını hissettirmiştir.1 Çünkü din, dünyevi düzenin anlam 
yoksunluğunu gideren bir yapıya sahiptir. Geçmişte yaşamış olup etkinli-
ğini yitirmiş veya halen devam ettirmekte olan kültürler ve medeniyetler 
incelendiğinde, dinî içerikli olmayan, dinî motif taşımayan bir kültür ve 
medeniyetin varlığından söz etmek neredeyse mümkün görünmemektedir. 
Bu durumu, merhum Aliya İzzetbegoviç şu ifadeleriyle dile getirmiştir; 
“Surları, hükümdarı, medeniyeti, edebiyatı ve tiyatrosu bulunmayan bir 
şehir bulabilirsiniz. Fakat mabetsiz ve halkı ibadetle uğraşmayan bir şehir 
asla görülmemiştir”. “İlim, sanat ve felsefeden yoksun insan toplulukları 
bulunmuştur ve hâlâ da vardır. Fakat dinsiz bir insan topluluğu şimdiye 
kadar bulunmamıştır.”2 

Dinlerin ilk tebliğcileri, öğretmenleri ve eğitmenleri peygamberler 
olmuşlardır.3 Dini bilgileri ve öğretileri kısaca “ilmi” miras bırakan Pey-
gamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed (sas)4 son din olan İslam’ı itikad, 
ibadet, muamelat ve ahlak cihetleriyle tebliğ etme ve öğretme çalışmala-
rında ve ilahi öğretileri kalbi ve zihni inanış ve davranış haline getirtecek 
faaliyetlerde bulunmuştur. Hiç kuşkusuz bütün bunlar aynı zamanda ahlak 
eğitimini de içermekteydi. Nitekim Hz. Muhammed (sas) bir hadisinde 
kendisinin “güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildiğini”5 belirtmekte, 
Allah (cc) da onun Kur’ân ile öğüt vermesini istemektedir.6

İnsan ve Ahlak
Kelime anlamı ile huy, hâl ve hareket tarzı gibi anlamlara gelen ah-

lak, insanda yerleşmiş bulunan bir karakter yapısına işaret etmekte ve fert-
lerin iradi hareketleri ile ilgilenen bir alan olmaktadır. Zamana, toplum ve 

1 Günay Tümer ve Abdurrahman Küçük, Dinler Tarihi (Ankara: Ocak Yayınları, 1993), 30.
2 Aliya İzzetbegoviç, Doğu ve Batı Arasında İslam, çev. Salih Şaban, (İstanbul: Nehir Yayınları, 

1987), 52.
3 Beyza Bilgin, Eğitim Bilimi ve Din Eğitimi (Ankara: Gün Yayıncılık, 1990), 9.
4 Buhârî, İlim, 10.
5 İmam Malik, Muvatta, “Hüsnü’l- Huluk”, s. 8.
6 Kaf 50/45.
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kültürlere göre değişiklik gösteren davranış yöntemlerine karşılık ahlak, 
zorunlu ve değişmeyen davranış kurallarına işaret etmektedir.7

Ahlak, insanın karakter yapısı, yapıp etmeleri, bunlarla ilgili değer-
lendirmeleri ve davranışlarını düzenleyen genel kurallarla ilgilidir.8

Din ve Ahlak İlişkisi
Ahlak ve din ilişkisinde, dini otorite tarafından neyin iyi neyin kötü, 

diğer bir ifadeyle yapılması ve yapılmaması gereken hususların belirtilme-
si ve bunlara uyulmasının istenilmesi söz konusudur.9 Dolayısıyla “bütün 
dinler, insanların nasıl olması gerektiğini öğretmeye çalışırlar. İnsanların 
birbirleriyle olan ilişkilerinin, insanla “insanüstü” bir varlık arasındaki iliş-
kilerin nasıl olması gerektiğini buyruklar şeklinde ortaya koyarlar. Dinler 
bu amaçlara erişmek için, insanın “ne yapması” ve “ne yapmaması”, “ne 
umması” gerektiğini ona öğretmeye çalışırlar.”10 

Kur’ân ve Ahlaki Davranışlar
İslam’ın en temel kaynağı olan Kur’ân, insanlığa bir hayat tarzı su-

nar. İnsanların nasıl yaşamaları gerektiğini, nasıl bir hayat sürerlerse mutlu 
olacaklarını öğretir. Zira Kur’ân, dinî ve ahlakî bilgilerimizin ilk kayna-
ğıdır.11 Kur’ân, “Allah’a hakkıyla inanlar için bir rehber”12, “mü’minler 
için müjdeleyici”13 ve “doğruyu yanlıştan ayırt edici”14 bir ölçüttür. Ayrıca 
Kur’ân, “mü’minler için şifa ve rahmet”,15 bütün insanlık için de “beşeri-
yeti her türlü karanlıktan aydınlığa çıkaracak”16 bir kitaptır.

Kur’ân’da insanın Allah’a karşı ve hemcinslerine karşı ahlakî so-
rumlulukları ikisinin içerikleri farklı olmakla birlikte değer olarak birbir-
lerinden ayrı tutulmazlar. Bununla birlikte Kur’ân’ın çabası, insanların ah-

7 Recep Kılıç, Ahlakın Dini Temelleri (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1996), 2.
8 Kılıç, Ahlakın Dini Temelleri, 2.
9 Kılıç, Ahlakın Dini Temelleri, 4.
10 Takiyeddin Mengüşoğlu, Felsefeye Giriş (İstanbul: Remzi Kitapevi, 1983), 275.
11 Hüsameddin Erdem, “İslam Ahlakı ve Özellikleri”, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Dergisi, sy. 2 (1986): 229; Recep Kılıç, Ayet ve Hadislerin Işığında İnsan ve Ahlak (Ankara: TDV 
Yayınları, 1995), 5.

12 Bakara 2/2.
13 Bakara 2/97.
14 Bakara 2/185.
15 İsra 17/82.
16 İbrahim 14/1.



134 TÜM YÖNLERİYLE HZ. PEYGAMBER VE AHLAKI

lakî erdemleri pratiğe geçirmeleri için muhataplarını ikna ve teşvik etmeye 
yöneliktir.17

Kur’ân’da insanın Allah ile hemcinsleri ve çevresi ile ilgili ahlaki 
sorumluluklarını veya davranışlarını şu şekilde belirtmek faydalı olacaktır:

a. İnsanın Allah’a Karşı Ahlakî Davranışları
1- İyi ve övülen tutum ve davranışlar: Allah’a karşı saygılı olmak ve 

O’nun azabından sakınmak (takva), Allah’ı sevmek ve O’nu anmak (zikir), 
Allah’a karşı minnettarlık (şükr), Allah’a içten bağlılık (ihlas), Allah’tan 
özür ve bağışlanma dilemek (tevbe ve istiğfar), Allah’ı yardıma çağırmak 
(dua), Allah’a güvenmek ve O’na dayanmak (tevekkül).18

2- Kötü ve yerilen tutum ve davranışlar: Allah’a karşı büyüklenmek 
ve kendini yeterli görmek (tekebbür ve istiğna), Allah’a karşı nankörlük ve 
O’na düşmanlık (küfr), Allah’dan ümit kesmek, Allah’ı ve ismini istismar 
etmek, Dinde aşırı gitmek.

b. İnsanın Kendisine ve Çevresine Karşı Ahlakî Davranışları
1- İyi ve övülen tutum ve davranışlar: Genel olarak iyilik ve doğru-

luk, iyilerle dost olmak, iyilikte yardımlaşmak ve kötülüğe karşı koymak, 
başkalarına maddi yardımda bulunmak (infak), namuslu olmak (iffeti ko-
rumak), arabuluculuk yapmak, emanete riayet etmek, âdil olmak, kardeş-
lik, hoşgörü ve bağışlama, olumsuzluklara karşı dayanıklı olma ve diren-
me (sabır), alçakgönüllülük (tevâzu), sözünde durmak ve yeminini yerine 
getirmek, köleyi özgürleştirmek, görgülü olmak, dünya-ahiret dengesini 
korumak, insanlara iyi davranmak ve güzel söz söylemek.19

2- Kötü ve yerilen tutum ve davranışlar: Genel olarak kötülük, cim-
rilik, iftira, yapılan iyiliği başa kalkmak, başkalarını çekiştirmek (gıybet), 
kendini beğenmişlik (kibir), bozgunculuk (ifsad), çekememezlik (hased), 
savurganlık (israf), adam öldürmek, yalan söylemek, insanları küçük dü-
şürmek, gösteriş yapmak (riyâ), zina ve fuhuş, eşcinsellik, önyargılı olmak 
(sû-i zan), sarhoşluk ve kumar, dünyaya aşırı düşkünlük (sekülerlik), büyü-
cülük ve büyüye başvurmak, rüşvet almak ve vermek.20

17 Ömer Özsoy ve İlhami Güler, Konularına Göre Kur’ân (Ankara: Fecr Yayınevi, 1999), 423.
18 Özsoy ve Güler, Konularına Göre Kur’ân, 396-416.
19 Özsoy ve Güler, Konularına Göre Kur’ân, 416-422.
20 Özsoy ve Güler, Konularına Göre Kur’ân, 452-472.
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Kur’ân’da insanın gerek Allah gerek insan ve gerekse âlem ile iliş-
kilerini düzenlemek üzere değerlerin bir başka ifadeyle ahlakî ilkelerin yer 
aldığı görülmektedir. Vahiy kaynaklı bu değerler/ahlakî davranış veya il-
keler insanı bir bütünlük içinde kavramakta ve ona şekil vermektedir. Yüce 
Allah, insan için gerekli olan her şeyi, bir taraftan vahiy ile yani Kur’ân 
ile insana bildirmiş; Peygamberimiz vasıtasıyla da bildirdiklerini sosyal 
hayata nasıl gerçekleştirileceğinin somut örneğini göstermiştir.21

Hz. Muhammed’in Öğretim Misyonu  
Hz. Muhammed önce insandır; sonra da insanlar için görevlendiril-

miş olan Allah’ın elçisidir. Hz. Peygamber’in görevi Allah’ın buyruklarını 
eksiksiz bir şekilde, insanlara bildirmek ve öğretmektir. Peygamberimiz 
Allah’ın buyruklarını kendi yaşadığı zaman diliminde en iyi uygulayandır. 
Dolayısıyla insanlar için örnek alınacak model durumundadır. Dini koyan 
Allah’tır; ancak onu eksiksiz bir şekilde insanlara sunan Hz. Peygamber-
dir.22

Kur’ân’da ilkeler ve yazılı örneklerle açıklanan ahlak, Hz. Peygam-
ber’in sünnetiyle yaşama inmiş ve somutlaşmıştır. Nitekim Hz. Âişe’ye, 
Hz. Muhammed’in ahlakı sorulduğunda “O’nun ahlakı Kur’ân’dan iba-
retti” demiştir. Hz. Peygamber de kendisinin peygamber olarak gönderiliş 
gerekçesini “Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim”23 diyerek 
açıklamıştır.

Kur’ân’dan Hareketle Hz. Peygamber’in Ahlak Eğitimi
Vahyin iniş süreci aynı zamanda yeni bir insan ve yen bir toplum 

inşası sürecidir. Bu süreçte İslam’ın temel ilkeleri ile ahlakî davranış ve 
prensipler teorik olarak değil yaşanan ve eğitimi yapılan bir olgudur. Hz. 
Peygamber zamanında mükemmel bir ahlakî yaşayış söz konusudur. Bu 
yaşayışın kaynağı ve eğitimde ahlakın temel kanunları Kur’ân’dan alını-
yor, Hz. Peygamber’in (sas) örnekliği ile açıklanıyor ve benimsetilmeye 
çalışılıyordu.24  

21 Kılıç, Ayet ve Hadislerin Işığında İnsan ve Ahlak, 6.
22 Kılıç, Ayet ve Hadislerin Işığında İnsan ve Ahlak, 7.
23 Muvatta, “Hüsnü’l-huluk”, 8.
24 Erdem, “İslam Ahlakı ve Özellikleri”, 229-230.
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 Ahlakî ilkelerin, davranışların bu günkü ifadeyle değerlerin sev-
dirilmesi, kabul ettirilmesi ve onlara gönüllü itaatin sağlanması önemli 
husustur. Zira “istediğiniz şeyi, bir kimseye zorla yaptırabilirsiniz ancak 
herhangi bir kişiye bir değeri zorla benimsetmek mümkün değildir. Değer-
ler, gönüllü itaatle öğrenilir. Baskı kurma, zorlama ve tehditle, değerlerin 
yaşantıya geçirilmesi söz konusu olamaz. Bu sebeple, değerlerin en iyi öğ-
retilme yolu, temsil ettiği kavramların sevdirilmesidir. Sevgiyle beslenen 
değerler toplum tarafından kolayca benimsenir. Erdemleri zorla kabul et-
tirmek, onların hayata geçirilme süresini uzatır. İlahi dinlerin yayılması ve 
başarılı olmasının en büyük sebeplerinden biri insanlarda değerlere karşı 
sevgi uyandırmalarıdır.”25 Eğitim hem sevgi ile yapılacak hem sevgiyi öğ-
retecektir. İnsanlara sevgi ve merhametle davranmak, işler yolunda gitme-
se de kolay değildir. Böyle bir olgunluğa ulaşabilmek sürekli çaba ister. Bu 
anlamda Hz. Peygamber inkârcılar ve ikiyüzlülerle mücadele etmiştir. Bu 
da kötü ve yanlış iş ve davranışlara karşı eliyle, diliyle, kalbiyle yüzünü ek-
şitmekle, gücünün yettiği ve uygun olan her vasıta ile mücadele edilmiştir.26

Kur’ân’da, Hz. Muhammed’in ahlakî ilke ve davranışları da barın-
dıran vahiyleri insanlara ulaştırırken nasıl davranması gerektiği belirtil-
miştir: “Rabbinin yoluna hikmetler ve güzel öğütle çağır. Onlarla en güzel 
şekilde tartış. Doğrusu Rabbin, kendi yolundan sapanları daha iyi bilir.”27 
“Allah’ın rahmetinden dolayı son onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer 
kaba ve katı yürekli olsaydın, şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları 
affet, onların bağışlanmalarını dile…”28

Hz. Peygamber’in (sas) ahlak eğitimi, günümüz modern eğitim il-
keleri, yaklaşımları, stratejileri, yöntem ve teknikleri bağlamında değer-
lendirebileceğimiz pek çok boyutu bir arada taşıyan hususa sahiptir. O’nun 
(sas) din ve ahlak eğitim ve öğretiminde Kur’ân merkezli yaklaşım ve uy-
gulamada dikkate aldığı ilkeleri genel olarak ortaya konulduğunda genel 
anlamda şunları söylememiz mümkündür.

25 Nevzat Tahran, Güzel İnsan Modeli (İstanbul: Timaş, 2001), 56.
26 Beyza Bilgin ve Mualla Selçuk, Din Öğretimi, (İstanbul: Gün Yayıncılık, 1999), 45-49.
27 Nahl, 16/125.
28 Ali İmran 3/159.
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Model/Örnek Olma
İnsanların bir davranışı öğrenebilmesi için, o davranışın başkaları 

(model) tarafından nasıl yapıldığını görmeleri gerekmektedir.29 Bizzat ya-
parak ve uygulayarak öğretmek, sözel olarak ifade etmeye göre insanları 
daha çok etkilemektedir. Aynı şekilde yapılması istenen davranışın anlaşıl-
masını, istenene uyulmasını ve örnek alınmasını daha hızlı sağlamaktadır.30 
Herhangi bir davranışın gösterilip yapılması, öğrenmelerin daha kalıcı ol-
masını sağlayan yaparak yaşayarak öğrenmeyi destekler. Bu durumda reh-
ber kişinin, öğretmek isteği davranışı veya beceriyi eksiksiz ve doğru bir 
şekilde gösterip yapması gerekir. Bu husus, rehber kişi taklit edileceğinden 
dolayı kişinin davranışı/beceriyi yanlış ve eksik öğrenmemesi adına önem 
arz etmektedir.31  

Toplumun, liderleri iyi bir model olduğu takdirde iyiye, kötü bir li-
der modeliyle karşılaştıklarında ise kötüye yönelecekleri bir gerçektir. Bu 
nedenle toplumun çıkarını kendi çıkarının üstünde tutan, sözünde duran, 
örnek davranışlar sergileyen ve övgüye layık eylemler gerçekleştiren, gön-
lü kirlenmemiş liderlerin öncülüğü, toplumun geneli tarafından çok kolay 
benimsenecektir. Maalesef günümüzde “kanaat önderlerinin en büyük so-
runlarından biri, erdemleri insanlara doğru aktarmalarına rağmen özel ya-
şantılarında bu değerleri uygulamamalarıdır. Bu durum aslında değerlerin 
işlenmesini engeller. Zira bir kimse bir değeri yüceltiyorsa, onu yaşamaya 
çalışmalıdır. Benimsendiği söylenen faziletler, varlıklarını kâğıt üzerinde 
sürdüremeyecek, ancak yaşanarak ve modellenerek hayata geçirilebilecek-
lerdir. Erdemleri hayatımıza kitaplarla değil, fiillerle sokabiliriz.”32 

Allah, Kur’ân’da üstün ahlak sahibi33 Hz. Muhammed’in insanlar 
için çok güzel bir model/örnek oluşuna vurgu yapmaktadır.34  Hz. Peygam-
ber’i (sas) değerlendiğimizde O’nun emrettiği hayrı önce kendisinin yap-
tığı, nehyettiği şeyi ilk önce kendisinin terk ettiği, sözlerine sadık kaldığı 
29 İsa Korkmaz, “Sosyal Öğrenme Kuramı”, Eğitim Psikolojisi, 10. baskı., Ed., Binnur Yeşilyaprak 

(Ankara: Pegem Akademi, 2013), 250-253.
30 Abdulfettah Ebu Gudde, Bir Eğitimci Olarak Hz. Muhammed ve Öğretim Metodları, çev. Enbiya 

Yıldırım (İstanbul: Yasin Yayınları, 2001), 60.
31 Sibel Cengizhan, “Öğretim Yöntemleri”, Öğretim İlke ve Yöntemleri, 2. baskı., Ed.: Tuğba Yanpar 

Yelken (Ankara: Anı Yayınları, 2015), 265-266. 
32 Tahran, Güzel İnsan Modeli, 55-56.
33 Kalem, 68/4.
34 Ahzab, 33/21.
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ve vaadlerini yerine getirdiği görülür. O’nun ahlakı Kur’ân’dır. Kur’ân’ı 
nefsine hakem kılmıştır. O, Kur’ân’a muvafık hareket eder, ona uygun ko-
nuşur, onun hükmüne koşup boyun eğer, verdiği hükümde dururdu. Dola-
yısıyla O, bir emir getirmiş, kendisi de bunu tutmuş; nehyetmiş, kendisi 
de bundan kaçmış; nasihatte bulunmuş, kendisi de hissesini almış; korkut-
muş, kendisi de ilk korkan olmuş; ümitlendirmiş, ümit edenlerin önderi 
olmuştur. Kısacası O, Kur’ân’ı kendisine rehber kılmıştır.35 

Hz. Peygamber’in yaparak yaşayarak örnek olduğuna dair şu hadise 
güzel bir örnektir: Hz. Peygamber elinde hurma dalı olduğu halde bir mes-
cide gider. Mescidin duvarında balgam görünce onu elindeki hurma dalıyla 
siler… Daha sonra güzel bir koku ister. Bu güzel koku getirilince bunu alır 
ve dalın ucuna sürüp ardından onunla balgamın izini siler. Dolayısıyla Hz. 
Peygamber bir ahlaki davranışın iyi anlaşılması ve gönüllere iyice yerleş-
mesi için bizatihi kendisi uygulayarak açıklamıştır.36

Etkili İletişim veya Etkileyici Anlatım
İletişim insan davranışlarında değişiklik meydana getirmeyi amaç-

layan bilgi alışverişidir.37 Bir iletişim süreci de olan din ve ahlak öğretimi 
Hz. Peygamber döneminde büyük ölçüde sözlü tebliğ ve takrire/anlatıma 
dayanmaktaydı.38 Bu bakımdan O (sas), Kur’ân öğretilerinin tebliğini em-
reden39 Allah’ın, “onlara, içlerine işleyecek, ruhlarına tesir edecek şekilde 
beliğ söz söyle”40 ile “Rabbinin yoluna hikmetle, meviza-i hasene (güzel 
öğüt) ile davet et. Onlarla en güzel olan mücadele yolunu tut”41 emrini 
yerine getirmek için üstün bir gayret sarf etmiş, muhatabının maksadı an-
laması, unutmaması ve gerektiği biçimde amel etmesi için çeşitli yollara 
başvurmuştur.42

Hz. Peygamber dinî ve ahlakî mesajlar verirken yanında bulunanla-
rın neredeyse ezberleyebileceği kadar yavaş ve anlaşılır şekilde konuşuyor, 

35 Ebu Gudde, Bir Eğitimci Olarak Hz. Muhammed, 61.
36 Ebu Gudde, Bir Eğitimci Olarak Hz. Muhammed, 63-64.
37 Bilgin, Eğitim Bilimi ve Din Eğitimi, 45. 
38 Selahaddin Parladır, “Asr-ı Saadet’te Eğitim”, Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadette İslam, 2. bs., Edit., 

Vecdi Akyüz (İstanbul: Ensar Neşriyat, 2007), 3, 205.
39 Maide 5/67.
40 Nisa 4/53.
41 Nahl 16/125.
42 Ahmet Lütfi Kazancı, Peygamber Efendimizin Hitabeti, (İstanbul: Marifet Yayınları, 1995), 137. 
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önemli noktaları bazen üç kere tekrar ediyordu.43 Peygamberimizin din ve 
ahlak öğretiminde soru sorma yöntemine başvurduğu da görülür. Bunun 
uygulaması da farklı şekillerde yapılmıştır. Karşılıklı konuşmalarını soru 
sorarak yapmış, ashabının sahip olduğu bilgiyi ortaya çıkarmak için soru-
lar sormuş, hatta soru sormaya da teşvik etmiştir.44

Hz. Peygamber, daha iyi anlaşılması için konuyu hikâyelerle dra-
matize hale getirir, kıssaları ve geçmiş ümmetlerin durumları hakkında 
bilgi veren haberler kullanır, temsillerde, mukayeselerde, teşbih ve ben-
zetmelerde bulunurdu.45 Bu bağlamda birkaç örnek vermekte fayda vardır. 
Kur’ân ve hadislere bakıldığında temsili anlatıma yer verildiği görülür. 
Kur’ân’da, “Allah’ın hoş bir sözü; kökü sağlam, dalları göğe doğru olan 
ve Rabbinin izniyle her zaman meyve veren hoş bir ağaca benzeterek nasıl 
misal verdiğini görmüyor musunuz? İnsanlar ibret alsın diye onlara misal 
getiriyor. Çirkin bir söz de yerden koparılmış kökü olmayan kötü bir ağaca 
benzer.”46 Bu ayetlerle güzel sözle çirkin söz temsili olarak anlatılmakta, 
ayıca anlatım biçimine de dikkat çekilmektedir. Hz. Peygamber de temsili 
anlatımı çokça kullanmış, muhataplarının durumlarına göre iyice anlaşılıp 
kavranmasını arzuladığı bilgileri genellikle bir temsille anlatmayı tercih 
etmiştir.  Nitekim O (sas), bir hadisinde, bilgili ve sorumlu insanların ih-
malkârlıkları ve aldırmazlıkları yüzünden toplum düzeninin nasıl bozula-
cağını bir temsille şöyle anlatmıştır:47 “Allah’ın koyduğu sınırlara riayet 
edenle bu hususta ihmalkârlık ve aldırmazlık gösterenlerin durumu, su 
üzerindeki bir geminin alt ve üst katlarını paylaşmak için kura çekip yer-
leşen bir topluluğun durumuna benzer. Kimine geminin alt kısmı kimine 
de üst kısmı düşmüştür. Aşağıdakiler yukarı çıkıp su alır, yukarıdakileri ra-
hatsız eder. Bunun üzerine yukarıdakiler onlara “yukarı çıkıp bizi rahatsız 
etmenize izin vermiyoruz” derler. Aşağıdakiler de “biz de geminin altından 
delik açıp su alırız”, derler. Bu durumda eğer yukarıdakiler onlara engel 

43 Ebu Gudde, Bir Eğitimci Olarak Hz. Muhammed, 132-138.
44 Ebu Gudde, Bir Eğitimci Olarak Hz. Muhammed, 78, 87, 103-120; Parladır, “Asr-ı Saadet’te 

Eğitim”, 205.
45 Ebu Gudde, Bir Eğitimci Olarak Hz. Muhammed, 90-96 151; Parladır, “Asr-ı Saadet’te Eğitim”, 

206.
46 İbrahim 14/24-26.
47 Suat Cebeci, Din Eğitimi Bilimi ve Türkiye’de Din Eğitimi (Ankara: Akçağ Yayınları, 1996), 78.
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olurlarsa hepsi birden kurtulurlar; şayet onları kendi hallerine bırakırlarsa 
hepsi birden batıp boğulurlar.”48

Kur’ân-ı Kerim’de hikâyelerle, kıssalarla, örnek olaylarla dinî ve 
ahlakî ilkelerin anlatımına çokça yer verilmiştir. Yusuf peygamberin 
Kur’ân’daki anlatımı bunun güzel örneklerinden birini teşkil eder. Bu an-
latılarla çoğu kez belirli tutum ve davranışlar örnek gösterilerek onlardan 
ders ve ibret alınması istenmiştir. “Süleyman’a bir akşamüstü seçkin cins 
koşu atları sunulmuştu. Süleyman, “doğrusu iyi malları Rabbimi anma-
yı sağladıkları için severim” demişti. Atlar koşup toz perdesi arkasında 
kaybolup gittikleri zaman “Onları bana geri getirin” dedi. Bacaklarını, bo-
yunlarını sıvazlamaya başladı. Şüphesiz biz Süleyman’ı denedik; hüküm-
ranlığını zayıflattık. Sonra da eski haline döndü.”49 Hz. Peygamber de bir 
defasında bir mağarada kapalı kalan üç kişinin, Allah rızası için yaptıkları 
işler nedeniyle buradan nasıl kurtulduklarını anlatmıştır.50 O (sas), bu üç 
arkadaş kıssasıyla ihlas ve samimiyetin değerini parlak bir şekilde ifade 
etmiştir.

Aşamalılık/Tedricîlik
Eğitim-öğretimde insanların anlayış düzeylerine, kavrama ve benim-

seme kabiliyetlerine göre bilgi muhtevasının belli bir öncelikler düzeninde 
sunulması esastır. Bu ise eğitimde aşamalılığı/tedricîliği ifade etmektedir. 
Tedricî/aşamalı temel hareket noktalarını (a)- kolaydan başlayıp zora doğ-
ru ilerlemek, (b)- somuttan başlayıp zora doğru ilerlemek, (c)- bilinenden 
hareketle bilinmeyenlere gitmek şeklinde sıralamak mümkündür.51 Eğitim 
sürecinde bireylerin öğrenmelerini kolaylaştırmak için mesajlar daha basit, 
anlaşılır, somut bir yapıda sunulmalıdır. Bu durum insanların öğrenmele-
rini motive ettiği gibi kişilerde öğrenmeye karşı olumsuz tutumların geliş-
mesini de engeller.52

İnsan hiçbir şey bilmeyen biri olarak dünyaya gelir. Ancak insanda 
ölünceye kadar devam eden bir öğrenme arzusu mevcuttur. İnsan zihni bil-

48 Buhârî, “Şirket”, 6; Tirmizî, “Fiten”, 12.
49 Sad 38/ 30-34.
50 Müslim, “Rikak”, 27.
51 Cebeci, Din Eğitimi Bilimi ve Türkiye’de Din Eğitimi, 74.
52 Cenk Akay, “Öğrenmeyi Etkileyen Temel Faktörler ve Öğrenme-Öğretme İlkeleri”, Öğretim İlke 

ve Yöntemleri, 2. baskı, Ed., Tuğba Yanpar Yelken (Ankara: Anı Yayıncılık, 2015), 30-31.
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gileri birden almaya müsait olmadığı için zamanın akışı içerisinde tedricî 
biçimde somut; soyut, kolay; zor bilinen; bilinmeyen gibi hususlara dik-
kat edilerek eğitim ve öğretimin gerçekleştirilmesi gerekir. Nitekim ahlakî 
prensiplerin de yer aldığı Kur’ân’ın Hz. Peygamber’e bildirilme süreci be-
lirli zaman aralıkları içerisinde 23 yılda gerçekleşmiştir. Kur’ân’da insanın 
zihinsel ve ruhsal kapasitesinin dışına çıkılmamıştır. Kur’ân’da insanın 
eski alışkanlıklarından uzaklaştırılması ve yeni sorumluluklara alışkanlık 
kazandırılmasının tedricî oluşuna dair dikkat çekici örnekler bulunmakta-
dır. İçkinin yasaklanması ve beş vakit namazın emredilmesi bunların başın-
da gelmektedir.53 Zira insanların yıllar öncesinden edindikleri ve alışkanlık 
haline getirdikleri davranışların, kendileri için dünya görüşü, hayat tarzı 
haline getirdikleri anlayış ve düşüncelerini terk etmeleri, yerine yenilerini 
benimsemeleri zaman almaktadır. Bu bakımdan zihindeki ve yaşantıdaki 
köklü değişiklikler için belli bir psikolojik hazırlık ve alıştırma süresine 
ihtiyaç duyurulur. Bu nedenle önce kabul edilebilir olanlardan başlamak 
suretiyle kademe kademe daha zor kabul edilebilir olanlara doğru gitmek 
gerekir.54

Kur’ân ayetlerine bakıldığında insanın zayıf yaratıldığı55 ve Allah’ın 
hiç kimseye gücünün üstünde yük yüklemeyeceği56 ifade edilmektedir. Bu 
ayetler kapsamında değerlendirmeye tabi tutulan Araf sûresinin 199. aye-
tinde Allah, Peygamber’den “insan fıtratının kabule yatkın olduğu yolu 
tutmasını” istemektedir. Bu ayetin “insanların eylem ve tavırlarından sana 
kolay geleni (ya da kendiliğinden sana uygun olanı) seç; insanların sırtına 
gereksiz yükler yüklemeksizin işleri onlar için kolaylaştır ve onlar için çok 
zor olacak çabaları isteme” şeklinde izahının gerek rivayet gerekse dira-
yet tefsirlerinde yapıldığı belirtilmektedir.57 Muhammed Esed bu ayetin, 
inanan kimselere insan fıtratının kabule yatkın olduğu yolu tutmalarını, 

53 Kerim Yavuz, Günümüzde Din Eğitimi (Adana: Çukurova Ü. İlahiyat Fak. Yayınları, 1998), 94-
95.

54 Cebeci, Din Eğitimi Bilimi ve Türkiye’de Din Eğitimi, 73-74.
55 Nisa 4:28.
56 Bakara 2:289, 6:152, 7;42, 23;62.
57 Muhammed Esed, Kur’ân Mesajı (Meal-Tefsir) çev. Cahit Koytak ve Ahmet Ertürk, (Ankara: 

İşaret Yayınları, 199), 1: 315-316.
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hata içinde olanlara karşı fazla sert ve zorlayıcı olmamalarını öğütlediğini, 
zikreder.58 

Hz. Peygamber (sas) de eğitim ve öğretimini temelde tedricîlik/
aşamalılık anlayışına dayandırmıştır. İnsanların talepleri ve ihtiyaçları 
kendini gösterdikçe Allah, ayetlerini Hz. Peygamber vasıtasıyla insanlara 
bildirmiştir. Böylelikle İslam dininin söz konusu akışı içinde tedricen bil-
dirilmesi ve öğretilmesi esas alınmıştır. Hz. Peygamber’in bizzat kendisi 
bu esasa uygun olarak hareket etmiş ve böyle davranılmasını istemiştir. 
O, “kolaylaştırın; güçleştirmeyin, müjdeleyin; nefret ettirmeyin”59 derken, 
aynı zamanda eğitimin hareket noktası ve ölçüsünü de belirlemiştir.60 Yine 
bu hadisle müjdeleyici haberlere hiç değinmeden sadece azap haberlerini 
vererek insanların nefret ettirilmesi yasaklanmakta, yine yakın zamanda 
İslam’a girme ihtimali yüksek olanlara, buluğ çağına yaklaşan çocuklara, 
buluğa erenlere ve tövbe eden günahkâr kişilere de şefkat gösterilmesi ve 
sert davranılmaması gerektiği vurgulanmaktadır.61

Kur’ân insanın karşısına güçlük ve zorluk üreterek değil aksine, 
güçlüğü hafifleten ve kolaylaştıran bir hareket tarzını tercih ederek çık-
maktadır. Kur’ân’ın ve Hz. Peygamber’in eğitim ve öğretim yapılırken 
işin kolayından başlanarak belli bir ölçü, düzen ve açıklık içerisinde kav-
ramasına, benimsemesine ve kabul edilir hale getirilmesine büyük değer 
verdiği görülür.62

Bireysel Farklılıkları Dikkate Alma
İnsanların öğrenme yaklaşımları birbirlerinden farklı olduğu görül-

mektedir. Modern eğitim, öğretimde bireysel farklılıkların tanınmasını, 
öğretimin bu farklılıklara göre yaklaşımını öngörür.63 Kur’ân da Hz. Pey-
gamber de, ferdin bedeni, zihni ve ruhi durumunu dikkate almıştır. Kişinin 
kavrama kapasitesi, zekâ ve aklının yatkınlığı ve kültür seviyesi göz önün-
de tutulmuştur.64

58 Esed, Kur’ân Mesajı (Meal-Tefsir), 1, 316.
59 Buhârî, “İlim”, 11; Müslim, “Cihat ve Siyer”, 3.
60 Yavuz, Günümüzde Din Eğitimi, 95.
61 İmam Nevevi, Şerhu Sahihi Müslim, (Mısır: Matbatü’l-mısriyye bi’l-ezher, tarih yok), 12, 41.
62 Yavuz, Günümüzde Din Eğitimi, 95-96.
63 Cebeci, Din Eğitimi Bilimi ve Türkiye’de Din Eğitimi, 70-71.
64 Yavuz, Günümüzde Din Eğitimi, 102. 
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Kur’ân’da; “de ki; herkes yaratılışına göre davranır. Rabbiniz kimin 
en doğru yolda olduğunu bilir.”65 buyrulmuştur. Müfessirler de bu ayeti 
“herkes kabiliyetine, ruhi yapısına, seciyesine göre davranır”, şeklinde 
izah etmişlerdir. Zira insan davranışlarının temeli, onun ruhsal yapısında-
ki psikolojik eğilimlerdir. Bu eğilimlerinin oluşmasında eğitim öğretimin 
yanında insanın yaratılıştan sahip olduğu karakter yapısının da tesiri bu-
lunmaktadır.66 Ayrıca Kur’ân’da Mekkelilere hitap eden ayet ve sureler ile 
Medinelilere hitap eden ayet ve sûreler birçok yönden birbirinden farklı 
olduğu gibi, müşrikleri ikna için getirilen deliller ile Ehl-i Kitap için kulla-
nılan deliller de ayrı ayrı özelliklere sahiptir.67

Kur’ân, Peygamberimizin ve peygamberlerin vazifelerinin açık bir teb-
liğ68 olduğunu söylemekte ve bunun değerine işaret etmektedir. Nitekim Hz. 
Peygamber “İnsanlara akılları ölçüsünde söz söyleyiniz”69 buyurmaktadır. Ay-
rıca o muhatap olduğu kişilerle anlaşmayı sağlayabilmek için şiveye dahi dik-
kat etmiş ve konuşmasını buna göre ayarlamıştır. “İnsanlara anlayabilecekleri 
kadar söyleyin, inkâr ettikleri, anlayamadıkları sözleri terk edip onlara söyle-
meyin. Allah ve Resul’ünün tekzip edilmesini ister misiniz?”70

Hz. Peygamber’in genelde herkese bilgi vermekle birlikte, kişinin 
kavrama gücünün üstüne çıkmadığı görülür.71 O’nun bedevilere, şehirli-
lere, ediplere, kabile reislerine farklı yaklaşımlarla dinî ve ahlakî esasla-
rı anlattığına dair örnekler çoktur.72 Abdullah b. Mesud’un rivayet ettiği, 
“Resûlullah bize bıkkınlık vermesinden endişe ederek meviza için günler 
kollardı”73 şeklindeki rivayeti O’nun kişilerin durumlarını dikkate aldığını 
gösterir niteliktedir. Yine Hz. Peygamber’in kendisine sorulan sorulara, ki-
şilerin kabiliyet ve durumlarına göre değişik cevaplar verdiğini görüyoruz. 
Öyle ki aynı soru için dahi kişinin ihtiyacı ve mevcut şartlar doğrultusunda 
65 İsra 17/84.
66 Hayreddin Karaman vd., Kur’ân Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı 

Yayınları, 2012), III: 516.
67 Şevki Saka, Kur’ân-ı Kerim’in Davet Metodu (İstanbul: Seha Neşriyat, 1991), 75-76; Ahmet 

Önkal, Resûlullah’ın Davet Metodu (İstanbul: Esra Yayınları, 1998), 276.
68 Nahl, 16/35.
69 Buhârî, “İlim”, 49.
70 Buhârî, “İlim”, 50.
71 Yavuz, Günümüzde Din Eğitimi, 102.
72 Cebeci, Din Eğitimi Bilimi ve Türkiye’de Din Eğitimi, 72.
73 Buhârî, “İlim”, 12.
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O’nun farklı cevaplar verdiği vakidir. İslam’ın en faziletli ameli hakkında 
soru soran iki kişiden birine yemek yedirmek ve selamı yaymak, diğeri-
ne ise büyük ihtimalle onda gördüğü eksiklik sebebiyle el ve dil selameti 
şeklinde cevap vermiştir. O’nun tebliğde, eğitim ve öğretimde kişilerin du-
rumlarını, özelliklerini dikkate aldığı görülür.74

Maddi Bir Beklenti İçerisinde Olmama
Kur’ân’da dünyevi menfaatlere aldanarak ilahi gerçekleri söyle-

mekten çekinmemeleri konusunda Yahudi din adamlarına hatırlatma ve 
uyarı yapılmakta ve şöyle denilmektedir: “Ey Allah’ın kitabına tanık olan-
lar, insanlardan korkmayınız, benden korkunuz ve benim ayetlerimi az 
bir paraya satmayınız…”75 Din adamları, din âlimleri ve din eğitimcileri, 
şartlar ne olursa olsun, güç odaklarının tesirinde kalmadan, hakikat neyi 
gerektiriyorsa dinî ve ahlakî ilkeler çerçevesinde hüküm vermeleri gerekir. 
Allah’ın ayetlerini herhangi bir değişikliğe uğratmadan ve arzuları doğrul-
tusunda çarpıtmadan gerekeni yaparlar.76

Peygamberler ve Peygamberimiz (sas), özellikle peygamberlik va-
zifelerini yerine getirirlerken herhangi bir maddi ve prestij getirici manevi 
bir menfaat beklememişlerdir. Buna karşılık insanların Allah’a giden bir 
yolu tutmalarını ve kendilerini Allah’a yaklaştırıcı bir sevgi istemişlerdir. 
“Biz seni ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. De ki: Bunun 
için, sizden Rabbine doğru bir yol tutmayı dileyen kimseler olmanız dı-
şında herhangi bir ücret istemiyorum.”77 Bu ve benzeri ayetler peygamber-
lerin dinî ve ahlakî prensiplerin eğitim-öğretimine karşılık bir ücret iste-
mediklerinin kaynağını vermektedir. Hz. Peygamberin istediği, insanların 
kendi hür iradeleriyle Allah’a bir yol tutmalarıdır. İnsanların Allah’a giden 
bir yol tutmaları Hz. Peygamber’i mutlu ve hoşnut edecek ve bu durumu 
din ve ahlak eğitiminin karşılığı olacaktır. Onun için en büyük kazanç ya 
da ödül insanların kendi özgür iradeleriyle Allah’a bir yol tutmalarıdır.78

74 İbrahim Canan, Sünnette Terbiye (İstanbul: Tuğra Neşriyat, 2000), 221; Önkal, Resûlullah’ın 
İslam’a Davet Metodu, 275.

75 Maide 5/44.
76 Muhammed et-Tahir İbni Aşur, Tefsiru’t-Tahir ve’t-Tenvir (Tunus: ed- Daru’t-tunusiyye li’n-neşr, 

ts), VI: 209.
77 Furkan 25/56-57.
78 Bayraktar Bayraklı, Kur’ân’da Hz. Peygamber (İstanbul: Bayraklı Yayınları, 2008), 38.
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Allah bir başka ayette de şöyle buyurmaktadır: “Allah’ın, inanıp ya-
rarlı işler yapan kullarına müjdesi budur: Ben, buna karşılık sizden bir üc-
ret istemiyorum, ancak Allah’a yaklaştıran sevgiyi istiyorum.”79 Allah, Hz. 
Peygamber’e görevine karşılık maddi bir kazanç beklememesini, ancak 
Allah’a yaklaştıran bir sevgiyi beklemesini öğütlemektedir. Allah’a giden 
bir yolu tutmak ve Allah’a yaklaştıran bir sevgi beklentisi içinde olmak Hz. 
Peygamber’in eğitim konusundaki sünnetinin önemli bir boyutunu teşkil 
etmektedir. Bir toplumun Allah’a giden bir yola girmesi ve Allah’a yak-
laştıran bir sevgi oluşursa, bu en büyük ödül, başarı ve karşılık olacaktır.80

Mekkeli müşriklerin Peygamberimize (sas) yaptıkları tertip, eziyet 
ve işkencelerin hiçbiri O’nu (sas) İslâm’ı tebliğ etmekten alıkoyamıyordu. 
Bir defasında müşriklerin ileri gelenlerinden on kişi, Ebû Talib’e gelerek; 
“Ey Ebû Talib; yeğenin putlarımızı ve dinî inançlarımızı kötüledi, akılsız 
olduğumuzu, babalarımızın, dedelerimizin yanlış yolda gitmiş olduklarını 
söyleyip durdu. Şimdi sen, ya onu bunları yapmaktan ve söylemekten alı-
koy veya aradan çekil.” dediler. Ebû Talib, bu teklif karşısında derin derin 
düşündükten sonra, Hz. Peygamber’i (sas) yanına çağırarak yalvarırcasına, 
“Kardeşimin oğlu, kavminin ileri gelenleri bana başvurarak senin onlara 
dediklerini bana söylediler. Ne olursun, bana ve kendine acı! İkimizin de 
altından kalkamayacağımız işleri üzerimize yükleme. Kavminin hoşuna 
gitmeyen sözleri söylemekten artık vazgeç.” dedi. Bu teklifle karşı karşıya 
kalan Hz. Peygamber (sas) bir müddet mahzun mahzun düşündü. Sonra 
hakiki muhafızının Cenâb-ı Hak olduğunu bilmenin gönül rahatlığı içinde 
amcasına cevabı kılıç kadar keskin, kayalar gibi sert ve kesin olmuştur: 
“Bunu bilesin ki, ey amca! Güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler, ben 
yine bu dinden/davamdan/tebliğden vazgeçmem. Ya Allah, bu dini hâkim 
kılar yahut ben bu uğurda canımı veririm.81

Hz. Hamza (r.a.) ve Hz. Ömer (r.a.)’in Müslüman olmaları Mek-
ke’de yaşayan Müslümanları biraz rahatlatırken, Müşrikleri çok zor du-
rumda bıraktı. İşkence ve eziyetle Müslümanlara bir şey yapamayacakları-
nı anlayınca Peygamber Efendimiz (sas)’e başvurarak anlaşmak istediler.
79 Şura 42/23.
80 Bayraklı, Kur’ân’da Hz. Peygamber, 39.
81 Hâkim, Müstedrek, 3:668; İbn Hişam, es-Siretu’n-Nebeviyye, (Mısır: el-Matbatu’l-Halebi, 1936) 

1: 313.
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Mekke kavminin önde gelenlerinden Utbe, Resûlullah’ın huzuruna 
gelerek: “Sen, içimizden birisin. Kabile arasındaki derecen ve nesebinde-
ki yerin herkesçe bilinir. Sen, kavmine çok büyük bir problem getirdin. 
İlahlarını ve dinlerini ayıpladın. Şimdi beni dinle, sana bazı şeyler arz ede-
yim; sen de düşünürsün, belki bunlardan birini kabul edersin.” dedi. Bunun 
üzerine Peygamber Efendimiz: “Söyle ey Ebu’l-Veled, dinliyorum.” dedi. 
Utbe şöyle devam etti: “Eğer getirdiğin din sebebi ile mal istiyorsan, mal-
larımızdan senin için ayıralım, sen en zenginimiz olursun. Eğer bununla 
şeref istiyorsan, seni başımıza reis yapalım, sensiz hiçbir karar almayalım. 
Eğer bununla emirlik istiyorsan, seni başımıza emir yapalım. Eğer sana ge-
len kendinden uzaklaştıramadığın bir cinnî ise, seni iyileştirmek için bütün 
mallarımızı harcayalım. Çünkü tedavi olmayan adamı delirtebilir cinnîler.”

Resûlullah (sas), Utbe’nin sözünü dinledikten sonra: -”Bitirdin mi 
ey Ebu’l-Veled?” dedi. Utbe: “Evet!” dedi. Resûlullah: “Şimdi beni din-
le.” dedi. Utbe de: - “Peki!” dedi. Peygamber Efendimiz okumaya başladı: 
“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Hâ Mîm. Bu Rahmân, Rahîm 
(olan Allah) tarafından indirilmedir. Bu, âyetleri Arapça bir Kur’ân olmak 
üzere anlayacak bir kavme açıklanmış bir kitaptır. Hem müjdeleyici, hem 
uyarıcı olarak... Fakat onların çoğu yüz çevirdiler. Artık onlar dinleyip 
hakkı kabul etmezler.”82 Peygamberimiz (sas) okumaya devam etti. Utbe, 
bu âyetleri dikkatlice dinlemekteydi. Sonra Peygamberimiz secde âyeti 
gelince secde etti ve şöyle buyurdu: - “Ey Ebu’l-Veled! Okuduğumu dinle-
din. Artık seni, onunla baş başa bırakıyorum.”83

Hz. Peygamber dinî ve ahlakî öğretileri insanlara ulaştırma vazifesini 
yerine getirirken insanlardan para, mal, mülk, şöhret gibi maddi ve manevi 
hiçbir karşılık beklememiştir.84 Zira dünyevi maddi ve manevi menfaat için 
yapılan dini tebliğ veya eğitim, giderek özelliğini ve etkisini kaybeder.

Ahlakî Değerleri Benimsetilmesinde Mükâfatı ve Cezayı Kullanması
Kur’ân’da genel prensip olarak cennet ve cehennem sahneleri tasvir 

edilerek, insanlar uyarılmak ve düşündürülmek istenmiştir. Cennet ve ce-
hennem sahneleri Kur’ân’ın yüz on dört sûresinin seksenine dağılmış vazi-

82 Fussilet 41/1-4.
83 S. Mübarek Furi, Peygamberimizin Hayatı ve Daveti, (İstanbul: Risale Yayınları, 2016), 131.
84 Saka, Kur’ân-ı Kerim’in Davet Metodu, 87-92.
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yettedir. Bu sahneler ortaya konularak dinî ve ahlakî prensiplere inananlar 
ve gerektiği gibi davrananlarının mükâfatlandırılacağı aksi durum ve tutum 
içerisinde olanların ise cezalandırılacaklarını belirtmektedir. Kur’ân’da sık 
sık zikredilen cennet ve cehennem sahneleri insanlara mutlu sonla felaketli 
sonu hatırlatmaktadır. Kur’ân’ın bu tasvirleriyle insanlar müjdelenmek ve 
uyarılmak istenmiştir. Dolaysıyla Kur’ân, insanı terbiye etmek ve Allah’a 
yöneltmek için cennetle müjdeleme ve cehennemle uyarma metodunu kul-
lanmıştır. Nitekim Hz. Peygamberin de bir müjdeci ve uyarıcı olarak gön-
derilmiş olduğu ayetlerde belirtilmiştir:85 “Ey Muhammed! Doğrusu biz 
seni hak ile müjdeci ve uyarıcı olarak göndermişizdir.”86 

İkinci Akabe Biatı’nda Müslümanlar, Hz. Peygamberi canlarını, ev-
latlarını ve ailelerini korudukları gibi koruyacaklarına dair söz verdiklerin-
de “bunun karşılığında bize ne var?” diye sormuşlardır. Hz. Peygamber de 
‘cennet var’ deyince onlar da bunun üzerine hemen biat etmişlerdir.87

Dinî ve ahlakî öğretilerin eğitim ve öğretiminde güzel muame-
le esastır. Ancak bazı özel şart ve durumlar ile muhatapların özellikleri 
bunun aksini gerektirebilmektedir. Kötülük ve azgınlıkta bulunan birinin 
engellenmesi, hatası sebebiyle bir kişinin uyarılıp kınanması ve böylelikle 
gerçeğin kavratılması eğitim ve öğretimde ceza metodunun uygulanmasını 
gerekli kılmaktadır. Tatlılık ve güzellikle ahlakî prensiplere uymayan bir 
kişiye, belirli esaslar çerçevesinde uygulanacak ceza onu ikinci kez hataya 
düşmekten alıkoyacaktır.88 

Hz. Peygamber sözlü veya fiili ceza şekillerini tebliğinde ve dave-
tinde kullandığını kullandığı görülmektedir. Bunları ikaz ve inzar, kırgınlık 
ve dargınlık, azarlama vb. şeklinde sıralamak mümkündür.89 Hz. Peygam-
berin kırgınlığının ve dargınlığının insanların üzerinde bıraktığı tesiri bir 
örnekle açıklamakta fayda vardır. Enes’in rivayetine göre Hz. Peygamber, 
bir çıkışında etrafındaki evlere nazaran çıkıntı teşkil eden yüksekçe bir 
kubbe görür ve “Bu da nedir?” diye sorar. Sahabe, kendisine: “Bu, En-
sar’dan falancanındır.”, derler. Hz. Peygamber, manzaraya görülünce üzü-
85 Saka, Kur’ân-ı Kerim’in Davet Metodu, 135-139.
86 Bakara 2/ 119.
87 İbn Hişam, es-Sire, 2: 84-89.
88 Önkal, Rasullah’ın İslam’a Davet Metodu, 301-302.
89 Önkal, Rasullah’ın İslam’a Davet Metodu, 301-323.
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lür ancak sükut eder. Ancak inşaat sahibi kendisine gelip selam verince 
selamını almaz ve yüzünü çevirir. Kaç sefer karşısına geçip selam verse 
de Hz. Peygamber, her defasında aynı şekilde davranıp selamını almaz. 
Neticede adamcağız, Resûlullah’ın kendisine kırıldığını ve bu sebeple yüz 
çevirdiğini anlar; durumu arkadaşlarına açarak dert yanar. Ona: “Hz. Pey-
gamber dışarı çıktığı vakit kubbeni gördü ve buna kızdı”, derler. Resûlul-
lah bir başka gün kubbeyi yerinde görmeyince “kubbeye ne oldu?” diye 
sorar. Olup biteni kendisine anlatırlar, bunun üzerine “ihtiyaçtan fazla bina 
sahibine vebaldir” buyururlar.90

Hz. Peygamber maddi vasıta ve imkânların insan ruhu üzerinde oy-
nadığı rolü bildiğinden dolayı hediyeleşmeye büyük önem vermiş91 ve dün-
yevi birtakım ihsanlarla insanlarının dinî ve ahlakî öğretileri yavaş yavaş 
benimseyip kabullenmelerine zemin hazırlamaya çalışmıştır. Bir defasında 
dağlar arasında otlamakta olan bir küçükbaş hayvan sürüsü bir bedevinin 
çok hoşuna gitmiş ve bunları ondan talep etmiştir. Hz. Peygamber de ada-
mın bu isteğini yerine getirmiştir. Bu ikram karşısında sevinçle kabilesine 
giden adam, şöyle diyerek onları Müslüman olmaya çağırmıştır: “Arkadaş-
lar! Gelin Müslüman olun. Vallahi, Muhammed bol bol ihsanda bulunuyor, 
malının eksilip fakir düşeceğinden asla çekinmiyor.” Ayrıca Enes şunları 
ilave ediyor: “Her ne kadar bu adamlar, sadece dünya ve dünyalığı talep 
ederek Müslüman oluyor idilerse de kısa bir müddet içinde İslam, onlara 
dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha kıymetli hale geliyor, imanları 
kemale eriyordu.”92

Hz. Peygamber insanların İslam ve Kur’ân ile temaslarını dünyalık 
vererek sağladığında meydana gelecek ruhi ve zihni değişikliği çok iyi bil-
diği için insanlara her fırsatta hediyeler ikram ediyordu.93

Sonuç
İnsanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için Allah ve O’nun el-

çisi Hz. Muhammed, onlara hayat veren ilke ve prensiplere uymaya ve 
gereğini yapmaya çağırmıştır. Allah, Kur’ân’da bunun yol ve yöntemini 

90 Ebu Davud, “Edep”, 160; Önkal, İslam’a Davet, 313.
91 Muvatta, “Husnu’l-huluk”, 16.
92 Müslim, “Fedail”, 58. 
93 Önkal, Rasullah’ın İslam’a Davet Metodu, 346.
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genel hatlarıyla belirtmiş, Hz. Peygamber ise daha tafsilatlı bir şekilde hal 
ve hareketleriyle ortaya koymuştur. O (sas) dinî ve ahlakî öğretilerin, eği-
tim ve öğretiminde bizatihi kendi yaşantısı ile rol-model olmuştur. Aynı 
zamanda bunu etkili iletişim veya etkileyici anlatımıyla desteklemiştir. Ay-
rıca dinî ve ahlakî değerlerin benimsetilmesinde muhataplarının kişilik ya-
pılarını, kültürel ve sosyal durumlarını dikkate almış, aşamalı yani tedricî 
bir yol izlemiştir. Bunu yaparken dünyevi anlamda hiçbir maddi ve manevi 
beklenti içerisinde olmamıştır. İnandığı dinî ve ahlakî değerleri yaşama ve 
yaşatma, Allah’ın rızasını kazanma çabası doğrultusunda hareket etmiştir. 
Bununla birlikte dinî ve ahlakî öğretilerin benimsenip kabullenilmesinde 
beşîr ve nezîr, müjdeleyici ve uyarıcı olma vasıflarının gereği olarak da 
mükâfat ve cezayı kullanmış, maddi ve manevi unsurlarla insanların kalp-
lerini kazanmaya çalışmıştır.
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Kur’ân’da Hz. Peygamber’in Ahlaki Özellikleri

Yusuf DOĞAN* 

Kur’ân-ı Kerim’deki birçok ayetten anlaşıldığına göre, Cenab-ı Hak, 
Hz. Âdem’den başlayarak, Allah’tan vahiy yoluyla aldıkları bilgileri, emir 
ve yasakları insanlara tebliğ eden, muhataplarını hak dine çağıran ve insan-
lara doğru yolu gösteren Peygamberler göndermiştir. Böylesine kutsal bir 
görevi ancak; bilerek günah işlemekten korunmuş, akıllı, zeki, güvenilir, 
bedenî ve ruhî arızası bulunmayan üstün ahlâklı insanlar yapabilir. İslam, 
kıyamete kadar geçerli olacak Allah’ın son dini, Hz. Muhammed (sas) de 
Allah’ın son Peygamber’idir. Bu nedenledir ki Hz. Peygamber; kıyamete 
ka dar gelecek insanlara örnek bir şahsiyet, davranışlarından ders alınacak 
bir reh ber olarak gönderildiği için hayatın her yönünü kapsayan üstün bir 
ahlâkla donatılmıştır. Kur’ân-ı Kerim Hz. Peygamber’in ahlakının üstün-
lüğünü “Şüphesiz sen muhteşem bir ahlaka sahipsin”1 ayetiyle ifade etmiş, 
Hz. Aişe de, kendisine Hz. Peygamber’den sorulduğunda “O’nun ahla-
kı Kur’ân idi”2 diyerek muhataplarını Kur’ân-ı Kerim’e yönlendirmiştir. 
Kur’ân-ı Kerim dünya ve ahiret mutluluğuna erişmek için Hz. Peygambere 
imanı şart koşar. Yine Kur’ân; Allah’ı sevmenin, Allah’ın sevgisine hak 
kazanmanın ve günahların bağışlanmasının Hz. Peygambere tabi olmak-
tan geçtiğini haber verir. Hayatı Kur’ân olan ve hayatının tüm ayrıntıları 
günümüze kadar titizlikle aktarılan Hz. Peygamber’in ahlaki özelliklerinin 
tespiti ve değerlendirilmesi önem arz etmektedir.
*  Ankara Müftüsü-Recep Tayyip Erdoğan Üni. Sosyal Bilimler Ens. Doktora Öğrencisi. yusuf.

dogan16@hotmail.com                                          
1 el-Kalem, 68/4.
2 Müslim, Salâtü’l-Müsafirîn ve Kasruhâ, 139, Hadis Numarası: 1739.
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Giriş
Allah, kâinatın yaratıcısı, yaşatıcısı ve yöneticisidir. Allah’ın yarat-

tığı mevcudatın gözbebeği de insandır. O, her şeyi insan için, insanı da 
kendine kulluk etsin diye yaratmıştır. Yaratılış gayesine uygun olması ge-
reken insan, imtihan sırrı olarak çift kutuplu özelliği ile yaratılıştaki temiz 
fıtratını muhafaza edememek gibi bir durumla karşı karşıyadır. İşte bundan 
dolayı daima Allah’ın ilahi terbiyesine ve denetimine muhtaçtır. Allah, ilk 
insandan itibaren eşrefi mahlûkat olarak yarattığı insanın ıslahı ve terbiyesi 
için kitaplar indirmiş, örnek alınsın diye peygamberler göndermiştir. Tüm 
insanlığa indirilen son kitap Kur’ân-ı Kerim, gönderilen son peygamber 
Hz. Muhammed (sas)’dir. Artık Kur’ân’dan sonra ilahi kitap gelmeyecek, 
Hz. Muhammed’den sonra da bir peygamber gönderilmeyecektir. O halde 
tüm zamanlar ve mekânlarda insanlığın tek rehberi Kur’ân-ı Kerim, tek 
örneği de Hz. Peygamber’dir. 

Ahlakın Tanımı ve Dayanağı
Ahlâk, Arapça’da “seciye, tabiat, huy” gibi anlamlara gelen hulk 

veya huluk kelimesinin çoğuludur. Hz. Peygamber’in َخْلقِي أَْحَسْنَت  َكَما  ُهمَّ   اللّٰ
ُخلُقِي  Allahım halkımı güzel yaptığın gibi hulukumu da güzel et”3“ فَأَْحِسْن 
şeklindeki duasında da görüldüğü gibi, sözlüklerde çoğunlukla insanın 
fizik yapısı için halk, mânevî yapısı için hulk kelimelerinin kullanıldığı 
kaydedilir.4 Toplumda örf, âdet ve kural halini almış iyi tutum ve davranış-
lar veya bunları kazandıran bilgiye ahlak yerine edeb/adab da denilmiştir.5 
İslâm filozofları, ahlâkı, “nefiste yerleşik olan yatkınlıklar” şeklinde tarif 
etmişler, eğer bu yatkınlıklar iyi olursa nefisten “faziletler”, kötü olursa 
“reziletler” sâdır olur. İşte ahlâkın temel vazifesi nefis hakkında bilgiler 
vermek ve nefsi kendisinden faziletli fiiller sâdır olacak şekilde terbiye 
etmektir. Bu özelliği ile İslâm filozofları ahlâkı “ruhanî bir tabâbet” olarak 
kabul etmişlerdir.6

3 Ahmed b. Hanbel, Müsned, (Dımeşk: Müessesetü’r-risale, 2001), 167.
4 İbn Manzûr, Lisanü’l-Arab,  خلق  Md. X: 85 
5 Mustafa Çağrıcı, “Ahlak”, DİA, (İstanbul: TDV Yayınları, 1989), 2: 1-9.
6 Mehmet Aydın, “Ahlak” (İslam Felsefesi), DİA, (İstanbul: TDV Yayınları, 1989), 2: 10-14.
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Batı dillerinde ahlak karşılığında kullanılan ethics ve moral kelime-
leri, Yunanca ve Latince’den türetilmiş iki kelimedir. “Ethics”, Yunanca 
“ethos”dan; “Moral”, “Latince” “moralis” kelimesinden türetilmiştir. Her 
iki kelime de, bir sosyal grubu diğerlerinden ayırt eden örf, adet, töre, alış-
kanlık ve karakter anlamlarına gelir.7

Ahlakı temellendirme hususunda genel olarak iki akım öne çıkar: 
Birincisi dini öteleyen ve insanı merkeze alarak insanı ahlaka temel ya-
panlar ki bunlar insanın haz ve mutluluğunu esas alırlar. Din dışı ahlak 
teorilerinin tamamında ortak nokta, ahlak probleminin akılla çözümlenebi-
leceği keyfiyetidir. Genelde ferdiyetçi olan ve kaynak olarak akla dayanan 
bu ahlak teorileri, günümüzde yerlerini fizikten biyolojiye, sosyolojiden 
psikolojiye kadar pozitif her bilim alanına nispet edilen ilimci ahlak anla-
yışlarına bırakmışlardır. İkincisi de ahlakı temellendirmede dini tek otorite 
kabul edenler. Bu sistemde, kişinin yapıp ettiği her şeyin ahlakiliği, iman 
ettiği Allah’ın ve O’nun elçisi olan peygamberlerin emir ve direktiflerine 
uygun olmasına bağlıdır.8

İslam’a göre ahlakın kaynağı dindir. Din ise “Allah’ın hükmü ve 
yönetimidir”.9 Allah’ın hükmünün ve yönetiminin kapsam alanı ise bütün 
âlemlerdir. Yani Allah, “Rabbü’l-Âlemîn”dir. Alemleri yok iken var eden 
ilahi güç, koyduğu kanun ve kurallarla aynı zamanda yaşatan ve yöne-
tendir. Allah’ın isimlerinden biri olan “Rab”, “bir şeyi yetkinlik noktasına 
varıncaya kadar kademe kademe inşa edip geliştirmek”10 anlamındadır. Şu 
kadar var ki mahlukat içerisinde insandan başka yerde gökte ne varsa ister 
istemez onun yasasına boyun eğmekte11 iken insan, akıl ve iradesi ile dile-
diğini seçme hakkına sahiptir. Bundan dolayı, aklıyla seçimini doğru yapıp 
“Rabbül-alemin” olan Allah’ın terbiyesi dairesine girebilsin diye ahlaki 
değerlerin esası olan din özel olarak insana gönderilmiştir. Kur’ân-ı Ke-
rim’in ilk suresi olan ve günde beş vakit namazın her rekâtında okunması 

7 Kılıç, Recep, “Ahlak Kavramının Analizi”, 2006 Yılı Kutlu Doğum Sempozyumu Tebliğ ve 
Müzakereleri, Ankara 2007.

8 Ahlakın kaynağı ile ilgili olarak bk. Mustafa Türkgülü, “Ahlakın Kaynağı Tartışmaları ve Ortaya 
Çıkan Ahlak 

 Telakkileri”, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 3, Elazığ 1998.
9 Günay Tümer, “Din”, DİA, (İstanbul: TDV Yayınları, 1994), 9: 312-320.
10 Bekir Topaloğlu, “Rab”, DİA, (İstanbul: TDV Yayınları, 2007), 34: 372-373.
11 Al-i İmran 3/83; Ra’d 13/15.
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şart koşulan Fatiha suresinin başındaki ilk ayette geçen “alemlerin rabbi” 
terkibiyle ilgili olarak merhum Muhammed Hamdi Yazır tefsirinde şunları 
söyler:

“Rabbü’l-Âlemîn” terkibi Allah’ın sıfatıdır ki bunun anlamı “bütün 
âlemlerin ve bütün parçalarının ve özellikle hepsinden üstün olan akıllı 
varlık âlemlerinin yegâne Rabbi” demektir. Rabb yalnız “terbiye eden” 
ile eşanlamlı değil, aynen “terbiye” gibi olan ve bundan dolayı zorla 
ele geçirme, üstün gelme, ihsan, idaresi altına alma ve tasarruf etme, 
öğretme ve yol gösterme, teklif, emir ve yasak, teşvik, korkutma, gön-
lünü alma, azarlama gibi terbiye için gerekli olan bütün şeylere sahip, 
kuvvetli, mükemmel ve kusursuz olan bir terbiye edici demek olur… 
Terbiye bir şeyi basamak basamak, yavaş yavaş olgunluğuna ulaştır-
maktır ki, bunun alâmeti, seçme ve olgunlaşma olur. Âlemlerin her kıs-
mında ise terbiye ve olgunlaşma kanunlarının hareketi her an ve her 
saniye görünüyor. Ve bundan dolayı böyle sonsuz bir gücün Allah’a ait 
olduğu, dünya işlerinde şeksiz ve şüphesiz olarak okunmaktadır.

Hakkın tam rububiyyeti (terbiye ve tedbiri) ve onun eseri olan terbiyesi 
bulunmasaydı kâinatta, tabiatta ne varlıktan, ne olgunluktan, ne teka-
mülden ne terbiyeden hiçbir iz, hiçbir pay bulunamazdı. Tabiat üze-
rinde Cenab-ı Hakk’ın terbiyesi yoksa bütün terbiye iddiaları yok olur 
gider.”12

Davranışlarımıza meşruiyet ya da gayr-i meşruluk kazandıran he-
lal-haram, sevap-günah, hayır-şer, edep, hayâ gibi kavramlar vardır. Bu 
kavramların çerçevesi İslam ahlakının temel kaynakları olan Kur’ân, Hz. 
Peygamber’in Sünneti, İcma’, Kıyas ve bu dört kaynaktan beslenip oluşan 
Örf ve Adetlerdir.

İslâm ahlâkının asıl kaynağı Kur’ân ve onun ışığında oluşan sünnettir. 
Allah Kur’ân-ı Kerim’de; “Şüphesiz ki bu Kur’ân en doğru yola iletir; iyi 
davranışlarda bulunan müminlere, kendileri için büyük bir mükâfat oldu-
ğunu müjdeler.”13 buyurur. Bu ayeti kerimede ifade edilen “iyi davranışlar” 
güzel ahlak sahiplerinin fiilleridir. Güzel ahlakın da en mükemmel temsilci-
si Hz. Peygamber’dir. Kur’ân-ı Kerim Hz. Peygamber’in ahlakının muhte-

12 Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, I: 76-77.
13 İsra 17/9.
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şemliğine14 vurgu yaptığı gibi Hz. Aişe de bir soru münasebetiyle Hz. Pey-
gamber’in ahlâkının Kur’ân ahlâkı olduğunu belirtmiştir.15 Bu sebeple İslâm 
ahlâk düşüncesi Kur’ân ve Sünnet’le başlar. Bu iki kaynak dinî ve dünyevî 
hayatın genel çerçevesini çizmiş, amelî kurallarını belirlemiş, böylece daha 
sonra fıkıhçı ve hadisçiler, kelâmcılar, mutasavvıflar, hatta filozoflar tarafın-
dan geliştirilecek olan ahlâk anlayışlarının temelini oluşturmuştur.

Ahlak kelimesi Kur’ân’ı Kerim’de huluk şeklinde tekil olarak iki yer-
de geçmektedir. Birisi adet ve gelenek anlamında لِيَن  diğeri 16 إِْن َهَذا إِلَّ ُخلُُق اْلَوَّ
de  لََعلَى ُخلٍُق َعِظيٍم  Bu ayetlerden ikincisi Hz. Peygamberin ahlakının 17. َوإِنََّك 
yüceliğine vurgu yapan ayettir. Ayrıca pek çok âyette yer alan amel teriminin 
alanı ahlâkî davranışları da içine alacak şekilde geniş tutulmuştur. 

İnsani Bir Vasıf Olarak Ahlak
İnsan, Kur’ân’ın ifadesine göre Allah’ın varlık âlemindeki şaheseri-

dir. İnsanın bedenen ve ruhen diğer yaratıklarda bulunmayan birçok üstün 
vasıflara sahip olması, Allah’ın sayısız nimetlerine mazhar olarak imtiyazlı 
konumda bulunması yanında, insanın kendi kendine yetmeyeceğini, birçok 
zaafları bulunduğunu, dolayısıyla Allah’a muhtaç olduğunu18 da yine onu 
var eden yaratıcı Kur’ân-ı Kerim’inde haber vermektedir. Eseri en iyi bilen, 
onun iyi-kötü, olumlu-olumsuz, fazilet-rezilet yönlerini de en iyi tanıyandır. 
Allah insanın bünyesine hem iyilik hem de kötülük yapabilme özelliğini 
yüklemiştir.19 Yani insan iyiye, doğruya, güzele yöneltilmeye müsait olduğu 
gibi kötüye, yanlışa, çirkine ayartılmaya da müsaittir. Diğer varlıklardan in-
sanı ayıran önemli özelliklerden birisi de budur. İşte insanı ahlakın konusu 
yapan şey, sahip olduğu insanlığını ve meziyetlerini geliştiren, akletme, dü-
şünme ve temyiz gücüne bağlı iradesidir. İnsanın var oluşu tamamen yaratı-
cının kudretine bağlı iken, manevi-ahlaki özünün iyileştirilip geliştirilmesi 
insana, onun iradesine bırakılmıştır. Ahlakın insan için olmazsa olmaz bir 
vasıf olduğunun gerekçelerinden birisi de onun sosyal varlık oluşu ve bi-
reysel ve toplumsal huzuru inşanın ahlaki kurallarla mümkün olabilmesidir. 
14 Kalem 68/4.
15 Müslim, “Salâtü’l-Müsafirîn ve Kasruhâ”, 139, Hadis No: 1739.
16 Şuarâ 26/137.
17 Kalem 68/4.
18 Fâtır 35/15-16.
19 Şems 91/7-8.
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Toplum fertleri hangi davranışların iyi ve doğru, hangilerinin de kötü ve 
yanlış olduğu konusunda anlaşamazlarsa toplumda düzen bozulur. Herkes 
kendi doğrusuna göre yaşamaya başlayınca birbirlerinin haklarına tecavüz 
etme, zarar verme ve zarar görme tehlikesi baş gösterir. Bu ise anarşi ve kar-
gaşaya, dolayısıyla insanların huzur ve mutluluk içerisinde bir hayat sürme-
lerine engel olur. Oysa toplum her ferdin hak ve sorumluluklarının sınırının 
belirlenmesi ve hayatın buna göre tanzim edilmesi halinde huzura kavuşur.20 
Haklar ve sorumluluklar ise akılla belirlenemez. Akla da istikametini buldu-
ran genel geçer, zamana ve mekâna göre değişmeyen, evrensel bir ahlak ve 
hukuka ihtiyaç vardır. İşte Hz. Peygamber ve ahlakına boyandığı Kur’ân-ı 
Kerim evrensel bir karaktere sahiptir. Çünkü Hz. Peygamber İslam’ın son 
peygamberi, Kur’ân-ı Kerim de son kitabıdır. Tüm zamanlar ve mekânlar-
da Kur’ân, ahkâmı ve ahlaki hükümleri ile insanlığın tek mercii, Hz. Pey-
gamber de benzersiz tek örneği olmaya devam edecektir. Nüzulünün hemen 
ardından kısa bir zaman diliminde Hz. Peygamber ve Raşid Halifelerinin 
başlattığı, sonrasında onların izini sürenlerin dünyanın üç kıtasına yaydıkları 
Kur’ân ve Sünnet medeniyeti bunun tarihi şahididir.

İnsan akıl nimetiyle diğer canlılardan ayrılır. Aslında akıl; iyi-kötü, 
hayır-şer, doğru-yanlış, sevap-günah, hak-batıl, iman-küfür ayırımında in-
sanı doğru tercih yapmaya sevk eder. Ancak, biraz sonra sıralayacağımız 
zaafları, aldığı terbiyenin eksikliği/bozukluğu, başta nefis ve şeytan olmak 
üzere dış etkilerin olumsuz ayartmaları sebebiyle seçimini yanlış yaparak, 
hem bu dünya hem de öte dünyada rezil ve rüsva olmak tehlikesi ile karşı 
karşıya kalabilir. Dolayısı ile salt akıl insanın dünya-ahiret mutluluğunu 
elde etmeye yetmez. İşte bundan dolayı Allah doğru yolu gösteren kitapla-
rı, örnek ve rehber olacak peygamberleri ile insanlara dünya –ahiret saade-
tini kazanmalarının imkânını bahşetmiştir.

İnsan öncelikle hayatının akışı içerisinde biyolojik, fizyolojik ve 
psikolojik açıdan zayıf yaratılmıştır. Kur’ân bunu şöyle anlatır: “Sizi güç-
süz yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından kuvvet veren ve sonra kuvvetin 

20 Kılıç, Recep, “Ahlak Kavramının Analizi”, 2006 Yılı Kutlu Doğum Sempozyumu Tebliğ ve 
Müzakereleri, Ankara 2007.
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ardından güçsüzlük ve ihtiyarlık veren, Allah’tır. O, dilediğini yaratır. O, 
hakkıyla bilendir, üstün kudret sahibidir.”21

Kur’ân-ı Kerim insanın zaaflarından şöylece söz eder: İnsan; mü-
kellefiyetinin gereğini yerine getirmede cahil,22 Allah’ın mescitlerinde, 
Allah’ın adının anılmasına engel olup onların harap olmasına çalışarak,23 
Allah adına bir hakikati gizleyerek,24 insanları saptırmak için Allah’a karşı 
yalan uydurarak,25 uydurduğu yalanı Allah’a isnad ederek26, Allah’ın ayet-
lerini yalanlayıp onlardan yüz çevirerek,27 kendisine vahy gelmemişken 
“Bana vahy olundu”, “Allah’ın indirdiği gibi ayetleri ben de indiririm”28 
diyerek, Hak’kı yalanlayarak,29 İslâm’a çağırıldığında, Allah’a karşı ya-
lan uydurarak,30 Allah’ın ayetleriyle öğüt verildikten sonra onlardan yüz 
çevirerek,31 zulmün hemen her çeşidini irtikâp edip kendisine zulmeden,32 
sadece kendi hemcinslerine değil kendisini vareden Yaratıcısına karşı da 
son derece nankör,33 iradi ya da gayr-i iradi olarak unutkan,34 kendisini 
müstağni addederek azan, sapan, hatta ilahlık iddiasında bulunacak kadar 
ileri giden,35 aceleci ve peşinci,36 dünyayı ahirete tercih edecek derecede 
dünyaya düşkün,37 hırslı, kıskanç ve cimri,38 münakaşa ve mücadeleci,39 
körü körüne taklitçi40 vs. özelliklere sahiptir.

21 Rûm 30/54; Yâsîn 36/77.
22 Ahzab 33/72.
23 Bakara 2/114.
24 Bakara 2/140.
25 En’âm 6/144; Hûd 11/18; Kehf 18/15: Zümer 39/32.
26 En’âm 6/93; Yunus 10/17; Ankebût 29/68. 
27 En’âm 6/21, 157; A’râf 7/37.
28 En’âm 6/93.
29 Ankebût 29/68; Zümer 39/32.
30 Sâf 61/7. 
31 Secde 32/22. 
32 Yunus 10/54.
33 İbrahim 14/34; Nahl 16/18; A’râf 7/10; Âdiyât 100/6; Zuhruf 43/10-15.
34 Mâide 5/13-14; En’âm 6/44; A’râf 7/51; Tevbe 9/67; Kehf 18/23-24, 65-82,73; Tâhâ 20/115, 121-

122; Secde 32/14; Haşr 59/19. 
35 Alâk 96/6-7; Nâziât 79/37-41; Kasas 28/50; Câsiye 45/3; Nisa 4/27; Tâhâ 20/24, 43; Kasas 28/4, 

38; Duhân  44/31; Nâziât 79/17-25.
36 Enbiya 21/37; İsrâ 17/11, 18; İnsan 76/27; A’la 87/16-17; Şuarâ 26/201-204; Ra’d 13/6.
37 Âl-i İmrân 3/14; Fecr 89/15-20; Âdiyât 100/8; Kıyamet 75/20-21; İnsan 76/27.
38 Nisa 4/53-54; Yusuf 12/8-9; Muhammed 47/38; Meâric 70/19-21.Fecr 89/20; Âdiyât 100/6.
39 Örnek için bk. En’âm 6/25; Hûd 11/32, 50, 74, 61; A’râf 7/70; Kehf 18/54.
40 Bakara 2/170; Mâide 5/104; Hûd 11/109; Saffât 37/70.
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Bunca zaaflar ve dış etkiler akıllı ve sosyal varlık olan insanın davra-
nışlarını olumsuz etkiler. Ahlakın konusu ve alanı da davranışlardır. İnsanın 
dışında ahlaki değerlendirmeye konu olan canlı yoktur. Ahlaka konu olma-
yan insan da yoktur. Hz. Peygamber’in şu hadisi, edep ve hayânın, utanma 
duygusunun ahlaki davranışlarla alakasına dikkatimizi çekerken aynı za-
manda ahlakın konusunun insanın varoluşuyla başladığını ve ilk peygam-
berlerden itibaren sürekli insanlığa hatırlatıldığını bize bildirmektedir:

   َعْن ابى مسعود , قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللاِ صلى هللا عليه إَِذا لَْم تَْستَْحِي فَاْصنَْع َما ِشْئَت. 
ِة الُولَى ا أَْدَرَك النَّاُس ِمْن أَْمِر النُّبُوَّ وسلم: إِنَّ ِممَّ

 “Utanmadıktan sonra dilediğini yap!”41

Peygamber olarak gönderiliş hikmetini ifade eden şu hadisi de Hz. 
Peygamber’in ahlakındaki yüceliği vurgulamasının yanında ahlakın bütün 
peygamberlerin öğretilerinin konusu olduğunu haber vermektedir: «إنََّما 
اْلَْخَلِق. َمَكاِرَم  َم  ِلُتَمِّ -Ben mekarim-i ahlakı tamamlamak için gönderil“ بُِعْثُت 
dim.”42 “Mekarim-i Ahlak”; yüce ahlaki değerler, övgüye layık davranış-
lar, asil ve soylu duruş, güzel huylar anlamlarına gelmektedir.

Hz. Peygamber’in Kur’ân-ı Kerim’deki Örnekliği
Her şeyi kuşatan rahmetinin43 bir tecellisi olarak Allah insanlığa 

kitaplar ve peygamberler göndermiştir. Peygamberler ve özelde Peygam-
berimiz Hz. Muhammed (sas); Allah’tan vahiy yoluyla aldığı bilgileri/
emirleri ve yasakları tebliğ ederek muhataplarını hak dine çağırmakla gö-
revlendirilen yüksek vasıflı kimselerdir. Allah’ın peygamberi olduğunu 
mucize göstererek ispat edebilen, ilahi vahye muhatap olup aldığı vahyi 
eksiksiz bir şekilde insanlara tebliğ eden,44 beşeri niteliklere ve üstün zeka 
gücüne sahip, Allah tarafından seçilmiş, günah işlemekten korunmuş, özü 
sözü doğru, güvenilir, davranışlarında ve hükümlerinde adil olanlar ancak 
peygamber olma vasıflarını haizdirler. Muhataplarına hak ve bâtıl inançları 
öğretip, ahiret hayatının mutlaka geleceğini; cennete girmeye vesile olan 
inanç ve davranışların hak, cehenneme girmeyi gerektirenlerin de batıl ol-
duğunu tanıtıp hakkın benimsenmesini, bâtılın da terkedilmesini isteyip 
41 Buharî, Ebû Abdullah Muhammed b. İsmail, Sahih-i Buharî, I: 631.
42 Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübra, X: 323, Hadis No: 20782.
43 A’raf 7/156.
44 Maide 5/67. 
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onları sadece Allah’a ibadet etmeye davet etmek, bunun için de insanları 
var oluşun ve hayatın anlamını düşünmeye çağırıp bunun yollarını göstere-
rek nefsânî arzuların baskısını azaltıp erdemli ve ahlaklı bir hayatı inşa et-
mek peygamberlerin en temel görevlerindendir. Tüm bu görevlerin yerine 
getirilmesinden önce çok daha önemli bir görevleri vardır ki, bu olmadan 
sayılan görevlerin yerine getirilmesi mümkün değildir. O da, İlâhî emirleri 
tebliğ edip açıkladıktan sonra bunları bizzat uygulayarak insanlara örnek 
olmak. Peygamberlerin en önemli özelliği örneklikleridir. İlk insan ve ilk 
peygamber Adem (a.s.)’dan son peygamber Hz. Muhammed (sas)’e kadar 
geçmiş bütün peygamberler bozulan, ahlaken alçalan, fıtratından uzakla-
şan insanları, ilahi emir ve yasakları onlara öğretmenin yanında örneklik-
leriyle eğiterek mükemmel birer eğitimci olduklarını ortaya koymuşlardır. 
Yeryüzünün en iyi ve en başarılı eğitimcileri peygamberlerdir diyebiliriz.45

Kur’ân-ı Kerim ise Allah’ın son peygamber Hz. Muhammed vasıta-
sıyla tüm insanlığa gönderdiği yasası, inananlar için bir hayat kitabıdır. Ken-
di ifadesiyle Kur’ân; insanlığa hidayet rehberi olarak gönderilen46 ve onları 
karanlıklardan aydınlığa çıkaran,47 en doğru yola ileten,48 inananlara şifa ve 
rahmet kaynağı olan,49 benzeri yazılamayacak rakipsiz bir Allah kelamıdır.50 

Hz. Peygamber’in ahlakının Kur’ân’a mutabık olduğunu yine 
Kur’ân haber veriyor. Kur’ân’ın tamamı bunun şahidi olmakla beraber 
bu konuda hususen iki ayet üzerinde durmak isteriz. Bunlardan birisi; Hz. 
Peygamber’in ahlakının mükemmelliğine vurgu yapan Kalem Suresi 4. 
ayet, diğeri de onun gibi mükemmel ahlaka sahip olmak isteyenlerin onu 
örnek almalarını tavsiye eden Ahzab Suresi 21. ayettir.

Kur’ân’ı Kerim’de ahlak kelimesinin huluk şeklinde tekil olarak 
geçtiği iki yerden birisi olan َعِظيٍم  ُخلٍُق  لََعلَى   ayeti51 Hz. Peygamber’in َوإِنََّك 
ahlakının muhteşemliğini vurgu yaparak ifade eder. Bu ayetin tefsirinde 
Muhammed Hamdi Yazır şunları söyler:

45 Geniş bilgi için bk. Yavuz, “Peygamber”, DİA, (İstanbul: TDV Yayınları, 2007), 34: 257-262.
46 Bakara 2/185.
47 Hadid 57/9.
48 İsra 17/9.
49 İsra 17/82.
50 Bakara 2/23, 24; Yunus 10/37; Hud 11/13; İsra 17/88.
51 Kalem 68/4.
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…ve her halde sen kuşkusuz pek büyük bir ahlâk üzerindesin yani gay-
ret edip çalışmakla en yüksek hayır gayesine ulaştıracak pek büyük 
huylar, gerçekten saygıya değer karakter, meleke (yeti) ve maneviyat 
üzere yaratılmış bulunuyorsun. Onunla yürüyecek o gayeye ereceksin. 
İşte o ahlâk, doğru yolu, hak din olan İslâm dinini teşkil eden Kur’ân 
edebi ve ilâhî ahlâktır ki, onu yüce Allah lütfetmiş ve “Andolsun, Re-
sulullah’ta sizin için güzel bir örnek vardır.”52 buyurmuştur. Onun bü-
yüklüğünü insanlar anlayamaz da sabır ve tahammül edilmesi gereken 
deliliklerde bulunurlar. 

Ayet’in tefsiri ile ilgili olarak gelen rivayetler: İbnü Abbas’tan: 1) Bü-
yük bir din, 2) büyük bir din ki, o İslâm’dır. Mücahid’den: Din, İbnü 
Zeyd’den: Kur’ân edebi.

Bunda iki mânâ vardır: Kur’ân’da anlatılan bütün ahlâkî değerlerin 
hepsi onda vardı. O, Kur’ân’ın sakındırdığı eksikliklerin hepsinden 
korunurdu. “Emrolunduğun şekilde dosdoğru hareket et.”53 emrinin 
tamamiyle doğruluk ölçütü idi. Onu anlamak, Kur’ân’ı tamamen an-
lamaya bağlıdır, demek olur. Birisi de, onun ahlâkı Kur’ân’da buyrul-
duğu üzere öyle büyük bir ahlâk idi ki, onu başka bir tarif ile anlat-
mak mümkün değildir, demek olur. Dahhâk’tan şöyle rivayet edilmiştir: 
“yani o, Allah’ın kendisine emrettiği ve ona vekalet verdiği dini ve emri 
üzerinedir.” Burad خلق   kelimesinin  sonundaki tenvin yüceltme ifade 
eder. Başkalarının tam anlamıyla anlayamayacakları güzelliklerle seç-
kin kılınmış bir ahlâk demektir. Görülüyor ki, önce gerçeklik ve vurgu 
için olan  َّاِن  ikinci olarak vurgu ifade eden başlangıç “lâm”ı ile üçün-
cü olarak, yüceltme ifade eden tenvin, dördüncü olarak da “büyük” 
sıfatı ile Hz. Muhammed’in sahip olduğu ahlâkın ululuk ve yüceliği kat 
kat güvence içinde açıklanıp duyurulmuş …”54 

İsmail Hakkı Bursevi tefsirinde Hz. Peygamber’in “Ben ancak yüce 
ahlakı tamamlamak için gönderildim.” hadisinden yola çıkarak bu ayetin 
tefsirinde şunları söyler:

“Hz. Peygamber’in yüce bir ahlaka sahip olması, güzel ahlakta ben-
zersiz oluşu yüce ahlaki değerleri bünyesinde toplamasından dolayıdır. 
O; Nuh’un şükrünü, İbrahim’in dostluğunu, Musa’nın ihlasını, İsma-

52 Ahzab 33/21.
53 Hud 11/112.
54 Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, VIII: 266-267.
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il’in vadindeki doğruluğunu, Yakup ve Eyyub’un sabrını, Süleyman ve 
İsa’nın tevazuunu ve diğer peygamberlerin yüce ahlakını bünyesinde 
toplamıştır. Onun için O’nun ahlakı hakkında yüce bir ahlak denilmiş-
tir.”55

Kur’ân-ı Kerim, zikrettiği muhtelif peygamberlerden bahsederken 
onların öne çıkan bazı güzel ahlaki vasıflarını bize aktarır. Bunlar içerisin-
den peygamberleri temsil eden “salah”, “sıdk”, “sabır” ve “ihsan” gibi kav-
ramlar daha da öne çıkmaktadır. Peygamberlerin her birinde mevcut olan 
tüm bu güzel ahlaki vasıflar Hz. Peygamber’de toplanmıştır. O muhteşem 
ahlakıyla; şefkatli, şahid-şehid, müjdeleyici (mübeşşir), uyarıcı (nezir), Al-
lah’a davet edici, aydınlatıcı kandil (sirac-ı münir), aziz, kerim, rauf, rahim 
bir elçi, hasılı alemlere rahmet olarak gönderilmiş son peygamberdir.56

Hz. Peygamber’in ahlakının mükemmelliğini anlatan ayeti, Hz. Ai-
şe’nin şu örneği çok güzel açıklıyor diyebiliriz: “Resulullah’ın ahlakından 
daha güzel ahlaka sahip birisi yoktu. Ashabından ya da aile fertlerinden bi-
risi ona seslendiğinde “lebbeyk” “buyrun” diye karşılık veriyordu. Bundan 
dolayı Allah (َوإِنََّك لََعلَى ُخلٍُق َعِظيٍم) ayetini indirdi.” 

Muhataplarının onu örnek almalarını tavsiye eden ayette ise Allah 
(cc) şöyle buyurur:

َ َكثِيًرا َ َواْليَْوَم اْلِخَر َوَذَكَر هللاَّ ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ لَِمْن َكاَن يَْرُجو هللاَّ لَقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل هللاَّ
“Andolsun ki, Resulullah, sizin için, Allah’a ve ahiret gününe ka-

vuşmayı umanlar ve Allah’ı çok zikredenler için güzel bir örnektir.”57

Muhammed Hamdi Yazır, “üsve-i hasene”nin anlamını “uyulacak, 
nümûne-i imtisal, meşk, arkasından gidilecek en güzel örnek” şeklinde ve-
rerek ayetin tefsirini şöyle yapar:

“Peygamber size neyi verdi ise onu alın, size neyi yasak ettiyse ondan 
sakının.”58 âyeti gibi, yalnız sözleriyle değil, fiil ve hareketleriyle dahi 
delil ve kendisine uyulan bir peygamber olduğunu hükme bağlar. Yani 
Resulullah din ve ahlakın teorik kısmını tebliğ ve hükme bağlamakla 
kalmamış, gerek savaşta ve gerek barış zamanında fiilleri ve uygulama-
ları ile ve bütün incelikleriyle kendisinde canlı olarak güzel bir uyma 

55 İsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l- Beyan, X: 106.
56 Enbiya 21/107.
57 Ahzab 33/21.
58 Haşr 59/7.
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örneği olacak ders ve örnek vermiştir. Onun için Hz. Muhammed’in 
hayat hikâyesinde her açıdan insanlık dünyası için pek güzel bir örnek 
vardır.”59

Kur’ân-ı Kerim’de iman ile salih amel genellikle beraber zikredilir 
ve bu iki vasfı taşıyanlara cennet vadedilir. Dinî literatürde amel kelime-
si “emir, tavsiye veya yasaklara konu olan, sonunda ceza veya mükâfat 
bulunan tutum ve davranış” anlamında kullanılmış, taat sayılan ameller 
çoğunlukla amel-i sâlih (çoğulu a’mâl-i sâliha), bazan da hasene (çoğulu 
hasenât), mâsiyet sayılanlar ise amel-i sû’, amel-i gayr-i sâlih, seyyie gibi 
adlarla anılmıştır. Sâlih ameller – ki bunlar insanı güzel ahlaka götürür 
- dinin yapılmasını emir veya tavsiye ettiği, iyi, doğru, faydalı ve sevap 
kazanmaya vesile olan işler; gayr-i sâlih ameller ise – ki bunlar da kötü 
ahlaka götürür - yapılması yasaklanan veya hoş karşılanmayan kötü, yan-
lış, zararlı ve günaha yol açan amellerdir.60 Yine Kur’ân’daki kullanılışla-
rı çerçevesinde “aklın kabul ettiği, dinin benimsediği, insan tabiatının ve 
toplumun uygun gördüğü fiil ve davranış” maruf olarak, tersi de münker 
olarak isimlendirilmiştir.61 Güzel ahlak maruf olan fiil ve davranışlardan, 
kötü ahlak ise münker olan fiil ve davranışlardan neşet eder. Hz. Peygam-
ber hayatının hiçbir döneminde ahlakının güzelliğine gölge düşürecek bir 
tutum ve davranış içerisinde olmamıştır. Bir taraftan o; “Rabbim beni ter-
biye etti, çok da güzel terbiye etti”62 diyerek ahlakının mimarının Allah 
olduğunu söylerken diğer taraftan Kur’ân-ı Kerim’de yer yer geçen İlahi 
irşad, ikaz ve ihtar ile Allah’ın denetimi ve koruması altında olduğundan 
Allah’ın onaylamadığı hiçbir davranış ondan sadır olmamıştır.63

İnsanlığa hidayet rehberi olarak gönderilen Kur’ân-ı Kerim’deki hi-
tapların, emir ve yasakların, tavsiye ve öğütlerin ilk muhatabı Hz. Peygam-
berdir. Aslında peygamberler de dahil olmak üzere bütün insanlığın ortak 
görevi Allah’a kul olmaktır. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurur: “Senden 
önce hiçbir resûl göndermedik ki ona: “Benden başka İlâh yoktur; şu halde 
59 Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, VI: 303-304.
60 Süleyman Uludağ, “Amel”, DİA, (İstanbul: TDV Yayınları, 1991), 3: 13-16.
61 Çağrıcı, “Emir bi’l-Ma’ruf Nehiy ani’l-Münker”, DİA, (İstanbul: TDV Yayınları, 1989), 11: 138-

141.
62 Süyûtî, Câmiu’s-Sağîr, I: 12.
63 Allah’ın Hz. Peygamber üzerindeki denetimi için bk. En’am 6/52; Tevbe 9/113; Tevbe 9/84; 

Abese 80/1-12.
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bana kulluk edin” diye vahyetmiş olmayalım.”64 Kur’ân, insanı arıtıp temiz-
leyerek fıtratına uygun hale getirmeyi hedeflemektedir. “Andolsun ki içle-
rinden, kendilerine Allah’ın âyetlerini okuyan, (kötülüklerden ve inkârdan) 
kendilerini temizleyen, kendilerine Kitap ve hikmeti öğreten bir Peygamber 
göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha 
önce onlar apaçık bir sapıklık içinde idiler.”65 ayeti gereği Hz. Peygamber’in 
görevi de budur. Kur’ân’ın bu hedefi, önce ilk muhatabı olan Hz. Peygam-
berde tahakkuk etmeli ki, diğer insanların arınıp temizlenmesi de ancak 
böyle gerçekleşebilir. Diğer taraftan Kur’ân-ı Kerim’in muhatabı olup ona 
tabi olma noktasında peygamber ile peygamberin ilahi mesajları tebliğ ettiği 
kimseler arasında bir farklılık ve ayırım bulunmamaktadır. Peygamberler de 
Allah’a itaatle emrolunmuş,66 onların da kâfir ve münâfıklara uymamaları is-
tenmiş,67 peygamber olarak gönderildikleri kimseleri sorguya çekeceği gibi 
peygamberleri de sorguya çekeceğini68 haber vermiştir. Kur’ân-ı Kerim’de 
birçok ayette Cenab-ı Hak bu konuda Hz. Peygamber’in konumunu şöyle 
belirler; “Rabbinden sana vahyolunana uy. O’ndan başka tanrı yoktur. Müş-
riklerden yüz çevir.”,69 “De ki: Ben ancak Rabbimden bana vahyolunana 
uyarım. Bu (Kur’ân), Rabbinizden gelen basîretlerdir (kalp gözlerini açan 
beyanlardır); inanan bir kavim için hidayet ve rahmettir.”70 “Ben, bana vah-
yolunandan başkasına uymam. Çünkü Rabbime isyan edersem elbette büyük 
günün azabından korkarım.”71 “Ben sadece bana vahyedilene uyarım. Ben 
sadece apaçık bir uyarıcıyım.”72 Allah’ın “sana vahyedilene uy” talimatı ile 
Hz. Peygamber’den uymasını istediği Kur’ân-ı Kerim’dir. O, Kur’ân-ı Ke-
rim’e uyacak ki muhatapları da uysunlar.

Kur’ân-ı Kerim iman edip salih amel işleyenlere cenneti vadeder. 
Güzel ahlakın da esası olan ve Kur’ân-ı Kerim’de imanın hemen arkasın-
dan gelen “faydalı işler” anlamındaki sâlih ameller insan hayatı boyunca 

64 Enbiya 21/25.
65 Âl-i İmran 3/164.
66 En’am 6/14.
67 Ahzab 33/1.
68 A’raf 7/6.
69 Enam 6/106.
70 A’raf 7/203.
71 Yunus 10/15.
72 Ahkaf 46/9.
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dinî ölçüler açısından yapılması veya terkedilmesi gereken fiillerdir. Sâlih 
ameller dinin yapılmasını emir veya tavsiye ettiği, iyi, doğru, faydalı ve 
sevap kazanmaya vesile olan, böylece insana güzel ahlak kazandıran iş-
ler; gayr-i sâlih ameller ise yapılması yasaklanan veya hoş karşılanmayan 
kötü, yanlış, zararlı ve günaha yol açan, böylece insana kötü ahlak ka-
zandıran amellerdir. Kur’ân’ın tüm mesajları, uyarıları, emir ve yasakları 
muhataplarını imanın semantik alanına giren ihsan, takva, hilm, tevazu, 
şükür, adalet, cömertlik, sıdk (doğruluk), hidayet gibi ahlaki davranışlara 
yönlendirmekte; küfür kavramının semantik alanına giren azgınlık, zulüm, 
tekzib, kibir, fısk, nankörlük, cimrilik, sapkınlık, kendini müstağni gör-
me gibi gayr-i ahlaki davranışlardan da menetmektedir. Hz. Peygamber’de 
iman ve imanın anlamıyla buluşan ve örtüşen tüm güzel davranışlar onu 
üsve-i hasene/muhteşem ahlakın sahibi yapmıştır.

Peygamberlerde bulunması zorunlu olan özellikler Hz. Peygam-
ber’in ahlakının Kur’ân-ı Kerim ile örtüştüğünü gerekli kılar. Doğruluk 
(sıdk) ve güvenilir olmak (emanet) Peygamberlerde bulunması gereken 
temel iki vasıftır. Hz. Peygamber gerek peygamberlik öncesi gerekse pey-
gamberlik sonrası bu iki vasıf hususunda emsalsizdir. Buna rağmen Hud 
suresindeki “emrolunduğun gibi dostoğru ol!”73 ayetinin ağırlığı karşısında 
o, “beni Hud suresi ihtiyarlattı” diyerek kendini bir çeşit Kur’ân’ın ahlak 
eğitimine tabi tutmuş, müntesiplerine de ahlaken Kur’ân’a ve kendisine 
tabi olmalarını zımnen ihtar etmiştir.

Ümmü’l-Kur’ân da denilen Fatiha suresi, Kur’ân’ın ilk suresidir. 
Surenin altıncı ayetinde Allah Taala’dan bizi “doğru yola” iletmesi isten-
miş, sonraki ayette ise doğru yolun ne olduğu “kendilerine nimet verdik-
lerinin yoluna” diyerek –ki bu yolun “peygamberler, sıddıklar, şehidler ve 
sâlihlerin yolu”74 olduğu başka bir ayette haber verilerek- “örnekle eğitim” 
metoduna göre anlatılmıştır. Bu da başta Peygamber olmak üzere iyilerin 
yolunu iyi, kötülerin yolunu da kötü olarak göstermektedir. Kur’ân’ın bü-
yük bir kısmı, bu iki ayetin tefsiri mahiyetindedir.

Kur’ân’da genellikle salih amel imanın arkasından geldiği gibi 
peygambere itaat de Allah’a itaat emrinin hemen arkasından gelmektedir. 
73 Hûd 11/112.
74 Nisa 4/69.
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Allah’a itaatin gerçeklik kazanması, O’nun buyruklarını insanlara açıkla-
yan ve bunlara uymanın örneklerini kendi yaşantılarıyla gösteren peygam-
berler vasıtasıyla mümkün olacağından bazı âyetlerde peygambere itaatle 
Allah’a itaat özdeş kılınmıştır.75 Kur’ân-ı Kerîm; müminlerin ihtilafa düş-
tükleri hususları Allah’a ve Resulüne arzetmeleri gerektiğini,76 Allah ve 
Resûlü bir işe hüküm verdiği zaman, inanmış bir erkek ve kadına o işi 
kendi isteklerine göre seçme hakkı olmadığını,77 müminlerin amellerini 
boşa çıkarmamak için Allah’a ve Resul’e itaat etmeleri gerektiğini,78 işi-
tip durdukları halde yüz çevirmemelerini,79 Allah ve Resulünün davetine 
icabet edip,80 hainlik etmemelerini81 emretmektedir. Yine Kur’ân-ı Kerim; 
Allah’ın hududunu gözetip Allah’a ve Peygamberine itaat edeni Allah’ın 
cennetlere koyacağını, Allah’a ve Peygamberine karşı isyan edip sınırlarını 
aşanı da devamlı kalacağı bir ateşe sokacağını,82 Allah’a ve Resûlüne itaat 
edip, Allah’a saygı duyup O’ndan sakınanın gerçek büyük mutluluğa ere-
ceğini,83 Allah’a ve Resûl’e itaat edenlerin, Allah’ın kendilerine lütuflar-
da bulunduğu peygamberler, sıddîkler, şehidler ve salih kişilerle beraber 
olacağını84 haber vermektedir. Allah’ın Peygamber’e itaati kendine itaatle 
beraber zikretmesi onun ahlakının mükemmel oluşuna işaret etmektedir.

Kur’ân-ı Kerîm’de itaat edilmemesi istenen kişi ya da gruplardan da 
söz edildiği görülür. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür: Kâfirler ve 
münafıklar,85 ısrarlı direnişleri ve inatları yüzünden kalpleri Allah’ı anmak-
tan alıkonulmuş olanlar, nefsânî arzularına uyup işlerinde aşırıya gidenler,86 
kötü ahlâklılar ve günahkârlar,87 Allah’ın koyduğu sınırları aşanlar,88 yö-

75 Nisa 4/80.
76 Nisa 4/59.
77 Ahzab 33/36.
78 Muhammed 47/33.
79 Enfal 8/20.
80 Enfal 8/24.
81 Enfal 8/27.
82 Nisa 4/13-14; Feth 48/17.
83 Nur 24/52; Ahzab 33/71.
84 Nisa 4/69.
85 el-Ahzâb 33/48.
86 el-Kehf 18/28.
87 el-Kalem 68/10-13.
88 eş-Şuarâ 26/151.
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netimleri altında bulunan kimseleri Allah yolundan uzaklaştıran gruplar.89 
Kur’ân bunlara itaati doğrudan bir inanç meselesi olarak ele almakta ve bu 
hususta yapılan uyarıyı dikkate almayanların durumunu Allah yolundan 
bir kopuş olarak değerlendirmektedir.90

Hz. Peygamber’in ahlakını Kur’ân ile irtibatlandırmada nüzul sü-
recinin önem arzettiğini söyleyebiliriz. Kur’ân, kendini Kur’ân’a teslim 
edene onurlu bir duruş kazandırır. “Biz o kitapta hiçbir şeyi eksik bırak-
madık.”,91 “Bu Kitab’ı sana, her şey için bir açıklama, bir hidayet ve rah-
met kaynağı ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik”92 ayetlerinden 
yola çıkarak Kur’ân’da her türlü bilginin yer aldığını ileri süren görüşler 
vardır. Ancak genel bir tasnifle Ebu Bekr b. Arabi Kur’ân’daki bilgileri 
tevhid, tezkir ve ahkam diye üç ana konuda toplar.93 Kur’ân-ı Kerim’in 23 
sene süren iniş sürecinin hicret öncesi dönemde inen surelere Mekki, hicret 
sonrası inen surelere de Medeni sureler denir.94

Kur’ân’ın yirmi üç sene gibi uzun denebilecek bir zaman dilimin-
de indirilmiş olması Hz. Peygamber’in elinde cahiliye toplumunun tedrici 
olarak ıslah süreci anlamına gelir. Kur’ân’ın ve Hz. Peygamber’in hicret 
öncesi surelerle muhatap aldığı Mekke toplumunda katı bir putperestlik 
inancı ve kabileci, maddeci, hazcı bir ahlak ve hayat anlayışı hâkim idi. 
Bundan dolayı bu dönemde inen surelerde tevhid ve ahiret konuları öne 
çıkmaktadır. Bu ayetlerde materyalist, hazcı Mekke toplumunda risalet gö-
revinin ağırlığı vurgulanmış, buna karşılık Hz. Peygamber’e iman ve ümit 
aşısıyla Allah’ın kendisine lütuf ve ihsanı hatırlatılmış, Hz. Peygamber en 
zorlu döneminde iman, tevhit, sabır ve tevekkül ahlakı ile donanmıştır. İlk 
nazil olan surelerde95 insanın -bu bağlamda Mekkeli putperest lider tipinin- 
zenginlik iddiasıyla şımarması eleştirilirken Hz. Peygamber, davasından 
vazgeçmesi karşılığı teklif edilen cazip dünyalıkları elinin tersiyle itmiştir. 
İslam’ı kabul etmemesine rağmen en büyük koruyucusu olan amcası Ebu 
89 el-Ahzâb 33/64-68.
90 Âl-i İmrân 3/99-104; el-En’âm 6/116-117, 121.
91 Enam 6/38.
92 Nahl 16/89.
93 Çağrıcı, “Kur’ân” (Muhtevası), DİA, (İstanbul: TDV Yayınları, 2002), 26: 390-393.
94 Abdülhamit Birışık, “Kur’ân” (Tarifi ve İsimleri, Tarihi, Tertibi), DİA, (İstanbul: TDV Yayınları, 

2002), 26: 383-388.
95 Alak 96/6-8.
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Talib’e dahi; “canımı kudret elinde tutan Allah’a yemin ederim ki, bu ilahi 
tebliğ görevinden vazgeçmem için ödül olarak güneşi sağ elime ayı da sol 
elime koysalar, hatta sen de beni terk etsen bu davadan vazgeçmem. Rab-
bim Allah bana yeter”96 şeklindeki kararlılığı iman ve tevhit ahlakının ne 
denli yüce ve güçlü olduğunu ortaya koymaktadır.

Hz. Peygamberin henüz risalet görevinin başlangıcında Allah’a iman 
ve tevekkül ahlakı ile donanması manidardır. Bu asil duruş, Kur’ân’ın ah-
lak eğitiminde kalbi ve fikri cephenin önceliğini ve önemini göstermektedir. 
Çünkü insanın tüm eylemlerinin hareket merkezi kalp ve kalbin ameli olan 
imandır. Bundan dolayı Mekke döneminde ibadet şuurunun geliştirilmesi 
hedeflenmiş ve öncelikle takvâ, havf, haşyet, ihlâs, tevekkül, teslimiyet, tev-
be, tesbih, zikir, dua ve istiğfar gibi kavramlarla, ahlâkî ve mânevî olgunluk 
teşvik edilmiş, genellikle ibadetler Medine döneminde farz kılınmıştır. Çün-
kü davranışlarımız içimizin dışa yansımasıdır. İç dünyayı imar etmeden dış 
dünyayı onarmak mümkün değildir. Bundan dolayı Hz. Peygamber kalbini 
işaret ederek; “takva buradadır”, yine, “İnsan vücudunda bir et parçası var-
dır ki eğer o iyi olursa bütün vücut iyi olur, o bozulursa bütün vücut bozu-
lur; bu et parçası kalptir”97 diyerek bu gerçeği dile getirmektedir. Allah da, 
“kalpler ancak Allah’ı zikretmekle huzur bulur”98 buyurmaktadır.

Mekke’de inen surelerin diğer bir özelliği; Mekke toplumunu sınıf-
çılık zihniyetinden kurtarmanın ahlâkî temelini oluşturmak üzere “dinin 
ana gayeleri” (makāsıdü’ş-şerîa) denilen ve bütün dinlerin ortak amaçları 
olarak görülen din, can, akıl, mal ve nesebin korunması hususundaki temel 
hükümlerle fazilet ve ahlâk prensiplerini hâkim kılmaktır. Mekke döne-
minin sonlarına doğru yer yer “ey insanlar” tarzındaki Kur’ân’ın yumu-
şak üslup ve muhtevasına paralel olarak, Hz. Peygamber’in mücadeledeki 
yöntemi de Kur’ân’a mutabık olarak Medine’de ilâhî iradeye dayalı yeni 
bir toplum kurmanın inanç ve ahlâk temelini oluşturacak ilkeler etrafında 
yeni muhataplara yönelik olarak yumuşak olmuştur.

Medine’de inen surelerin muhtevası, Mekke’de temelleri tevhit aki-
desi ile atılan teşekkül aşamasındaki İslam toplumunun sosyal, siyasi ve 

96 Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, çev. Salih Tuğ, (İstanbul: İrfan Yayıncılık, 1993).
97 Buhârî, “Îmân”, 39; Müslim, “Müsâkāt”, 107.
98 Ra’d 13/28.
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hukuki yapısını belirleyen ibadet ve muamelat ağırlıklı bir karakter kazan-
mıştır. Medine’de kurulan yeni site devletinde, bir taraftan gayr-i Müslim-
lerle ve yeni ortaya çıkan münafıklarla ilişkilerde düzenlemelere gidilir-
ken, diğer taraftan da Medeni ayetlerde seksen sekiz yerde geçen “ey iman 
edenler” şeklindeki hitap tarzı ile yeni İslâm toplumunun içyapısıyla ilgi-
lenmek, iç düzenini kurmak ve geliştirmek hedeflenmiş; İslam’ın evrensel 
ilke ve değerleri verilmek suretiyle insanın inanç ve ahlâk dünyasının dü-
zeltilmesi, bilhassa paylaşma duygusunun güçlendirilmesi amaçlanmıştır. 
Medine’de inen ibadet ve muamelatla ilgili ayetlerin uygulamaya girmesi 
sonucu, vahyin normatif bir değer kazanması suretiyle Hz. Peygamber’in 
Medine’de ensar ve muhacirler arasında gerçekleştirdiği muahat, İslam 
toplumunu mescid-i nebi merkezli şekillendirme çabaları, hayatın her 
alanındaki Kur’ân’ı Kerim’in kendine has ahlak eğitimini diplomasi hu-
kukundan savaş ahlakına, ferdilikten sosyal alana oradan devlet yapısına 
aktarmasının önünü açmıştır.99 

Bu tespitler bizi İbn Kayyim el-Cevziyye’nin Kur’ân-ı Kerim’den 
yola çıkarak cennete girmeye vesile olan amelleri dayandırdığı iki noktada 
buluşturur: Yaratanın kulluğunda samimiyet, yaratılmışlara şefkat. Bu da ni-
haî olarak bir noktada yoğunlaşır: Allah ile O’nun sevdiği bütün hususlarda 
uyum içinde olmak.100 Hz. Peygamber, Kur’ân ahlakı ile şekillenmiş insanın 
keyfiyetinin muhteşem timsalidir. Bu yüzdendir ki, kıyamete kadar inanan-
lar başta olmak üzere tüm insanlık ailesi Kur’ân’ı ve Kur’ân’ın ete kemiğe 
bürünmüş hali olan Hz. Muhammed’in önderliğini dikkate almalıdır.

Sonuç
Din ve ahlak, birbirini tamamlayan iki kavramdır. Din insanların 

Allah ile birbirleri ile ve diğer canlılarla/tabiatla olan ilişkilerini düzenler. 
Allah ile olan ilişkimiz dua ve ibadet, insanlarla ve dış dünya ile ilişkimiz 
ahlak ve hukuk şeklinde kendini gösterir. Kur’ân-ı Kerim ve Hz. Muham-
med, insanlar bu ilişki ağını doğru bir şekilde düzenlesinler diye Allah’ın 
gönderdiği son dini olan İslam’ın son kitabı ve son peygamberidir. Önceki 
peygamberlerin gönderiliş gayesi toplumların inanç ve ahlaklarının bozul-

99 Çağrıcı, “Kur’ân”, DİA, 26: 390-393.
100 Topaloğlu, “Cennet”, DİA, (İstanbul: TDV Yayınları, 1993), 7: 376-386. 
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ması sebebiyledir. Günümüzün popüler kültürü, iletişim ve ulaşım araçları-
nın da hayatımızı kuşatmasıyla küreselleşen ve köy haline gelen dünyamız-
da, Müslümanların ruhi-manevi-ahlaki dünyasını hırpalamakta, materyalist 
seküler hayatı Müslüman toplumlara dayatmaktadır. Oysa ahlak; inancı-
mızdan, Kitabımızdan, önderimiz Hz. Muhammed (sas)’den, örf ve adet-
lerimizden tevarüs eden kimliğimizdir. Her geçen gün Müslümanlar kendi 
değerlerini hoyratça heba etmekte ve kimliksizliğe doğru yol almaktadır.

Hz. Peygamber, Mekke’de aldığı peygamberlik görevini tevhit mü-
cadelesiyle başlatmış, Cenab-ı Hak’tan aldığı vahyi hayata taşımış, oluş-
turduğu toplumu Kur’ân’ın rehberliği, imani ve ahlaki önderliğinde İslami 
ve insani üstün değerlerle yoğurarak cahiliye toplumu olmaktan kurtarıp 
saadet toplumuna dönüştürmüştür. Onun ahlakı, hayata dair uyguladığı 
ahlaki ilkeleri ona tabi olunduğunda bugünün toplumunu da yarının top-
lumunu da mesut edecek zindeliktedir. Yeter ki Rabbimizin şu fermanına 
kulak verelim: “(Resûlüm!) De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz 
ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağış-
layıcı ve esirgeyicidir.” 
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Hz. Peygamber ve Ahlaki İlkeler

 Ali KAYA*1 

Özet
Güzel ahlak insanı; inanan-inanmayan, tanıyan-tanımayan, se-

ven-sevmeyen, gören-görmeyen herkesin yanında değerli ve itibarlı kılar. 
Bu yüzden güzel hasletlere sahip olan Hz. Peygamber bi’setten önce de 
yaşadığı toplumda sevilen ve değer verilen biriydi. Risâlet görevi sonrası 
vahyin terbiyesi ile ahlakı daha da olgunlaşarak bütün müminler için örnek 
alınacak mükemmel hale geldi. Onun ahlakının güzelliği ve bütün Müslü-
manlar için uyulacak en güzel örnek olduğu, Rabbimiz tarafından bütün 
ümmetine ilanen tebliğ olundu.

Güzel ahlaka sahip olmanın kıymetini ve değerini ümmetine öğret-
ti. Onun öğretmesi şunu şöyle yapın diye emir vermekten ibaret değildi. 
Yapılmasını, kazanılmasını, yerine getirilmesini istediği her ahlaki ilkeyi 
öncelikle kendi hayatında yaşadı. Zaten güzel hasletler yaşanmadan numu-
ne-i imtisâl olunamazdı. Ashabına ve ümmetine emrettiği, tavsiye buyur-
duğu bütün ahlâkî ilkelerin en güzel biçimde onun şahsında hayata geçiril-
diğini görebiliriz. Yani o, “şunları yapın, şöyle olun” dediği her şeyi, ön-
celikle kendisi yapıp, kendisi öyle olduktan; “şunlardan uzak durun, sakın 
yapmayın” dediklerini de kendisi onlardan uzak durup sakındıktan sonra 
emir ve tavsiye buyurmuştur. 

* Dr. Öğretim Üyesi, Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı, alikaya9@
gmail.com. 
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Burada incelemeye çalışacağımız ahlaki ilkeleri birer cümleyle ifa-
de etmek isteriz. Başarıya giden yolun sabırla birlikte olduğu, onun aynı 
zamanda insanın yolunu aydınlatan bir fener işlevi gördüğü bildirilmiştir. 
Şükür ise, nimetin ve onu ihsan edenin farkında olmak, onu yerli yerin-
de kullanmak, sahibine gerekli saygı ve tazimi göstermektir. Kanaat, elde 
olanla yetinmek, başkasına muhtaç olmamanın en etkili yoludur. Allah’ın 
ihsan ettiğinden başkalarına ikramda bulunmak ise cömertliktir. İnsanlara 
zorluk çıkarmamak, ilk hatasında hemen cezalandırmamak, kolaylık gös-
terip af yolunu tutmak hoşgörünün anahtarı gibidir. Resûl-i Ekrem’in (sas) 
temel ahlaki ilkeleri arasından bir kısmını oluşturan; “sabır, şükür, kanaat, 
cömertlik, hoşgörü ve doğruluk” gibi hasletleri onun hadisleri ve hayatın-
dan kesitler sunarak anlamaya ve anlatmaya çalışacağız.

Giriş 
Güzel ahlak, dinin belirlediği adaplar içinde bulunup da insanın 

çabasıyla kazanılan (hisâl-i müktesebe) övgüye değer hasletlere denir. 
Bunlara sahip olanların üstünlük elde etmiş olduğunda bütün akıl sahip-
leri ittifak ettiği gibi, din bu hasletlerin hepsini övmüş ve bunlara sahip 
olmayı da emretmiştir. Ayrıca bu güzel ahlak esaslarıyla ahlaklananlara 
daimi saadeti vadetmiş, hatta hasletlerden bazılarını nübüvvetin bir cüzü 
olarak nitelemiştir. İşte bunların toplamına ahlâk-ı hamide yani güzel ahlak 
denilmektedir. İşte bu güzel hasletlerin hepsi, kemâl derecesinde ve itidâlin 
zirvesinde Peygamber Efendimiz’de (sas) tezâhür etmiştir. 

Hz. Peygamber, müminleri de bu güzel hasletlere sahip olmaları için 
terğîb ve teşvik etmiş, bu hasletlere sahip olanları övmüş ve büyük müka-
fatlarla müjdelenmiştir. Bu hususta şöyle buyurmuştur: “Mümin, güzel ah-
lakı sayesinde, gündüzleri oruçlu geceleri ibadetle geçirenlerin derecesini 
elde eder.”2 Oruç tutanlar ve geceyi ibadetle geçirenler, nefisleriyle mücâ-
hede ve muhalefet halindedirler. Oruç sebebiyle nefis birtakım hazlardan 
mahrum kalmaktadır. Gece ibadeti de nefsi uykudan alıkoyar. Bu iki hasle-
ti kendi nefsinde bir araya getiren kişi, bu ikisine karşı nefsiyle mücahede 

2 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, (Beyrût: Müessesetü’r-Risâle, 2001), XL: 414; XLI: 145, 470; 
XLII: 346; Ebû Dâvûd, es-Sünen, (Beyrût: el-Mektebetü’l-Asriyye, ts.), “Edeb”, 8; İbn Ebü’d-
Dünyâ, et-Tevâzu’ ve’l-ḫumûl, (Beyrût: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1409/1989), 210-211; Tahâvî, 
Şerhu müşkili’l-âsâr, (Beyrût: Müessesetü’r-Risâle, 1994), XI: 256; İbn Hibbân, el-Müsnedü’s-
sahîh ʿale’t-tekāsîm ve’l-envâʿ, (Beyrût: Müessesetü’r-Risâle, 1988), 228-9.
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ettiğinden mertebesi daha yüksek olur. İşte güzel ahlak, mümine böylesine 
güzel ve üstün bir mertebeyi sağlamaktadır.3

Güzel ahlaka sahip olmak, Müslümanlar için sahip olunması gere-
ken zorunlu nitelikler olmasının yanında, başka yollarla elde edemeyeceği 
büyük kazançlar sağlaması bakımından oldukça önemlidir. Biz de burada 
Allah Resûlü’nün sahip olduğu güzel hasletlerden birkaçını takdim edece-
ğiz; Sabır, Şükür, Doğruluk, Hoşgörü, Cömertlik, Kanaat.

 Sabır
Ahlâkın ve tasavvufun temel kavramlarından olan sabır, “acıya kat-

lanma, sıkıntıya göğüs germe; Allah’a tevekkül ederek O’ndan gelen sı-
kıntılara katlanma; insanın kendisini, aklın ve dinin yapılmasını gerekli 
gördüğü işleri yapmaya veya yapılmasını yasakladığı, uygun bulmadığı 
davranışlardan uzak durmaya zorlaması; kişinin hayırlı amacına ulaşma 
yönündeki direnci” gibi anlamlarda kullanılır. Kur’ân-ı Kerîm’de, rahatlık 
ve bolluk kadar sıkıntı ve darlık da bir hayat gerçeği olarak gösterilmiş,4 
Hz. Peygamber’e hitaben, “Azim sahiplerinin sabrettiği gibi sen de sab-
ret”5 buyurulmuş; Allah yolunda cihad eden müminlerin yiğit, sebatkâr ve 
kararlı tutumlarından verilen örnekle6 sabrın, zorluklar karşısında âcizlik 
gösterip sıkıntılara teslim olmak anlamına gelmediğine; aksine, Allah’ın 
inâyetine güvenerek güçlükleri aşma iradesini göstermek olduğuna işaret 
edilmiştir.7 Hem dünyaya ait işlerde hem dine ait işlerde başarı için sabır 
gerekli olduğu gibi, hesapsız mükafatı hak edenler de sabreden kimseler-
dir.8 Hayatın her safhasında sabır imtihanından geçirilecek olan müminler,9 
cihad meydanında düşmana karşı sabırda üstün gelmeleri istendiğinden10 
burada da sabır sınavından geçirilecekleri bildirilmiştir.11

3 Kelâbâzî, Bahrü’l-fevâid (Meʿâni’l-ahbâr) (Kahire: Dârü’s-Selâm, 1429/2008), I, 416-417. 
4 el-Bakara 2/155.
5 el-Ahkåf 46/35.
6 el-Bakara 2/249-250.
7 Hayreddin Karaman v.dğr., Kur’ân Yolu (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2004), 90-1. 
8 ez-Zümer 39/10.
9 Muhammed 47/31.
10 Âl-i İmrân 3/200.
11 Bk. er-Râzî, Tefsîrü’l-Kur’âni’l-azîm, (Mekke: Mektebetü Nizâr Mustafa el-Bâz, 1999), VIII: 

817-8, 48, 49; Mâtürîdî, Te’vîlâtü ehli’s-sünne (Tefsîrü’l-Mâtürîdî), (Beyrût: Dârü’l-Kütübi’l-
İlmiyye, 1426/2005), II: 567, 8. 
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Kur’ân-ı Kerîm’de “güzel sabır” kavramının geçtiğini görmekte-
yiz. Hz. Yakub şöyle demişti: “Bana düşen güzelce sabretmektir.”1 Güzel 
sabır ise sızlanma ve şikayet barındırmayan sabırdır. Bu da; başa gelen-
lere yaygara yapmamak ve başa gelen belaya rıza göstermektir. Nitekim 
Hz. Yakub, başına gelen musibetten dolayı sızlanmamış ve sıkıntıya se-
bep olanları herhangi bir şekilde cezalandırmamıştır.2 Uhud savaşı sonra-
sı Müslümanlara müsle yapılmasına üzülen Hz. Peygamber’i teselli için 
inen; “Sabret! Senin sabrın da ancak Allah’ın yardımı iledir. Onlardan 
yana üzülme!”3 ayetinin tefsirinde benzer bir yorumu görmekteyiz: Sabır 
burada iki anlamdadır: Biri, başına gelen eza ve cefaya katlanmak, ikincisi 
de Uhud şehidlerine yapılan müsleye karşılık vermeyip affetmek suretiyle 
sabretmektir.4 

Sabrın ihlasla yani sırf Allah’ın rızasını kazanmak için yapılması 
gerekir. “Rabbinin rızasına ermek için sabret.”5 ayetinde; sabırda Allah 
Teâlâ’ya karşı ihlaslı olmaya ve sabrı sıdk ile yapmaya davet vardır.6 Ay-
rıca, “Senin sabrın da ancak Allah iledir!” ayeti hakkında da; “Senin sab-
rın ancak Allah’ın rızasını kazanmak içindir” yorumu yapılmıştır.7 Bütün 
ameller gibi sabrın da Allah’ın rızasını kazanmak için olması gerektiği 
aşikârdır.

Sabredilecek konular ve sabrın mükâfatı
Âlimler nelere sabredilmesi gerektiğini ayet ve hadisler ışığında in-

celemiş ve ortaya koymaya çalışmışlardır. Bunları şöyle sıralanabilir:
-Farzları ve ibadetleri yerine getirmede sabır, 
-Haramlardan ve yasaklardan kaçınmada sabır, 
-Halkın eza ve cefasına sabır, 
-Allah yolunda cihad esnasında düşmana karşı sabır, 
-Allah’a davette, iyiliği emir ve kötülükten nehiyde sabır, 

1 Bk. Vâhidî, el-Vasît fî tefsîri’l-Kur’ân, (Beyrût: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1415/1994), 541; 
Sem’ânî, Tefsîrü’l-Kur’ân (Kitâbü’t-Tefsîr), (Riyad: Dârü’l-Vatan, 1997), III: 16.

2 Mâtürîdî, Te’vîlâtü ehli’s-sünne, 4: 219. 
3 en-Nahl 16/127.
4 Mâverdî, Tefsîrü’l-Kurʾân, (en-Nüket ve’l-uyûn), (Beyrût: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, ts.), III: 221.
5 el-Müddessir 74/7.
6 Mâtürîdî, Te’vîlâtü ehli’s-sünne, X: 303. 
7 Mâverdî, en-Nüket ve’l-uyûn, III: 221-222. Ayrıca bk. Kurtubî el-Câmiʿ li-ahkâmi’l-Kurʾân, 

(Kahire: Dârü’l-Kütübi’l-Mısriyye, 1964), X: 202; XVIII: 284. 
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-İlahi kaza tecellilerine Allah’ın rızası için sabır, 
-Belalara ve musibetlere sabır, 
-Ailesinden ve vatanından ayrılığa sabır.8

Burada sayılan bütün konuları ele alarak incelemek bu incelemenin 
sınırlarını aşacağı aşikardır. Bu bakımdan bunlardan ancak bir kısmını bu-
rada inceleme imkanı bulabileceğiz. 

Sabredenlere verilecek mükâfatı bildiren bir haber şöyledir. Zey-
nelâbidin Ali b. Hüseyin’den şöyle rivayet edilmiştir: “Allah Teâlâ önceki-
leri ve sonrakileri mahşer yerinde toplayınca şöyle bir çağrı yapılır: ‘Sab-
redenler nerede, hesap görmeden cennete girsinler!’ İnsanların bir kısmı 
harekete geçerler. Onları melekler karşılar ve nereye gittiklerini sorarlar. 
Cennete gittiklerini söyleyince onlara, ‘Hesap görülmeden mi?’ diye so-
rarlar. Evet cevabını alınca, onlara kim olduklarını sorarlar. ‘Biz sabreden-
lerdendik!’ derler. Neye sabrettikleri sorulunca da; ‘Allah bizi vefat etti-
rinceye kadar ibadetlere devam etme ve günahlardan sakınma konusunda 
sabrettik!’ derler. Bu sefer melekler onlara şöyle der: Sizler söylediğiniz 
gibisiniz, girin cennete; emre göre yaşayanların ecri ne güzeldir, derler.”9

Müslümandan beklenen sabır türlerinden biri de fakir ve muhtaç 
duruma düşmesi durumunda bundan doğan sıkıntılara katlanmaktır. Buna 
sabretmenin ecrinin büyüklüğü kadar, sabrı terk etmenin de tehlikesinin 
büyük olduğu ifade edilmiştir. Bu bağlamda zikredilen hadislerden biri de 
şudur: “Fakr neredeyse küfre düşürecekti!”10 Ancak bu hadisi farklı bir 
açıdan değerlendiren Şeyh Kelâbâzî der ki: Hz. Peygamber’in burada kü-
für kelimesiyle, imanın zıddı olan inkâr değil şükrün zıddı olan nankörlüğü 
kastetmiş olabilir. Fakirlik de kula bahşedilen bir nimettir; kulun Allah’a 
dönmesini, O’na iltica etmesini sağlar. Bir hadiste şöyle denilmiştir: “Fa-
kirliğin sana doğru geldiğini görünce; ‘merhaba, sâlihlerin şiarı’ de!”11

8 Bk. Kurtubî, el-Câmi’ li-ahkâmi’l-Kur’ân, XIX: 69; M. Yaşar Kandemir v.dğr., Riyâzu’s-sâlihîn: 
Tercüme ve şerh, (İstanbul: Erkam Yayınları, 2004), I: 206.

9 İbn Ebû Hâtim, et-Tefsîr, I: 262; II: 478; Dîneverî, Kitâbü’l-Mücâlese ve cevâhiri’l-ilm, (Beyrût: 
Dârü İbn Hazm, 1998), III: 202; Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâʾ ve tabakātü’l-asfiyâʾ, (Beyrût: 
Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1409), III: 138-9.

10 İbn Ebü’d-Dünyâ, Islâhu’l-mâl, (Beyrût: Müessesetü’l-Kütübi’s-Sekâfiyye, 1414/1993), 121; 
Dûlâbî, el-Künâ ve’l-esmâ, (Beyrût: Dârü İbn Hazm, 2000), III: 1068; Ukaylî, ed-Du’afâü’l-
kebîr, (Beyrût: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1404/1984), I: 254; IV: 206; Taberânî, el-Muʿcemü’l-
evsat, (Kahire: Dârü’l-Harameyn, ts.), IV: 225; Kelâbâzî, Bahrü’l-fevâid, I: 162. 

11 Fesevî, el-Ma’rife ve’t-târîh, (Beyrût: Müessesetü’r-Risâle, 1401/1981), III: 341; İbn Ebü’d-
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Sa’d b. Ebî Vakkâs (ra) şöyle nakleder: En ağır belalara uğrayanla-
rın kimler olduğu Resûlullah’a (sas) soruldu. Buyurdu ki: “(Başta) pey-
gamberler, sonra sırasıyla onlara en yakın olanlar. Bunun ardından da, 
insanlar dinlerine bağlılıkları derecesinde belaya uğratılırlar; dinine bağ-
lılığı köklü olanın belası da ağır olur, dini zayıf olanların belaları da zayıf 
olur.”12

Belaların çoğunluğu iki yönden gelir; sevdiğinden mahrum kalmak, 
diğeri de sevmediği şeyle karşılaşmak. İnsan sevdiği şeylerle rahat ve hu-
zur bulur; onunla meşgul olur ve ilgilenir. Hoşlanılmayan şeylerden kaçılır 
ve uzak durulur. Peygamberler ve onlara benzeyenler, Allah’ın dostlarıdır; 
onlar da Allah’ı gönülden severler. Bütün benlikleriyle sevdiklerine yö-
nelirler. Tam olarak yönelmeleri için, diğer sevdikleri şeyler ve lezzetler 
onlardan alınır; böylece bütün kalpleriyle sevdiklerine yönelirler.13

Sabırla ilgili bazı hadisler
Resûlullah (sas) şöyle buyurmuştur: “Temizlik imanın yarısıdır. El-

hamdülillâh sözü mizânı doldurur. Sübhânellâh ve elhamdülillâh sözleri 
-her biri yahut ikisi- göklerle yerin arasını (sevapla) doldurur. Namaz nûr-
dur, sadaka burhândır, sabır ziyâdır. Kur’ân da senin ya lehinde ya da 
aleyhinde delildir. Bütün insanlar sabahleyin giderler; nefsini (Allah’tan) 
satın alır ve kimisi onu azat eder kimisi de onu helake sürükler.”14 Burada, 
sabrın mâhiyeti tanıtılmış ve tarif edilmiştir. Peygamber Efendimiz sabrı 
“ziyâ” olarak takdim etmektedir. Ziyâ, ışığı ve ısısı kendisinden olan ci-
simler için kullanılır. Öyleyse sabır, mü’minin dünya ve âhiret saâdetini 
temin yolunda, kendisinde tabiî olarak bulunan bir ışıktır. Mü’min sabır 
sayesinde, yasakların yalancı câzibesinin arkasındaki asıl sıkıntı unsurla-
rını görüp onlardan sakınmakla birlikte emirlerin yerine getirilmesinden 

Dünyâ, ez-Zühd (Dımaşk: Dâru İbn Kesîr, 1420/1999), 42; Dîneverî, el-Mücâlese, IV: 453; 
Kelâbâzî, Bahrü’l-fevâid, I: 162; Ebû Nuaym, el-Hilye, II: 137; VI: 5, 37, 314. 

12 Ahmed, el-Müsned, III: 87, 128, 159; Dârimî, es-Sünen, (B.y.: Dârü’l-Mugnî, 2000), “Rikâk”, 
67; İbn Mâce, Sünenü İbn Mâce, (İstanbul: Çağrı Yayınları, 1981), “Fiten”, 23; Tirmizî, Sünen, 
(Beyrût: Dârü’l-Garbi’l-İslâmî, 1998), “Zühd”, hadis nr. 2398; Bezzâr, el-Müsned, (Medine: 
Mektebetü’l-Ulûm ve’l-Hikem, 1988-2009), III: 353-4; Nesâî, es-Sünen, (Beyrût: Müessesetü’r-
Risâle, 2001), VII: 46; İbn Hibbân, es-Sahîh, VII: 161.

13 Kelâbâzî, Bahrü’l-fevâid, I: 210.
14 Ahmed, el-Müsned, XXXVII: 535-42; Dârimî, “Mukaddime”, 2; Müslim, el-Câmi’u’s-sahîh, 

(Beyrût: Dârü İhyâi’t-Türasi’l-Arabî, 1955-1956), “Tahâret”, 1; İbn Mâce, “Mukaddime”, 5; 
Tirmizî, “Daavât”, 86; Nesâî, es-Sünen, (Haleb: Mektebü’l-Matbûâti’l-İslâmiyye, 1986), “Zekât”, 
1; İbn Hibbân, es-Sahîh, III: 123-124.
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dolayı ortaya çıkan güçlüklerin gerisindeki huzuru sezip güçlükleri sabırla 
göğüsleyerek sonuçtaki mutluluğa kavuşma imkânı bulur.15 

Ebû Saîd el-Hudrî (ra) şöyle rivayet eder: “Ensârdan bir kısım Müs-
lümanlar Resûlullah’tan bir şeyler istediler. Efendimiz de onlara verdi. 
Sonra yine istediler, Efendimiz de elindekiler bitinceye kadar verdi. Elinde 
bulunanlar tükenince onlara şöyle buyurdu: “Yanımda verilebilecek bir şey 
olsaydı onu sizden esirgemezdim. Her kim, başkasından istemekten çekine-
rek iffetli olursa, Allah da onun iffetini arttırır. Kim tokgözlü olursa, Allah 
da onu başkalarına muhtaç olmaktan kurtarır. Kim sabretmeye çalışırsa, 
Allah da ona sabır verir. Hiç kimseye, sabırdan daha hayırlı ve daha geniş 
bir lütufta bulunulmamıştır.”16 Sabır, “en hayırlı ve hayatı kucaklayan bir 
nimet” olarak tanıtılmış, insan hayatını nasıl etkilediği ortaya konulmuş 
olmaktadır. Sabretmesini bilmeyen kişi varlıklı da olsa, yoksul da olsa, 
daima rahatsızdır, doyumsuz ve tatminsizdir. Ancak sabır sayesinde insan, 
kendi kendisini frenlemeyi başarabilir. Hem yokluğun hem varlığın, hem 
acının hem neşenin, hem belânın hem nimetin tehlikesine karşı mü’minin 
en güvenli kalkanı sabırdır. Sabretmek için gayret edeni Allah muvaffak 
kılar. Maddi ihtiyaçlar karşısında sabır insana şerefli bir hayat yaşama im-
kânı verir.17

Ebû Yahya Suheyb b. Sinân (ra) Resûlullah’ın (sas) şöyle buyurdu-
ğunu rivayet eder: “Mü’minin durumu gıbta edilmeye değer. Gerçekten 
onun bütün işleri hayırdır. Bu özellik müminden başkasında yoktur. Başına 
sevinecek bir hal gelse, şükreder, bu onun için hayır olur. Başına bir belâ 
gelecek olsa, sabreder, bu da onun için hayır olur.”18 İnsanların olaylar 
karşısında gösterdikleri tepkiler değişiktir. Büyük sıkıntıları büyük bir 
metânetle karşılayanlar olduğu gibi, çok küçük sıkıntıları bile dayanılması 
imkânsız felâketmiş gibi büyütüp feryat edenler, hatta işi daha da ileri gö-
türüp kendi canına kıyanlar, intihara kalkışanlar da bulunmaktadır. Şükür 
15 Kandemir, Riyâzu’s-sâlihîn, I: 205-206. 
16 Mâlik b. Enes el-Muvatta’, (Beyrût: Dâru İhyâi’t-Türasi’l-Arabî, 1406/1985), “Sadaka”, 2; 

Ahmed, el-Müsned, 3: 12, 47, 93; Dârimî, “Zekât”, 18; Buhârî, el-Câmiʿu’s-sahîh, (b.y.: Dârü 
Tavki’n-Necât, 1422), “Zekât”, 50; “Rikâk”, 20; Müslim, “Zekât”, 124; Ebû Dâvûd, “Zekât”, 28; 
Tirmizî, “Bir ve Sıla”, 77; Nesâî, “Zekât”, 85.

17 Kandemir, Riyâzu’s-sâlihîn, 1: 210. 
18 Ahmed, el-Müsned, 4: 332, 333, VI: 15; Müslim, “Zühd”, 64; İbn Hibbân, es-Sahîh, VII: 155-

156; Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr, (Kahire: Mektebü İbn Teymiyye, 1994), VIII: 40; Beyhakî, 
es-Sünen, (Beyrût: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1424/2003), III: 375.
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şımarıklığa, aşırılığa, dolayısıyla nimetin zevâline engel olma irâdesidir. 
Sabır, belâyı daha başka belâlara sebep kılmama disiplinidir. Hadisimiz, bu 
irade ve disiplinin sadece olgun mü’mine has olduğunu haber vermektedir. 
Zira mü’min olmak demek, belâ ve sıkıntıya uğramamak demek değildir. 
Ama mümin, bu sıkıntı ve musibet ortamından kurtulma imkânına, sabır 
gibi bir can yeleğine sahiptir.19 

Bunun bir örneği şu rivayettir: Atâ b. Ebû Rebâh’ın şöyle anlatır: 
“Abdullah b. Abbâs (ra) bana ‘Sana cennetlik bir kadın göstereyim mi?’ 
dedi. ‘Göster’ dedim. Dedi ki: Şu kadın bir gün Resûlullah’a (sas) geldi; 
‘Ben sar’aya tutuluyorum ve üstüm başım açılıyor. Şifa bulmam için Al-
lah’a dua ediniz!’ dedi. Efendimiz de; ‘Eğer sabredersen, senin için cennet 
vardır. Ama istersen, sana şifa vermesi için Allah’a dua edeyim!’ buyurdu. 
Bunun üzerine kadın: ‘Ben sabrederim’ dedi ve şöyle devam etti: ‘Fakat 
sar’a tuttuğu zaman üstüm başım açılıyor, açılıp saçılmamam için dua bu-
yurunuz!’ Resûlullah  da ona dua etti.”20

Resûl-i Ekrem de ashâbı gibi sıkıntı ve zorluklara sabreder, kendisi 
için bir ayrıcalık tanınmasını istemezdi. Bunun örneklerinden biri, Hendek 
savaşı öncesi Medine etrafında hendek kazılması esnasında yaşanmıştı. 
Câbir b. Abdullah (ra) şöyle anlatır: “Hendek kazıldığında Resûlullah’ın 
yanındaydık, birlikte hendek kazıyorduk. Üç gün boyunca bir şey yiyip 
içmedik, yiyecek de bulamadık. Hendekte önümüze çetin bir zemin çıktı. 
Ben Resûlullah’a (sas) gelerek; “Şu hendekte önümüze çetin bir damar 
çıktı (onu kıramıyoruz)!” dedim. Onun üzerini biraz su ile ıslattım. Resû-
lullah yerinden kalktı, karnına taş bağlamıştı. Balyozu eline aldı, besmele 
çekerek vurdu. Kaya bir anda kum gibi parçalandı.”21 Hz. Peygamber açlık 
sebebiyle karnına taş bağlamıştı. Hendek kazdıkları sırada aç kaldıkları 
için böyle yapmışlardı. Hz. Peygamber sahâbeye muvafakat için böyle 
yapmış; onlardan ayrı kendisine ait yiyecek bir şeyinin olmadığını bildir-

19 Kandemir, Riyâzu’s-sâlihîn, I: 213.
20 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, V: 291; Buhârî, “Mardâ”, 6; Müslim, “Bir ve Sıla”, 54; Nesâî, 

es-Sünenü’l-Kübrâ, VII: 50; Taberânî, el-Kebîr, XI: 157; Ebû Nuaym, Hilye, II: 72; VI: 180; 
Beyhakî, Şu’abü’l-îmân, (Riyad: Mektebetü’r-Rüşd, 2003), XII: 341-2. 

21 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXII: 121; Dârimî, “Mukaddime”, 7; Buhârî, “Megâzî”, 31; 
Firyâbî, Delâilü’n-nübüvve, (Mekke: Dâru Hirâ, 1406), 51. 
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mek istemişti. Kendi karnının da onlarınki gibi boş olduğunu göstermeyi 
murat etmişti.22 

Hz. Peygamber bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur: “İman iki ya-
rımdan (parçadan) oluşur; yarısı sabır ve yarısı da şükürdür.”23 Sabır ve 
şükrün önemini vurgulayan bu hadisle şükür konusuna geçebiliriz. 

 Şükür
İnsanoğlu kendisine ve çevresine dikkatle baktığında, pek çok nime-

tin içinde bulunduğunu rahatlıkla görebilir. Ne var ki çoğumuz nimetlerin 
farkında olamıyor yahut değerini bilemiyor. İşte bu nimetlerin farkında 
olmayı, sonra da gereğini yerine getirmeyi düşündüğümüzde, şükür kav-
ramı karşımıza çıkmaktadır. Öyleyse şükür nedir, şükürden ne anlamamız 
gerekiyor? İnsanın niçin ve nelerden dolayı şükretmesi gerekir? Kime ya 
da kimlere şükür ya da teşekkür etmesi gerekir? Şükür ve teşekkürün teza-
hürleri nelerdir? Naslar bize şükür hakkında neler söylüyor? Şimdi kısaca 
bu sorulara cevap vermeye çalışacağız. 

Şükür nedir?
Aslında şükür; karşılık vermek, yapılan iyiliği dile getirmek, iyilik 

sahibini övmek anlamına gelmektedir. Yani yapılan iyiliğin değerini bil-
mek, makbule geçtiğini ifade etmek, iyilik yapanı övmek ve ona nankörlük 
etmemektir. Fakat asıl şükür, bahşedilen nimetin yerli yerinde kullanılma-
sıdır. Şükür kavramına baktığımızda, bunun ilk basamağının nimeti tanı-
mak ve onun farkına varmak olduğunu söyleyebiliriz.

Şükür, nimeti verene saygı göstererek nimeti itiraf etmektir. Hz. Da-
vud; “Yâ Rabbi! Sana, ancak verdiğin yeni bir nimet ile şükür edebiliyor-
ken, nasıl tam olarak şükredebilirim ki!” deyince; Allah Teâlâ ona; “Ey 
Davud! İşte şimdi bana şükretmiş oldun!” buyurmuştur.”24 Bu söz, şük-
rün başının nimetin farkında olmak ve onu itiraf etmek olduğunu gösterir. 
Hz. Âişe’den rivayet edilen; “Allah Teâlâ kuluna bir nimet verdiğinde, kul 
bunun Allah katından geldiğini bilirse, daha bundan dolayı şükretmeden, 

22 Kelâbâzî, Bahrü’l-fevâid, I: 176-7. 
23 Harâ’itî, Fazîletü’ş-şükri lillâh, (Dımaşk: Dârü’l-Fikr, 1402), 39; Hakîm et-Tirmizî, Nevâdirü’l-

usûl fî maʿrifeti aḫbâri’r-Resûl, (Beyrût: Dârü’l-Cîl, trs.), I: 201; III: 110; Sehmî, Târîhu Cürcân, 
(Beyrût: Âlemü’l-Kütüb, 1987), 410; Kudâî, Müsnedü’ş-Şihâb, (Beyrût: Müessesetü’r-Risâle, 
1407/1986), I: 127; Beyhakî, Şu’abü’l-îmân, XII: 192-3. 

24 Sem’ânî, Tefsîrü’l-Kur’ân, III: 105; Kurtubî, el-Câmi’ li-ahkâmi’l-Kur’ân, XIV: 276. 
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Allah (c.c) bunun şükrünü yerine getirmiş gibi yazar.”25 hadisi de, nimetin 
Allah katından geldiğini bilip itiraf etmenin, nimetin şükrü yerine geçti-
ğini haber vermektedir. Şükür, insanlar arsında yapılan iyiliğe karşılık ve 
mükâfat verme şeklinde cereyan eder. Ancak Allah ile kul arasında böyle 
değildir. Çünkü insanoğlu bir ömür boyu çalışsa dahi, Allah’ın ihsan ettiği 
en küçük bir nimete bile karşılık verebilecek güçte değildir. Bu konuyla 
ilgili olarak nakledilen bir rivayette, bir adada bulunan dağ başında beş 
yüz sene hiç günah işlemeden ibadet eden ve secdede vefat eden bir kişinin 
yaptığı bu ibadetin, Allah Teâlâ’nın ona verdiği bir göz nimetine bile denk 
gelmeyeceği belirtilmektedir.26

Öyleyse Allah’a karşı şükür; önce nimetin sahibi olduğunu bilmek, 
sonra onun şükrünü yerine getirmekten aciz ve kusurlu olduğunu kabul 
etmek ve üçüncü olarak da o nimeti sadece Allah’a taat uğrunda kullanmak 
demektir.27 Hasan el-Basrî’den nakledilen şu rivayet de bunu destekler: 
“Musa (sas) şöyle dedi: ‘Yâ Rabbi! Âdem’i (sas) kudretinle yarattın, ru-
hundan ona üfledin, onu cennetine yerleştirdin ve meleklerin ona secde 
etmesini emir buyurdun. Âdem, kendisine vermiş olduğun nimetlere şükür 
vazifesini nasıl yerine getirebildi?’ Cenâb-ı Hak buyurdu ki: Ey Musa! Bü-
tün bu nimetlerin benden olduğunu bildi ve bunlardan dolayı bana hamdet-
ti. Onun bu yaptığı, benim ona verdiklerime karşılık şükür yerine geçti.”28

Resûl-i Ekrem (s.a.v), şükür maksadıyla farzlar dışında namaz kıl-
mak için büyük gayret gösterir, geceleri ayakları şişinceye kadar ibadet 
ederdi. Geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmış olduğu halde ne-
den bu derece ibadet ettiği sorulduğunda; “Şükreden bir kul olmayayım 
mı?”29 cevabını vermişti. “Ey Davud ailesi! Şükredin! Kullarımdan şükre-

25 İbn Ebü’d-Dünyâ, eş-Şükrü lillâhi teʿâlâ, (Kuveyt: el-Mektebü’l-İslâmî, 1400/1980), 20; Harâ’itî, 
Fazîletü’ş-şükr, 45; Taberânî, el-Evsat, III: 123; IV: 385; Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek ʿ ale’s-
Sahîhayn (el-Müstedrek ‘ale’ş-Şeyhayn), (Beyrût: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1990), I: 695, IV: 
282; Beyhakî, Şu’abü’l-îmân, VI: 220, 221. 

26 Bununla ilgili rivayet için bk. Ukaylî, ed-Du’afâ, II: 144; Harâ’itî, Fazîletü’ş-şükr, 51-3; Hâkim, 
el-Müstedrek, IV: 278; Temmâm er-Râzî, el-Fevâid, (Riyad: Mektebetü’r-Rüşd, 1412), II: 259-
61; Beyhakî, Şu’abü’l-îmân, VI: 341-3. 

27 Mâtürîdî, Te’vîlâtü ehli’s-sünne, III: 401. 
28 Hennâd, ez-Zühd, (Kuveyt: Dârü’l-Hulefâ li’l-Kitâbi’l-İslâmî, 1406), II: 399-400; İbn Ebü’d-

Dünyâ, eş-Şükr, 9; Beyhakî, Şu’abü’l-îmân, VI: 245.
29 Buhârî, “Teheccüd”, 6; “Rikâk”, 20; Müslim, “Sıfatü’l-kıyâme”, 79, 80; İbn Mâce, “İkâmetü’s-

salât”, 200; Tirmizî, “Salât”, 304; Nesâî, “Kıyâmü’l-Leyl”, 17. 
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den azdır!”30 hükmü Hz. Davud ailesine geldiği vakit, günü hanımları ve 
çocukları arasında bölüştürmüş, gece ve gündüzün herhangi bir vaktinde 
onlardan birinin namaz kılmadığı vakit geçmediği bildirilmiştir.31

Yüce kitabımızda şükürle ilgili ayetlerde şu hususlara dikkat çekil-
mektedir: Şükredenlerin helak olmaktan kurtarılıp mükâfatlandırıldığı,32 
fakat insanların çoğunun şükretmediği,33 şükredenlere karşılığının verile-
ceği,34 ayrıca sahip oldukları nimetin artırılacağı,35 şükretmeyip nankör-
lük edenlerin şükrüne Allah’ın muhtaç olmadığı36 ayetlerden anlaşılmak-
tadır. Şükretmek için Allah’ın emrine uygun biçimde yaşamak gerektiği;37 
helal yoldan kazanıp, helal rızıklardan yemek, yalnızca Allah’a kulluk 
etmek gerektiği bildirilmekte;38 peygamberlerin, sahillerin ve Allah dost-
larının şükreden kullardan olduğu39 hatırlatılarak bizlerin de onlar gibi ol-
mamız istenmektedir. Şeytanın tuzağına düşenlerin şükürden uzak olduğu 
bildirilmektedir.40 Kelâbâzî’ye göre Müslümanlarla ilişkiyi sıkı biçimde 
sürdürmek, onlara muvafakat etmek, onun ismi altında toplanmak, onun 
için birbirini sevmek; ilişkiyi kesmekten ve düşmanlıktan uzak durmak da 
şükür kavramına dahildir.41

İnsanlara Teşekkür Etmek
İnsanın sahip olduğu nimetler sayılamayacak kadar çoktur, ancak bu 

nimetler insana çeşitli vesilelerle ulaşabildiği gibi bazen doğrudan doğruya 
erişebilir. Bütün nimetlerin hakiki sahibi Allah Teâlâ olsa da, nimetlerin 
ulaşmasına vesile olan kimselere de teşekkür etmek gerekir. Bu davranış, 
yapılan iyiliğin kadrini bilmek anlamına gelir. Hz. Peygamber, şükrün bu 

30 Sebe’ 34/13.
31 İbn Ebû Davud, Kitâbü’l-Masâhif, (Kahire: el-Fârûku’l-Hadîse, 1423/2002), VI: 342; VII: 71; 

İbn Ebü’d-Dünyâ, eş-Şükr, nr. 74; Mervezî, Taʿzîmü kadri’s-salât, (Medine: Mektebetü’d-Dâr, 
1406/1986), I: 110-111; İbn Ebû Hâtim, et-Tefsîr, III: 3163; Ebû Nuaym, Hilye, II: 327; Beyhakî, 
Şu’abü’l-îmân, IV: 518-9. 

32 bk. el-Kamer 54/35.
33 bk. Yunus 10/60.
34 bk. en-Nisâ 4/147.
35 bk. İbrahim 14/7.
36 bk. en-Neml 27/40; ez-Zümer, 39/7.
37 bk. Âl-i İmrân 3/123.
38 bk. el-Bakara 2/172.
39 bk. en-Nahl 16/121.
40 el-A’râf 7/17; el-İnsan 76/3.
41 Kelâbâzî, Bahrü’l-fevâid, I: 172.
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iki yönüne; “İnsanlara teşekkür etmeyen Allah’a şükretmiş olmaz.”42 hadi-
siyle dikkat çekmiştir. Bu hadis-i şerif iki şekilde yorumlanabilir. Birincisi: 
Karakteri ve yapısı, nimete karşı nankörlük ve insanların kendisine yap-
tıkları iyiliklere teşekkürü terk etmek olan kişi, genellikle Allah Teâlâ’ya 
karşı da şükür görevini yerine getirmez. İkinci anlamı ise şudur: Eğer bir 
kul, insanların kendisine yaptığı iyiliklere teşekkür etmezse, Allah Teâlâ, o 
kulun kendisine yapmış olduğu şükrü de kabul etmez. Zira Allah’a şükür 
ile kullara teşekkür birbiriyle ilişkilidir.43 

Allah’ın kullarına ihsan ettiği nimetler sayıya gelmez. Bu nimetler-
den bir kısmı kula doğrudan gelir, bazıları da vesileler ve sebeplerle ulaşır. 
Fakat hakikatte her nimetin asıl sahibi Allah Teâlâ’dır. Nitekim Hak Teâlâ; 
“Size ulaşan her nimet Allah’tandır.”44 buyurmuştur. Bundan dolayı, kişiye 
ulaşan her nimetten dolayı Allah’a şükretmesi, ayrıca biri vesilesiyle gelen 
nimetten dolayı da, nimete sebep olana teşekkür etmesi gerekir. Mükâfat 
yani karşılık vermek gücü olmakla sınırlıdır. Gücü olmadığında dua etmek 
ise, iki teşekkürden kolay olanıdır. Bu iki şükür; biri Allah’a diğeri ise kul-
lara yapılacak olan şükürdür. Bu iki şükürden kullara yapılması gerekeni 
zayi eden, yani iki şükürden kolay olanı yerine getirmeyen bir kişi; bundan 
çok daha yüce ve kat kat zor olan Allah’a şükretmeyi defalarca zayi eder. 
Hz. Peygamber sanki şöyle demiş gibidir: Daha özel ve hafif olmasına 
rağmen insanlara şükretmeyi yerine getiremeyen, çok daha yüce bir iş olan 
Allah’a şükür vazifesini yerine getiremez!45 

Usâme b. Zeyd (ra), Resûlullah’ın şöyle buyurduğu rivayet eder: 
“İnsanlar içinden Allah’a en çok şükredenler, insanlara en çok teşekkür 
eden kimselerdir.”46 Bu hadisin anlamı şudur: Allah Teâlâ’ya şükür vazife-
sini yerine getirmek için gayretini ortaya koyar, ciddiyetiyle Allah’a şükür 
görevini yerine getirmeye çalışır. Emirleri yerine getirme gayreti, onu in-
sanlara teşekkür vazifesini ifa etmeye yöneltir. Bunu ne kadar yerine geti-

42 Buhârî, el-Edebü’l-müfred, (Beyrût: Darü’l-Beşâiri’l-İslâmiyye, 1409/1989), h.no. 218; Ebû 
Davud, “Edeb”, 12; Tirmizî, “Bir ve Sıla”, 35.

43 Hattâbî, Me’âlimü’s-sünen, (Haleb: el-Matbaatü’l-İlmiyye, 1351/1932), IV: 11. 
44 en-Nahl 16/53.
45 Kelâbâzî, Bahrü’l-fevâid, I: 311-2. 
46 Tayâlisî, el-Müsned, (Kahire: Dârü Hicr, 1419/1999), II: 377; Ahmed, el-Müsned, XXXVI: 166; 

Harâ’itî, Fazîletü’ş-şükr, 61.
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rirse, o nispette Allah’a şükür vazifesini yerine getirmiş olur.47 Bu hadisin 
sebeb-i vürudu da bu yorumu desteklemektedir. “Muhammed b. Seleme 
(ra) şöyle anlatır: Resûlullah’ın (sas) huzurunda bulunuyorduk, Hassân 
b. Sâbit’e; “Bize cahiliye şiirinden bir kaside oku!” dedi. O da, Alkame 
b. Alâka’yı ağır biçimde hicveden bir kaside okudu. Bunun üzerine Nebî 
(sas): “Ey Hassan! Bu meclisten sonra bir daha bu kasideyi bana okuma!” 
dedi ve devam etti: “İnsanlar arasında başkalarına en çok teşekkür eden 
kişi, Allah’a en iyi şükreden kişidir! Çünkü Kayser, Ebû Süfyân b. Harb’e 
beni sormuş, o hakkımda ileri geri konuşmuş. Ama aynı heyette bulunan bu 
Alkame’ye sorunca o hakkımda güzel sözler söylemişti.” İşte bu tavrından 
dolayı Resûlullah Alkame’ye teşekkür etmek istemişti.”48 

Şu hadis, yapılan iyiliğe karşılık verilmesini, hatta iyilik yapan ki-
şinin ödüllendirilmesini tavsiye etmektedir: “Kim size güzel bir haber ge-
tirirse ona karşılık verin (ödüllendirin). Eğer karşılık verecek bir şey bu-
lamazsanız, ona dua edin ki sizin ona karşılık vermek istediğinizi bilsin.”49 
Resûl-i Ekrem, kişiye iyilik yapana karşılık vermeyi emir buyurmuştur. 
Karşılık vermek, bir şey yapana aynısını yapmaktır ve dilimize mükâfat 
olarak geçmiştir. Mükâfat aslında sözlükte eşitleme, denk olma anlamına 
gelir. Şükür ise, nimette nimet sahibini görmek, emrettiği ve yasakladığı 
hususlarda tâatle kulluğa sarılmak, zâtına layık övgülerle hamd etmek ve 
şükrünü yerine getirmekten aciz olduğunu itiraf etmektir. Allah Teâlâ’nın 
hakkı bu doğrultuda O’na şükretmektir. İyilik yapanların hakkı da, onlara 
misliyle karşılık vermektir. Eğer misliyle karşılık vermekten aciz kalırsa, 
bu karşılığı Hak Teâlâ’ya havale eder. Bu da o kişi hakkında dua etmek-
tir. Dua etmekle kişi; “Ben buna misliyle karşılık vermekten acizim, sen 
buna kâdirsin, benim adıma onu mükâfatlandır, ona karşılığını ver” demiş 
gibi olur. Resûl-i Ekrem’in; “Bir kimse din kardeşine; “Allah seni hayır-
la mükâfatlandırsın!” dediğinde, ona olan övgüyü yerine getirmiş olur.”50 
hadisinde geçen mana buna işaret etmektedir.51 
47 Kelâbâzî, Bahrü’l-fevâid, I: 312. 
48 İbn Hamza, el-Beyân ve’t-taʿrîf, (Beyrût: Dârü’l-Kitâbi’l-Arabî, trs.), 99-100. 
49 Buhârî, el-Edebü’l-müfred, h.no. 216; Ebû Davud, “Zekât”, 39; “Edeb”, 84; Nesâî, “Zekât”, 72. 
50 Abdurrezzâk, el-Musannef fi’l-hadîs, (Beyrût: el-Mektebü’l-İslâmî, 1403), II: 216; İbn Ebû 

Şeybe, el-Musannef fi’l-ehâdîs ve’l-âsâr, (Riyad: Mektebetü’r-Rüşd, 1409), IV: 322; Bezzâr, el-
Müsned, XIV: 241.

51 Kelâbâzî, Bahrü’l-fevâid, I: 312. 



186 TÜM YÖNLERİYLE HZ. PEYGAMBER VE AHLAKI

Doğruluk
Sıdk, peygamberlerin ayrılmaz bir vasfıdır. Çünkü bir peygambe-

rin doğruluğundan şüphe edilirse, davası kökünden yıkılır. Resûl-i Ekrem, 
peygamberliğinden önce de, sonra da doğruluktan hiçbir zaman ayrıl-
mamış, tarih O’nun ağzından bir tek yalan çıktığını tesbit edememiştir. 
Peygamberliğinden önce kendisine, “el-Emin” lakabı takılmıştır ki, doğ-
ru sözlü ve sözüne güvenilir kimse manasına gelir. O’nun doğruluğunu, 
dostu düşmanı kabul etmiş, bunu da ağızlarıyla itiraf etmekten kendilerini 
alıkoyamamışlardır. İnsanları İslâm’a davete başladığı zaman, O’na deli, 
büyücü, şairane hayallere kapıldın, büyülendin, hastalandın demişler, ama 
hiçbir zaman yalancı diyememişlerdir. İnsanlığın en çok muhtaç olduğu ve 
cemiyetin nizam kaynağı olan doğruluk hususunda O, en güzel örnektir.52 

Kendisine gösterilen önem ve verilen değer açısından “doğruluk” 
dinimizde imandan hemen sonra gelir. Doğruluk ve istikameti emreden 
ayetlerden bazıları şöyledir: “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğru-
larla beraber olun.”53 “Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mümin 
erkekler ve mümin kadınlar, taata devam eden erkekler ve taata devam 
eden kadınlar, doğru erkekler ve doğru kadınlar … var ya; işte Allah, bun-
lar için bir mağfiret ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır.”54 “İş kesinlik ka-
zanınca Allah’a karşı içten ve dürüst davransalardı elbette onlar için daha 
hayırlı olurdu.”55

Peygamber Efendimiz, doğruluğu en güzel biçimde kendi hayatında 
uyguladığı gibi, bunu ashabına da öğütlemiştir. Nitekim kendisine öğüt 
vermesi talebiyle huzuruna gelen birine Hz. Peygamber: “Önce Allah’a 
iman ettim de, sonra da dosdoğru ol.”56 Hz. Peygamber’in bütün ömrü-
nün doğruluk üzerine olması, herkesin güvenini kazanmasını, İslâm öncesi 
Câhiliye döneminde Mekkelilerin ihtilaflı işlerinde onlara hakemlik ede-

52 Selahattin Polat, “Hadislerle Resûlullah’ın Ahlakından Örnekler 1”, Diyanet Dergisi 16/4 
(Temmuz-Ağustos 1977): 199-200. 

53 et-Tevbe 9/119.
54 el-Ahzâb 33/35.
55 Muhammed 47/21.
56 Ma’mer, Ebû Urve Ma’mer b. Râşid el-Basrî es-San’anî, el-Câmi’, (Beyrût: el-Mektebü’l-İslâmî, 

1403), XI: 128; Tayâlisî, el-Müsned, II: 558; İbn Ebû Şeybe, el-Müsned, II: 194; Ahmed, el-
Müsned, XXIV: 141-5 ; Müslim, “Îmân”, 62; İbn Mâce, “Fiten”, 12; Tirmizî, “Zühd”, 60. 
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bilecek düzeyde itimat etmelerini sağladı.57 Hz. Peygamber, yanına gelen 
misafirini ağırlamak üzere, Ebû Râfi’i Yahudi birinden borca yiyecek al-
ması için göndermiş, Yahudi ise rehin bırakılmadan malı vermeyeceğini 
söyleyerek onu geri göndermiş ve Efendimiz de yeminle şöyle demişti: 
“Vallahi ben gök ehli arasında emin olarak bilinirim, yeryüzünde de emin 
biriyim!”58 

Ebû Cehil, Resûlullah’a şöyle demişti: “Biz seni yalanlamıyoruz, 
biz senin getirdiğini yalanlıyoruz! Bunun üzerine Cenâb-ı Hak; “Onlar 
gerçekte seni yalanlamıyorlar; fakat o zalimler Allah’ın âyetlerini inadına 
inkâr ediyorlar.”59 ayetini indirdi.”60 Bedir savaşında Ahnes b. Şüreyk, Ebû 
Cehil’i tenha bir yere çekmiş ve ona şu soruyu sormuştu: “Ey Ebü’l-Ha-
kem, burada konuştuklarımızı işitecek ikimizden başka kimse yok. Mu-
hammed hakkında bana bilgi ver; o söylediklerinde doğru biri mi yoksa 
yalancı mı?” O da şu cevabı vermişti: “Vallahi Muhammed’in söyledikleri 
doğrudur, Muhammed hiç yalan söylemedi! Fakat sancak, sikâyet (hacı-
lara su verme görevi), hicâbet ve nübüvvet bütünüyle Kusay oğullarına 
geçerse, geride Kureyş’in diğer kesimine ne kalacak?”61 Nadr b. Hâris de 
Kureyşlilere şöyle demiştir: “Çocukluğundan beri Muhammed’den hoş-
nuttunuz, o sizin en doğru sözlü ve en emin olanınızdı. Sonra şakakları 
ağarmaya başlayıp davet ettiği şeyle size gelince ona sihirbaz dediniz. Ha-
yır, vallahi o bir sihirbaz değildir!”62

Nakledilen bu örnekler Resûlullah’ın doğruluğunun can düşman-
ları tarafından bile kabul edildiğini ortaya koymaktadır. Hz. Peygamber; 
“Müslüman, bütün Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu 
57 İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ, (Beyrût: Dârü Sâdır, 1968), I: 157-8; Ahmed b. Hanbel, Kitâbü’z-

Zühd, (Beyrût: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1999), 274; Kâdî İyâz, eş-Şifâ bi ta’rîfi hukûki’l-
Mustafâ, (Ammân: Dârü’l-Feyhâ, 1407), I: 269. 

58 Abdurrezzâk, el-Musannef, VIII: 10; Bezzâr, el-Müsned, IX: 315; Rûyânî, el-Müsned, (Kahire: 
Müessesetü Kurtuba, 1416), I: 462-72; Taberî, Câmiʿu’l-beyân ʿan teʾvîli âyi’l-Kurʾân (Tefsîrü’t-
Taberî), (Riyad: Dârü Hicr, 2001), XV: 214; Taberânî, el-Kebîr, I: 331. 

59 el-En’âm 6/33.
60 Tirmizî, “Tefsîr”, 7; İbn Ebû Hâtim, et-Tefsîr, 4: 1282; Hâkim, el-Müstedrek, II: 245. 
61 Taberî, Câmi’u’l-beyân, IX: 222; Sa’lebî, el-Keşf ve’l-beyân ʿan tefsîri’l-Ḳurʾân (Beyrût: Dâru 

İhyâi’t-Türasi’l-Arabî, 1422/2002), IV: 144; Mekkî b. Ebû Tâlib, el-Hidâye ilâ bulûği’n-nihâye, 
(eş-Şarika: Camiatü’ş-Şarika Külliyatü’d-Dirasati’l-Ulyâ ve’l-Bahsi’l-İlmi, 1429/2008), III: 2008; 
Zemahşerî, el-Keşşâf, (Beyrût: Dârü’l-Kütübi’l-Arabî, 1407), II: 18-9; Kâdî İyâz, eş-Şifâ, I: 270. 

62 İbn Hişâm, es-Sîretü’n-nebeviyye, (Kahire: Şeriketü Mektebe ve Matbaa Mustafa el-Bâbî ve 
Evlâdih, 1375/1955), I: 299-300; Beyhakî, Delâilü’n-nübüvve, (Beyrût: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 
1408/1988), II: 201; Kâdî İyâz, eş-Şifâ, I: 270. 
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kimsedir!”63 buyurmuş ve bunu en güzel biçimde kendi hayatında uygu-
lamıştır. Onun dürüstlük ve güvenilirliği, can düşmanları tarafından bile 
kabul edilen bir gerçeklikti. Nitekim kendisini öldürmeye yeltenecek kadar 
ona ve getirdiği dine düşman olan müşrikler, aynı zamanda kıymetli eşya-
larını da yalnız ona teslim edecek kadar da ona güven duymaktaydı. Fakat 
Hz. Peygamber, can düşmanlarına bile hıyanet etmeyi hiç aklına getirme-
miş, emanetleri sahiplerine dağıtmak üzere Hz. Ali’yi görevlendirmişti.64 

Doğrulukla ilgili bazı hadisler
Doğruluğu teşvik eden ve kazanımlarının anlatıldığı bir hadisi bize 

İbn Mes’ûd (ra) Resûlullah’tan (sas) şöyle rivayet etmektedir: “Kuşkusuz 
doğruluk iyiliğe yöneltir. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söy-
leye Allah Teâlâ katında sıddîk (dürüst) olarak kaydedilir. Yalancılık ise 
elbette kötü işlere (fücûra) sürükler. Kötü işler de cehenneme götürür. Kişi 
yalancılığı huy edinince Allah katında yalancı olarak yazılır.”65

Sıdk, sözünde ve işinde dürüst olmaktır. Kizb ise, bunun tam aksi 
davranmaktır. Birr, bütün hayr ve iyilikleri ihtivâ eder. Fücûr ise, kötülüğe 
meyl ve muhabbet etmek, yoldan çıkmak demek olup her çeşit şer ve fesâdı 
ifade eder. Sıddîk, doğruluğu; kezzâb yalancılığı âdet edinmiş kişi demek-
tir. Dürüstlük, üstün iyilik demek olan birr’e; birr ise, cennet’e uzanan bir 
çizgidir. Sözünde ve işinde doğru olmaya gayret edenler, ayet-i kerimede66 
belirtildiği üzere peygamberlikten sonraki en yüksek mertebeye erecekler-
dir. Yalan her türlü kötülüğün başı olan fücûra sebep olacaktır. Fücûr ise 
cehenneme götürür. Yalancılığı âdet edinenler Allah katında kezzâb diye 
tescil edilecektir. Hadiste her hayrın sebebi olan doğruluk teşvik edilmek-
te, her kötülüğün sebebi olan yalandan uzak kalınması istenmektedir.67

Ebû Süfyân, Bizans Kralı Herakliyus ile aralarında geçen uzun 
konuşmayı anlatırken şöyle der: “Herakliyus: ‘O (peygamber olduğunu 
63 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XI: 66, 410, 511, 564-5, 658; Dârimî, “Rikâk”, 8; Buhârî, “Îmân”, 

4; “Rikâk”, 26; Müslim, “Îmân”, 64; Ebû Dâvûd, “Cihâd”, 2; Mervezî, “Taʿzîm”, 2: 594, 595; 
Nesâî, “Îmân”, 9. 

64 Bk. İbn Hişâm, es-Sîretü’n-nebeviyye, I: 482-5.
65 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VI: 147, 273; VII: 10, 121; Mâlik, el-Muvatta’, “Kelâm”, 7; Dârimî, 

“Rikâk”, 7; Buhârî, “Edeb”, 69; Müslim, “Bir ve Sıla”, 103, 104, 105; İbn Mâce, “Mukaddime”, 
7; Ebû Dâvûd, “Edeb”, 88; Tirmizî, “Bir ve Sıla”, 46; Ebû Ya’lâ, Müsned, (Dımaşk: Dârü’l-
Me’mûn li’t-Türâs, 1984), IX: 71.

66 en-Nisâ 4/69. 
67 Kandemir, Riyâzu’s-sâlihîn, I: 281-2.
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söyleyen) kişi size neleri emrediyor?’ diye sordu. Ben de, bize: ‘Yalnızca 
Allah’a kulluk (ibâdet) edin, hiçbir şeyi O’na ortak koşmayın. Atalarını-
zın iman ettiklerini söyledikleri şeyleri terk edin, diyor. Bizlere namaz kıl-
mayı, doğruluğu, iffetli (namuslu) olmayı ve akrabalık bağını gözetmeyi 
emrediyor’ dedim.”68

Sehl b. Huneyf’in (ra) rivayet ettiğine göre Resûlullah (sas) şöyle 
buyurdu: “Allah Teâlâ’dan içtenlikle (sıdk ile) şehid olmayı isteyen kişiyi 
Allah, yatağında ölse bile şehidlerin mertebesine eriştirir.”69 Sıdk, sade-
ce söz ve davranışlarda doğruluk değildir. Kalbin samimiyeti de doğruluk 
anlamındadır. Allah’tan bir şey dilerken samimi olmak gerekir. Böylesine 
samimi bir dilekte bulunanların yataklarında ölseler bile, sırf bu isteklerin-
deki içtenlikleri sebebiyle Allah Teâlâ’nın onları şehid sayacağını, onlara 
şehid sevabı vereceğini açıkça belirtmektedir. Bu demektir ki, dürüst bir 
niyet ve dilek kişiyi, fiilen olmasa bile hükmen isteklerine kavuşturur.70

Ebû Hâlid Hakîm b. Hizâm, Resûlullah’ın (sas) şöyle buyurduğu-
nu rivayet eder: “Alış-veriş yapan kişiler pazarlıktan sonra birbirlerinden 
ayrılıncaya kadar (alış-verişişi bozup bozmamakta) serbesttirler. Eğer her 
iki taraf da karşılıklı olarak doğru söyler ve gerçeği açıklarlarsa, alış-ve-
rişleri bereketli olur. Şayet gerçeği gizler ve yalan söylerlerse, alış-verişle-
rinin bereketi gider.”71 Hz. Peygamber, kazanma ve kâr kavramına ahlâkî 
ve mânevî boyut getirmektedir. Demek ki kazanma sadece rakamla ifâde 
edilecek bir konu değildir. Onda bir de “bereket ve hayırlılık yönü” vardır. 
Bu da dürüstlük ile sağlanabilmektedir. Yalan söyleyerek veya malın ayıbı-
nı gizleyerek para kazanmak mümkün ise de bu, Müslümanca bir tavır de-
ğildir. Zira Hz. Peygamber “Bizi aldatan bizden değildir”72 buyurmuştur. 
O halde Müslümanın gerçek kazancı, bütün muamelelerinde Müslümanca 

68 Abdurrezzâk, el-Musannef, V: 344-347; Buhârî, “Bed’ü’l-vahy”, 1; “Salât”, 1; “Sadakât”, 28; 
Müslim, “Cihâd”, 74; Nesâî, es-Sünenü’l-Kübrâ, X: 43; İbn Hibbân, es-Sahîh, XIV: 492-6. 

69 Dârimî, “Cihâd”, 16; Müslim, “İmâre”, 157; İbn Mâce, “Cihâd”, 15; Tirmizî, “Cihâd”, 19; Ebû 
Dâvûd, “Vitr”, 361; Nesâî, “Cihâd”, 36; İbn Hibbân, es-Sahîh, VII: 465.

70 Kandemir, Riyâzu’s-sâlihîn, I: 287.
71 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXIV: 309, 41-3, 343; Dârimî, “Büyû”, 15; Buhârî, “Büyû”, 19, 22, 44, 

46; Müslim, Büyû’, 47; Ebû Davud, “Büyû”, 1, 59; Tirmizî, “Büyû”, 6, 26; Nesâî, “Büyû”, 4, 8, 11.
72 Dârimî, “Büyû”, 10; Müslim, “Îmân”, 164; İbn Mâce, “Ticârât”, 36. 
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yani dürüst davranmaktadır. Doğru sözlülük, özellikle kul haklarıyla ilgili 
konularda çok daha büyük önem arz etmektedir.73

Ebû Amr’dan şöyle dediği rivayet edilir: “Hazret-i Peygamber’e, 
‘Ey Allah’ın Resûlü! Bana İslâm diniyle ilgili öyle kapsamlı bir söz söyle 
ki, bu konuda senden başkasına soru sormama gerek kalmasın!’ dedim. 
Resûlullah buyurdu ki; 

– Allah’a inandım, de sonra da dosdoğru ol!”74

Efendimiz, peygamberlik birikimi ve cevâmiü’l-kelim (az sözle en-
gin mânâlar dile getirme) özelliği ile bu zorlu isteği, iki cümlecikle cevap-
lamıştır. Peygamber Efendimiz’in bu veciz cevabı ile, âyetteki “Rabbimiz 
Allah’tır deyip sonra da dosdoğru yaşayanlar...” ifadeleri arasındaki uyum 
pek açıktır. Yani Efendimiz’in cevabı, bu ayetlerden alınmıştır. Sünnet-i 
seniyyenin, Kur’ân-ı Kerîm kaynaklı olduğu bu örnekte son derece net 
olarak görülmektedir.75

Hoşgörü
Hz. Peygamber’in önemli ahlaki vasıflarından biri de onun engin 

hoşgörüsüydü. Kendisine karşı yapılan her türlü kötülük, sıkıntı, eza, cefa 
vb. kötülükleri daima herkesi kuşatan hoşgörüsüyle karşılamış ve kimseye 
karşılık vermemiştir. Onun hoşgörü anlayışının, ilahi vahyin öngördüğü 
biçimde dini uygulama alanında da geçerli olduğunu görmekteyiz. Dini 
uygulama ve yaşama konusunda da, çizilen sınırlar içinde kalmak şartıyla 
hep kolay olanı seçmiş ve müsamaha yolunu tutmuştur. Bu mealdeki bir 
ayet-i kerimede şöyle buyrulmuştur: “Allah Teâlâ sizin yükünüzü hafiflet-
mek istiyor, zaten insanoğlu zayıf yaratılmıştır!”76 Yani, size kolaylaştır-
mak istiyor.77 

Ebû Ümâme (ra) anlatıyor: “Resûlullah (sas) ile birlikte bir seriy-
yede bulunuyordum. Yolculuk sırasında mağarada bir adamın olduğunu, 
yanında da bir miktar su bulunduğunu gördüm. Kendi kendine bu mağara-
ya yerleşmeyi, oradaki suyu ve mağaranın etrafındaki yeşillikleri de azık 
73 Kandemir, Riyâzu’s-sâlihîn, I: 292.
74 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXIV: 141-2,3,5; XXXII: 170; Dârimî, “Rikâk”, 4; Müslim, 

“Îmân”, 62; İbn Mâce, “Fiten”, 12; Tirmizî, “Zühd”, 60; Nesâî, es-Sünenü’l-Kübrâ, X: 256. 
75 Kandemir, Riyâzu’s-sâlihîn, I: 368.
76 en-Nisâ 4/28.
77 Sem’ânî, Tefsîrü’l-Kur’ân, I: 418.
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edinmeyi ve böylece dünyadan el etek çekmeyi aklından geçirdim. Bunu 
Resûlullah’a sorayım, onaylarsa mağaraya yerleşeyim diye düşündüm. 
Gelip durumu Resûl-i Ekrem’e arz ettim. Resûlullah ona şöyle buyurdu: 
“Ben Yahudilik ve Hristiyanlıkla (onlardaki gibi ruhbanlıkla) gönderilme-
dim! Ben hoşgörülü tevhid diniyle gönderildim. Bu canı bu tende tutana 
yemin olsun ki, Allah’ın rızası uğrunda yapılan bir sabah ya da akşam 
yürüyüşü, bütün dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Yine sizden bi-
rinin (cemaate katılıp) safta durup bir namaz kılması, (mağarada) onun 
altmış yıl namaz kılmasından daha hayırlıdır.”78 Yine Hz. Peygamber şöy-
le buyurmuştur: “Ben hoşgörülü tevhid dini ile gönderildim, uydurulmuş 
ruhbanlık ile gönderilmedim. Öyleyse et yiyin, evlenin, hem oruç tutun hem 
oruca ara verin, geceleri hem ibadet edin hem de uyuyun; çünkü bana 
böyle yapmam emredildi!”79

İbn Abbâs (ra) şöyle rivayet eder: “Resûl-i Ekrem’e (sas); ‘Ey Al-
lah’ın Resûlü! Allah Teâlâ katında dinin hangisi (hangi hasleti) en sevim-
lidir?’ diye soruldu. ‘Müsamahakâr hanîflik!’ buyurdu.”80 Hadis-i şerifte 
geçen “en sevimli olanı dinin hangisidir” sözüyle kastedilen şudur: Allah 
Teâlâ katında en sevimli olan dinin hangi hasletidir? Yani hangi özellikler 
ve vasıflar Allah katında daha sevimlidir, demektir. Zira İslâm dışında Al-
lah’ın sevdiği bir din yoktur. Bu yüzden buyurmuştur ki: “Allah katında 
hak din İslâm’dır!”81 “Kim İslâm’dan başka bir din ararsa, (bilsin ki o 
din) ondan kabul edilmeyecektir!”82 Durum böyle olunca, Resûl-i Ekrem’e 
soru sorun kişi, bu dine mensup kimselerin sahip olduğu niteliklerden han-
gisini Allah’ın daha çok sevdiğini sormuş olmaktadır. Dine bağlı olanların 
her vasfını Hak Teâlâ sever, O’nun sevdiği dine ait bütün hasletler İslâm 
demektir. Ama bunlar içinde en sevimli olanı müsamahakâr hanifliktir.

Hanîfliğin anlamı, kulu her şeyden çevirip Allah’a meylettirmek de-
mektir. Dinde Allah için en sevimli olan nitelik, kulun kalbinin bütün ah-
valde Allah’a dönük, o yöne meyilli ve bütün organlarıyla Allah’a kulluğa 
78 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXXVI: 623-4; Taberânî, el-Kebîr, XIII: 216. 
79 Rûyânî, el-Müsned, II: 317; Taberânî, el-Kebîr, VIII: 170, 222. 
80 İbrahim el-Harbî, Garîbü’l-hadîs, (Mekke: Câmiatü Ümmü’l-Kurâ, 1405), I: 291; Ahmed b. 

Hanbel, el-Müsned, IV: 16-7; Abd b. Humeyd, el-Müsned, (Kahire: Mektebetü’s-Sünne, 1988), 
199; Buhârî, el-Edebü’l-müfred, h.no. 287; Taberânî, el-Evsat, I: 300,1; Buhârî, el-Kebîr, XI: 227. 

81 Âl-i İmrân, 3/19.
82 Âl-i İmrân, 3/85.
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yönelmiş olmasıdır. Hadiste geçen diğer kelime olan “semha” (müsama-
hakâr) ise kolaylık anlamına gelmektedir. Bunun Allah’a kolayca teslim 
olmak, emrine tabi olmak anlamına gelmesi de mümkündür. Hadiste sözü 
edilen “hoşgörü” şu anlama gelmektedir: Aşikar biçimde kolay olandır. 
Diğer dinlerde mevcut olan ağırlıklar ve diğer inanışlardaki meşakkatler 
dinimizde yoktur; zorluk ve meşakkat barındırmayan kolaylık dinidir. Bu 
anlamda Rabbimiz şöyle buyurmuştur: “Ey Rabbimiz! Bize, bizden önce-
kilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme.”83 Resûl-i Ekrem de şöyle buyur-
muştur: “Yeryüzü benim için mescid ve temiz kılındı. Her nerede namazın 
vaktine erişirsem orada kılarım. Bana ganimetler helal kılındı. Hâlbuki 
sizden önce insanlara hükmeden hiç kimseye helal kılınmamıştı.”84 

Önceki ümmetlerde dinde bir takım ağır yükler ve külfetler vardı. 
İsrailoğulları içinde birbirini öldürmenin ve diğer günahların tevbesi ağır 
hükümler ve yükümlülükler içeriyordu. Resûl-i Ekrem, önceki peygam-
berlerin getirmiş olduğu tevhid dinini kolaylık, hoşgörü, ve yumuşaklık 
üzere getirdi. Onlar hakkında şöyle buyurdu: “O hâlde, gücünüz yettiği 
kadar Allah’a karşı gelmekten sakının.”85 “Dinde üzerinize hiçbir güçlük 
yüklemedi.”86 Yine Cenâb-ı Hak bu ümmete gönderdiği peygamberi rah-
met ve yumuşaklıkla nitelemiştir: “O, size çok düşkün, müminlere karşı da 
çok şefkatli ve merhametlidir.”87 “Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara 
karşı yumuşak davrandın.”88 “(Resûlüm!) Biz seni âlemlere ancak rahmet 
olarak gönderdik.”89 Bu ayetler ve hadisler bahsettiğimiz hoşgörü anlayı-
şını desteklemektedir.90

Dinimiz kolaylık ve hoşgörü üzerine bina edilmiş olmasının yanında 
Hz. Peygamber de şahsına yapılan eza ve cefalara karşı hoşgörü ile mua-
mele ederdi. Buna dair örneklerden birini Ebû Hureyre (ra) şöyle anlatı-
yor: “Peygamber (sas) bizimle bir mecliste oturup bizimle sohbet ederdi. 
83 el-Bakara 2/286.
84 İbnü’l-Mübârek, ez-Zühd ve’r-rekâik, (Beyrût: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, trs.), I: 377, 563; 

Tayâlisî, el-Müsned, I: 379; Ahmed, el-Müsned, XI: 639; XXII: 165-6; Dârimî, “Siyer”, 29; 
Buhârî, “Teyemmüm”, 1; “Salât”, 54; Müslim, “Mesâcid”, 3, 5; Tirmizî, “Siyer”, 5. 

85 et-Teğâbün 64/16.
86 el-Hac 22/78.
87 et-Tevbe 9/128.
88 Âl-i İmrân, 3/159.
89 el-Enbiyâ 21/107.
90 Kelâbâzî, Bahrü’l-fevâid, II: 671-7. 
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O kalkınca biz de kalkardık, hanımlarından birinin evine girdiğini görün-
ceye kadar (takip ederdik). Bir gün böyle bizimle sohbet etti. O kalkınca 
biz de kalktık. Bir süre sonra, bir bedevinin kendisine yetişip kaftanını 
çekerek boynunu kızarttığını gördük.” Ebû Hureyre sözlerine şöyle devam 
eder: “Kaftan sert idi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (asılan bedeviye) 
döndü. Bedevi de kendisine: ‘(Şu yükleri) benim için, şu iki devemin üze-
rine yüklet. Ne de olsa kendi malından ya da babanın malından yükletecek 
değilsin!’ dedi. Resûl-i Ekrem’de; ‘Hayır estağfirullah, hayır estağfirul-
lah, hayır estağfirullah; elbette kendi malımdan ya da babamın malından 
yükletecek değilim. Fakat sen bu kaftanımı çekmenden dolayı bana kısas 
cezası uygulatmadıkça ben (bu yükleri) senin için yükletmeyeceğim’ bu-
yurdu. Bedevî ise, bütün bu sözlere karşılık, Hz. Peygamber’e: ‘Vallahi 
ben sana bu çekişime karşılık kısas uygulatmam” cevabını verdi. Resûlul-
lah; ‘Niçin bana bunu yaptın?’ diye sordu. Adam; ‘Sen kötülüğü kötülükle 
karşılık vermezsin!’ dedi. Resûlullah buna güldü sonra bir adam çağırıp 
ona: ‘Şu bedevinin iki devesinin birine arpayı diğerine de hurmayı yüklet!’ 
buyurdu. Sonra da bize döndü: ‘Allah’ın bereketiyle gidiniz!’ buyurdu.”91

Enes (ra) da şöyle anlatır: “Resûlullah ahlâk yönünden insanların 
en güzeli idi. (Çocukluğumda kendisine hizmet ettiğim sıralarda) bir gün 
beni bir ihtiyaç göndermişti. Ben de (çocukluk haliyle); ‘Vallahi gitmem!’ 
dedim. Halbuki içimden Allah Resûlü’nün emrettiği işe gitmek geliyordu. 
Derken dışarı çıktım. Sokakta oyun oynayan çocuklara rastladım (onlarla 
birlikte oyuna daldım). Bir süre sonra Resûlullah arkamdan başımı tutu-
verdi, dönüm kendisine baktım gülümseyip duruyordu. Bana şöyle buyur-
du: ‘Ey Enescik, sana söylediğim yere gidiver!’ Ben de: ‘Peki, ey Allah’ın 
Resûlü, gidiyorum!’ dedim.” Hz. Enes sözüne devamla şöyle der: “Allah’a 
yemin olsun, ben kendisine yedi ya da dokuz yıl hizmet ettim. Yaptığım bir 
işten dolayı ‘niye böyle yaptın?’ yapmadığım bir işten dolayı da ‘niye şunu 
yapmadın?’ dediğini bilmiyorum.”92

91 Ebû Dâvûd, “Edeb”, 1; İbn Ebü’d-Dünya, Mekârimü’l-ahlâk, (Kahire: Mektebetü’l-Kur’ân, trs.), 
115; Nesâî, “Kasâme”, 22; Tahâvî, Şerhu müşkili’l-âsâr, XI: 153-4. 

92 Müslim, “Fezâil”, 54; Ebû Dâvûd, “Edeb”, 1. 
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 Cömertlik
İnsanın elinde bulunduğu imkanlardan, Allah’ın kendisine ihsan et-

tiklerinden; “Allah sana ihsan ettiği gibi, sen de (insanlara) iyilik et.”93 
ilahi emrine uyarak, başkalarına ikramda bulunması demektir. Müminlerin 
Allah için yaptıkları bütün harcamaların Rabbimiz tarafından bilindiği, ya-
pılan harcamanın yerine yenisinin verileceğinin vaad edildiği, yapılan ih-
sanların aslında insanın kendisi için olduğu, fakat harcama yapılırken gös-
terişten, başa kakmadan ve eza vermekten kaçınılması gerektiği bizlere şu 
ayetlerde hatırlatılmaktadır: “Hayır olarak ne harcarsanız kendiniz içindir. 
Yapacağınız hayır harcamalarını sadece Allah’ın rızasını kazanmak için 
yapmalısınız. Hayır için yaptığınız her harcamanın karşılığı tam olarak 
size ödenir ve asla haksızlığa uğratılmazsınız.”94 “Siz hayra ne harcarsa-
nız, Allah onun yerine başkasını verir.”95 “Hayır olarak her ne yaptıysanız 
muhakkak Allah bilir.”96 İlahi vahyin terbiyesinde yetişen Hz. Peygamber 
için cömertlik ve kerem adeta ikinci tabiat ve vasıftı. O, başka yollarla tam 
olarak açamadığı gönülleri cömertliğiyle açmıştır. Kerem ve cömertliği sa-
yesinde pek çok kilitli kalbe girmiş ve taht kurmuştur. Her zaman cömert 
olan Hz. Peygamber’in cömertliği belli zamanlarda doruklara çıkardı. Hz. 
Peygamber’in cömertliğini ve bunun zirveye yükseldiği vakitleri Abdul-
lah b. Abbâs (ra), şöyle anlatır: “Resûlullah (sas) insanların en cömerdi 
idi. Cömertliğinin zirveye çıktığı zaman da Ramazan ayı idi. Cibril (sas) 
Ramazan ayında her gece onunla buluşur, onunla Kur’ân’ı okurdu (muka-
bele ederdi). İşte Resûlullah hayır konusunda, esen rüzgardan daha cömert 
olurdu.”97

Peygamberimiz, bir şey istenmeden tabiatı gereği cömert davranırdı, 
fakat kendisinden bir şey isteyen hiç kimseyi boş çevirmezdi. Onun bu 
hasletini Cabir b. Abdullah şöyle anlatır: “Hz. Peygamber’in, kendisinden 
bir şey istendiğinde “hayır” dediği vaki değildir.”98 Hatta yanında verilecek 
93 el-Kasas 28/77.
94 el-Bakara 2/272.
95 Sebe’ 34/39.
96 el-Bakara 2/273.
97 Ahmed, el-Müsned, IV: 375; V: 146, 397, 473; Abd b. Humeyd, el-Müntehab, 217; Buhârî, 

“Bed’ü’l-vahy”, 1; “Savm”, 7; “Bed’ü’l-halk”, 7; “Menâkıb”, 23; “Fezâilü’l-Kur’ân”, 7; Müslim, 
“Fezâil”, 50; Nesâî, “Sıyâm”, 2. 

98 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXII: 198; Abd b. Humeyd, el-Müntehab, 328; Dârimî, 
“Mukaddime”, 12; Buhârî, “Edeb”, 39; Müslim, “Fezâil”, 56; Ebû Ya’lâ, el-Müsned, IV: 6; İbn 
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bir şey olmadığı zaman bile “Adımıza satın al, sonra biz öderiz.”99 demiş-
tir. Peygamberimiz, bir dilenciye at üzerinde de gelse kendisine bir şeyler 
verilmesini tavsiye eder, boş çevrilmesini hoş görmezdi.100

Cömertlik, Hz. Peygamberi insanlara yaklaştıran mümtaz vasıfla-
rından biriydi. Nitekim bizzat kendisi cömertliğin insanlara yakınlaşmaya, 
onların sevgi, muhabbet ve hürmetlerini kazanmaya vesile olduğuna işaret 
etmektedir: “Cömert, Allah’a yakındır, insanlara yakındır, cennete yakın-
dır, cehennemden uzaktır. Cimri ise, Allah’tan uzaktır, insanlardan uzaktır, 
cennetten uzaktır, cehenneme yakındır. Bilgisiz ama cömert olan kimseyi 
Allah, cimri olup da ibadete düşkün kimseden daha çok sever.”101

Peygamberimiz pek çok kimsenin kalbini cömertliğiyle açmıştır. 
Huneyn savaşında elde edilen ganimetleri bu amaçla kullanmıştır. Bu ga-
nimetlerden bol miktarda koyun verdiği bir adam kavmine gelmiş ve şöyle 
demiştir: “Ey kavmim! Müslüman olun. Muhammed öyle çok veriyor ki, 
ancak fakirlikten korkmayan bir adam böyle verebilir.”102 Peygamberimiz 
Huneyn ganimetlerinden Safvan b. Umeyye’ye yüz deve vermiştir. Sonra 
yüz deve, ardından da yüz deve daha (derken üç yüz deve) vermiştir. Saf-
van b. Umeyye diyor ki: “Vallahi bana verdiğini verdi. Daha öncesinde O, 
insanlar içerisinde kendisine en çok kızdığım birisi idi. Bana o kadar çok 
mal verdi ki artık en çok sevdiğim kimse O oldu.”103 

İman-cömertlik ilişkisi
Ebû Hüreyre (ra), Resûlullah’ın (sas) şöyle buyurduğunu haber ver-

di: “Allah yolundaki bir toz ile cehennem dumanı bir kulun içinde asla 
bir araya gelemez. İman ile hasislik de bir kulun kalbinde ebediyen bir 
araya gelmez.”104 Hasislik (pintilik) ( حُّ -katmerli hali (اْلبُْخِل) cimriliğin (الشُّ
dir. Cimrilik daha çok nafaka konusunda harcama yapmaktan kaçınmak ve 
sıkı davranmaktır. Hasislikte, mani olma, yavaşlık, erzakın azlığı; özellikle 
malın azlığı, genel olarak da insana yararı olan her şeyin azlığı anlamı-

Hibbân, es-Sahîh, XIV: 290.
99 Tirmizî, eş-Şemâilü’n-nebeviyye, (Mekke: Mektebetü’t-Ticâriyye, 1413/1993), 191. 
100 Malik, Muvatta, “Sadaka”, 2. 
101 Tirmizî, “Bir ve Sıla”, 40. 
102 Müslim, “Fezâil”, 57-8. 
103 Müslim, “Fezâil”, 59. 
104 İbn Ebû Şeybe, el-Musannef, IV: 221; Ahmed, el-Müsned, XII: 450; XIV: 204; XV: 433; Hennâd, 

ez-Zühd, I: 269; Buhârî, el-Edebü’l-müfred, h.no. 281; Nesâî, es-Sünenü’l-kübrâ, IV: 274-5-6. 
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na gelir. İman ise tasdik demektir. Bu tasdik, Allah Teâlâ’nın rızka kefil 
olduğunu, ayrıca yapılan harcamanın yerine yenisinin verileceği vadini, 
ahirette ise yapılan harcamalara sevap vereceğini tasdik etmektir. Cimrilik 
Allah Teâlâ’ya karış suizan anlayışından kaynaklanır. Çünkü cimri kişi, 
harcananın yerine verilmeyeceğinden korkar, kalbi de yapılan harcamaya 
sevap verileceğine tam kanaat getirmemiştir. İşte malda cimrilik bu suizan-
dan kaynaklanır. Suizan da tasdiki zedeler.105

Kanaat
Dengeli ve ölçülü olmayı emreden dinimiz, eldeki imkanları saçıp 

savurmayı yasakladığı gibi, her şeyi kendi yanında alıkoyarak cimrilik 
yapmayı da hoş görmemiştir. Onun için Müslümanlara şu ölçüyü getir-
miştir: “Onlar, harcadıklarında israf etmezler, cimrilik de yapmazlar; ikisi 
arasında orta bir yol tutarlar.”106 İyilik yapılırken bile israftan kaçınıl-
ması, insanı muhtaç duruma düşürecek derecede infakta bulunulmaması 
istenmiştir. Şu ayet-i kerimede belirtildiği gibi orta yollu davranılması ge-
rekmektedir: “Eli boynuna bağlanmış gibi cimri olma, elini büsbütün açıp 
israf da yapma!”107

Değişmez ilahi gerçeklerin bilinmesi, kanaatkâr ve tokgözlü olmak 
için önemli bir husustur. Bu ilahi gerçek insanın Allah’a kulluk ve ibadet 
için yaratılmış olmasıdır. Şu ayet bu hakikati ortaya koymaktadır: “Ben 
insanları ve cinleri, yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım. Ben on-
lardan rızık istemiyorum, beni doyurmalarını da istemiyorum.”108 Bu ayet 
aynı zamanda bütün canlıların rızkının ilahi teminat altında olduğunu da 
belirtmektedir. Bu teminat, açgözlülük etmek ve cimri davranmamanın te-
melini oluşturur. 

Kanaat hakkındaki hadisler
Ebû Hüreyre’nin rivayet ettiğine göre Nebî şöyle buyurdu: “Zengin-

lik mal çokluğu değil, gerçek zenginlik gönül tokluğudur.”109

105 Kelâbâzî, Bahrü’l-fevâid, I: 331-2. 
106 el-Furkân 25/67.
107 el-İsrâ 17/29.
108 ez-Zâriyât 51/56-57.
109 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XII: 267, 516; XIII: 508; 15: XXVI: 406, 447; XVI: 562, 566; 

Buhârî, “Rikâk”, 15; Müslim, “Zekât”, 120; İbn Mâce, “Zühd”, 9; Tirmizî, “Zühd”, 40.



HZ. PEYGAMBERİN NÜBÜVVET DÖNEMİ AHLAKİ ÖRNEKLİĞİ 197

Abdullah b. Amr’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah (sas) şöyle 
buyurur: “Müslüman olan, kendisine yeterli rızık verilen ve Allah’ın verdi-
ğine kanaat eden kişi gerçekten kurtuluşa ermiştir.”110

Hakîm b. Hizâm (ra) şöyle anlatır: “Ben Resûlullah (sas)’den mal 
istedim, bana verdi. Bir daha istedim, yine bana verdi. Sonra yine istedim, 
tekrar bana verdi. Sonra bana şöyle buyurdu: 

– Ey Hakîm! Gerçek şu ki, mal çekici ve tatlıdır. Kim onu (verenin) 
gönül hoşluğu ile (hırs göstermeksizin) alırsa, o malda kendisine bereket 
verilir. Her kim de onu göz dikerek (hırsla) alırsa, o malda kendisine be-
reket verilmez. Bu kimse, yiyip de bir türlü doymayan obur kişi gibi olur. 
Üstteki (veren) el, alttaki (alan) elden daha hayırlıdır. 

Hakîm (ra) der ki: Bunun üzerine ben; Yâ Resûlallah! Seni hak dinle 
gönderen Allah’a yemin ederim ki, dünyayı terk edinceye kadar senden 
başka kimseden bir şey kabul etmeyeceğim, dedim. Daha sonra Ebû Bekir 
(ra), ganimet malından hisse vermek için Hakîm’i çağırdı. Fakat Hakîm, 
onu kabul etmedi. Sonra Ömer (ra), bir şeyler vermek için kendisini çağır-
dı. Ancak Hakîm, yine bir şey kabul etmedi. Bunun üzerine Ömer (ra), ‘Ey 
müslümanlar cemaati! Sizi Hakîm’e şahit tutuyorum. Ben ona şu ganimet-
ten hakkını vermek istiyorum, fakat o almak istemiyor’ dedi. Sonuç olarak 
Hakîm, Resûlullah’ın (sas) vefatından sonra, ölünceye kadar kimseden bir 
şey kabul etmedi.”111

Amr b. Tağlib (ra) şöyle anlatır: “Resûlullah (sas)’e ganimet malları 
ya da esirler getirilmişti. Bunları taksim etti; kimine verdi kimine de ver-
medi. Mal vermediği kimselerin ileri geri konuşmaları kendisine ulaşınca, 
Allah’a hamdetti, sonra senâda bulundu ve ardından şöyle buyurdu: 

– Şunu söylemek isterim! Allah’a yeminle söylüyorum ki, ben kimine 
veriyor, kimine de vermiyorum. Aslında vermediğim kimseler, benim ya-
nımda verdiğim kimselerden daha sevimlidirler. Fakat ben, bazı kimselerin 
kalbinde sabırsızlık ve endişe gördüğüm için veririm. Bazı kimseleri de 
Allah Teâlâ’nın kalplerinde yaratmış olduğu tok gözlülük ve hayırla baş 
başa bırakırım. Amr b. Tağlib de bunlardan biridir.
110 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XI: 134, 181; Abd b. Humeyd, el-Müntehab, 136; Müslim, 

“Zekât”, 125; İbn Mâce, “Zühd”, 9; Tirmizî, “Zühd”, 35.
111 Buhârî, “Vasâyâ”, 9; “Cihâd”, 27; “Zekât”, 47, 50; “Humus”, 19, “Rikâk”, 7, 11; Müslim, 

“Zekât”, 96. Ayrıca bk. Tirmizî, “Fiten”, 26; Nesâî, “Zekât”, 50, 80, 93; İbn Mâce, “Fiten”, 19. 
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Amr b. Tağlib der ki: Vallahi, Resûlullah’ın hakkımda söylemiş ol-
duğu bu söz, benim için dünya dolusu maldan daha değerlidir!”112

Sonuç 
Burada özetle anlatmaya çalıştığımız Hz. Peygamber’in gündelik 

hayatına ait bazı ahlaki ilkeler, Kur’ân-ı Kerîm ve hadis-i şerif ile dinin 
ayrılmaz bir parçası haline getirilerek Resûl-i Ekrem tarafından en güzel 
biçimde uygulanmış ve hayata geçirilirmiştir. Bu ahlaki ilkelere uygun ya-
şayış, bütün Müslümanlar için “üsve-i hasene” olarak takdim edilen Al-
lah Resûlü’ne uyma zorunluluğunun bir sonucudur. Ancak bu zorunluluk, 
Müslümana külfet getiren bir yük olarak görülmemelidir. Zira her şeyden 
önce iyi bir insan, sonra iyi bir Müslüman olabilmek için bu ahlaki vasıfla-
rı taşımak gerekmektedir. Bunun yanında, bu güzel hasletler Müslümana 
ilave bir değer de katacaktır. Hz. Peygamber’in hayatında görüldüğü gibi, 
nice zorluklar kolay hale gelecek, aşılmaz görülen engeller aşılabilecek, 
umutsuz olan hatta hasım olan nice gönüller kazanılabilecektir. Nitekim 
buna dair örnekler ilgili yerlerde verilmiştir. 

Bunun için Hz. Peygamber’in ahlakını sağlam ve sahih kaynaklar-
dan öğrenmek, sonra bunları kendi hayatımıza tatbik etmek gerekmektedir. 
Öğrenilen ilkelerin hayata geçirilmesi önem arz etmektedir. Müslüman kişi, 
öğrendiği nebevî ahlak ilkeleri ile çelişir biçimde bir yaşayış biçiminden 
şiddetle kaçınmalıdır. Kısacası, bilip inandığı ile yaşadığının aynı olması 
için azami gayret göstermelidir. Hz. Peygamber örneğinde ve ilk nesillerde 
görüldüğü gibi, söz konusu ahlaki ilkeleri yaşamak, nasıl pek çok kimseyi 
İslâm’a kazandırmış ise, aksi durum da çok sayıda kimselerin İslâm’dan 
uzaklaşmasına hatta dine karşı tavır almalarına sebep olabilecektir.
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“Üsve-i Hasene”:  
Bir Ahlâk Modeli Olarak Hz. Peygamber

Casim AVCI*

Peygamber Efendimiz (sas) kıyamete kadar gelecek olan bütün in-
sanlara örnek ve doğru yolu gösteren bir rehber olarak gönderilmiştir. Bu 
bakımdan o, en üstün ahlâkî özelliklere sahipti. Kur’ân-ı Kerim’de Yüce 
Allah şöyle buyurmaktadır: “(Ey Resûlüm!) Şüphesiz sen en güzel ahlâk 
üzeresin.”1 Diğer bir âyet ise şöyledir: “And olsun ki, Resûlullah sizin 
için, Allah’a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok zikre-
denler için güzel bir örnektir (üsve-i hasene).”2 Peygamber Efendimiz de 
şöyle buyurmaktadır: “Şüphesiz ben en güzel ahlâkı tamamlamak üzere 
gönderildim.”3 Hz. Âişe’ye bazı insanlar gelip “Peygamberimiz’in ahlâkı 
nasıldı, bize anlatır mısın?” diye sordular. Hz. Âişe Peygamberimiz’in ah-
lâkını bir cümleyle şöyle özetledi: “Onun ahlâkı Kur’ân ahlâkı idi.”4

Peygamberimiz’in Allah’a yaptığı duâlardan biri şöyledir: “Alla-
hım! Yaratılışımı güzelleştirdiğin gibi ahlâkımı da güzelleştir.”5 İyi bir 
insan ve iyi bir Müslüman olmanın ölçülerinden biri de güzel ahlâktır. 
Peygamber Efendimiz “Mü’minlerin iman bakımından en üstünü en güzel 
ahlâka sahip olandır” buyurmaktadır.6

* Prof. Dr., Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, casimavci@
hotmail.com

1 el-Kalem 68/4.
2 el-Ahzâb 33/21.
3 İmam Mâlik, “Hüsnü’l-Huluk”, 8; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II: 381.
4 Müslim, “Müsâfirîn”, 139.
5 Ahmed b. Hanbel, Müsned, I: 403.
6 Ebû Dâvûd, “Sünnet”, 15; Tirmizî, “Sünnet”, 15.
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Peygamber Efendimiz her alanda örnekti. O, örnek bir insan, ör-
nek bir kul, örnek bir baba, örnek bir dede, örnek bir komşu, örnek bir 
arkadaş, örnek bir eğitimci, örnek bir kumandan, örnek bir hâkim, örnek 
bir lider ve örnek bir devlet başkanı idi. Ahlâk adına bütün güzellikler ve 
erdemler Peygamber Efendimiz’de toplanmıştı.

Yüce Allah tarafından insanlara “üsve-i hasene”, yani en güzel ör-
nek olarak tanıtılan Peygamber Efendimiz’in bütün ahlâkî özelliklerini 
bir yazı çerçevesinde incelemek elbette mümkün değildir. Bu bakımdan 
biz, onun ahlâkî yönünü bazı temel noktalarıyla ele almaya çalışacağız.

Allah’a Kulluk Bilinci
Resûlullah (sas) Yüce Allah tarafından “âlemlere rahmet olarak 

gönderilmiş”,7 ona itaat etmenin Allah’a itaat gibi olduğu beyan edil-
miş8 son peygamberdir.9 Kur’ân-ı Kerim’de onun Allah katında yüce bir 
mevkiye sahip olduğunu gösteren bu tür özellikleri zikredildiği gibi onun 
aynı zamanda “beşer”10 ve “kul” olduğu da vurgulanmıştır.11  Peygamber 
Efendimiz de Allah’ın kulu olduğunu her fırsatta dile getirmiş, hayatının 
her safhasında Allah’a kulluk şuuruyla hareket etmiş ve bu yönüyle de “ör-
nek bir kul” olmuştur. Kendisine “şehadet ederim ki, sen Allah’ın kulu 
ve resûlüsün (abdühû ve resûlüh)” yerine “resûlü ve kulusun” (resûlühû 
ve abdüh) diyen birine “Ben peygamberlikten önce Allah’ın bir kuluyum” 
diyerek sıralamayı “abdühû ve resûlüh” şeklinde yapmasını istemiştir.12 
Dolayısıyla onun en temel ahlâkî özelliği Allah’a karşı kulluk bilinciyle 
hareket etmesidir. Çünkü Kur’ân ve Sünnet’te Allah’ı en yüksek derece-
de sevmek,13 O’nun hoşnutluğuna lâyık olmak ve O’ndan hoşnut olmak14 
temel ahlâkî motif olarak gösterilmiş, doğru inanç ve temiz yaşayışın en 
yüksek gayesinin Allah rızâsı olduğu vurgulanmıştır.15

7 el-Enbiyâ 21/107.
8 en-Nisâ 4/80.
9 el-Ahzâb 33/40.
10 el-Kehf 18/110.
11 el-Bakara 2/23; el-İsrâ 17/1; el-Kehf 18/1.
12 Abdurrezzâk b. Hemmâm, el-Musannef, II: 205.
13 el-Bakara 2/165.
14 el-Mâide 5/119.
15 et-Tevbe 9/72; el-Hadîd 57/27. Bu hususta bk. Mustafa Çağrıcı, “Ahlâk”, DİA, (İstanbul: TDV 

Yayınları, 1989), 2: 2.
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Peygamber Efendimiz Allah’a ibadet etmekten derin bir zevk alır, 
İslâmiyet’in temeli olan namaz, zekât, hac ve oruç gibi ibadetlere büyük 
önem verirdi.16 Bazen yoruluncaya kadar namaz kıldığı olurdu. Farzlardan 
önce veya sonra sünnet namazları kılar, sabah namazının sünnetine hep-
sinden fazla önem verirdi. Gecenin bir kısmında uyur ve dinlenir, özellikle 
son üçte birinde uyanır ve bir miktar namaz kılardı. Yolculuk sırasında bi-
neğinin üzerinde de nâfile namaz kılardı. Farz olan Ramazan orucu dışında 
da bazen oruç tutardı. Ramazan ayının son on gününde mescidde itikâfa 
çekilerek bütün vaktini ibadetle geçirirdi. Eline geçen para veya malları iki 
üç günden fazla tutmaz ve ihtiyaç sahiplerine verirdi.  Her gün gündüz ve 
yatmadan önce Kur’ân-ı Kerîm’in bir kısım sûrelerini okurdu.17

Allah’ı her durumda anıp zikreden Peygamberimiz’in günlük dua ve 
zikirleri vardı. Yerken ve içerken, evine girerken ve çıkarken, yatarken ve 
kalkarken, elbisesini değiştirirken vs. çeşitli dualar okurdu. Her gün yetmiş 
defadan fazla tövbe ve istiğfar ettiğini söylerdi.18 İbadetleri ölçülüydü. As-
habına güçlerinin yettiği kadar ibadet yapmayı tavsiye eder, Allah katında 
en değerli ibadetin az da olsa devamlı yapılanı olduğunu söylerdi.19 Yüce 
Allah’a kulluğunda samimi idi. İbadetlerini huşu üzere, Allah’a gönülden 
bağlılıkla, samimiyetle ve sürekli olarak yapardı. Onun kulluğu, ihsan 
mertebesindeydi. Yani ibadetlerini, Allah’ı görüyormuşçasına yerine geti-
rirdi. Allah’ın ihsan ettiği sayısız nimetlere karşı şükretmeyi ihmal etmez-
di. O’na ibadet etmeyi O’na karşı şükrün en güzel ifadesi olarak görürdü. 
Peygamberimiz bir gece kalkıp uzun süre namaz kıldı. Öyle ki, bu durum, 
Hz. Âişe’nin dikkatini çekti ve “Ey Allah’ın Resûlü! Senin geçmiş-gelecek 
tüm günahların affolunmuşken namazı bu denli uzatmanın sebebi nedir?” 
diye sorduğunda Peygamberimiz “Ey Âişe! Ben, Allah’a şükreden bir kul 
olmayayım mı?” cevabını verdi.20

16 Buhârî, “Îmân”, 2.
17 M. Yaşar Kandemir, “Muhammed-Şahsiyeti”, DİA, 30: 427, (İstanbul: TDV Yayınları, 2005).
18 Buhârî, Da’avât”, 3; Müslim, “Zikir”, 42.
19 Buhârî, “Îmân”, 43.
20 Buhârî, “Teheccüd”, 6.
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İnsan İlişkileri
Aile Hayatı
Peygamber Efendimiz iyi bir aile reisi olmak noktasında en güzel 

örnek olmuştur.  O, “Sizin en hayırlınız ailesi için hayırlı olandır” ve “Si-
zin en hayırlınız hanımlarına karşı iyi davrananınızdır.”21 buyurmaktadır. 
Bu konuda Peygamber Efendimizin diğer bir hadis-i şerifi şöyledir: “İman 
bakımından en mükemmel mü’min, ahlâkı en güzel olan ve aile fertlerine 
yumuşak davranandır.”22 Peygamberimizin yanında Medine’de on yıl kal-
mış olan Enes b. Mâlik şöyle demiştir: “Resûlullah kadar ailesine şefkat ve 
merhametle davranan bir kimse görmedim.”23 Kişinin eşine ve çocukları-
na sarfettiği her şeyin sadaka olduğunu söyleyen Peygamberimiz, “Sen, ev 
halkına bir harcamada bulunduğun zaman şüphesiz ki ondan sevap alırsın, 
hatta hanımına ikram ettiğin lokmadan bile” demiştir.24

Hz. Peygamber, ailelerini vahyin ışığında eğitir, din ve ibadet ha-
yatlarıyla yakından ilgilenirdi. Aile fertlerinin görüşlerine önem verirdi. 
Hanımlarına nazik ve güler yüzlü davranırdı; selâm verir, hal hatır sorar, 
elini tutup yüzüne sevgi ile bakardı. Aile fertlerinin yakınlarıyla da ilgile-
nir, bunlardan ziyaretine gelenlere iltifat eder, hediyeler verirdi. 

Peygamber Efendimiz, eş ve çocuklarına zaman ayırır, gezintiye çı-
kar, sohbet eder, şakalaşırdı. Geleneksel folklor gibi dinimizce yasak ol-
mayan eğlenceleri seyretmelerini teşvik ederdi. Bayramlara aile fertleriyle 
birlikte katılırdı. Spor amaçlı yürüyüşe çıkar, bazan Hz. Âişe örneğinde 
olduğu gibi koşu yarışı yapardı. Bir defasında Hz. Âişe ile yarışmışlar, Hz. 
Âişe Peygamberimizi geçmişti. Birkaç yıl sonra tekrar yarıştıklarında bu 
sefer yarışmayı Peygamberimiz kazanmış ve Hz. Âişe’ye gülümseyerek 
“bu önceki yarışmanın rövanşıdır” demişti.

Peygamber Efendimiz ev işleriyle de yakından ilgilenirdi. Gerekti-
ğinde kendi elbisesinin söküğünü diker, ayakkabılarını tamir eder, koyun-
ları sağar, ev işlerinde hanımlarına yardımcı olurdu. Çarşıya pazara gitti-
ğinde alışveriş yapar, yükünü de kendisi taşırdı.

21 İbn Mâce, “Nikâh”, 50.
22 Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI: 47.
23 İbn Sa’d, et-Tabakât, (Beyrut 1968), I: 136.
24 Buhârî, “Nafakat”, 1.
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Peygamberimiz, Arap toplumunda yaygın olarak görülen hanımlara 
şiddet uygulanmasına kesinlikle karşı çıkardı. Hanımlarına kötü davranan-
ların iyi kimseler olmadığını söylerdi. O hayatında hiçbir hanımına veya 
başka bir kadına şiddet uygulamamış, eşlerini dövenleri ciddi bir şekilde 
azarlamıştır.

Peygamber Efendimiz, çocuklarını ve torunlarını çok sever, onların 
her biriyle ilgilenirdi. Çocuk ve torunlarının dünyaya gelişinde sevincini 
belli eder, doğum müjdesi getirenlere bahşiş ve Allah’a şükür için yoksul-
lara sadaka verir, akika kurbanı keserdi. Câhiliye döneminde sadece erkek 
çocuklar için kurban kesilirken Peygamber Efendimiz kız çocukları için de 
kurban keserek sevincini göstermiş ve çocuklar arasındaki ayrımı ortadan 
kaldırmak istemiştir.

Peygamberimiz, çocukları arasında Hz. Fâtıma’yı çok severdi. Bu 
yüzden onun eğitimiyle özel olarak ilgilenmiş, o da babasının tüm edep 
ve nezaketini kapmıştı. Peygamberimiz, Fâtıma’yı görünce sevinir, onu 
ayakta karşılar, elini tutarak yanaklarından öper, ona iltifat ederek yanına 
oturturdu. Hz. Fâtıma da babası evine geldiğinde onu, sevgisine layık ola-
cak bir içtenlikle karşılardı. Peygamber Efendimiz bir yolculuğa giderken 
aile fertlerinden en son onunla vedalaşır, yolculuktan dönünce de ilk önce 
onunla görüşürdü. Peygamberimizin bildirdiğine göre “Fâtıma, cennet 
ehli hanımların öncülerindendi. Fâtıma onun yüreğinden bir parçaydı, onu 
üzen Peygamberimizi üzmüş olurdu.”25

Peygamber Efendimiz, torunları Hz. Hasan ve Hüseyin’i de çok se-
verdi; onlar için “dünyada kokladığım reyhanlarım, çiçeklerim” derdi. On-
ların “cennet gençlerinin beyefendileri olduğunu” söylerdi ve “Allahım! 
Ben bunları seviyorum sen de bunları sev” diye dua ederdi.26 Peygamber 
Efendimiz, kızı Zeyneb’ten torunu olan Ümâme ile ve diğer bütün torun-
larıyla ilgilenirdi. Deve taklidi yaparak onları sırtında taşır, namazda omu-
zuna tırmanmalarına müsaade ederdi. Sık sık verdiği hediyelerle onları 
sevindirirdi.

Peygamberimiz çocukların namaza alışabilmesi için büyüklerle bir-
likte mescide getirilmelerini telkin etmiş, kendisi de torunlarını sırtına alıp 
25 Buhârî, “Fedâilü Ashâbi’n-Nebî”, 12, 31.
26 Buhârî, “Fedâilü Ashâbi’n-Nebî”, 24.
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mescide gelmek suretiyle örnek olmuştur. Hz. Peygamber namaz kılarken 
torunları Hz. Hasan ve Hüseyin o secdeye indiğinde onun sırtına çıkarlar-
dı. Hz. Peygamber çocuklar düşmesin diye eliyle onları tutardı. Bir defa-
sında da kız torunu Ümâme sırtında olduğu halde namaz kıldırmıştı.

Peygamberimiz torunları dışında başka çocukları da sever, şakalaşır, 
onlarla oyunlar oynardı. Amcası Abbas’ın çocukları Abdullah, Ubeydullah 
ve Kesîr’i sıraya dizer, sonra da “kim birinci gelirse ona şunu şunu verece-
ğim” diyerek onları yarıştırırdı. Çocuklar Peygamberimiz’e doğru koşarlar 
ve ona sarılıp yere, sırtına ya da göğsüne çıkarlardı. Peygamberimiz de 
onları kucaklar, sarılıp öperdi.

Akrabalık ilişkileri
Peygamber Efendimiz hayatı boyunca akrabalık bağlarına önem 

vermiştir. Hira’da ilk vahyi aldıktan sonra heyecan içinde evine geldi-
ğinde eşi Hz. Hatice onu şu sözlerle teselli etmişti: “Sen rahat ol, endişe 
etme. Allah’a yemin ederim ki, Allah seni asla utandırmayacaktır. Çünkü 
sen, akrabalık bağlarını gözetirsin. Hep doğru söylersin. Emanete hıyanet 
etmezsin. Güçsüzlerin elinden tutarsın. Misafir ağırlamayı seversin. Zor 
durumda kalan mağdurların hakkını korumak için onlara yardım eder-
sin.”27 

İnsanları İslâm’a davet etmeye Allah’ın emriyle ilk önce akraba-
larından başlamıştı. “Önce en yakın akrabanı uyar. Sana uyan mümin-
lere merhamet kanadını indir”28 âyeti indikten sonra yakın akrabalarını 
yemeğe davet edip onlara İslâm’ı anlattı. Ardından Safa tepesine çıktı, 
akrabalarını çağırıp onları tek tek uyardı. Onlara şöyle sesleniyordu: “Ey 
Kureyş!.. Ey Hâşimoğulları! Ey Zühreoğulları! Ey Abdülmuttaliboğulla-
rı! Ey Peygamberin amcası Abbas!.. Ey Peygamberin halası Safiyye!... 
Allah’ın dinine uyunuz. Kendinizi Cehennemden kurtarınız. Çünkü sizi 
Allah’ın azabından kurtarmaya benim gücüm yetmez. Ama malımdan 
neyi dilerseniz isteyin. Aramızdaki akrabalık bağı sebebiyle sizinle ilgimi 
kesmeyeceğim.”29 Bu sözleriyle Peygamberimiz akrabalarına, iman et-
medikçe Allah katında akrabalığın bir faydası olamıyacağını hatırlatıyor-
27 Müslim, “Îmân”, 252.
28 Şuara 26/214-215.
29 Buhârî, “Tefsîr” 26/2; Müslim, “İman”, 348, 351.



HZ. PEYGAMBERİN NÜBÜVVET DÖNEMİ AHLAKİ ÖRNEKLİĞİ 211

du. Bununla birlikte iyilik ve yardım söz konusu olduğunda Müslüman 
olmasalar bile akrabalık ilişkilerini sürdüreceğini belirtiyordu.

Akrabalık sevgisini gözetmek ve akrabaya yardım etmek Kur’ân-ı 
Kerim’in emri olduğu gibi30 Hz. Peygamber’in de ihmal etmediği bir hu-
sustur. Akrabaya iyilik ve yardım etmek, akrabaları ziyaret etmek, akra-
balık bağlarını canlı tutmak sıla-i rahim diye isimlendirilir. Peygamber 
Efendimiz sıla-ı rahime çok önem verirdi. Bu konuda şöyle buyurmak-
tadır: “Allah’a ve âhiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. 
Allah’a ve âhiret gününe iman eden sıla-i rahimde bulunsun.”31

Bir gün Peygamberimiz’e bir adam gelerek şöyle dedi: “Yâ Resû-
lallah! Beni Cennete götürüp Cehennemden uzaklaştıracak davranışı 
söyler misin? Peygamberimiz ona şu cevabı verdi: “Allah’a ibadet edip 
ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılar, zekatı verir ve akrabanı 
koruyup gözetirsin.”32 “Rızkının çoğalmasını, ömrünün uzamasını iste-
yen kimse akrabasını kollayıp gözetsin”33 buyuran Hz. Peygamber di-
ğer taraftan akraba ile ilişkileri kesenleri ağır bir dille şöyle uyarmıştır: 
“Akrabalık bağlarını koparan cennete giremez.”34 Hz. Peygamber ilişkiyi 
kesen akrabalara karşı da iyi davranmayı ve mümkün mertebe akrabalık 
bağlarını canlı tutmayı istemiştir. “Faziletli işlerin en üstünü senden ziya-
reti kesen akrabanı ziyaret ederek ilişkiyi sürdürmendir.”35

Peygamber Efendimizin maddi sıkıntıya düşen amcası Ebû Tâ-
lib’in o sırada çocuk yaşta bulunan oğlu Hz. Ali’yi yanına alıp büyütmesi, 
Uhud’da şehid düşen amcası Hz. Hamza’nın kızı Ümâme’yi koruyup gö-
zetmesi,36 amcası Abbâs’ın oğlu Abdullah’ı çocukluğundan itibaren sev-
mesi ve ilimde en önde gelen sahabîlerden biri olacak şekilde yetiştirmesi, 
Hevâzinliler’e karşı yapılan Huneyn savaşında ele geçirilen esirler ara-
sında bulunan süt kardeşi Şeymâ’ya yakın ilgi gösterip hediyelerle uğur-

30 Nahl 16/90; Şûrâ 42/23.
31 Buhârî, “Edeb”, 85.
32 Buhârî, “Edeb” 10.
33 Buhârî, “Edeb”, 12.
34 Buhârî, “Edeb”, 11.
35 Ahmed b. Hanbel, Müsned, III: 438.
36 Tirmizî, “Birr”, 6.
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laması ve diğer esirleri de serbest bırakması bu hususta en güzel örnek 
davranışlar arasındadır.

Komşuluk İlişkileri
Kur’ân-ı Kerim’de Allah’a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koş-

mamak, ana-babaya, yetimlere ve yoksullara iyilik etmek emredildikten 
sonra yakın ve uzak komşulara iyilik de açık bir şekilde emredilmektedir.37 
Peygamber Efendimiz komşuya iyilik ve ikramlarda bulunmaya teşvik 
etmiştir. Komşuya yardım etmek, ihtiyacı varsa karşılamak, isterse borç 
vermek, sevinç ve üzüntüsüne ortak olmak, yiyeceğini onunla paylaşmak, 
herhangi bir şekilde onu sıkıntıya sokmamak ve zarar vermemek, rahatsız 
etmemek, güler yüzle selam verip hal hatır sormak, bir eşyayı ödünç is-
tediğinde vermek, hastalığında ziyaret etmek, vefatında cenazesiyle ilgi-
lenmek Peygamberimizin tavsiye ettiği tutum ve davranışlar arasındadır. 
Komşulukla ilgili hadis-i şeriflerden bir kısmı şöyledir: “Allah’a ve âhiret 
gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah’a ve âhiret gününe 
iman eden, komşusuna iyilik etsin.”;38 “Allah’a ve âhiret gününe iman 
eden komşusunu rahatsız etmesin.”;39 “Cebrail, komşu hakkı üzerinde 
o kadar önemle durdu ki, neredeyse komşuyu komşuya mirasçı yapacak 
sandım.”;40 “Komşusunun kendisine kötülük yapmasından korktuğu, kö-
tülüğünden emin olmadığı kimse gerçek mü’min olamaz.”;41 “Allah ka-
tında en hayırlı komşu komşularına en çok iyilik edendir.”42

Peygamberimiz komşuların, en yakınlarından başlamak üzere 
birbirine hediye vermelerini de tavsiye etmiştir.43 O, bir evde yemek 
pişirildiği zaman komşularla da paylaşılmasını tavsiye eder, “bir koyun 
paçası olsa bile” komşular arasında hediyeleşmenin küçümsenmemesi-
ni isterdi.44 Yine Peygamber Efendimizin şu sözü meşhurdur: “Komşu-
su açken kendisi tok yatan gerçek mü’min olamaz.”45

37 Nisâ Sûresi 4/ 36.
38 Buhârî, “Edeb”, 31, 85.
39 Buhârî, “Edeb”, 31, 85.
40 Buhârî, “Edeb”, 28.
41 Buhârî, “Edeb”, 29.
42 Tirmizî, “Birr”, 28.
43 Buhârî, “Hibe”, 16.
44 Buhârî, “Hibe”, 1.
45 Buhârî, el-Edebü’l-Müfred, s. 52.
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Ca’fer b. Ebû Tâlib’in Mûte’de şehit olduğu haberini alan Hz. 
Peygamber “Ca’fer’in ailesine yemek hazırlayın. Çünkü onlar cenaze-
nin üzüntüsü ve meşguliyetinden dolayı yemek yapamazlar” buyurarak 
taziye evine yemek götürülmesini istemiştir.46

Arkadaşlık ilişkileri 
Peygamber Efendimiz her konuda olduğu gibi arkadaşlarıyla iliş-

kilerinde de en güzel örnektir. O herkese değer verir ve nezaketi ihmal 
etmezdi. Gördüğü insanlara önce o selâm verir, erkeklerle tokalaşır, muha-
tabı elini bırakmadıkça o da bırakmazdı. Karşısındakine bütün vücuduyla 
dönerek konuşur ve muhatabı yüzünü çevirmedikçe kendisi de çevirmezdi. 
İnsanlara güzel söz söyler, güleryüz gösterir ve böyle davranmanın sevap 
olduğunu söylerdi. Kendisini evlerine davet edenleri kırmaz ve gönülle-
rinin hoş ederdi. Kimseye karşı ağzından çirkin söz çıkmaz, ahlâkı güzel 
olanın hayırlı insan olduğunu söylerdi.47 Hayatında hiçbir kadını, hizmet-
çiyi ve köleyi dövmemiş, şahsına yapılan haksızlıktan dolayı intikam al-
mamıştır.48

Hz. Peygamber kötülüğe kötülükle karşılık vermez, insanları bağış-
layıp kusurlarını görmezden gelirdi.49 Şahsına karşı yapılan kabalıkları 
ve kusurları anlayışla karşılardı. Son derece cömertti. Kendisinden bir şey 
istendiği zaman ona ihtiyacı da olsa verirdi.50 Yardıma ihtiyacı bulunan 
herkesin yardımına koşar, yetimlerle ilgilenilmesini teşvik eder, dul kadın-
lara ve yoksullara yardım edenlerin Allah yolunda cihad etmiş gibi sevap 
kazanacağını söylerdi. Kölelerin bir emanet olduğunu ifade ederek köle 
sahiplerinin yediklerinden onlara da yedirmesi, giydiklerinden giydirmesi 
gerektiğini belirtir ve güçlerinin yetmeyeceği işlerin onlara yaptırılmama-
sını isterdi. Düşmanları bile Peygamber Efendimiz’in üstün kişiliğini ve 
ahlâkını takdir etmişlerdir.51

Peygamber Efendimiz toplumun her kesimiyle yakından ilgiliydi. 
Çocukları çok sever, onların arasına katılır, selâmlaşır, onlarla konuşur ve 
46 Tirmizî, “Cenâiz”, 21.
47 Buhârî, “Edeb”, 38.
48 Müslim, “Fezâil”, 79.
49 Tirmizî, “Birr”, 69.
50 Buhârî, “Libâs”, 18.
51 Buhârî, “Bed’ü’l-vahiy”, 7.
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şakalaşırdı. Özellikle yoksul, kimsesiz ve öksüz çocuklarla ilgilenilmesini 
isterdi. Erkek ve kız çocuklar arasında ayırım yapmazdı. Gençlere değer 
verir, onları hayırlı hizmetlere teşvik eder ve çeşitli görevler vererek güven 
duygusunun gelişmesine yardımcı olurdu. Bunun içindir ki, Peygamberi-
miz’in yanında yer alan genç sahabiler, çevreden gelen baskılara boyun 
eğmediler, yılgınlık göstermediler, sabırla engelleri aştılar ve İslâm’ın ya-
yılmasında önemli hizmetler yaptılar. Örneğin; Hz. Ali, Zeyd b. Hârise, 
Erkam b. Ebü’l-Erkam, Mus’ab b. Umeyr, Muâz b. Cebel, Zeyd b. Sâbit 
ve Üsâme b. Zeyd bunlardan bazılarıdır.

Peygamber Efendimiz gençlerle olduğu kadar yaşlılarla da iyi iliş-
kiler geliştirmiştir. Nitekim, “Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyükle-
rimize saygı göstermeyen bizden değildir.”52 diyerek çocuklara şefkatin, 
yaşlılara da hürmetin ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. Peygam-
berimiz, herkese, en başta ana babaları olmak üzere yaşlılara saygılı dav-
ranmalarını tavsiye ederdi. Yaşlı kimselere ikramda bulunmanın Allah’a 
itaatın bir eseri olduğunu söylerdi.

Hz. Peygamber, hanım sahabîlerle de ilgilenmiş, bu da hanımların 
İslâm’ın yayılmasına büyük katkı sağlamalarına vesile olmuştur. Ashâb’ın 
eşleri ve kızları arasında okuma yazma bilenlerle Peygamberimizin eşleri 
Hz. Âişe ve Hz. Hafsa gibileri, İslâm’ın özellikle hanımlara öğretilmesin-
de önemli hizmetler yapmışlardır. Peygamberimizin sağlığında hanımlar, 
istedikleri zaman Cuma ve bayram namazlarına gidebiliyorlardı. Peygam-
berimiz, hanımlardan gelen istek üzerine Mescid-i Nebevî’de onlara hafta-
da bir gün ayırmış ve onlarla sohbet etmiştir. Hz. Peygamber’in sağladığı 
imkânlarla hanımlar, İslâmî dönemde savaşta ve barışta her zaman önemli 
sorumluluklar üstlenmişlerdir.

Peygamber Efendimiz arkadaşlarıyla sohbet ederdi. Mescid-i Ne-
bevî’de namaz kıldırdıktan sonra etrafında oturup halka oluşturan sahabe 
ile sohbet edip onlara dinî bilgiler verir, bu arada kendisine yöneltilen çe-
şitli soruları da cevaplandırırdı. Bazen mescidde arkadaşları küme küme 
oturup sohbet ederken o da gelip halkalardan birine dahil olur ve sohbe-
te katılırdı. Peygamber Efendimiz konuştuğunda arkadaşları onu dikkatle 
dinlerdi. Bu sırada bazı sahabîler Peygamberimize çeşitli sorular sorar o 
52 Tirmizî, “Birr”, 15.
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da soruları cevaplardı. Bazen Peygamberimiz arkadaşlarına soru sorarak 
sohbete başlar ve onların cevaplarından sonra kendi bilgi ve görüşlerini 
açıklardı. Sahabîlerin dilek ve şikayetlerini dinler onların ihtiyaçlarının 
karşılanması için elinden geleni yapardı. Arkadaşlarında gördüğü yanlışla-
rı düzeltir, bu sırada onları utandırmamaya, gönüllerini incitip kırmamaya 
özellikle dikkat ederdi. Bazen hatalı kimseleri kendisi uyarmaz, arkadaş-
larından onu uyarmalarını isterdi. Peygamberimiz arkadaşlarının doğru 
kararları ve davranışları karşısında ne kadar sevinirse yanlış kararları ve 
davranışlarına da o kadar üzülür ve üzüntüsünü ifade ederdi.

Peygamberimiz arkadaşlarıyla yakından ilgilenirdi. Sahabîlerden 
birini bir süre göremediği zaman nerede olduğunu soruşturur, haber gön-
derip onunla görüşmeye çalışırdı. Evindeyse ya da hasta ise ziyaretine gi-
derdi. Özellikle fakir olan hastaları ziyaret eder, öldüklerinde cenazeleri ile 
ilgilenip namazlarını kıldırırdı. Örneğin; Mescid-i Nebevî’nin temizliğine 
bakan zenci bir kadın vardı. Peygamberimiz onun hasta olduğunu öğrenin-
ce ziyaretine gitti ve vefat etmesi halinde kendisine haber verilmesini iste-
di. Aradan biraz zaman geçtikten sonra kadın bir gece vakti vefat etti. Vakit 
geç olduğu için Peygamberimizi rahatsız etmemek düşüncesiyle kendisine 
haber verilmeden cenaze defnedildi. Bir süre sonra Peygamberimiz kadını 
merak etti ve ashabına sordu. Onlar da “öldü” cevabını verdiler. Bunun 
üzerine Peygamberimiz rahatsızlığını belli ederek “Bana haber vermeniz 
gerekmez miydi?” buyurdu ve kadının mezarını tarif etmelerini istedi. Ar-
dından gidip kabri üzerine cenaze namazı kıldı ve ona dua etti.53

Peygamberimiz evleri ve kalabilecek yakınları olmayan sahâbîlerin 
barınması için mescidin bitişiğinde yaptırdığı, suffe adı verilen yerde ka-
lan ashâb-ı suffenin eğitim ve öğretimiyle yakından ilgilenir, onlara yazı 
yazmayı ve Kur’ân okumayı öğreten hocalar tayin ettiği gibi kendisi de 
burada dersler verirdi. Onların yiyecek, giyecek ve yatacak ihtiyaçlarının 
karşılanması için çalışır, gelen sadakayı onlara ulaştırır, hediyeleri de on-
larla paylaşırdı.

Peygamberimiz arkadaşlar arasında hediyeleşmeye önem verirdi. 
Hediyenin büyük veya küçük olduğuna bakmaz, samimi ve içten olmasını 
önemserdi. Kendisine yapılan ikramları ve verilen hediyeleri arkadaşlarıy-
53 Buhârî, “Salât”, 72; “Cenâiz” 67; Müslim, “Cenâiz”, 71.



216 TÜM YÖNLERİYLE HZ. PEYGAMBER VE AHLAKI

la paylaşmayı severdi. Arkadaşlarının sevinçli ve üzüntülü günlerinde yan-
larında olurdu. Düğünlerine ve cenazelerine katılır, sevinç ve üzüntülerini 
paylaşırdı. Sahabîler yeni doğan çocuklarını Peygamberimize getirirler, o 
da isim koyup hayır duâlarda bulunurdu. Bazen arkadaşlarıyla şakalaşır, 
onlarla beraber güler ve neşelenirdi. Her zaman güler yüzlü, tatlı sözlüydü; 
kimseyi üzmez, kimseyi hor görmez ve azarlamazdı. Herkes onun yanında 
kendisini rahat hissederdi.54

Örnek Liderliği
Hz. Peygamber’in en temel vasfı peygamberlik, yani Allah’tan va-

hiy alan bir insan oluşudur. Peygamberlik dışındaki diğer vasıflar onun bu 
görevi daha iyi bir şekilde yerine getirebilmek ve insanlara çeşitli alanlarda 
örnek olmak içindir. Onun aynı zamanda aile reisi, eğitimci, hâkim, ku-
mandan, lider ve devlet başkanı olması bu temel amaca yöneliktir. Nitekim 
o, devlet başkanlığını bir “kral-peygamber” olarak değil, “kul-peygam-
ber” olarak yürütmüştür. Alçakgönüllü kişiliği, tertemiz ahlâkı ve lüks ve 
şatafattan uzak sade hayatıyla örnek bir lider olmuştur. Mekke’nin fethe-
dildiği günlerde Peygamber Efendimizin huzuruna bir adam geldi. Adam 
Peygamberimiz ile konuşurken titriyordu. Peygamberimiz ona şöyle dedi: 
“Kendine gel! Titreme! Ben bir kral değilim. Ben Kureyş’ten kurutulmuş 
et (kuru ekmek) yiyen bir kadının oğluyum”.55 Yine bir gün iki cariye Hz. 
Âişe’nin yanında def çalıp eğlenirken Hz. Peygamber de orada bulunuyor-
du. Cariyeler bu sırada “Aramızda yarın ne olacağını bilen bir peygamber 
var” dediler. O ana kadar cariyeleri izleyen Peygamberimiz, müdahale etti 
ve “Ama bunu söylemeyin. Çünkü yarın ne olacağını ancak Allah bilir.” 
dedi.56 Peygamberimiz arkadaşlarının yanına vardığında onlar ayağa kalk-
mak istemiş, Peygamberimiz onlara “Siz de İranlılar’ın krallarına yaptığı 
gibi ayağa kalkmayın.”57 buyurmuştur. Peygamberimiz o kadar sade giyi-
nir ve arkadaşları arasında o kadar ayrıcalıksız otururdu ki, bazen onu ilk 
defa görüp tanımak için gelenler “Aranızda hanginiz Muhammed?” diye 
sorardı.
54 Kandemir, “Muhammed-Şahsiyeti”, DİA, 30: 425-426; Casim Avcı&Mevlana İdris, Hz. 

Muhammed’in Hayatı, 4. baskı, (İstanbul: DİB Yayınları, 2016), 295-302.
55 İbn Mâce, “Et’ime”, 30.
56 Tirmizî, “Nikâh”, 6; İbn Mâce, “Nikâh”, 21.
57 Ebû Dâvûd, “Edeb”, 165.
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Alçakgönüllülüğü yanında Peygamberimiz azimli, kararlı ve cesur 
bir liderdi. Mekke döneminde İslâm’ın yayılmasını engellemek için akla 
gelmedik zorluklarla karşılaştı. Fakat o, bunlardan yılmadı, engelleri azim 
ve cesaretiyle aştı. Hz. Ali diyor ki: “Savaşlarda Peygamberimiz kadar 
düşmana yaklaşan bir kişi olmazdı, ne zaman savaş kızışıp da darlansak 
ona sığınırdık.” Hz. Enes de: “Başımız dara düşünce Peygamber Efendi-
mizle korunurduk.” diyor. Yine Hz. Enes, Peygamberimizin cesaretiyle 
ilgili ilginç bir örnek anlatır: Bir gece Medineliler bir gürültü ile sarsıl-
mışlar, korku içinde ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Peygamber Efendimiz, 
ashâbını korkutan bu gürültüyü işitince kılıcını kuşanmış, bir ata binerek 
gürültünün duyulduğu tarafa tek başına gitmiş, olayı inceledikten sonra 
geride kalan Medinelilerin yanına dönüp korkulacak bir şey olmadığını 
söyleyerek onları rahatlatmıştı.58 Uhud Savaşı’nda bazı Müslüman asker-
lerin disiplinsizliği sebebiyle meydana gelen karışıklıkta 70 şehit verilme-
sine rağmen Peygamber Efendimiz dağılan askerlerini toplayarak düşmanı 
durdurmuş ve Mekkelileri dönemeyecekleri bir yere kadar takip etmişti. 
Hz. Peygamber’in bu kararlılığı karşısında düşman geri dönme cesaretini 
gösteremedi. Benzer bir durum da Huneyn (Hevâzin) Savaşı’nda yaşan-
mıştır: Peygamberimiz, düşman tarafından pusuya düşürülerek dağılan 
İslâm ordusuna, “Dağılıp kaçmayın! Buraya gelin…Ben Allah’ın Resû-
lüyüm!..” diye seslenerek etrafında toplamış ve yeni taktiklerle parlak bir 
zafer kazanmıştır. Bu olaya şahit olan bir sahabi şöyle diyor: “Şehâdet ede-
rim ki Allah Resûlü, bir adım bile gerilemedi. Savaş azgın bir yangın gibi 
yayıldığı zaman hepimiz Peygamber Efendimizin çevresine sığındık.”

Peygamber Efendimizin yönetim ilkelerinden biri halkın işlerinin 
hızla ve kolaylıkla yürütülmesidir. Bunun için “Kolaylaştırınız, zorlaştır-
mayınız; müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz!” talimatını vermiştir.59 Kamu 
görevlilerinin uygulamalarıyla ilgili olarak Peygamberimizin yaptığı bir 
dua bu açıdan mühimdir: “Allahım! Her kim Müslüman toplumun bir işini 
üstlenir de güçlük çıkarırsa sen de ona meşakkat ver! Her kim de merha-
metle davranıp kolaylık gösterirse sen de ona merhamet et!”60

58 Müslim, “Fedâil”, 48.
59 Buhârî, “İlim”, 11; Müslim, “Cihad”, 51.
60 Müslim, “İmâre”, 19.
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Peygamberimize göre halka ait işlerin yürütülmesi, sosyal bir so-
rumluluktur. Dolayısıyla görevliler, bu yükümlülüğün gereğini yerine 
getirecek bilgi ve ehliyete sahip olmalıdırlar. Nitekim Hz. Peygamber, 
Kur’ân’da yer alan “emanetlerin ehline verilmesi”61 prensibini kamu 
görevlerinde önemle uygulamış, “İş ehil olmayana verildi mi kıyameti 
bekle!”62 buyurmuştur. Allah Resûlü, aynı şekilde kamu görevi için aşırı 
istekli olmayı uygun bulmamıştır. Çünkü ona göre ihtiras, kişinin göre-
vini kötüye kullanmasına, rüşvete ve adam kayırmaya yol açabilirdi. Bu 
hususta şu talimatı vermiştir: “Bir devlet görevini ısrarla istemeyiniz. Zira 
ısrar ettiğin göreve getirilirsen, işin yürütülmesi esnasındaki yetersizliğin-
den dolayı sorumlu tutulursun. Şayet böyle bir görev ısrarın dışında sana 
verilirse yardım ve destek görürsün!”63

Hz. Peygamber, memurlarına, aile fertleriyle geçinebileceği bir 
maaş, barınabileceği bir ev, iş yerine gidip gelecek bir binek tahsis ediyor-
du. Memurun, bunun dışında alacağı hediyeyi bile bir çeşit rüşvet sayıyor, 
en küçük bir devlet malını şahsî işinde kullanmayı hıyanet ve hırsızlık ola-
rak değerlendiriyordu.

Peygamberimizin güzel ahlâkı, insan ilişkilerindeki nezaketi ve al-
çakgönüllülüğü, dürüstlüğü, güvenilirliği, her zaman hak ve adaletten yana 
olması, kararlı ve cesur tutumu, fedakarlığı, iyi ve kötü günde insanların 
yanında olması, toplumun her kesimiyle ilgilenmesi ve iyi ilişkiler kurması, 
eleştiriye ve farklı fikirlere açık olması, cömertliği, güleryüzlü ve hoşgörülü 
olması gibi özellikleriyle aynı zamanda örnek bir lider olmuştur.  Bundan 
dolayıdır ki, sahâbîler de ona inanmış, güvenmiş, gönülden sevgi ve say-
gı duyup bağlanmıştır. Nitekim Hudeybiye Antlaşması sırasında Urve b. 
Mesûd Mekke müşriklerinin elçisi olarak Peygamber Efendimizin yanına 
gelmiş ve görüşmelerde bulunmuştu. Urve Mekke’ye döndüğünde sahabîle-
rin Peygamberimize bağlılığına dair izlenimlerini arkadaşlarına şu sözlerle 
anlattı: “Vallahi, bugüne kadar birçok krala elçi gittim. Bunlar arasında Bi-
zans, İran ve Habeş hükümdarları da vardı. Ancak Muhammed’in arkadaşla-
rının ona gösterdiği saygı, sevgi ve bağlılığı hiçbir kralda görmedim.”64

61 Nisâ, 4/58.
62 Müslim, “İmâre”, 16.
63 Müslim, “İmâre”, 13; Ebû Dâvûd, “İmâre”, 2.
64 Buhârî, “Şurût”, 15.
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Diğer Bazı Ahlâkî Özellikleri
Peygamber Efendimizin diğer bazı ahlâkî özelliklerini şöyle özetle-

mek mümkündür:   

Güvenilirliği
Peygamber Efendimizin en dikkat çekici, en önemli özelliklerin-

den biri güvenilir bir insan oluşudur. Bu özellik sadece Müslümanlar için 
değil, günümüzde insanlığın en çok muhtaç olduğu bir değer olarak çok 
önemlidir. Peygamber Efendimiz vahiy gelmeden önce kırk yıllık hayatını 
geçirdiği putperest Câhiliyye toplumunda güvenilir bir insan olarak dikkat 
çekmiş, bu sebeple Muhammedü’l-Emîn veya sadece El-Emîn adıyla anıl-
mıştır. Şüphesiz doğruluk, dürüstlük ve güven onun bütün hayatını kap-
sayan en temel vasfıdır. Yani o, peygamberliğinden önce el-Emîn olduğu 
gibi, peygamberlik döneminde de el-Emîn’di. Peygamber Efendimiz yir-
mi yaşlarında iken Mekke’de zülum ve haksızlıklara karşı kurulmuş olan 
Hilfü’l-fudûl adlı harekete katıldı. Güçlüden değil, haklıdan yana oldu ve 
haksızlıklara karşı mücadele etti. Ticaretle meşgul oldu ve dürüst bir tacir 
olarak dikkat çekti. Otuz beş yaşında olduğu sırada yapılan Kâbe tamirinde 
Haceru’l-Esved’i yerine koymak için Kureyş’in ileri gelenleri arasında çı-
kan anlaşmazlıkta hakemlik yaptı ve kimsenin itiraz edemeyeceği, âdil bir 
şekilde problemi çözerek bir kez daha insanların güvenini kazandı. Mekke 
müşrikleri kıymetli eşyalarını ona emanet bırakır, o da emanete asla hiya-
net etmeden sahiplerine iade ederdi. Hicret sırasında Mekke müşriklerine 
ait emanetleri sahiplerine iletmek üzere Hz. Ali’ye bırakması onun en zor 
anlarda bile emanete riayet ettiğinin en açık delilidir.  Peygamber Efendi-
miz; “Gerçek Müslüman elinden ve dilinden insanların güvende olduğu 
kimsedir.”65 ve “Bizi aldatan bizden değildir.”66 buyurmuş, yalan konuş-
mayı, sözünden dönmeyi ve emanete hiyaneti münafıklık alameti olarak 
saymıştır. O şöyle buyurmaktadır: “Münafıkın üç özelliği vardır: Konuştu-
ğu zaman yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Kendisine bir şey 
emanet edildiği zaman ihanet eder.”67

65 Buhârî, Îmân”, 4-5.
66 Müslim, Îmân”, 164.
67 Müslim “Îman, 107.
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Peygamber Efendimizin doğruluk ve dürüstlüğünü düşmanları bile 
kabul etmiştir. Nitekim kendisine Peygamber Efendimizin İslâm’a davet 
mektubu ulaşan Bizans İmparatoru Herakleios, onun hakkında daha fazla 
bilgi almak için ticaret amacıyla Suriye’ye giden Mekkelileri huzuruna da-
vet etti. İmparatorun huzuruna çıkarılan Mekkeliler arasında müşriklerin 
lideri Ebû Süfyan da vardı.  İmparator, Mekkelilere Hz. Muhammed’in 
toplumda nasıl bilindiğini sordu. Ebû Süfyân onun el-Emîn, yani güvenilir 
bir insan olarak bilindiğini ifade etti.68

Sabrı
Peygamber Efendimiz yumuşak huylu, ağırbaşlı ve sabırlıydı. Öf-

kesine galip gelir, intikam fikrinden uzak dururdu. Zira Yüce Allah, onu, 
kaba ve katı yürekli olmaktan uzaklaştırmış, insanları bağışlamayı, doğru 
yola ulaşmaları için onlara dua etmeyi öğretmişti.69 Peygamberimiz kö-
tülüğe kötülükle karşılık vermez, insanları bağışlayıp kusurlarını görmez-
den gelirdi. Onun yanına bazen çölden görgüsüz bedevîler gelir ve kaba 
davranırlardı. Peygamberimiz onların bu davranışları karşısında sabreder, 
gülümsemekle yetinirdi.

 Peygamber Efendimiz bir savaş dönüşü düşmanlardan alınan gani-
metleri askerler arasında paylaştırıyordu. Bu sırada birisi “Adaletli davran 
ey Allah’ın elçisi!” diye bağırdı. Peygamberimiz bu saygısızlık karşısında 
çok kırıldı ve üzüntüsünü şöyle dile getirdi: “Yazıklar olsun! Ben adaletli 
davranmayacağım da kim davranacak”. Peygamberimizin çok üzüldüğünü 
gören Hz. Ömer bu saygısız kişiyi cezalandırmak istedi ise de Peygambe-
rimiz izin vermedi. Ardından “Hz. Mûsâ bundan daha ağır eziyet ve haka-
retlere maruz kalmış ve sabretmiştir” diyerek sabretti.70

Peygamber Efendimiz arkadaşlarıyla bir savaştan dönerken bir yer-
de mola verdiler. Herkes bir kenara çekilip dinlenirken Peygamberimiz de 
kılıcını bir ağaca astı ve uyudu. Bu sırada o çevrede yaşayan müşriklerden 
biri Peygamberimizin yanına kadar sokuldu ve ağaçta asılı kılıcını aldı. O 
sırada Peygamberimiz uyanmıştı. Bedevî elinde kılıcıyla “Şimdi seni be-
nim elimden kim kurtaracak!” diyerek Peygamberimizi tehdit etti. Tama-
68 Buhârî, “Bed’ü’l-vahiy”, 7.
69 Âl-i İmrân, 3/159.
70 Buhârî, “Mürteddîn”, 7.
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men savunmasız bir durumda kalan Peygamberimiz kararlı bir sesle “Allah 
kurtaracak!” cevabını verdi. Bu cevap karşısında bedevinin elinden kılıç 
düştü. Peygamberimiz kılıcı aldı ve “Şimdi seni benim elimden kim kurta-
racak!” diye sordu. Adam çaresiz bir şekilde “Beni kurtaracak kimse yok, 
ne olur beni bağışla.” diyerek özür dilemeye başladı. Âlemlere rahmet ola-
rak gönderilen Peygamberimiz adamı cezalandırma imkanı eline geçmiş 
olduğu halde sabredip intikam alma yoluna gitmedi ve onu serbest bıraktı.71

Önceki bölümlerde zikredildiği üzere Peygamberimiz omuzunda iz 
bırakacak derecede onu sarsarak devesine erzak yüklenmesini isteyen be-
deviyi bile sabırla karşılamış ve isteğini yerine getirmişti. Zaman zaman 
İslâm’ın özüne aykırı soru soranları da soğunkkanlılıkla dinler, onlara uy-
gun cevaplar verirdi. Duygularına hâkimdi. Rastgele ve tepkisel davran-
maz, sözü düşünerek söyler, işi tartarak yapardı. Tatsız gelişmeler karşı-
sında rahatsız olsa bile bunu dışarıya yansıtmazdı. O: “Güçlü kişi, güreşte 
hasmını yenen değil, öfkelenince öfkesini yenebilendir.” buyuruyordu.72

Peygamberimiz’in, İslâm’ı tebliğe başladıktan sonra kendisine her 
türlü kötülüğü yapan, hatta öldürmeye kalkışan, doğup büyüdüğü Mek-
ke’den ayrılmak zorunda bırakan, Medine’ye hicretten sonra da rahat bı-
rakmayıp Bedir, Uhud ve Hendek’te kendisiyle savaşan, çok özlediği Bey-
tullah’ı ziyaret için ashâbıyla birlikte Mekke yakınlarındaki Hudeybiye’ye 
kadar geldiği halde şehre girmelerine izin vermeyen Mekkelilere karşı ser-
gilediği tutumu onun sabır ve affediciliğine en güzel örnektir. Hicretin se-
kizinci yılında (m. 630) ordusuyla Mekke’ye girip şehri fetheden Hz. Pey-
gamber, yine büyük bir korku içinde bekleşen bu düşmanlarını affetmiştir.

Peygamberimiz hayatın başka sıkıntılı ve acı olaylarıyla da karşılaş-
tı. Doğmadan önce babası vefat eden Peygamberimizin altı yaşında annesi, 
sekiz yaşında da dedesi vefat etti. Peygamberliğin onuncu yılında küçük 
yaştan beri kendisini himaye eden amcası Ebû Tâlib, eşi ve en yakın des-
tekçisi Hz. Hatice vefat etti. Peygamberimiz evlat acısını da birçok kez 
yaşadı. Hz. Fâtıma dışındaki bütün çocukları kendisinden önce vefat etti. 
Kısacası Hz. Peygamber, sıradan bir insanın dayanamayacağı bu tür sıkın-
tılar karşısında sabretti.
71 Buhârî, “Cihâd”, 84.
72 Buhârî, “Edeb”, 76.



222 TÜM YÖNLERİYLE HZ. PEYGAMBER VE AHLAKI

Adâleti
İslâm’dan önce kötülüklerin hakim olduğu Câhiliye toplumunda bile 

doğruluk ve güvenilirliği ile bilinen ve bütün hayatı boyunca bunu pren-
sip edinen Peygamber Efendimiz her zaman haktan, hukuktan ve adaletten 
yana olmuştur. Yirmi yaşlarında katıldığı Hilfü’l-fudûl hareketi, Mekke’de 
haksızlığa uğramış olan kim olursa olsun ona yardım etmeyi ve haksızlık 
yapan kim olursa olsun ondan hakkını alıncaya kadar can pahasına müca-
dele etmeyi öngörüyordu. Otuz beş yaşlarında iken Kureyş’in gerçekleş-
tirdiği Kâbe tamiri sırasında Haceru’l-Esved’i yerine kimin yerleştireceği 
konusunda çıkan anlaşmazlıkta hakemlik yapmış ve herkesin memnun ka-
lacağı şekilde problemi çözmüştü.

 Peygamberimiz adaleti sadece müslümanlar için değil, Müslü-
man olsun olmasın herkes için istiyordu. Medine’ye hicret ettiği zaman 
burada, müslümanlar, müşrik Araplar ve Yahudiler yaşamaktaydı. O, 
bir taraftan müslümanlar arasında kardeşlik tesis ederken diğer taraftan 
Müslüman ve gayri müslimlerin adalet ve temel insan hakları çerçeve-
sinde bir arada yaşamasını öngören Medine Vesikası’nı imzalıyordu.

Diğer taraftan Peygamberimiz, Câhiliye döneminde erkek ço-
cuklarla kız çocukları arasında, erkeklerle kadınlar arasında, kölelerle 
efendileri arasında var olan haksızlıkları ortadan kaldırmaya çalıştı.

 Peygamber Efendimiz toplumda adaletin yerini bulması bakı-
mından suçlular arasında ayırım yapılmamasını, kim olursa olsun ay-
rıcalık ve imtiyaz söz konusu olmaksızın cezalandırılması gerektiğini 
vurgulamıştır. Peygamberimiz zamanında Kureyşli kadınlardan biri 
hırsızlık yapmıştı. Bu yüzden cezalandırılması gerekiyordu. Kadının 
yakınları onun ceza almaması için Peygamberimize bir aracı gönder-
meye karar verdiler. Aracı olarak da Peygamberimizin çok sevdiğini 
bildikleri genç sahabi Üsâme b. Zeyd’i seçtiler. Üsâme gelip Peygam-
berimize durumu anlattı. Peygamberimiz bu girişimden son derece ra-
hatsız oldu. Üsâme’ye “Allah’ın belirlediği bir ceza konusunda nasıl 
aracı oluyorsun!” diye çıkıştı. Ardından bir konuşma yaptı ve şöyle 
dedi: “Ey insanlar! Sizden önce bazı toplumlar içlerinden zayıf biri suç 
işlediği zaman onu cezalandırır, güçlü biri suç işlediğinde ise ona ceza 
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vermezlerdi. Bu yüzden helak oldular, yok olup gittiler. Allah’a yemin 
ederim ki, hırsızlık yapan kızım Fâtıma dahi olsa onu da aynı şekilde 
cezalandırırdım.”73

 Hicretin ikinci yılında (m. 624) Mekkelilerle yapılan Bedir Sa-
vaşı’nda ele geçirilen esirler arasında Peygamber Efendimiz’in amcası 
Abbas da vardı. Abbas’ın elleri bağlanmıştı. Esirlerin kurtulmaları için 
fidye ödemeleri gerekiyordu. Bu sırada bazıları Peygamber Efendimi-
ze gelerek, amcası Abbas’ı fidye almadan serbest bırakmasını istediler. 
Peygamberimiz “Asla böyle bir şey olamaz!” dedi. “Vermesi gereken 
fidye miktarından bir dirhem bile eksik olsa kabul etmem.”74

Cömertliği
Peygamberimiz, cömertlikte de Müslümanlara örnekti. Sahabîler 

onun insanların en cömerdi olduğunu söylemişlerdir. Bu hususta şöyle bu-
yurmaktadır: “Allah cömerttir, cömertliği sever.”75 Yine ona göre cömert 
kişi, Allah’a, cennete ve insanlara yakın, cehennem ateşinden ise uzaktır.

Peygamberimiz kendisine ihtiyacını bildirip bir şey isteyen hiç kim-
seyi geri çevirmezdi. İstenilen şey varsa verir, yoksa daha sonra vereceğini 
söylerdi. İnsanların ihtiyaçlarına göre kimine yemek yedirir, kimine elbise 
giydirir, kimine para verirdi. Yardım isteyen kişi, sağlıklı ve çalışabilecek 
durumda ise onu çalışmaya teşvik ederek kendi kazancıyla ayakta durma-
sını sağlardı.

Peygamberimize bir hediye verildiği zaman daha değerli bir hedi-
ye ile karşılık verirdi. Arkadaşları Peygamberimizin cömertliğini bereketli 
yağmur taşıyan rüzgârlara benzetirdi. Onun cömertliği, Ramazan ayında 
daha da artardı.

Peygamber Efendimiz, cömert kişinin rızkının bereketleneceğini, 
cömertliğin yoksulluk sebebi olmayacağını söylerdi. Ona göre cömertlik, 
sağlıklı bir toplum inşasında önemli bir etken olup, cimrilik de toplumların 
zayıflayıp çökmesine sebeptir. Cömertliğin zıddı olan cimrilik, kişiyi mal 
hırsına götürür, demir bir zırh gibi sıkar ve rahatsız eder. İnsanı bu huzur-
suzluktan kurtaracak erdem ise cömertliktir. Bir defasında yanına gelen 
73 Müslim, “Hudûd”, 8.
74 İbn Sa’d, et-Tabakât, II: 14.
75 Tirmizî, “Edeb”, 41.
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bir kişiye Peygamberimiz bol miktarda yardımda bulununca o kişi kabi-
lesine giderek “Ey kavmim, Müslüman olun! Çünkü Muhammed yoksul 
düşmekten korkmaksızın büyük iyilik yapıyor” demiştir.76

Peygamber Efendimiz cimriliği kötülemiş ve cimrilikten Allah’a sı-
ğınmıştır.77

Şefkat ve Merhameti
Kur’ân-ı Kerim’de Peygamberimiz’in âlemlere rahmet olarak gön-

derildiği Yüce Allah tarafından bildirilmektedir.78 Ayrıca onun mü’minle-
re karşı “çok şefkatli ve merhametli”79 olduğu ifade edilmektedir.

Peygamber Efendimiz, düşmanlara lânet okumasını isteyen birine, 
kendisinin lânet için değil, âlemlere rahmet için gönderildiğini söylemiş-
tir. Nitekim Tâif’ten dönerken kendisini taşlayanlara bile beddua etmemiş, 
onlar hakkında Yüce Allah’tan hidayet dilemiştir.

Bir gün sahabîlerden birinin “Allahım bana ve Resûlullah’a rahmet 
et” şeklinde duâ ettiğini duyan Peygamberimiz, “Allah’ın lutuf ve rahmet 
dairesini çok daralttın” diyerek o kişiyi uyarmıştır. Peygamber Efendimiz 
etrafımızdaki canlılarla ilişkilerimizde şefkat ve merhameti temel bir pren-
sip olarak merkeze yerleştirmiş ve şöyle buyurmuştur: “Merhamet edene 
Allah da merhamet eder. Siz yerdekilere merhamet edin ki, göktekiler de 
size merhamet etsin.”80

Peygamber Efendimiz çocuklar, yaşlılar, yetim ve öksüzler, fakir-
ler, engelliler ve köleler gibi ilgiye muhtaç toplum kesimlerine her zaman 
şefkat ve merhametle davranmıştır. Onu torununu öperken gören bir kişi 
hayret verici bir ifadeyle “Benim on çocuğum var. Bugüne kadar hiç bi-
rini öpmedim” dediğinde Peygamberimiz ona şu cevabı vermiştir: “Allah 
senin kalbinden merhameti çıkarmışsa ben ne yapabilirim. Merhamet et-
meyene merhamet edilmez.”81 Peygamberimiz bir gün namaz kıldırırken 
ilk rekatte Kur’ân-ı Kerîm’den uzun bir sûre okuduğu halde ikinci rek’atte 
kısa okumuştu. Namazdan sonra niçin böyle davrandığı sorulduğunda şu 
76 Müslim, “Fedâil”, 57.
77 Bk. Avcı&İdris, Hz. Muhammed’in Hayatı, 295-302.
78 Enbiyâ Sûresi 21/107.
79 Tevbe Sûresi 9/128.
80 Ebû Dâvûd, “Edeb”, 58.
81 Buhârî, “Edeb”, 18.
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cevabı verdi: “Namazda bir çocuğun ağladığını duydum. Annesi sıkıntıya 
düşmesin diye namazı kısa tutum.”82 Peygamberimizin Tâif’te kendisi-
ni taşlayanlara beddua etmemesi ve Müslüman olmaları için duâ etmesi, 
kendisine her türlü kötülüğü yapan Mekke müşriklerini şehri fethettiğinde 
affetmesi onun merhametinin en güzel örnekleridir.

Hayvanlara Karşı Şefkat ve Merhameti
Âlemlere rahmet olarak gönderilen Resûlullah’ın hayvanlara karşı 

gösterdiği ilgi, sevgi, şefkat ve merhamet onun en önemli ahlâkî yönlerin-
den birini teşkil eder. Rahman ve Rahim olan Yüce Allah’ın elçisi olarak o, 
aynı zamanda bir “rahmet peygamberi” idi. Onun rahmeti sadece insanlara 
yönelik değildi. İnsanların yanında hayvanlar, bitkiler, kısacası canlı-can-
sız tüm varlıklar onun nebevî rahmetinden nasibini almıştır. Peygamber 
Efendimiz etrafımızdaki canlılarla ilişkilerimizde şefkat ve merhameti te-
mel bir prensip olarak merkeze yerleştirmiş ve şöyle buyurmuştur: “Mer-
hamet edene Allah da merhamet eder. Siz yerdekilere merhamet edin ki, 
göktekiler de size merhamet etsin.”83

Hayvanlara acımak, merhamet etmek, onların çeşitli ihtiyaç ve sı-
kıntılarını gidermek karşılığında büyük sevaplar verileceğini Peygamber 
Efendimiz müjdelemiştir. O, yolda giderken susamış bir köpeğe su veren 
günahkâr bir kişinin Allah tarafından bağışlandığını belirtirken,84 bir ke-
diyi aç bırakarak ölümüne sebep olan kişinin de cehennemlik olduğunu 
ifade etmiştir.85 Peygamberimiz aşırı yük taşımaktan, açlık ve susuzluktan 
halsiz düşmüş bir deveyi görünce çok üzülmüş ve sahibini çağırıp zavallı 
hayvana merhametli davranması konusunda uyarmıştır.86 Peygamberimiz 
kuş ve karınca yuvalarının bozulmaması, kuş yavrularının yuvadan alın-
maması gibi hususlarda da uyarılarda bulunmuştur.87

82 Buhârî, “Ezân”, 65.
83 Ebû Dâvûd, “Edeb”, 58.
84 Buhârî, “Şirb”, 9, “Edeb” 27; Müslim, “Selâm” 153-154.
85 Buhârî, “Bed’ül-halk”17; Müslim, “Selâm”, 151.
86 Ebû Dâvûd, “Cihâd”, 47.
87 Ebû Dâvûd, “Cihâd” 122, “Edeb”, 176.
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Binek hayvanının üzerinde iken onu durdurup uzun müddet konuş-
mak veya hayvanın sırtından inip yapılabilecek işleri onun sırtında iken 
yapmak Peygamber Efendimizin yasakladığı hususlar arasındadır.88

Peygamber Efendimiz birçok hadis-i şeriflerinde canlı hayvanların 
atış hedefi yapılmasını, zaruret bulunmadıkça damgalanmasını (özellikle 
yüzüne damga vurulmasını), hayvanlar arasında eğlence için dövüş ve gü-
reş tertip edilmesini, zevk için avlanmasını, hayvanların bilhassa yüzüne 
vurularak dövülmesini, onlara işkence edilmesini, herhangi bir şekilde acı 
çektirilmesini ve onlara kötü söz söylenip lanetlenmesini yasaklamış, bu 
konularda ciddi uyarılarda bulunmuştur.89

Resûlullah Efendimizin hayvanlara yönelik davranışlarında ve tel-
kinlerinde şefkat duygusunun temel olduğunu görmekteyiz. Meselâ o, süt 
veren hayvanların sağım esnasında memelerinin incinmemesi ve çizilme-
mesi için sağım işini yapacak olan kimselerin tırnaklarını kesmelerini iste-
miştir. Yine hayvanlar sağılırken bir miktar sütün yavrularına bırakılmasını 
da tenbih etmiştir. Et ihtiyacı gibi zaruri sebeplerle kesilmesi durumunda 
hayvanlara merhametle yaklaşılmasını, bilhassa bıçağın bilenerek kes-
kinleştirilmesini, hayvanın gözünden saklanmasını ve mümkün mertebe 
acı çektirmeden süratle kesilmesini emretmiştir. Nitekim hayvanı kesmek 
üzere yatırdıktan sonra bıçak bilemeye başlayan birisini gören Peygamber 
Efendimiz bundan son derece rahatsız olmuş ve şöyle ikaz etmiştir: “Sen 
hayvancağızı iki defa mı öldürmek istiyorsun? Niye onu yere yatırmadan 
önce bıçağını bilemedin!”. Hz. Peygamber ashabıyla birlikte Mekke’ye 
doğru giderken bir ceylanın güneşin hararetine karşı bir ağacın gölgesine 
çekilerek uyumakta olduğunu farketti. Hemen sahabîlerden birini görev-
lendirerek kafile tamamen oradan uzaklaşıncaya kadar hayvancağızın kim-
se tarafından rahatsız edilmemesini sağladı.90

Hz. Peygamber’den en çok hadis rivayet eden meşhur sahabi Ebû 
Hureyre’nin bu ismi almasının hikayesi ilginçtir. Asıl adı Abdurrahman b. 
Sahr olan Ebû Hureyre, koyun otlatırken bulduğu kedi yavrularını elbise-
sinin eteğine koyup sevmiş, onlarla oynamış ve onları sahiplenip bakımını 
88 Ebû Dâvûd, “Cihâd”, 61.
89 Buhârî, “Zebâih”, 25; Müslim, “Birr”, 80, “Libâs”, 106-112; Ebû Dâvûd, “Cihâd”, 51; Nesâî, 

“Edâhî”, 42.
90 İmam Mâlik, “Hac”, 79; Nesâî, “Hac”, 78.
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üstlenmiştir. Bundan dolayı kendisine “kedi babası” veya tam tercümesiyle 
“kedicik babası” anlamında Ebû Hüreyre denilmiş, o artık bu isimle meş-
hur olmuş ve asıl adı neredeyse unutulmuştur. Hz. Peygamber de ona bu 
yeni ismiyle, yani Ebû Hüreyre diye hitap etmiştir.91

Çevre Bilinci
Peygamber Efendimiz çocukluğundan beri çevre ve tabiatla çok ya-

kın bir ilişki içerisinde bulunmuştur. O, çocukluğunda diğer peygamberler 
gibi çobanlık yaptığını ve Kureyş’in koyunlarını güttüğünü ifade etmiştir.92 
Çobanlığın yanı sıra gençliğinde yaptığı ticarî seyahatlerle de tabiatı ve 
birçok çevreyi görüp tanıma imkanına sahip olmuştur. Doğup büyüdüğü 
Mekke’yi çok sevmiş ve müşriklerin tepkileri yüzünden ayrılmak zorunda 
kaldığında Mekke’ye dönerek sevgisini şöyle ifade etmiştir: “(Ey Mekke!) 
Vallahi sen Allah’ın en hayırlı ve Allah’a en sevimli olan beldesin. Sen-
den (zorla) çıkarılmış olmasaydım, seni asla terk etmezdim.”93 Peygamber 
Efendimiz Medine’ye hicret ettikten sonra da uğursuzluk, fesat, kötülük 
anlamına gelen Yesrib şehrinin adını değiştirerek iyi, hoş ve güzel belde 
anlamında Tâbe veya Taybe adını vermiştir. Tebük Gazvesi dönüşü Medi-
ne’ye vardıklarında Allah Resûlü şöyle buyurmuştur: “İşte burası Tâbe’dir 
(iyilik ve güzellik şehridir). Bu da Uhud’dur. Uhud öyle bir dağdır ki, o 
bizi sever biz onu severiz.”94 Hz. Peygamber, Medine’nin merkezinden 
itibaren yarıçapı yaklaşık 22 km. olan bir sahayı “harem” ilân ederek şöyle 
buyurmuştur: “İbrahim Mekke’yi haram ilân etti ve onun için duâ etti. Ben 
de İbrahim’in Mekke’yi haram ilan ettiği gibi Medine’yi haram ilan ettim 
ve tıpkı İbrahim’in Mekke için duâ ettiği gibi ben de Medine’nin ölçüsü ve 
tartısı için (bereket dileyerek) duâ ettim.95 Yine o, Medine için şöyle duâ 
etmiştir: “Allah’ım bizlere Mekke’yi sevdirdiğin gibi, ondan daha fazla 
Medine’yi sevdir.”96

91 Tirmizî, “Menâkıb”, 46; Ali Bardakoğlu, “Hayvan Hakları”, İlmihal, (İstanbul: TDV Yayınları, 
1999), II: 174.

92 İbn Sa’d, et-Tabakât, I: 125-126.
93 Tirmizî, “Menâkıb”, 68.
94 Buhârî, “Megâzî”, 82.
95 Buhârî, “Buyû”, 53.
96 Buhârî, “De’avât”, 43.
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“Allah temizdir, temiz olan şeyleri sever”97 buyuran Hz. Peygamber 
ruh ve beden temizliğinin yanı sıra çevre temizliğine de büyük önem ver-
miştir. Su kaynaklarına, meyveli ağaç altlarına, gelip geçilen yollara ve in-
sanların gölgelendikleri yerlere abdest bozulmamasını, hayvan ağıllarının 
su kuyularından uzak tutulmasını istemiştir. “Benim için bütün yeryüzü 
temiz ve mescid (namaz kılmaya uygun) kılınmıştır” buyuran Resûlullah; 
“Yolda insanları rahatsız eden herhangi bir şeyi oradan kaldırmanın sadaka 
olduğunu” beyan etmiştir.98 Hatta rahatsız edici bir şeyi yoldan kaldırmayı 
imanın bir parçası saymıştır. O şöyle buyurmaktadır: “İman yetmiş küsûr 
şubedir. En üst derecesi Lâ ilâhe illallâh demektir, en alt derecesi de yolda 
insanları rahatsız eden bir şeyi kaldırıp atmaktır.”99

Peygamber Efendimiz, akan bir nehirden abdest alırken dahi su-
yun israf edilmemesini emretmiştir.100 Sa’d b. Ubâde bir gün Peygamber 
Efendimize “Hangi sadaka(nın verilmesi) daha çok hoşunuza gider?” diye 
sormuş, Allah Resûlü de “Su” cevabını vermiştir. Vefat eden annesi adına 
hayır yapmak isteyen Sa’d b. Ebû Vakkâs’a Peygamber Efendimiz bir su 
kuyusu açması tavsiyesinde bulunmuştur.101 Yine bir gün Resûlullah, özel 
mülkiyette bulunan Rûme kuyusu için “Kim bu kuyuyu cennette daha ha-
yırlısını elde etmek üzere satın alarak insanlara vakfetmek ister?” buyurun-
ca Hz. Osman o kuyuyu alarak vakfetmiştir.102

Hz. Peygamber çevrenin yeşillendirilmesi ve ağaçlandırılmasını, 
kuru ve çorak bir araziyi işe yarar hale getirmeyi teşvik etmiştir. Bir ha-
dis-i şerifte şöyle buyurmaktadır: “Kim ölü bir araziyi ihyâ ederse o arazi 
onundur.”103 Konuyla ilgili bazı hadisler şöyledir: “Bir Müslüman, bir ağaç 
diker veya ekin eker de ondan bir kuş, insan veya herhangi bir hayvan 
yerse, bu onun için sadaka sayılır.”104 “Birinizin elinde bir hurma fidanı 
varken kıyamet kopuyor olsa bile derhal onu diksin.”105

97 Tirmizî, “Edeb”, 41 ayrıca bk. Müslim, “Zekât”, 65.
98 Müslim, “Mesâcid”, 5.
99 Müslim, “Îmân”, 58.
100 İbn Mâce, “Tahâret”, 48.
101 Ebû Dâvûd, “Zekât”, 41.
102 Timizî, “Menâkıb”, 18.
103 Ebû Dâvûd, “Harâc”, 37; Tirmizî, “Ahkâm”, 38.
104 Müslim, “Müsâkaât, 12.
105 Ahmed b. Hanbel, Müsned, III: 184.
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Sonuç
Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamber (sas) Kur’ân-ı 

Kerim’de “Üsve-i hasene: En güzel örnek (örnek insan)” olarak nitelendi-
rilmiştir. Onun iki temel vasfından biri beşer, diğeri de resûl olmasıdır. Bu 
vasıflarıyla o, bir peygamber olarak sadece ilahî mesajı insanlara tebliğ et-
mekle kalmamış toplumun bir ferdi, eğitimci, aile reisi, hâkim, kumandan 
ve devlet başkanı olarak  bu mesajı hayatına yansıtmış ve örnek bir kişilik 
sergilemiştir.

Hz. Peygamber her şeyden önce bütün tutum ve davranışlarında Al-
lah’ın kulu olduğunun bilincinde idi. Allah’a gönülden iman ve teslimiyet, 
duâ ve tevekkül, zikir ve şükür, ibadet ve taat onun kulluğunu şekillendiren 
temel hususlardı.

Peygamber Efendimiz’in en temel özelliklerinin başında güvenilir 
oluşu gelmektedir. Nitekim o, İslâm’dan önce kötülüklerin hakim oldu-
ğu Câhiliye toplumunda bile “el-Emîn” veya “Muhammedü’l-Emîn”  la-
kabıyla anılmıştır. Doğruluk ve dürüstlük, adalet, müsamaha, cömertlik, 
şefkat ve merhamet,  azim ve cesaret,  tevazu ve nezaket, sabır ve sebat, 
sadakat ve vefa onun başlıca ahlâkî vasıflarıdır.  

Hz. Peygamber’in toplumun çeşitli kesimleriyle ilişkileri de ahlâkî 
örneklerle doludur. Çocuklar, gençler, yaşlılar, kadınlar, dul ve yetimler, 
zenginler ve fakirler, köleler ve esirler, hastalar ve engelliler onun, muha-
tabını dikkate alan, eğitici, yardımsever, şefkat ve merhamet sahibi kişili-
ğinden nasiplenmişlerdir. O, bütün hayatı boyunca şefkat ve merhametli 
bir aile reisi, iyi bir komşu ve akraba, güvenilir bir dost ve arkadaş olarak 
dikkat çekmiştir.  

Peygamber Efendimizin şefkat ve merhameti sadece insanlarla sı-
nırlı değildir. O, insanların insafına muhtaç hayvanlara karşı da şefkat ve 
merhametin en güzel örneklerini vermiş, hayvan hakları konusunda duyar-
lı bir tutum sergileyerek güzel davranışları teşvik etmiş, olumsuz tutum ve 
davranışlardan sakındırmıştır. 

Hz. Peygamber fizikî çevre konusunda da duyarlı davranmıştır. Ni-
tekim kuru ve çorak bir araziyi işe yarar hale getireni Allah’ın mükafatlan-
dıracağını, insanlar ve hayvanlar yararlandıkça o araziyi verimli hale ge-
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tirene sevap yazılacağını müjdelemiştir. O ruh ve beden temizliğinin yanı 
sıra çevre temizliğine de büyük önem vermiştir.

Peygamber Efendimiz’in gerek Allah’a kulluğu, gerekse aile ve top-
lumun çeşitli kesimleriyle ilişkileri, bunlara ilaveten hayvanlara ve çevreye 
karşı tutumu ilahî kitap Kur’ân’ın rehberliğinde şekillenen İslâm ahlâkının 
en güzel örneklerini oluşturmaktadır.         
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Hz. Peygamber’in Şefkat, Merhamet ve Vefa Örnekliği

Adem APAK*

Hz. Peygamber’in Şefkat ve Merhamet Örnekliği
Rahmân ve Rahîm sıfatlarıyla muttasıf olan Allah, merhamet ve şef-

kat duygusunu yarattıklarının en üstünü olan insanın fıtratına ihsan etmiş-
tir. İnsanlar arasında ise bu duygu en üst düzeyde Allah’ın hidayet rehberi 
olarak gönderdiği peygamberlerde bulunur. Allah’ın kalplerine yerleştirdi-
ği şefkat hissiyle peygamberler bütün gayretlerini ümmetlerinin kurtuluşu 
yolunda sarfetmişlerdir. Ümmetine acıma ve şefkat konusunda Allah’ın el-
çisi ve peygamber olarak görevlendirilen ve âlemlere rahmet olarak gönde-
rilen Hz. Muhammed (sas) eşsizdir. Nitekim Kur’ân’da onun bu özelliğine 
işaret eder mahiyette “Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik” 
buyrulmuştur.1

Allah Rasûlü (sas), Cenab-ı Hakk’ın engin rahmetinin yeryüzündeki 
temsilcisi sıfatıyla bütün hayatı boyunca insanların İlahî rahmetten istifade 
etmesi için olağanüstü çaba göstermiştir. Öyle ki dünya ve ahiret saadetine 
götüren, Allah’ın engin rahmetinden istifade etme yollarını gösteren me-
sajına bîgâne kalan hatta inkâr edenlerin dahi hidayete ermeleri için gay-
ret göstermiştir. Mekke liderleri Hz. Peygamberi (sas) zaman zaman zor 
durumda bırakmak, bu sayede gerek toplum gerekse inananları nazarında 
etkisiz hale getirmek için onunla münakaşaya girişmişler, buna rağmen Al-
* Prof. Dr. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi, 

ademapak@hotmail.com
1 Enbiyâ 21/107.
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lah Rasûlü (sas) büyük ümitlerle onların görüşme çağrılarına yakın ilgi 
göstermiştir. Nitekim Kur’ân-ı Kerim’de Hz. Peygamber’in (sas) Mekke 
liderlerini davet yolunda kazanmak adına çok istekli davrandığı, onların 
gönüllerini almak için aşırı gayret gösterdiğine işaret eden ayetler bulun-
maktadır. Bu ayetler şunlardır:

“Eğer onların yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse; bir delik açıp yerin 
dibine inerek yahut bir merdiven kurup göğe çıkarak onlara bir mucize 
getirmeye gücün yetiyorsa durma, yap! Eğer Allah dileseydi elbette onları 
hidayet üzere toplardı. O halde sakın cahillerden olma.”2 “Ta Sin Mim. 
Bunlar, apaçık Kitab’ın ayetleridir. Ey Muhammed! Mümin olmuyorlar 
diye adetâ kendini helak edeceksin! Biz dilesek onlara gökten bir mucize 
indiririz de ona boyun eğmek zorunda kalırlar. Rahmân’dan kendilerine 
gelen her yeni öğütten mutlaka yüz çevirirler. Onlar (Allah’ın ayetlerini) 
yalanladılar, fakat alay edegeldikleri şeylerin haberleri başlarına gelecek.”3 
“Kötü ameli kendisine süslü gösterilip de onu güzel gören kimse ameli iyi 
olan kimse gibi mi olacaktır? Şüphesiz Allah dilediğini saptırır, dilediğini 
hidayete erdirir. (Ey Muhammed!) Onlar için duyduğun üzüntüler yüzün-
den kendini helâk etme! Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla 
bilendir.”4 “Eğer Rabbin dileseydi yeryüzünde bulunanların hepsi elbette 
topyekûn iman ederlerdi. Böyle iken sen mi mümin olsunlar diye insanları 
zorlayacaksın?”5

Bütün gayretlerine rağmen Mekke önderlerini davetine kazandırma-
da netice alamaması sebebiyle üzülmesi ve ümitsiz hale gelmesi üzerine şu 
ayetler teselli mahiyetinde nâzil olmuştur: “(Ey Muhammed!) Artık onla-
rın sözü seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlediklerini de açığa vurdukla-
rını da biliyoruz.”6 “Onlardan yana üzülme. Kurdukları tuzaklardan ötürü 
de sıkıntıya düşme.”7 “Onların (inkârcıların) sözleri seni üzmesin. Çünkü 
bütün güç Allah’ındır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.”8 “Andol-
sun, onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını biliyoruz. 
2 En’âm 6/35.
3 Şuarâ 26/1-6.
4 Fâtır 35/8.
5 Yûnus 10/99.
6 Yâsin 33/76.
7 Neml 27/70.
8 Yûnus 10/65.
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O halde Rabbini hamd ile tesbih et (yücelt) ve secde edenlerden ol. Sana 
ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et.”9 “Hayır, böyle yapma! Çünkü 
bu (Kur’ân) bir öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır.”10

Allah Rasûlü (sas) kendisine inananların memnuniyetini temin et-
mek, onları huzurlu ve mutlu kılmak için de çok hassasiyet göstermiş, bil-
hassa ashâbının üzülmemesi ve zarar görmemesi hususunda çok titiz dav-
ranmıştır. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de bu hususa açık işaret bulunmaktadır. 
“Size kendi aranızdan öyle bir peygamber geldi ki sıkıntıya düşmeniz ona 
çok ağır gelir. Kalbi sizin için titrer, müminlere karşı pek şefkatli ve mer-
hametlidir.”11 Mezkur âyet Peygamber Efendimizin (sas) ümmetine olan 
şefkat ve ilgisini, onlar için nasıl endişelendiğini, inananların sıkıntılarına 
tahammül edemediğini, bunların kendisine çok ağır geldiğini, özetle mü-
minlere olan şefkatini ve merhametini açık bir şekilde ifade etmektedir.

Allah Rasûlü’nün (sas) insanlara engin rahmeti öyle boyutlara ulaş-
mıştır ki, kendisi sadece müminlerin değil davetini inkâr edenlerin dahi 
hidayete ermeleri için çabalamıştır. Nitekim Allah’ın dinine davet etmek 
için yurtlarına gelen Allah elçisini kötü bir şekilde karşılayan ve şehrin 
ayak takımı insanlarını üzerine salan Tâif halkı için beddua etmek bir yana 
onlar hakkında Allah’a şöyle yalvarmıştır:

“Allah’ım, kuvvetimin yetersizliğini, çarelerimin tükenişini ve in-
sanlarca horlanışımı sana havale ediyorum. Ey acıyanların en merhametli-
si, sen horlananların Rabbi. Sen beni kime bırakacaksın? Üstüme saldıran 
uzak birilerine mi, yoksa başıma geçirttiğin bir düşmana mı? Eğer bana 
bir kızgınlığın yoksa aldırmıyorum, ancak benim için afiyet vermen daha 
etkin ve etkileyicidir. Yüzünün, kendisiyle karanlıkların açıldığı, dünya ve 
âhiretin düzgünleştiği nuruna sığınırım. Bana gazabının inmesinden, kız-
gınlığına düşmekten sana sığınırım, sadece senin rızanı isterim, yeter ki 
sen razı ol, çare de ancak seninle, güç de ancak seninledir.”12

Buhârî’nin rivayetine göre bir keresinde kendisi düşmanları tarafın-
dan çok ağır hakaretlere maruz kaldığı esnada melek imdadına koşmuş, 
9 Hicr 15/97-99
10 Abese 80/10-11.
11 Tevbe 9/128-129.
12 İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, I-IV, Beyrut ts., II: 60-63; İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-Kübrâ, 

I-VIII, Beyrut ts. (Dâru Sâdır), I: 210-212; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, Jerusalem, 1963, I: 227.
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eğer isterse bir dağı kaldırıp bu âsî kavmin tepesine indirebileceğini söyle-
mişti. Ancak o ellerini kaldırarak; “Allah’ın, onların neslinden (kıyamete 
kadar) yalnızca Allah’a ibadet edip O’na şirk koşmayan birilerini çıkaca-
ğını ümit ediyorum” diyerek onlara herhangi bir belânın gelmesini isteme-
miştir.13

Yine Hz. Peygamber (sas), Uhud savaşı esnasında düşmanın ani hü-
cumu karşısında dişi kırılıp yüzüne miğferinin bir parçası saplandığı ve 
yüzünden dökülen kan yere düşeceği esnada, hemen ellerini kaldırarak 
“Allah’ım kavmime hidayet et, çünkü onlar (beni) bilmiyorlar” niyazıyla 
can düşmanı olan kâfirlerin başına gelmesi muhtemel bir belâyı da önle-
meye çalışmıştı.14

Hz. Peygamber’in (sas) eşi Hz. Âişe (rah) dinin emir ve yasakla-
rında Efendimizin ümmetine olan şefkatini şöyle ifade etmiştir: “Allah 
Rasûlü iki şey arasında muhayyer bırakıldığında mutlaka kolay olanı tercih 
etmiştir.”15 Yine Hz. Âişe (rah), Allah Rasûlü’nün (sas) şöyle dua ettiğini 
nakleder: “Allah’ım, kim ümmetimin bir işini üzerine alır da onlara güçlük 
çıkarırsa sen de ona güçlük çıkar. Kim de ümmetimin işini üzerine alır da 
onlara yumuşak davranır, iyi muamele ederse sen de onlara yumuşak dav-
ran ve güzel muamele buyur.”16

Peygamber Efendimiz (sas) ashabına hitap ederek imkânı yerinde 
olanların hac yapmalarının farz olduğunu bildirmiş, onlardan hac görevini 
yerine getirmelerini istemişti. Orada bulunanlardan biri “Her sene mi hac 
yapacağız”? ifadesiyle sual ettiğinde Allah Rasûlü (sas) sessiz kalmıştı. 
Bunun üzerine, soru soran kişi üç kere sorusunu tekrar edince Peygamber 
Efendimiz (sas): “Eğer evet deseydim her sene hac yapmanız farz olacaktı 
ve siz de buna güç yetiremeyecektiniz.” buyurmak suretiyle ümmetinin 
altından kalkamayacağı bir hükmün farz kılınmasını istemediğini beyan 
etmiştir.17 Hz. Peygamber (sas) başka bir hadislerinde bu konuda “Eğer 

13 Buhârî, “Bedü‘l-Halk”, 7; Müslim, “Cihâd”, 111.  
14 Buhârî, “Enbiyâ”, 54; Müslim, “Cihâd”, 105. 
15 Buhârî, “Menâkıb”, 27; Müslim, “Fezâil”, 77.
16 Müslim, “İmâre”, 19.
17 Müslim, “Hac”, 412.
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ümmetime zorluk vereceğimden çekinmeseydim, her namazın başında on-
lara misvak kullanmalarını emrederdim.”18 demişlerdir.

Allah Rasûlü (sas) birkaç gece mescitte ashabına teravih namazını 
kıldırmış, daha sonra ise namazı cemaat halinde kıldırmayıp odasında tek 
başına kılmıştı. Ancak ashab Efendimizin çıkıp kendilerine teravih nama-
zını kıldırmalarını arzu etmişlerdi. Rasûlüllah (sas) onların bu arzularını 
gördüğünü fakat bu şekilde cemaatle devam ederse teravih namazının üm-
metine farz kılınabileceğini, farz kılındığında da ümmetinin bunu yerine 
getirmekten aciz kalacağını ifade buyurarak cemaatle kıldırmayıp tek ba-
şına kılmıştır.19

Hz. Peygamber (sas) genelde namazlarını oldukça uzun kılardı. Bil-
hassa nâfile namazları, ortalama sahabenin takatini aşacak mahiyette idi. 
Kendisi böyle bir namaz kılma niyetiyle namaza duruyor, sonra da namaz 
esnasında bir çocuk ağlaması duyunca, hemen namazı hızlandırıyordu. 
Çünkü o günlerde kadınlar da Allah Rasûlü’nün (sas) imamlığında namaz 
kılmak için cemaate iştirak ediyorlardı. Efendimiz ağlayan çocuğun anne-
sini namazı kısa tutarak rahatlatıyordu.20 Bu itibarla imamlık yapanlara şu 
tavsiyede bulunmuştur: “Sizden biri insanlara namaz kıldırırken cemaatin 
durumunu nazar-ı itibara alarak cemaate ağır gelmeyecek şekilde namaz 
kıldırsın. Zira onlar içinde zayıf, hasta ve yaşlı olanlar vardır. Kendi başına 
kılarken ise istediği kadar namazını uzatabilir.”21

Bir sahâbî Allah Rasûlü’ne (sas) gelerek imamın sabah namazını 
uzun kıldırdığı için cemaate katılamadığını ifade edince, yanındakilere 
şöyle hitap etti: “Ey insanlar, içinizde Müslümanları dinden soğutanlar 
var. Sizden biriniz imam olursa namazı haddinden fazla uzatmasın. Çünkü 
onlar arasında yaşlısı vardır, zayıfı vardır, ihtiyacı olanı vardır.”22

Hz. Peygamber’e göre (sas), şefkat ve merhamet her insanda tabiî 
olarak mevcuttur. Ancak insanlar zamanla fıtratlarında olan bu duyguyu 
kötülük işlemek suretiyle kaybedip merhametsiz canlılar hatta neslini yok 
etmeyi kendisine misyon gören canavarlar haline dönüşebilirler. Oysa Al-
18 Buhârî, “Cum‘a” 8; Müslim, “Tahâre”, 42. 
19 Buhârî, “Salâtü‘t-teravih”, 2; Müslim, “Salâtü‘l-müsafirin”, 178. 
20 Buharî, “Ezan”, 65; Ebû Dâvûd, “Salât”, 123. 
21 Buhârî, “Salât”, 183; Tirmizî, “Salât”, 61. 
22 Buhârî, “Ahkâm”, 13; Müslim, “Salât”, 182.
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lah Rasûlü (sas) çok sevdiği bir yakının ardından dökülen bir iki damla 
gözyaşının Allah’ın kullarının kalbine yerleştirdiği merhametin bir işa-
reti olarak kabul etmiş, Allah’ın, sadece merhametli kullarına merhamet 
edeceğini bildirmiştir.23 Bu sebeple Allah Rasûlü hem kendisi merhamet 
örnekliği göstermiş hem de Allah’a, kullarına merhamet etmesi için dua 
ve niyazda bulunmuştur. Sahabeden Üsâme b. Zeyd (ra) Rasûlüllah’ın 
(sas) kendisini ve torunu Hasan’ı (ra) dizlerine alıp oturttuğunu ve “Ey Al-
lah’ım! Onlara merhamet etmeni niyaz ediyo rum, çünkü ben onlara mer-
hamet ediyorum” diye duada bulunduğunu zikreder.24

İnsanlar içinde şefkat ve merhamete en muhtaç ve layık olanlar şüp-
hesiz sahipsiz kalan güçsüzler, yoksullar ve özellikle koruma ve gözetime 
ihtiyaç duyan çocuklardır. Kaynaklarda Allah Rasûlü’nün (sas) bilhassa 
masum çocuklara karşı şefkat ve merhametini gösteren çok güzel örnekler 
mevcuttur. Enes b. Mâlik (ra) şöyle rivayet ediyor: “İbrahi m’in vefatında 
Rasûlüllah’ın (s.a.s) gözlerinden yaşlar süzülmeye başladı. Abdurrahman 
b. Avf (ra) O’na ‘Sen de mi ya Rasûlüllah?’ diye sorduğunda “İbn Avf, bu 
merhamettendir. Göz ağlar, kalp üzülür, fakat biz sadece Allah’ın hoşnut 
olacağı sözü söyleriz. Senden ayrıldığımıza üzülürüz ya İbrahim!” cevabı-
nı almıştır.25 Bu hususta Allah Rasûlü (sas) başka bir hadisinde şöyle bu-
yurur: “Ben yüksek sesle ağlamayı ve ölünün aşırı övülmesini yasak ladım. 
Sizin bende gördüğünüz ise ancak sevgi eseridir ve kalpteki merhamet-
tir; merhamet etmeyene merhamet edilmez. Çocuğumuz için üzülüyo ruz, 
gözler yaşla doluyor ve kalp içe doğru ka barmaktadır, yine de Rabbimizi 
üzecek hiçbir şey söylemeyiz. İbrahim, eğer bu ölüm, herkes tarafından 
takip edilecek yol olmasaydı ve en sonuncumuz ilk gidenimize kavuşacak 
olmasaydı, senin için bundan daha fazla üzülürdüm.”26

Allah Rasûlü (sas) çocuklara karşı şefkat ve merhametle muamele 
edilmesini, bu hususta da onlar arasında adaletli davranılmasını, herhangi 
birine diğerleri aleyhine bir ayrıcalık tanınmamasını da özellikle hatırlat-
mış, anne babanın çocuklarına eşit muamele yapmasının, onların görevi ve 

23 Buhârî, “Cenâiz”, 32.
24 Buhârî, “Menâkıb”, 27; Müslim, “Fedâil”, 17.
25 Buhârî, “Cenâiz”, 43.
26 Buhârî, “Cenâiz”, 32.
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çocukların da doğal hakkı olduğunu bildirmiş,27 “Çocukların senin üzerin-
deki haklarından birisi de, onlara eşit davranmandır.”28 buyurmuştur.

Adaletle muamele konusunda çocukların kız-erkek, büyük-küçük, 
öz veya üvey olması arasında fark yoktur. Dolayısıyla ana-babanın hibe, 
hediye, miras gibi maddî konularda olduğu gibi, sevgi, ilgi ve şefkat gibi 
manevî hususlarda da çocukları arasında adaletli davranmaya gayret et-
mesi gerekir. Allah Rasûlü (sas) çocuklara mal bağışlanmasında âdil dav-
ranılmamasını merhametsizlik ve zulüm olarak değerlendirmiş, özellikle 
erkek çocukların üstün tutulup kızların aşağılandığı bir kültür ortamında, 
bu durumu tersine çevirerek kadın cinsiyle ilgili kalıplaşmış olumsuz tu-
tum ve davranışları ortadan kaldırmayı amaç edinmiştir.29 Gerçekten de 
erkek cinsine göre kızlar daha nazik, korumasız ve zayıftırlar. Bu durumda 
kızlara daha fazla ilgi gösterip, onların yetişmesine destek olmak, adalete 
daha uygun olanıdır. Allah Rasûlü’nün (sas) her konuda kızlara öncelik 
vermeyi teşvik eden ve kız çocuğu yetiştirmenin büyük ecir ve sevabını 
dile getiren söz ve uygulamalarını da30 bu çerçevede değerlendirmek ge-
rekir. Rivayete göre bir adam Allah Rasûlü’nün (sas) yanında oturuyordu. 
Bu sırada adamın erkek çocuğu yanlarına çıkageldi. Bu çocuğu öpüp, diz-
lerine oturttu. Daha sonra kız çocuğu geldi. Adam onu ise yanına oturttu. 
Peygam ber Efendimiz bu tavır üzerine; “Niçin ikisini bir tutmadın?” diye 
muhatabını kınadı.31

İslâm öncesi dönemde Araplardan bir kısmı çocuklarını, özellik-
le kızları geçim sıkıntısı, namus endişesi gibi sebeplerle öldürürlerdi.32 
Kur’ân her ne sebeple olursa olsun çocukların öldürülmesini tamamen red-
detmiş ve kötülemiştir.33 Hz. Peygamber (sas) ço cuklara, rengi ve cinsiye-
ti ne olursa olsun eşit davranılması gerektiğini öğretmiş, İslâm öncesi Arap 
toplumunda uzun süredir yerleşmiş bulunan yanlış tavırları değiştirmek 
için kız çocuklarına özel ilgi göstermiştir. Bu hususta “Kim ki iki kız çocu-
ğu erginlik çağına vardıktan sonra yanında kaldıkları veya o kimse onların 
27 Buhârî, “Hibe”, 12-13; Müslim, “Hibât”, 9-19.
28 İbn Mâce, “Ticârât”, 67.
29 Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV: 151.
30 İbn Mâce, “Edeb”, 3; Tirmizî, “Birr”, 33.
31 Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, I-X, (Beyrut: Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, ts.), VIII: 156. 
32 En’âm 6/137, 140, 151; İsrâ 17/31; Tekvîr 81/6-9.
33 Nahl 16/58-59.
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yanında kaldığı sürece onlara iyi davranıp ihsanda bulunursa kızları onu 
cennete dâhil ederler, o kimse kızlarına ettiği iyilik sayesinde cennetlik 
olur.” buyurmuştur.34 Bu hususta Hz. Âişe’den (rah) şöyle bir rivayet gel-
miştir: Rasûlüllah (sas) bu yurdu ki: “Eğer bir kimse kızlara değer verdiğin-
den dolayı eziyet görürse ve onlara iyi dav ranırsa, onlar Cehennem’e karşı 
perde olurlar.”35 Rasûl-i Ekrem’in (sas) bunlardan başka kız ço cuklarını 
güzelce ve özenle yetiştirenlere Allah’ın büyük mükâfat vereceğini belir-
ten başka hadisler de mevcuttur. Ayrıca Hz. Peygamber’in (sas) İslâm’la 
müşerref olan kadınlardan biat alırken, biatın bir şartının da “çocuklarını 
öldürmeyecekleri” olduğu bilinmektedir.36

Toplumda çocuklar arasında şefkat ve merhamete en fazla muhtaç 
olanlar ise, anne-babalarını veya bunlardan herhangi birini kaybetmiş olan, 
öksüz ve yetimlerdir. Hz. Peygamber (sas) tarafından insanlığa sunulmuş 
olan İslâm mesajının en karakteristik özelliklerinden birisi çocuk, yetim, 
kadın, köle, fakir gibi toplumun zayıf, savunmasız, ezilme ve istismara 
müsait mensuplarının haklarına sahip çıkarak, onları insanca bir ortamda 
ve güven içerisinde yaşatmak projesidir. Toplumsal çürümenin ya şandığı 
İslâm öncesi Arap toplumunda bu güçsüz unsurların nasıl ezildiği ve ya-
şama hakkına varıncaya kadar en tabiî temel haklarının dahi hiçe sayıldı-
ğı bilinen bir gerçektir. İşte böyle bir toplumsal ortamda Hz. Peygamber 
(sas), çocuk haklarından söz etmiş ve bunların ısrarlı takipçisi olmuştur. 
Bu hususta en çarpıcı örnek İslâm dininin yetim çocuklar ve onların hak-
ları ile ilgili emridir:

“Yetimleri deneyin. Evlenme çağına (buluğa) erdiklerinde, eğer re-
şit olduklarını görürseniz, mallarını kendilerine verin. Büyüyecekler (ve 
mallarını geri alacaklar) diye israf ederek ve aceleye getirerek mallarını 
yemeyin. (Velilerden) kim zengin ise (yetim malından yemeğe) tenezzül 
etmesin. Kim de fakir ise, aklın ve dinin gereklerine uygun bir biçimde 
(hizmetinin karşılığı kadar) yesin. Mallarını kendilerine geri verdiğiniz za-
man da yanlarında şahit bulundurun. Hesap görücü olarak Allah yeter.” 
Miras taksiminde (kendilerine pay düşmeyen) akrabalar, yetimler ve fa-

34 İbn Mâce, “Edeb”, 3.
35 Buhârî, “Edeb”, 18.
36 Mümtehine 60/12. 
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kirler hazır bulunurlarsa, onlara da maldan bir şeyler verin ve onlara (gö-
nüllerini alacak) güzel sözler söyleyin. Kendileri, geriye zayıf çocuklar 
bıraktıkları takdirde, onlar hakkında endişeye kapılanlar, (yetimler hak-
kında da) ürperip korksunlar. Allah’a karşı gelmekten sakınsınlar ve doğru 
söz söylesinler. Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, ancak ve ancak 
karınlarını doldurasıya ateş yemiş olurlar ve zaten onlar çılgın bir ateşe 
(cehenneme) gireceklerdir.”37

Hâsılı Hz. Muhammed (sas), Cenab-ı Hakk’ın engin rahmetinin 
yeryüzündeki temsilcisi olarak bütün hayatı boyunca her şeyden önce bü-
tün insanların ilâhî rahmetin en üstünü olan hidayetten istifade etmesi için 
olağanüstü çaba sarf etmiştir. Dünya ve ahiret saadetine götüren, Allah’ın 
engin rahmetinden istifade etme yollarını gösteren mesajına bîgâne kalan 
hatta inkâr edenleri dahi yılmadan hidayete tabi olmaya çağırmıştır. Hz. 
Muhammed (sas) diğer taraftan bütün hayatı boyunca kendisine inananla-
rın güvenini temin etmek onları huzurlu ve mutlu kılmak için de çok has-
sasiyet göstermiş, ashabının üzülmemesi ve zarar görmemesi hususunda 
çok titiz davranmıştır. Bu da onun “rahmet ve merhamet” özelliğinin en 
güzel işaretidir. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de onun bu özelliği açıkça belir-
tilir. “Size kendi aranızdan öyle bir peygamber geldi ki sıkıntıya düşmeniz 
O’na çok ağır gelir. Kalbi sizin için titrer, müminlere karşı pek şefkatli ve 
merhametlidir.”38 Burada şu hususa da dikkat çekmek gerekir ki, insanlara 
karşı rahmet ve şefkatle muamele etmek, sadece Allah Rasûlü’nün (sas) 
değil onun müminlerinin de hassasiyet göstermesi gereken bir sorumlu-
luk ve görev olmalıdır. Zira Hucurât sûresinde müminlerden bahsedilir-
ken “Muhammed Allah’ın Rasûlü’dür. Onunla beraber olanlar (müminler), 
inkârcılara karşı çetin, birbirlerine karşı ise merhametlidirler.”39 buyrulur.

Hz. Peygamber’in Vefa Örnekliği
Görülen iyilikleri unutmama, kendisine iyilikte bulunanlara misliyle 

veya daha güzeliyle karşılık vermeye vefa; bu şekilde davrananlara ise ve-
fakâr adı verilir. İnsanda bulunması gereken huylardan ve ahlâkî güzellik-
lerden birisi de vefa duygusudur. Vefakârlığın zıddı nankörlük olup iyiliğin 

37 Nisâ 4/6-10.
38 Tevbe 9/128-129.
39 Hucurât 49/29.
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kadrinin bilinmemesi veya iyiliğe karşılık kötülükle muamele bulunmak 
anlamına gelir.

Vefa aynı zamanda sevgide, dostlukta ve bağlılıkta sebat etmek de-
mektir. İnsan için en büyük vefakârlık kendisini yaratan ve kendisine ni-
metler veren Allah’ı unutmayıp ona kulluk etmek, en büyük nankörlük ise 
kulun Rabbi’ni inkâr edip hayatını ona isyanla geçirmesidir. Allah, insanın 
bu özelliğine dikkat çekerek uyarılarda bulunur:

“Şüphesiz insan Rabbine karşı pek nankördür.”40 “Eğer şükrederse-
niz elbette size (nimetimi) artıracağım, eğer nankörlük ederseniz hiç şüp-
hesiz azabım çetindir.”41 “Allah’ın nimetine nankörlükle karşılık veren ve 
sonunda kavimlerini helâk yurduna sürükleyenleri görmedin mi? Onlar 
cehenneme girecekler. O ne kötü karargâhtır.”42 “Biz insana önce bana, 
sonra da ana-babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur.”43

Bu konuda Hz. Peygamber (sas) de şöyle buyurur: “İnsana şükret-
meyen kimse Allah’a da şükretmez.”44

Vefakârlık dostluk ve dayanışmayı sağlayacağından bu şekilde top-
lumda karşılıklı güven ortamı doğar. Fertler arasında vefanın bulunmadığı 
toplumlarda ise sosyal çözülme muhakkak olur. Vefakârlığın en büyük ör-
neklerini şüphesiz Hz. Peygamber’in (sas) davranışlarında görmek müm-
kündür. Nitekim doğduğu zaman kendisini sadece bir hafta emzirmiş olan 
Ebû Leheb’in cariyesi Süveybe hanımı sürekli olarak gözetmiş, vefatına 
kadar onun ihtiyaçlarını karşılamış, vefatından sonra da yakını olup ol-
madığını araştırmıştır.45 Benzer şekilde çocukluğundan itibaren kendisine 
hizmet eden Ümmü Eymen’e de saygı göstermiş, sürekli olarak ona “Sen 
benim ikinci annem sayılırsın” sözleriyle iltifatta bulunmuştur.46

Allah Rasûlü (sas) ücret karşılığında dahi olsa kendisine bakan sü-
tannesi Halime’yi hiç unutmamış, bir defasında kendisini ziyarete geldi-
ğinde onu “anneciğim” diye karşılamış, üzerindeki hırkasını çıkarıp yere 

40 Âdiyât 100/6.
41 İbrahim 14/7.
42 İbrahim 14/28-29. 
43 Lokmân 31/14.
44 Ebû Dâvûd, “Edeb”, 11; Tirmizî, “Birr”, 35.
45 İbn Sa’d, et-Tabakât, I: 109.
46 Müslim, “Fedâil”, 102.
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sererek üstüne oturtmuş, dönüşünde de devesine yiyecek yüklemiş, ken-
disine ayrıca kırk koyuna baliğ bir sürüyü hediye etmiştir.47 Allah Rasûlü 
(sas) çocukluğunda kendisine annelik yapan Ebû Tâlib’in eşi Fâtıma bint 
Esed’i ömrü boyunca hiç unutmamış, onu daima hayırla yâd etmiştir. Vefat 
ettiğinde çok üzülmüş, gömleğini ona kefen yapmış, sonra da onun kabri-
ne yatmıştır. Ashâb kendisinden ilk kez gördükleri bu hareketinin sebebi-
ni sorduklarında şu cevabı vermiştir: “Ebû Tâlib ailesi içinde bana ondan 
daha fazla iyiliği dokunan olmamıştır. Ben ona cennet elbiselerinden birini 
giysin diye gömleğimi giydirdim. Yeri ısınsın diye de mezarına yattım” 
cevabını vermiştir.48

Gerek hadis, gerekse siyer kaynakları Hz. Peygamber’in (sas) başka 
pek çok vefa örneğini aktarmaktadır. Onun en fazla vefa gösterdiklerinin 
başında şüphesiz kendisine en büyük desteği sağlayan hayat arkadaşı Hz. 
Hatice (rah) gelir. Allah Rasûlü (sas) Mekke dönemindeki tebliğ faaliyet-
lerinde her türlü desteği veren, çocuklarının annesi ilk eşi Hz. Hatice’yi 
hiçbir zaman unutmamış, sürekli olarak onun aziz hatırasını yâd etmiştir. 
Kendisine niçin sürekli eşinden bahsettiği sorulduğunda da şu cevabı ver-
miştir: “Allah bana ondan daha hayırlısını vermemiştir. Çünkü herkes be-
nim peygamberliğimi inkâr ederken, o bana inandı. Herkes beni yalanlar-
ken, o beni tasdik etti. İnsanlar mallarını esirgerken, o malıyla bana destek 
oldu. Ayrıca Allah bana ondan çocuk da nasip etti.”49

Bir gün Allah Rasûlü (sas) Hz. Âişe ile beraberken yanlarına Cessâ-
me el-Huzelî -Allah Rasûlü onun adını daha sonra Hassâne olarak değiş-
tirmiştir- isimli bir hanım geldi. Kendisi bu ihtiyar kadına iltifat edip hâlini 
hatırını sorar, pek çok iltifatlarda bulundu. Yaşlı hanım gittikten sonra Al-
lah Rasûlü’nün ona gösterdiği ihtiram, ilgi ve alâkası dikkatinden kaçma-
mış olan Hz. Âişe bu kadının kim olduğunu sorduğunda şu cevabı aldı:

“Hatice’nin arkadaşı olup onun sağlığında bize gelip giderdi. Kuş-
kusuz ahde güzel bir şekilde vefâ göstermek îmandandır.”50

47 İbn Sa’d, et-Tabakât, I: 113-114.
48 İbn Abdilberr, el-İstîâb fî Ma’rifeti’l-Ashâb, I-VI, (Kahire: Dâru Nehdati, ts,), IV: 1891.
49 Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI: 117-118.
50 Hâkim, el-Müstedrek ‚Ale’s-Sahihayn, I-IV, I-IV, (Beyrut 1990), I: 62.
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Hz. Peygamber (sas) dosta yapılan iyiliğe bizzat ve en güzel şekil-
de karşılık vermeyi de vefânın gereği olarak görmüştür. Nitekim Habeşis-
tanʼdan Necâşî’nin gönderdiği heyet Medine’ye geldiğinde bizzat kendisi 
onlara hizmet etmeye başlayınca, ashâbı gelenlere kendilerinin hizmet ya-
pabileceklerini söylediklerinde onlara şu cevabı vermiştir: “Onlar benim 
ashâbıma iyilik yaptılar, ben de bizzat onlara iyilik yapmak istiyorum.”51

Allah Rasûlü (sas) İslâm davası uğrunda şehit olanların geride bırak-
tıkları çoluk çocuklarına ve yakınlarına da büyük bir şefkat ve merhamet 
göstermiş, onlara sahip çıkmış, böylece onlara karşı da vefakârlığını ser-
gilemiştir. Medine’de kendi evinden sonra en çok Ümmü Süleym’in evine 
gittiğini gören sahabe bunun sebebini sorduklarında şu cevabı almışlardır: 
“Ben ona merhamet ediyorum, çünkü onun kardeşi (Bi’ru Maûne’de) be-
nim (ashabımla beraber şehid edilenler) arasında idi.”52

Allah Rasûlü (sas) bir insan olarak kendisine iyilik yapan, dinin 
yayılmasına katkı sağlayanlara kadirşinaslığın gereği vefa göstermekle 
birlikte verdiği söz anlamında kendi ahdine de vefa gösterirdi. Öyle ki, 
sonucu ne olursa olsun sözünde durur, hiçbir engel onu sözünü yerine ge-
tirmekten geri çeviremezdi. Kime söz vermiş olursa olsun, yerine getirir, 
bir ahde girmişse, ne pa hasına olursa olsun mutlaka ahdine vefa gösterirdi. 

İslâmiyet ahde vefayı, akitlere riayeti imanın gereği kabul eder, an-
laşmalara riayet etmeyi, sözünün eri olmayı emreder. Ahd, “vaad etme, 
misak ve vasiyet” anlamındadır. İki taraf arasında yapılan sözleşmelere, 
yapılan mukaveleye de ahd denir. Ahd yapmanın yani ahitleşmenin in-
sanlar arasında inşa edilen biçimine “muâhede” denir. Ahd, ayrıca hem 
yemin hem de kesin söz verme anlamındadır Yemin, ahdin dinî yönünü, 
söz verme ise, ahlâkî boyutunu ihtiva eder.53 Vefa ise sözünde durmak, 
ödemek anlamındadır. “Sözünde durmak, verdiği sözlere ve yaptığı ant-
laşmalara bağlı kalmak, özü ve sözü doğru olmak” anlamlarına gelen ahde 
vefâ ya da kısaca vefâ, Kur’ân ahlâkının en önemli ilkelerinden biridir. 
Zira Kur’ân’da ahde uygun hareket edilmesi imandan sayılmış, Allah ile 
yaptıkları antlaşmaya sadık kalanlara büyük ödüller vaad edilmiştir: “Sana 

51 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, I-XIV, (Beyrut: Mektebetü’l-Meârif, ts.), III: 78. 
52 Buhârî, “Cihâd”, 38.
53 İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, III: 311-312.
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bîat edenler ancak Allah’a bîat etmiş olurlar. Allah’ın eli onların ellerinin 
üzerindedir. Verdiği sözden dönen kendi aleyhine dönmüş olur. Allah’a 
verdiği sözü yerine getirene, Allah büyük bir mükâfat verecektir.”54 Buna 
karşılık Allah’a karşı ahitlerini hiçe sayanların ahirette hiçbir nasip ala-
mayacakları haber verilmiştir: “Şüphesiz, Allah’a verdikleri sözü ve ye-
minlerini az bir karşılığa değişenler var ya, işte onların ahirette bir payı 
yoktur. Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve 
onları temizlemeyecektir. Onlar için elem dolu bir azap vardır.”55

“Onlar, Allah’a verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra bozan, Al-
lah’ın korunmasını emrettiği bağları (iman, akrabalık, beşerî ve ahlâkî bü-
tün ilişkileri) koparan ve yeryüzünde bozgunculuk yapan kimselerdir. İşte 
onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir.”56

Ahde vefanın Müslümanların karakteristik özelliklerinden oldu-
ğunun altını çizen Kur’ân-ı Kerîm, ayrıca bu hasleti insanın bireysel ve 
toplumsal hayatının önemli ve uyulması zorunlu unsurlarından biri olarak 
telakki eder. Dolayısıyla ahde vefa göstermek, hem Allah-insan irtibatının, 
hem de kulların birbirleriyle ilişkilerinin vazgeçilmez esasını teşkil eder. 
Zira Kur’ân-ı Kerîm, ahde vefa gösterilmesini bütün hayatın temeli ve fa-
ziletli bir yaşamın ön şartı kabul eder:

“Ey iman edenler! Akitlerinizi yerine getirin.”57

“Antlaşma yaptığınız zaman, Allah’a karşı verdiğiniz sözü yerine 
getirin. Allah’ı kendinize kefil kılarak pekiştirdikten sonra yeminlerinizi 
bozmayın. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı bilir.”58

 Hz. Peygamber (sas) de; “Emânete riâyeti olmayanın imanı yoktur, 
sözünde durmayanın da dini yoktur.”59 “Dört özellik vardır; kimde bunlar 
bulunursa o kimse hâlis münafıktır.  Kimde de bunlardan biri bulunursa, 
onu bırakıncaya kadar kendinde nifaktan bir özellik var demektir: Emânet 
edilince hıyanet eder, konuşunca yalan söyler, söz verince sözünde dur-

54 Fetih 48/10.
55 Âl-i İmrân 3/77.
56 Bakara 2/27.
57 Mâide 5/1.
58 Nahl 16/91.
59 Ahmed b. Hanbel, Müsned, III: 135. 
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maz, husumet edince haddi aşar.”60 sözleriyle ahde vefanın ehemmiyetine 
işaret etmiştir.

Allah Rasûlü (sas) hayatı boyunca ahde vefanın güzel örneklerini 
vermiştir. Rivayete göre Akabe Biatleri’nde Medîneli heyetin içerisin-
de bulunan Ebu’l-Heysem b. et-Teyyihân; “Ey Allah’ın Rasûlü, biz sana 
beyʼat edip söz verdikten sonra, Allah sana tekrar kavmine dönecek güç 
ve kuvveti verirse, senin onlara dönüp bizi bırakmandan endişe ederiz.” 
demesi üzerine, Rasûl-i Ekrem (sas) muhatabına şöyle cevap vermiştir: 

“Sizin kanınız benim kanımdır. Sizin affınız, benim affımdır. Ben 
size iltihak edip katılıyorum, siz de bana iltihak ediyorsunuz. Siz kiminle 
çatışıp savaşırsanız, ben de onunla çatışıp savaşırım. Siz kiminle sulh ya-
parsanız, ben de onunla sulh yaparım.”61

Hakikaten sonraki hadiseler de aynen onun dediği gibi gerçekleş-
miştir. Tarih, Allah Rasûlü’nün (sas) sözüne sâdık kaldığına, kendisine 
kucak açanları hiçbir zaman unutmadığına ve onları hep iyilikle yâd ettiği-
ne şahitlik eder. Örneğin; Tâif seferinden mahzun bir şekilde dönen Allah 
Rasûlü’nün (sas) Mekke’ye girebilmesi için kendisinden himaye görebi-
leceği bir Kureyşli bulması gerekiyordu. Üstelik Sakîflilerin yapılan gö-
rüşmeleri Mekkelilere haber vermiş olmaları müşriklerin kendisine karşı 
kinini daha da artırmıştı. Allah Rasûlü Mekke’nin dışındaki konaklaması 
esnasında ilk önce şehrin ileri gelenlerinden Ahnes b. Şerîk’e bir haberci 
göndererek ondan kendisine emân vermesini istedi. Ancak Ahnes, aslen 
Kureyşli olmadığını gerekçe göstererek kendisinin de emân altında biri 
olduğunu, dolayısıyla emân veremeyeceğini bildirip talebe olumlu cevap 
vermedi. Bu defa Hz. Peygamber Suheyl b. Amr’a müracaat etti. Fakat 
o da “Benim kabilem Benî Âmir, Benî Kâ’b’a karşı emân vermez” (Bu 
kabile, Kureyşli olmasına rağmen, Mekkelilerin çoğunluğunun mensup ol-
duğu Kâ’b kabilesinden gelmiyordu). Rasûlüllah (sas) nihayet habercisini 
üçüncü olarak Nevfel kabilesinin reisi Mut’im b. Adî’ye gönderdi. Nihayet 
bu şahıs kendisine yapılan talebi kabul edip oğullarıyla birlikte onu himaye 
ederek Mekke’ye güvenli bir şekilde girmesini sağladı.62 Tâif seferi dönü-
60 Buharî, “Îmân”, 24, “Mezâlim”, 17; Müslim, “Îmân”, 106; Ebû Dâvûd, “Sünnet”, 16; Tirmizî, 

“Îmân”, 14.
61 İbn Hişâm, es-Sîre, II: 85-87.
62 İbn Hişâm, es-Sîre, II: 20; İbn Sa’d, et-Tabakât, I: 212; Belâzürî, Ensâb, I: 237.
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şünde kendisine yapılan bu iyiliği hiçbir zaman unutmayan Allah Rasûlü 
(sas) Bedir savaşından sonra Mut’im’in oğlu Cübeyr’e şöyle demiştir: “Şa-
yet baban Mut’im b. Adî sağ olsaydı ve benden Kureyş esirlerini isteseydi 
hiç fidye almadan onların tamamını serbest bırakırdım.”63

Allah Rasûlü (sas) Mekke’nin fethinden sonra doğduğu ve büyüdü-
ğü şehir olan Mekke’ye yerleşmeyip Medine’ye dönmüştür. Mekke fet-
hedilince onun burada kalıp Medine’ye geri gelmeyeceğini düşünen bir 
kısım Ensâr endişelerini kendisine ilettiklerinde “Öyle bir şeyden Allah’a 
sığınırım. Benim hayatım sizin hayatınızdır, benim ölümüm sizin ölümü-
nüzdür.”64 sözleriyle Medine’ye avdet edeceğini açıklamıştır.65

Hicretin 6. yılında (M. 628) Allah Rasûlü ile beş yüz kadar asha-
bı, Kâbe’yi ziyaret amacıyla yola çıktılar. Ancak müşrikler Müslümanları 
Mekke’ye sokmamak için diretmişler, uzun görüşmelerden sonra müşrik-
lerle bir antlaşma yapılmıştı. Antlaşma maddelerinden birine göre: “Müş-
riklerden Müslümanların saflarına geçenler iade edilecekti. Allah Rasûlü 
(sas) zahirde çok ağır olan bu maddeyi kabul etti. Müzakere henüz bitmişti 
ki, bu sırada toplantı mekânına Süheyl’in oğlu Ebû Cendel geldi. Anlaşılan 
daha önce Müslüman olan, ancak babası tarafından alıkonulan Ebû Cendel, 
babasının yokluğundan istifade ederek bir yolunu bulup toplantı mekânına 
ulaşmıştı. Fakat anlaşma maddelerinden birinde Müslümanlar arasına ka-
tılacak bir Mekkelinin geriye gönderileceğini hükme bağlanmıştı. Bu se-
beple Hz. Peygamber (sas) sırf yapılan anlaşmaya uyma sorumluluğu/ahde 
vefa gereği Ebû Cendel’i babasına iade kararı verdi. Müslümanlara kavuş-
manın sevincini daha yaşayamadan tekrar müşrik babasının yanına dön-
mek zorunda kalan Ebû Cendel’e de bu fedakârlığının karşılığını mutlaka 
Allah’ın kendisine vereceğini, yakın zamanda ona ve onun gibi olanlara 
bir ihsanın bahşedileceğini müjdeleyerek, kendilerinin bir anlaşma yaptık-
larını, dolayısıyla bu anlaşmadan ve verdikleri sözden dönmenin mümkün 
olamayacağını ifade etti.66 Ebû Cendel hadisesinde şahit oldukları man-
zara Müslümanları son derece rahatsız etmiştir. Bilhassa Hz. Ömer ade-

63 Buhârî, “Meğâzî”, 12.
64 İbn Hişâm, es-Sîre, IV: 59.
65 Buhârî, “Meğâzî”, 52; İbn Hişâm, es-Sîre, IV: 31-59; İbn Sa’d, et-Tabakât, II: 134-143; Belâzürî, 

Ensâb, I: 353-364.
66 İbn Sa’d, et-Tabakât, II: 98.
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ta Müslümanlar için acziyet ifadesi taşıyan anlaşma maddeleri karşısında 
hoşnutsuzluğunu açıkça dile getirdi. Kendileri hak üzere, düşmanları batı-
lın peşinde iken onlar karşısında bu ezikliğe razı olmayı kabullenemediğini 
yüksek perdeden Allah Rasûlü’ne (sas) ifade etti. Esasında Hz. Ömer’in 
seslendirdiği bu kanaat sadece onun değil, orada bulunan Müslümanların 
neredeyse tamamının hissiyatının tercümesi mahiyetindeydi. Bunun far-
kında olan Allah Rasûlü, Hz. Ömer’in şahsında ashabına şu teminatı verdi: 
“Ben Allah’ın elçisiyim ve asla O’na isyan edemem. Allah da beni zayi et-
meyecektir.”67 Bu sözüyle Allah Rasûlü (sas) başta Hz. Ömer olmak üze-
re kedisine sitemde bulunarak, İslâm’a girmiş bir kişiyi müşriklere teslim 
etmelerinin ne kadar doğru olduğunu dile getirenlere karşı, ahdine vefa, 
yaptığı anlaşmaya uymaktan başka bir imkânın bulunmadığını bir kez daha 
ifade etmiş oldu.68

Hâsılı Hz. Peygamber (sas) en zor şartlarda dahi kendisi ahde vefa 
gösterdiği gibi aynı davranışı diğer Müslümanlardan da istemiştir. Üstelik 
bu söz düşmana da verilmiş olsa ona riayeti esas kabul etmiştir. Nitekim 
Müslüman olarak Medine’ye göç eden Huzeyfe b. Yemân, Allah Rasûlü’ne 
(sas) gelerek daha önce müşriklerin ondan kendileriyle savaşmayacakları-
na dair söz aldıklarını, ancak kendisinin kardeşleriyle birlikte Bedir’e ka-
tılmak istediğini bildirdiğinde Allah Rasûlü (sas) kim olursa olsun verilmiş 
söze vefa gösterilmesi gerektiğini ifade ederek, sözünde durması gerekti-
ğini hatırlatmış, onun müşriklere savaşa iştirak etmesine izin vermemiştir.69
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Dördüncü Bölüm

Hz. Peygamberin Ahlakının Algılanması





Nebevî Çözümlerde Ahlâkî Duyarlılık

Abdulkadir EVGİN*1

Giriş
Bu yazımızda Peygamberimiz (sas)’in kişisel veya toplumsal prob-

lemleri çözmedeki ahlâkî hassasiyetleriyle ilgili uygulamalarını, başta İs-
lam dünyası olmak üzere tüm insanlık için toplumsal duyarlılık oluştur-
maya katkı sağlaması ümidiyle, kaynaklar çerçevesinde örneklendirerek 
aktarmaya çalışacağız.

İlk olarak yazımızın başlığının kavramlarından olan “nebevî” kav-
ramı üzerinde duralım. Şunu hemen belirtelim ki, “nebî” ya da “nebevî” 
kavramlarının izahı belli oranda “beşer” ve “beşerî” kavramlarının izahıy-
la bağlantılıdır. Bu bakımdan beşer (insan) ile beşerî (insânî) kavramlarını, 
nebî (peygamber) ve nebevî (peygamberlikle ilgili) kavramlarıyla sıralı ve 
eşgüdümlü olarak değerlendirmenin kavramsal çerçeveyi açıklama açısın-
dan önemli olduğu kanaatindeyiz.

“Nebî” sözlükte “haber veren; mertebesi yüksek olan; açık seçik 
yol” anlamlarına gelir. Farsça kökenli olan Peygamber kelimesi ise “haber 
getiren” anlamında kullanılıp Yüce Allah’tan vahiy yoluyla aldığı bilgile-
ri ve emirleri tebliğ etmek, muhataplarını hak dine çağırmakla görevlen-
dirilen yüksek vasıflı kimseyi ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. 
Kur’ân-ı Kerîm’de peygamber karşılığında nebî, resûl ve mürsel kelime-

*  Prof. Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. akevgin@ksu.edu.tr
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leri kullanılır.1 Nübüvvet ise Allah ile insanlar arasında dünya ve âhiretle 
ilgili ihtiyaçların giderilmesi amacıyla yapılan elçilik görevidir.2

Şunu biliyoruz ki, Peygamberimiz (sas) öncelikle herkes gibi bir 
beşer/insan olarak doğmuş, 40 yaşına kadar hayatını sadece bir beşer ola-
rak sürdürmüş, bu yaştan sonra da beşer özelliğine Yüce Allah tarafından 
bir de nebî vasfı eklenmiştir. Buna göre 40 yaşına kadar yapmış olduğu 
davranışlarını beşerî yani însânî, 40 yaşından sonraki davranışlarını ise 
hem beşerî hem de nebevî kavramlarını dikkate alarak değerlendirmemiz 
gerekir. Zira nebî’lik vasfının verilmesiyle birlikte beşer’lik vasfı sona er-
meyip devam etmiştir. Daha net ifade etmek gerekirse “Peygamberimiz 
bi’set’ten sonraki hayatında hem beşer’dir hem de nebî’dir.”3 Öte yandan 
beşer olma vasfı önceki peygamberler için de geçerli olup, Kurân-ı Ke-
rim’de bazı peygamberlerin bu yönüne işaret eden açık deliller bulun-
maktadır.4 Önceki peygamberler sadece kendi kavimlerine/toplumlarına 
peygamber olarak gönderilirken, Hz. Muhammed, kendi ifadesiyle,5 bütün 
insanlığa peygamber olarak gönderilmiştir. Dolayısıyla Peygamberimizin 
peygamberlik vasfıyla yapmış olduğu fiilleri bi’setten-kıyamete yaşayan/
yaşayacak olan tüm Müslümanlar için kendi içinde farz, vacip, sünnet, 
müstehap, mübah vs. gibi farklı fıkhî hükümlere karşılık gelecek şekilde 
değerlendirilmiştir.6

Bu bağlamda Peygamberimizin peygamberlikten sonraki nebevî ni-
telikli yani peygamberlik görevi gereği yapmış olduğu, topluma da aynısı-
nı yapmalarını tavsiye ettiği fiilleri/davranışları ile beşer/insan olma hase-
biyle yapmış olduğu fiil ve davranışlarını özellikle bağlayıcılık açısından 

1 Nebî kelimesi hakkında geniş bilgi için bk: Yusuf Şevki Yavuz, “Peygamber”, DİA, (İstanbul: 
TDV Yayınları, 2007) 34:257.

2 Yavuz, “Peygamber”, DİA, 34: 279.
3 Hz. Peygamber’in beşerî yönünün Kur’ân-ı Kerîm ve hadisler bağlamında örnekleri hakkında 

geniş bilgi için bk: Musa Bağcı, Beşer Olarak Hz. Peygamber (Ankara: Ankara Okulu, 2010), 
125-245.

4 Bağcı, Beşer Olarak Hz. Peygamber, 84-125.
5 Buhârî, “Teyemmüm”, 1; “Salat”, 56; Nesâî, “Gusül”, 26; “Mesâcid”, 42; Ahmed b. Hanbel, el-

Müsned, 3/304.
6 Bu konuda özet bilgi için bk: Yunus Apaydın, Fıkhın Kaynakları (Nass ve İctihat), (Ankara: Ay 

Yay. 2018), 53-56. Geniş bilgi için bk: Muhammed Süleyman Aşkar, Efâlü’r-Rasûl ve Delâletuhâ 
‘Ale’l-Ahkâmi’ş-Şer’ıyyeti, (Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1996), (1-2), I/183 vd; Talat Sakallı, 
“Sünnet’in Bağlayıcılık Açısından Taksimi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dergisi (1995) 2:39-102.
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birbirinden ayırmamız gerekmektedir. Dolayısıyla O’nun peygamberlik 
görevi gereği (nebevî) söylemiş/yapmış olduğu söz ve davranışlarını hadis 
ve sünnet olarak değerlendirmemiz gerekirken, nebîlik’ten bağımsız yani 
beşer/insan olarak söylediği/yaptığı söz-fiillerini hadis/sünnet kapsamın-
da değerlendiremeyiz. Ancak herhangi bir Müslüman sadece kendi kişisel 
hayatında Hz. Peygamberin gerek nebîlik’ten önceki gerekse sonraki be-
şerî nitelikli davranışlarını, eğer tespiti kesin ise, taklit edebilir, ama baş-
kalarını buna zorlayamaz. Mesela; Hz. Peygamberin, problemlerin çözü-
mündeki beşerî duyarlılığına da nebî olmadan önceki hayatında, çözmüş 
olduğu haceru’l-esved’i taşıma problemini örnek vermemiz mümkündür. 
Hz. Muhammed henüz otuz beş yaşında iken Kâbe’nin Kureyşliler tara-
fından yeniden inşaı sırasında Hacerü’l-esved’in yerine yerleştirilmesi 
hususunda kabileler arasında anlaşmazlık çıkmış, kendilerince çok şerefli 
kabul edilen bu görevi hiçbir kabile diğerine bırakmak istememişti. Bu-
nun üzerine Kureyşliler’in en yaşlısı Ebû Ümeyye b. Mugire’nin tekli-
fiyle belirlenen bir yöntem sonunda hakem kabul edilen Hz. Muhammed, 
Hacerü’l-esved’i bir örtü içine koyarak bütün kabile reislerinin iştirakiyle 
kaldırmış, yerleştirileceği yerin hizasına gelince de bizzat kendisi bu gö-
revi yerine getirmişti.7 Böylece Hz. Muhammed (sas), kabile asabiyetinin 
hâkim olduğu cahiliye toplumunda, herkesin razı olacağı bir yöntemle 
problemi çözmüştür.

Peygamberimizin peygamber olduktan sonra namazın nasıl kılına-
cağını, oruç, zekât ve hac ibadetinin nasıl yapılacağını bizzat uygulayarak 
göstermesi veya sözlü olarak tarif etmesi; Müslümanlardan da bu min-
val üzere davranmalarını istemesi hadis/sünnet olarak kabul edilmelidir. 
Buna karşılık acıkınca yemek yemesi, uyuması, sevinmesi, üzülmesi, bazı 
yiyecekleri sevip bazılarını sevmemesi gibi insânî/beşerî davranışları ise 
hadis/sünnet kapsamı dışında kalmaktadır. Başka bir örnek olarak da şu 
hususu verebiliriz. Peygamberimizin kadın ve erkeklerin örtülmesi gere-
ken yerlerini usûlüne uygun olarak örtmelerini istemesi öncelikle nebevî 
bir taleptir. Ancak örtü malzemesinin rengi, kumaşı, şekli, bezin kalitesi 
örtünecek kişinin tedarik imkânına bağlıdır. Nitekim Peygamberimiz de 

7 Salim Öğüt, “Hacerülesved”, DİA, (İstanbul: TDV Yayınları, 1996), 14:433.
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bu ikinci (beşerî) konuda belirleyici değil, yaşadığı toplumda önceden be-
lirlenmiş renk, kumaş, kalite vs.’yi kullanmış ve onlara uymuştur. 

Şu halde O’nun beşer/insan olma hasebiyle söylemiş olduğu sözle-
rini teknik olarak “hadis/sünnet” kavramı kapsamında değerlendirmemiz 
gerektiğinden hadis ve sünneti vahiy’den bağımsız olarak düşünemeyiz. 
Çünkü Hz. Peygamber vahiydeki anlaşılmayan kısımları, Peygamberlik 
görevinin bir gereği olarak, Müslümanlara sözleriyle/uygulamalarıyla 
açıklamıştır. 

Şu hususu da belirtmek gerekir ki; “Nebevî duyarlılık” ifadesi ile 
“nebî’nin duyarlılığı” ifadesi arasında fark vardır. Nebevî duyarlılık, daha 
çok “dinî konuların ifasında Peygamberleri örnek almak” iken, nebî’nin 
duyarlılığı “günlük hayatta ve insani ilişkilerde öncelikle Hz. Peygambe-
rin davranışlarını uygulamaya çalışmak” şeklinde değerlendirilebilir. An-
cak zaman zaman, içinde yaşadığımız toplumun örf, adet, gelenek, hukuk, 
teamül gibi olguları devreye girecektir. Bu durumda da davranışlarımızı 
toplumsal şartlara göre düzenlememiz gerekmektedir. Şu şartla ki, bu dav-
ranış insan onuru, adalet ve ahlak ilkeleriyle çelişmeyecek bir davranış ol-
malıdır. Buna göre dinen sorumlu olduğumuz herhangi bir ibadeti nebevî 
ilkelere göre ifa etmek zorundayken, günlük hayattaki dinî olmayan bir 
işimizi adalet, ahlak, doğruluk, dürüstlük, fedakârlık, güven gibi noktalar-
da Nebî’yi model alarak ifa edebiliriz.

Aslında hayatını sünnet-i seniyye’ye göre düzenleme hassasiyeti 
içinde olan bilinçli Müslümanlar Hz. Peygamberin sünnetini ellerinden 
geldiğince hayatlarına tatbik etmeye çalışmaktadırlar. Problem İslamiyet 
hakkında özgüven sahibi olmayan, İslam dininin aslî kaynağı Kur’ân ve 
sünnet/hadisler ile kişilerin ürettiği din algıları arasında bocalayan, din/
dindarlık konusunda ikiyüzlü davranmayı alışkanlık haline getiren ve din/
dindarlığı sıradanlaştıran dolayısıyla dindarlık değil dincilik yapan kişile-
rin toplumumuzda yankı bulmalarıdır. Bu problemin çözümü konusunda 
da en önemli sığınağımız eğitim olmaktadır. Dolayısıyla bilgisi, bağlı ol-
duğu tarikat ya da cemaat şeyhinin din algısına değil, Kur’ân ve sünnet 
çizgisine yerleşmiş olan, her bakımdan örnek din eğitimcilerine ihtiyaç 
vardır ve bu ihtiyaç gün geçtikçe de artmaktadır.
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Nebî/nebevî kavramları hakkındaki görüşlerimizi beyan ettikten 
sonra şimdi de “ahlak” kavramı üzerinde kısaca duralım. Ahlak kavra-
mı, gerek İslâm âlimleri gerekse batılı filozoflar tarafından özellikle tarifi 
ve kapsamı hakkında benzer görüşler8 ileri sürülen kavramlardan biridir. 
Türkçemizde “ahlak” kavramının “Bir toplum içinde kişilerin benimse-
dikleri, uymak zorunda bulundukları davranış biçimleri ve kuralları”9 an-
lamında kullanıldığını belirttikten sonra yine Türkçe’de, Arapça “huy”, 
“mizaç”, karakter” anlamına gelen “hulk” sözcüğünden türeyen bir kelime 
olup, insanın başka varlıklarla belirli kurallara göre gerçekleşen ilişkiler 
toplamını ifade ettiği10 hususuna da yer verelim. Batılı araştırmacı De Va-
ux’a göre ise ahlâk, insanın manevi seciyesini temyiz eden (ortaya koyan) 
hususiyetlerinin bütünüdür.11

İslam âlimlerinden Gazzâlî, ahlakı “insanın nefsinde yerleşen öyle 
bir melekedir ki, hiçbir zorlama olmadan, düşünüp taşınmadan bu meleke 
sayesinde insanın fiilleri kolaylıkla ortaya çıkar” şeklinde tanımlamıştır.12 
Yine bazı İslâm âlimlerine göre ah lâk, tutum ve davranışların kaynağı ma-
hiyetindeki ruhî ve manevî meleke leri, insanın ruhî kemalini sağlamaya 
yönelik bilgi ve düşünce alanını ifade etmektedir.13 Ahlak’ın “davranışla-
rın, düşünme ve zorlanma olmaksızın, kendinden tezahür ettiği insandaki 
kalıcı bir yatkınlık, nitelik, meleke, hal ve huydur”14 şeklinde de bir tanı-
mından bahsetmek mümkündür.

İslam Dininin temel kaynağı olan Kur’ân-ı Kerîm’e baktığımızda 
“h-l-k (خلق) kökünün türevleri Yüce Allah tarafından yaklaşık 260 yerde 
kullanılmıştır.  Öte yandan ahlâk, Kur’ân’ı-Kerim’de Allah’ın sonsuz güç 
ve kudret sahibi olduğuna işaret eden sıfatlarından olan ve “h-l-k (خلق)”15 
kökünden gelen “hâlik (الخالق)16 vasfının insandaki tecellisi anlamında kul-
lanılmıştır diyebiliriz. Yani insandaki yaratılış ve kişilik ilişkisini net bir 
8 Bu görüşler hakkında bilgi için mesela bk: İbn Miskeveyh, Tehzîbu’l-Ahlâk, 10-11 (Mektebetü’ş-

şâmile, versiyon: 3:32).
9 Türkçe Sözlük, TDK. Yay.  (Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1988), 1:30.
10 Ahmet Cevizci, Etiğe Giriş (İstanbul: Paradigma Yay., 2008), 3.
11 Cara De Vaux, “Ahlak”, İA, (Eskişehir: MEB. Yay., 1997), 1:157.
12 Gazâlî, İhyâ-u Ulûmiddîn, (Beyrut, 1982), 3: 49, 53.
13 Mustafa Çağrıcı, “Ahlak”, DİA (İstanbul: TDV Yayınları, 1989), 2:1.
14 İlhami Güler, Allah’ın Ahlâkîliği Sorunu (Ankara: Ankara Okulu, 2000), 30.
15 Geniş bilgi için bk: İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, 10:85-91.
16 En’âm, 6:102.
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biçimde ortaya koyan en önemli şeyin ahlak mefhumu olduğunu söylemek 
mümkündür. Hadislerde ise bu terimler yanında ah lâk ve hulk kelimeleri 
de kullanılmış tır.”17

Hadislere baktığımızda Hz. Âişe’nin; “O’nun ahlâkı, Kur’ân ahla-
kıydı”18 şeklindeki cevabını, “Allah’ın bütün yaratıklarına karşı merha-
metli olmak, beşerî ilişki lerde dürüstlük ve güvenilirlik, karşılık sız sevgi 
ve fedakârlık, samimiyet ve iyi niyet, kötü eğilimlerden uzak durmak” 
şeklinde açmak mümkündür. Hz. Peygamber de birçok hadisinde insan-
lara her fırsatta güzel ahlak sahibi olmalarını, kötü davranışlardan uzak 
durmalarını önermiştir.19

Özellikle hadislerin konularına göre tasnif edildiği (ale’l-ebvâb) 
kaynaklarımızda ahlaka ve ahlâkî davranışlara açıkça işaret eden hadisler, 
belli ana başlıklar altında sıralanmıştır. Bu başlıklar daha ziyade “edeb/
âdâb”,20 “birr ve sıla”,21 “zühd-rikâk(rekâik)”,22 “isti’zân”23 gibi isimleri 
taşıyan başlıklardır. Diğer taraftan bazı muhaddisler de bizzât “Ahlâk”, 
“Edeb”, “Mekârimü’l-Ahlâk”24 ve “Kitâbu’l-Edeb”25 gibi müstakil kitap-
lar telif etmişlerdir. Bu çalışmalardan açıkça anlaşılmaktadır ki, toplumsal 
hayatın vazgeçilmez prensiplerinin yekûnu olarak değerlendirebileceği-
miz ahlâkî prensipler ve bu ahlâki prensiplerin daima güncellenmesi, ha-
dis âlimlerimizce de öncelikli görevler arasında kabul edilmiştir.

Öte yandan “ahlak”, felsefeciler tarafından da üzerinde en çok du-
rulan kavramlardan biri olmuştur. Felsefeciler ahlakı genel olarak “Belli 
bir toplumun, belli bir dönemde bireysel ve toplumsal davranış kurallarını 
17 Çağrıcı, “Ahlak”, DİA, 2:3.
18 Müslim, “Müsâfirîn”, 139.
19 Buhârî, el-Edebü’l-Müfred, (Beyrut: Dâru’l-Ma’rife, 1986), 91, 94-95; Tirmizî, “Birr ve Sıla”, 62, 

“Zühd”, 29; Ahmed b. Hanbel, 2/392; Ebû Dâvud, “Sünnet”, 15; “Edeb”, 7.
20 Buhârî, “Edeb”, 7/68-125; Müslim, “Âdâb”, 2/1682-1700; Ebû Dâvud, 5/132-424; Tirmizî, 5/80-154; 

İbn Mâce, 2/1206-1257. Bu konuda yazılmış müstakil hadis kitapları da bulunmaktadır (Mesela bk: 
Abdullah b. Mübârek, Kitâbu’l-Birr ve’s-Sıla, (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1991).

21 Müslim, “Birr ve’s-sıla ve’l-âdâb”, 2/1974-2035; Tirmizî, “Birr ve’s-sıla”, 4/309-380. 
22 “Zühd ve rikâk/rekâik” bölümü/bölümleri hadis kitaplarında bir ana başlık olarak ele alınabildiği 

gibi, bazı muhaddisler de zühd ve rikâk hadislerini müstakil bir kitapta toplamışlardır. (Mesela 
bk: Abdullah b. Mübârek, ez-Zühd ve’r-Rikâk, (Riyad, 1995); Ebû Davud, Süleyman b. Eş’as es-
Sicistânî, Kitâbu’z-Zühd, (Kahire: Dâru’l-Mişkât, 1993). 

23 Buhârî, isti’zân, 7/125-144.
24 İbn Ebi’d-Dünyâ, Mekârimü’l-Ahlâk, (Kahire, tarihsiz); Taberâbnî, Mekârimü’l-Ahlâk, (Beyrut: 

Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye 1989).
25 İbn Ebî Şeybe, Kitâbu’l-Edeb, (Beyrut: Dâru’l-Beşâiri’l-İslâmiyye 1999).
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tespit eden ve inceleyen bilim” şeklinde tanımlamışlardır.26 Diğer taraftan 
ahlak kuralları bir nevi “mutlu yaşama” kuralları olarak da değerlendiri-
lebilir. Örneğin ticaret ahlakı, iş ahlakı, hem öğrenen hem de öğreten için 
ilim ahlakı, özetle her bireyin meşguliyet alanıyla ilgili bir takım kurallar 
vardır ve bunların hepsi de genel bir isimle “ahlâk kuralları” olarak adlan-
dırılabilir.

Mesela Hz. Peygamber’in;
- “Kıyamet gününde en çok azab görecek olan kişi, ilminden hiç 

kimsenin faydalanmadığı âlimdir”27 şeklindeki hadisini ilim ahlâkı’na,
- “Yalan yere yemin (belki) malı iyi sattırır, ancak kazancın bereke-

tini yok eder.”28 hadisini ticâret ahlakı’na,
- “Hepiniz çobansınız ve güttüğünüz şeylerden sorumlusunuz...”29 

hadisini sorumluluk ahlakı’na,
- “Kim, benim kendisine merhametli olmamı istiyorsa, yarattıkları-

ma merhametli olsun.”30 kutsî hadisi ile,
“Kızdığı halde, kızgınlığını giderip yumuşak davranış sergileyen 

kişiye, Allah’ın muhabbeti (sevgisi) vacip olur.”31 hadisini kişisel ahlak’a,
- “Müminler birbirleri hakkında samimiyet ve iyi niyet beslerler. 

Ayrı ayrı memleketlerden olsalar da hep birbirlerini severler. Münafıklar 
ise, aynı memleketten olsalar bile, hep birbirlerini aldatırlar.”32 hadisi ile,

- “İnsanlar arasında laf götürüp-getiren, iftira eden ve şiddete baş-
vuranların yeri cehennemdir. Bu vasıflar, bir mü’minde asla bulunmaz.”33 
şeklindeki hadisleri Müslüman’ın ahlakı’na;

- “Sevdiğin dostunu sevmede aşırı olma, zira bir gün gelir ona buğ-
zedebilirsin. Aynı şekilde buğzettiğin kişiye buğzetmede aşırı gitme, zira 
bir gün gelir onu sevmek durumunda kalabilirsin.”34

26 Özlem, Doğan, Etik -Ahlak Felsefesi-, (İstanbul: İnkılâp, 2004), 15-17.
27 Kudâî, Müsnedü’ş-Şihâb, (Beyrut, 1986), 2:171.
28 Kudâî, Müsnedü‘ş-Şihâb, 1:178.
29 Buhârî, “Nikâh”, 81; Buhârî, el-Edebü’l-Müfred, 83. 
30 Taberânî, Mekârimü‘l-Ahlâk, 326.
31 Bağdâdî, Ebû Bekr Hatîb, el-Câmi li-Ahlâkı‘r-Râvî ve Âdâbı‘s-Sâmî, (Mektebetü’l-Meârif, 

Riyad, 1983), 1:354.
32 Taberânî, Mekârimü‘l-Ahlâk, 335.
33 Tarsûsî, Müsned-ü Abdillah İbn Ömer, (Beyrut: Dâru’n-Nefâis 1981), 26.
34 Râzî, el-Fevâid, (Riyad, 1412), 2/8. Hadisin başka kaynakları için bk: Tirmizî, “Birr ve sıla”, 60.
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- “Kim bir işi, (Allah rızası için değil de) başkalarına duyurmak 
için yaparsa, kıyamet gününde Allah, o kişinin o işi ne maksatla yaptığını 
herkese duyurur.”35

- “Kim ömrünün uzatılmasını ve ecelinin ertelenmesini isterse, müt-
takî bir kul olsun ve akrabalarını ziyaret etsin.”36 hadislerini de günlük 
hayattaki ahlak ilke ve prensiplerine örnek verebiliriz.

NEBEVÎ ÇÖZÜMLERDE AHLÂKÎ DUYARLILIK
Dinin aslına taalluk eden temel prensipler, vahye dayanan bütün 

dinlerde aynıdır. Değişiklikler daha ziyade ibadetler ve beşeri münasebet-
ler konusunda olup, bu değişiklikler, insan topluluklarının tekâmül etmiş 
olmasının bir sonucudur. İslam Dini, daha önceki peygamberlere gönde-
rilen ve esasa taalluk eden dinî prensipler bakımından kendisine aykırı 
olmayan bütün hak dinleri kabul eder. Mesela; Hz. Musa’ya verilen şu 10 
emir, bunun yekûnunu en güzel bir şekilde özetlemektedir: 1- Allah’tan 
başka ilâhların olmayacak, 2- Kendin için oyma put yapmayacaksın, 
3- Allah’ın ismini boş yere anmayacaksın, 4- Cumartesi günü hiçbir iş 
yapmayacaksın, 5-Babana ve anana hürmet edeceksin, 6-Adam öldürme-
yeceksin, 7- Zina etmeyeceksin, 8-Çalmayacaksın, 9-Yalan şahitliği yap-
mayacaksın, 10-Komşunun hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin.37

Ancak İslam Dini, kıyamete kadar geçerli ve ilâhî dinler zincirinin 
son halkası olup insanlığın manevi, ahlâkî ve ictimâî ihtiyaçlarını eksiksiz 
karşılayan yegâne din kabul edildiğinden, bu dinden başka bir din tanıyan, 
bir yol tutan kimsenin, bu tutumu ile İslam’a aykırı davranmış olacağı ka-
bul edilir. Şu halde ayette de açıkça görüldüğü gibi, İslam Dininden başka 
bir din’in Yüce Allah katında herhangi bir geçerliliği yoktur.38

Evlilikte Ahlak Güzelliği Tercihi
Evlenmenin ilk adımını eş seçimi teşkil eder. Günümüzde eş seçi-

minde gerek erkek için gerekse kadın için birtakım faktörlerin rol oynadığı 
malumdur. Güzellik ve zenginlik bu faktörlerin başında gelmektedir. An-
35 Râzî, İbn Ebî Hâtim, Kitâbu‘l-Cerh ve‘t-Ta‘dîl, (Beyrut: Dâru‘l-Beşâiri‘l-İslâmiyye, 1952), 

8:129; Hadisin benzer bir rivayeti için bk: Buhârî, “Rikâk”, 336; Müslim, “Zühd ve rikâk”, 47.
36 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, (Kahire, 1415), 7/70.
37 Kitab-ı Mukaddes, “Çıkış”, 20, 32/15, 20/1-17. Ayrıca bk: Ömer Faruk Harman, “On emir”, DİA 

(İstanbul: TDV Yayınları, 2007), 33:347-350.
38 Âl-i imrân, 3: 85;  Kur’ân-ı Kerîm ve Açıklamalı Meâli, 61-62.
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cak güzellik ve zenginlik sürekli bir insanda bulunabilecek özellikler de-
ğildir. Dolayısıyla eş seçerken ahlak güzelliğine de dikkat etmek gerekir. 
Ahlakı güzel olan bir kadın veya erkek aile hayatında mutluluğun anahta-
rıdır ve ahlak güzelliğini de hiçbir şey yok edemez.39 Bunun için Hz. Pey-
gamber: “Bir kadınla dört özelliğinden biri sebebiyle evlenilir: Malı, soyu, 
güzelliği ve dini. Fakat sen dinine bağlı olan kadınla evlen ki, kazançlı 
çıkasın.”40 buyurarak, evlenecek olan erkeklere, eş seçimi konusunda dine 
bağlılığı esas almaları tavsiyesinde bulunmuştur. Aynı tavsiyenin kadınlar 
için de geçerli ve gerekli olduğunu söylemeye gerek bile yoktur. Zira dine 
bağlılık ahlak güzelliğini de beraberinde getirebilecektir.

Bu ve benzeri hadislerde dile getirilenler, insanların ömür boyu 
mutlu olabilecekleri eşleri seçme konusunda dikkat etmeleri gereken 
peygamberî duyarlılıktan ibarettir. Bu tavsiyeler dikkate alındığında yeni 
oluşacak bir aile müessesesinin temelleri daha sağlam atılmış, bu aileden 
yetişecek çocuklar sağlıklı ilişkilerin mevcut olduğu ortamda yetişmiş ola-
cak neticede de sağlıklı toplumlar meydana gelecektir. Hz. Peygamber’in 
kendileriyle iftihar edeceği toplum da hiç şüphesiz bu şekilde, özellikle 
ruhen sağlıklı insanlardan müteşekkil olan toplumlar olsa gerektir.

Hz. Peygamber eş seçimi konusunda sadece erkeklere değil kadın-
lara da bazı tavsiyelerde bulunmuştur. Bunu İmam Şâfiî’nin naklettiği şu 
rivayette de açıkça görmek mümkündür: Şâfiî Risale’de şöyle nakletmek-
tedir: Mâlik b. Enes bize el-Esved b. Süfyan’ın azadlısı Abdullah b. Yezîd, 
o da Ebû Seleme b. Abdurrahman vasıtasıyla Fatıma bt. Kays’tan şöyle 
haber verdi: “Fatıma bt. Kays’ı kocası boşamış, Hz. Peygamber de ona 
İbn Ümmi Mektûm’un evinde iddet beklemesini emretmiş ve iddetin bitin-
ce bana bildir, demiştir. Fatıma bt. Kays der ki: İddetim bitince, Muaviye 
b. Ebî Süfyan ve Ebû Cehm’in bana evlenme teklifinde bulunduklarını Hz. 
Peygamber’e söyledim. Bunun üzerine Hz. Peygamber şöyle dedi: Ebû 
Cehm, sopasını omzundan indirmez. Muaviye ise yoksuldur, malı mülkü 
yoktur. Sen, Üsâme b. Zeyd ile evlen. Fatıma bt. Kays’ın, ben ondan hoş-
lanmıyorum, demesi üzerine Hz. Peygamber, sen Üsâme ile evlen, buyur-
39 Cemal Sofuoğlu, İslam Dini-İnanç- İbadet-Ahlak- Esasları, (İzmir İlahiyat Fakültesi Vakfı 

Yayınları, 1997), 502.
40 Buhârî, “Nikah”, 15; Müslim, “Nikah”, 53; Ebû Davud, “Nikah”, 2; Tirmizî, “Nikah”, 4; İbn 

Mâce, “Nikah”, 6.
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du. Ben de onunla evlendim. Allah onu benim hakkımda hayırlı eyledi ve 
onunla mutlu oldum.”41

Rivayetten anlaşıldığına göre tamamen Hz. Peygamber’in kontro-
lünde gerçekleşen olayda, dul bir kadın olan Fatıma bt. Kays’a, Muavi-
ye b. Ebî Süfyan ve Ebû Cehm evlenme teklif etmiştir. Fatıma bt. Kays, 
bu konudaki şahsi görüşünün ne olduğunu sorduğunda Hz. Peygamber, 
Muaviye’nin yoksul biri olduğunu Ebû Cehm’in ise sopasını omzundan 
indirmeyen biri olduğunu yani eli sopalı olup kendisini dövebileceğini bu 
sebeple karakterinin kötülüğünden dolayı böyle bir evliliğin sağlıklı olma-
yacağını belirterek, evlenme konusunda Üsâme b. Zeyd’i tercih etmesinin 
doğru olacağını belirtmiş ve neticede bu evlilikten mutlu bir aile portresi 
meydana gelmiştir.

Fatıma bt. Kays hadisinde yoksulluk her ne kadar evlenme konu-
sunda erkek için bir dezavantaj gibi görülse de, bu hususun genelleşti-
rilmesinin sakıncalı olabileceğini şu rivayetten çıkarmamız mümkündür: 
Abdülaziz b. Ebî Hâzım-babası-Sehl b. Sa’d es-Sâidî tarîkiyle gelen bu 
rivayette belirtildiğine göre Hz. Peygamber’in yanından zengin biri geçti 
ve Peygamber oradakilere: “Bu adam hakkında ne dersiniz? diye sordu.”42 
Onlar: “Bu adam, bir kadınla evlenmek isteğinde bulunsa nikahlanılma-
ya, birisi için şefaat etse kabul edilmeye, ileriye bir fikir atsa dinlenmeye 
layık bir kimsedir” dediler. Hz. Peygamber bir süre sustu ve bunun ardın-
dan Müslümanların fakirlerinden biri43 geçince: “bu adam hakkında ne 
düşünürsünüz?” diye sordu. Oradakiler bu sefer: “Bu adam, bir kadınla 
evlenmek isteğinde bulunsa nikahlanılmamaya, birisi için şefaat etse ka-
bul edilmemeye, ileriye bir fikir atsa dinlenilmemeye layık bir kimsedir” 
dediler. Bunun üzerine Peygamber: “Şu gördüğünüz fakir olanı var ya, 
zengin gibi dünya dolusu insandan daha hayırlıdır” buyurdu.44

Bu hadisin son kısmında Hz. Peygamber’in dünya dolusu zengine 
değişmediği kişinin her ne kadar fakir olsa da, din ve ahlak bakımından 

41 Şâfiî, er-Risâle, Çev: İ. Çalışkan- Abdulkadir Şener, (Ankara: TDV Yay., 1996), 177; Rivayet için 
ayrıca bk: Müslim, “Talak”, 36; Ebû Davud, “Talak”, 39; İmam Mâlik, “Talak”, 67.

42 Kastallânî’nin belirttiğine göre Hz. Peygamber’in bu soruyu sorduğu kişi Ebû Zerr el-Gıfârî’dir 
(Bk: Kastallânî, İrşâdu’s-Sârî Li-Şerhi Sâhîhi’l-Buhârî, (Beyrut: Dâr-ı SSâdır, 1304), 9:358.

43 Yine Kastallânî’ye göre bu fakir kişi Cüayl b. Sürâka’dır (Bk: İrşâdu’s-Sârî, 9:359).
44 Buhârî, “Rikâk”, 16; İbn Mâce, “Zühd”, 5. 
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güzel olan kişi olduğunu Ebû Hâtim el-Müzenî’nin naklettiği şu hadisten 
çıkarmamız mümkündür: “Dininden ve ahlakından hoşnut olan birisi ge-
lince, onu evlendiriniz. Eğer böyle yapmazsanız, yeryüzünde fitne ve fesat 
çıkar.” Orada bulunanlar: “Ey Allah’ın Rasûlü, fakir olsa da mı?” diye 
sorunca Peygamber: “Dininden ve ahlakından hoşnut olan birisi gelince, 
onu evlendiriniz.” dedi ve bunu üç defa tekrarladı.45 Bu tekrarlardan anla-
şılan odur ki, Hz. Peygamber, evlenilmeye layık olan erkeğin ahlak ve din 
bakımından güzel olması gereken erkek olduğunu belirtmekte ve alternatif 
olarak da bu tür erkekleri teklif ve tavsiye etmektedir.

Adalet, Ahlak ve Güven İlkelerinin Ayrılmazlığı 
Problemlerin çözümünde Hz. Peygamberin gösterdiği duyarlılığı 

hukuk, ahlak, adalet ve güven kavramlarında toplamamız mümkündür. Bu 
konuda O’nun ortaya koyduğu ilkeleri şu örneklerle açıklayabiliriz:

1- “Söylediği sözlerle beni ikna ederek lehine karar verdiğim kişi 
sevinmesin.  Bilsin ki onun eline ateşten bir parça vermişimdir. “Bana ih-
tilâflarınızı getiriyorsunuz. Muhtemeldir ki bir kısmınız diğerine göre de-
lillerini daha güzel ortaya koyabilir ve ben dinlediğime göre onun lehinde 
hükmederim. Bu şekilde kime kardeşinin bir parça hakkını alıp vermişsem 
almasın, zira ona ateşten bir parçayı vermişimdir.”46

2- Suç işleyen kişi kızım Fatıma da olsa, benim onun için yapa-
bileceğim hiç bir şey yoktur: “Hz. Âişe’nin naklettiğine göre, (Kureyş 
kabilesinden asil bir kadın hırsızlık yapmıştı. Kureyşliler, o kadını ceza-
landırmaması için) Üsame’yi Peygamberimizle konuşmaya gönderdiler. 
Bu duruma kızan ve üzülen Hz. Peygamber (sas) şöyle buyurdu: “Sizden 
öncekilerin mahvolmasının sebebi şudur: İçlerinden asil, ileri gelen birisi 
hırsızlık yapınca, onu serbest bırakıyor, zayıf ve fakir bir kimse hırsızlık 
yapınca, onu cezalandırıyorlardı. Allah’a yemin ederim ki eğer Fatıma 
hırsızlık yapsaydı, elbette onun da elini keserdim.”47

3- Boynuzsuz koyun, boynuzlu koyundan hakkını alacaktır: “Ebû 
Hureyre’nin rivayet ettiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Kı-

45 Tirmizî, “Nikah”, 3; İbn Mâce, “Nikah”, 46. 
46 Müslim, “Aķdıye”, 4; Tirmizî, “Ahkâm”, 2; Nesâî, “Âdâbü’l-ķudât”, 13.
47 Buhârî, “Hudûd”, 11.
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yamet gününde her hak sahibine hakkı verilecektir. Hatta boynuzsuz koyu-
nun hakkı, boynuzlu koyundan alınacaktır.”48

4- Karşılıklı Güven Duygusunun sağlanması: Ebû Hureyre’nin be-
lirttiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur. “Yaşamam kendisine 
bağlı olan Allah’a yemin ederim ki, iman etmediğiniz müddetçe cennete 
giremeyeceksiniz; birbirinizi sevmediğiniz müddetçe de gerçekten iman 
etmiş sayılmayacaksınız. Size, yaptığınız taktirde, birbirinizi seveceğiniz 
bir şeyi göstereyim mi? Aranızda selamı (güveni) yayınız!”49 Bu hadi-
se göre Hz. Peygamber, insanların birbirini sevmesine vesile olacak en 
önemli davranışın, güvenmek ve güvenilmek olduğunu yani toplumdaki 
karşılıklı güven duygusunun geliştirilmesi ve yerleştirilmesi olduğunu 
vurgulamaktadır.

Önemli olan hukukun adaleti değil, adaletin hukukudur. Adaletin 
hukuku, insana özgüven verir, önünü açar, içinde yaşadığı toplumun ferdi 
olmaktan mutluluk/güven duyar. Çünkü kendisini ifade etmek için sadece 
kendisine ihtiyaç duyar. Yani kendisini kendisi olarak ifade eder ve ger-
çekleştirir. Öte yandan adalet öyle hassas bir terazidir ki, hukukun kalıp-
larına hapsedilemez.

Nebevî ahlâkî duyarlılıkta temel karakter Kur’ânî çizgideki hak, 
hukuk ve adalet ilkesine son derece bağlılıktır. Kim olursa olsun iltimas-
tan uzak durmak ve hukuki model oluşturmaktır. Hz. Peygamber, toplumu 
ilgilendiren suçlar söz konusu olduğunda, kamu hukukunun gereklerine 
göre hareket etmiştir. Buna mukabil sadece iki kişi veya iki grup arasın-
da meydana gelen kişisel problemlerin çözümünde ise her iki tarafın da 
makul karşılayacağı çözüm yolları sunmuştur. Ama bunu yaparken de af-
fetme ve sulh/barış mekanizmalarını devamlı canlı tutarak, bu iki değeri 
adeta insanların bilinçaltına yerleştirmeye çalışmıştır. Ayrıca ve özellikle 
ahretteki/büyük hesap günündeki hukuk ve adaletin asla şaşmayacağı bi-
lincini, toplumun zihninde daima canlı tutmaya çalışmıştır.

48 Müslim, “Birr”, 60.
49 Müslim, “İman”, 93; Ebû Davud, “Edeb”, 130; Tirmizî, “İsti’zân”, 1. 
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Sonuç
Özellikle peygamber olduktan sonra, içinde yaşadığı toplumun bir-

çok problemini çözme hususunda önemli bir başvuru kaynağı olan Hz. 
Peygamber (sas), bu problemlerin çözümünde toplumsal gerçeklikleri de 
dikkate alarak elinden geldiğince hassas bir davranış sergilemeye özen 
göstermiştir. Zira uygulayacağı bu çözüm örneklikleri, kendisinden son-
raki süreçte de öncelikle İslam toplumu için, son derece önem arz edecek 
bir konumda olacaktır. 

Esasen Hz. Muhammed (sas) problemsiz bir topluma değil aksine 
her bakımdan dejenere olmuş, insanî ve ahlâkî yoksunlukların adeta kol 
gezdiği, kategorize edilerek aşağılayıcı sınıflara ayrılan insanların onu-
runun hiçe sayıldığı, ekonomi ve kabile bazında güçlü olanların yegane 
söz sahibi olduğu yani güçlü olanın zayıf olana hayat hakkı tanımadığı, 
kadınların toplumsal yapıdan silinmeye çalışıldığı bir ortama, kısaca cahi-
liye toplumuna, nebî olarak görevlendirilmişti. Nitekim O (sas), bu çarpık 
toplumsal yapıya işaret edercesine “Ben, ahlakı en güzele tamamlamak/
dönüştürmek için gönderildim/görevlendirildim” buyururken, yeni bir 
toplumun inşasında ya da varlığını sürdürebilmesinde ahlak’ın önemine 
vurgu yaparak, adeta kendisinin en önemli Nebî’lik gerekçelerinden biri-
nin ahlak ilkeleri olduğuna işaret etmekteydi.

Hz. Peygamber’in çözmek durumunda kaldığı problemler sadece 
dinî konularla sınırlı olmayıp, dünyevî-insânî konuları da içermekte idi. 
Hz. Peygamber, kendisinden sonra meydana gelebilecek hukukî ve dinî 
problemlerin çözümü konusunda da, makul ve İslam Dini’nin ruhu ile 
çelişmemek kaydıyla, insanlara insiyatif vermiştir. Bugün problem çöz-
me mekanizmaları sadece Allah ve Rasûlü’nün inhisarıyla sınırlı olmayıp 
makul ölçüler çerçevesinde bütün kişi ve kurumlar tarafından hayatın her 
alanında uygulanabilir olduğunu söylemek mümkündür. Allah Rasulü biz-
lere öncelikle metotları sunmuştur. Nitekim bu metotların büyük oranda 
İslam öncesi dönemleri de kapsadığını, dolayısıyla insan unsuru olan her 
yerde geçerli olabileceğini söylememiz mümkündür. Ayrıca, Hz. Peygam-
berin, bilimsel anlamda ne bir sosyolog ne bir psikolog ne de bir ekono-
mist olmadığı halde, içinde yaşadığı toplumun sosyal ve ekonomik yapı-
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sını iyi bilmesi, vereceği kararlarda ve sunacağı çözüm yollarında, halkın 
sosyo-kültürel yapısını göz ardı etmemesi, dikkati çeken bir başka önemli 
husustur.

Ele aldığımız bu konu çerçevesinde şunları söyleyebiliriz: Geçmiş-
te olduğu gibi günümüzde de insanların karşılaştığı gerek dînî gerekse 
dünyevî-insânî problemlerin çözümünde veya ihtiyaçlarının giderilme-
sinde yardımcı olabilmek için, meşru zeminlerde, Hz. Peygamberin bize 
öğrettiği ve öğütlediği ahlakî ilkeler çerçevesinde biz de problemlerimizi 
çözebiliriz. Haddizatında günlük hayatımızda bu uygulamaları sık sık gö-
rüyor ve yaşıyoruz. Hayatın her alanıyla ilgili, sosyal ve hukuki dengeleri 
bozmayacak ayrıca insandaki psikolojik ve fizîkî/fıtrî yapıyı tahrif etme-
yecek şekilde, daha doğrusu tabîî seyri etkilemeyecek şekilde, çözümler 
geliştirmek, hayatı kolaylaştırmak adına tasvip gören davranışlar olarak 
değerlendirilebilir. Normal şartlarda bir insanın ibadet ve ibadete dayalı 
amellerle geçireceği zaman ile dünya işleriyle geçireceği zaman arasında 
eşitlik olmadığı ortadadır. Dolayısıyla dindarlık düzeyinde sadece ibadet 
ve amelleri ölçü almanın yetersiz kalacağı, ahlak’ın da en az bunlar kadar 
etkili olduğu anlaşılmaktadır. Ahlak normlarından soyutlanıp, sadece iba-
det ve amel miktarına göre dikkate alınan bir dindarlık düzeyi değerlen-
dirmesi, eksik bir değerlendirme olacaktır. Öyle ise kişinin iyi veya kötü 
olarak değerlendirilmesinde ahlâki davranışlarının rolü büyük bir etkiye 
sahiptir.

Üzülerek ifade etmeliyiz ki, ahlaksızlığın, ahlaklılık gibi gösteril-
mesi anlayışı ile karşı karşıyayız. Gayr-i islâmî ve gayr-i insânî davranış 
ve anlayış biçimlerini, dindar olduğunu söyleyerek insanımızın saf, temiz 
dînî duygularıyla alay edercesine lanse eden bazı kişi ve kuruluşların var-
lığına hemen her gün hepimiz şahit oluyor, duyuyor ve kaygıyla takip edi-
yoruz.
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İlk Dönem İslâm Siyasî Tarihinde  
Nebevî Ahlak Modelliği

Şaban ÖZ*1

Giriş

Hz. Peygamber, İslâm’ı tebliği sürecinde hem muhalefette hem de 
iktidarda bulunmuş, iktidarla ya karşıtlık ya da sahiplik ilişkisi içerisine 
girmiştir. Yazımızın konusu, İslâm’ın ilk asrında ve daha çok sahabe son-
rası dönem olmak kaydıyla siyaset ahlakının Nebevî ahlakla ne kadar ör-
tüşüp örtüşmediği meselesidir. Özellikle sahabe sonrası siyasî eğilimlerin 
tezahürleriyle Nebevî modelliğin kıyaslanmasını ve ortaya çıkan sonuçla-
rını ele alacağımız tebliğimizde, İslâm siyasî tarihindeki değişimlerin de 
teşhisî değerlendirmesini yapmaya çalışacağız. Bunun için de öncelikle 
kıyasta ölçümüz olan Hz. Peygamber’in siyasî modelliğinin (Nebevî si-
yaset ahlakı) temel prensiplerini zikretmemiz, Nebevî ahlak modelliğinin 
üzerine kurulu zemini ifade açısından önem arz etmektedir. Böylece son-
raki dönemde gelişen ve kabul gören siyaset ahlakının Nebevî modellikle 
ne kadar uyumlu olduğu ortaya çıkacaktır.

Hz. Peygamber’in siyasî anlamda muhalefette olduğu Mekke ve 
iktidarda bulunduğu Medine dönemlerinde ortaya koyduğu siyasî model-

* Prof. Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. sabanoz@ksu.edu.tr.
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liklerini muhalefette, iktidarda ve iktidarda iken muhalefete bakışı olmak 
üzere üç ana başlık altında incelememiz mümkündür. 

1- Hz. Peygamber’in siyasî muhalefet modelliğinin temel yapı taşla-
rını şunlar oluşturmaktadır:

a. Kendi Doğrularını Yerleştirmek,
b. Doğru Araçları Kullanmak,
c. Ölçülü Vaatler,
d. Ümit Vermek,
e. Alternatif Olmak,
f. Mücadeleci Olmak,
g. Yenilenebilir Strateji,
h. Kuşatıcı Olmak,
i. Lider Duruşu.
2- Hz. Peygamber’in Medine’deki siyasî iktidar modelliğindeki te-

mel prensipler ise şunlardır:
a. İstişare,
b. Adalet,
c. Ahlakîlik,
d. Liyakat,
e. Ahde Vefa,
f. Onur,
g. Uzlaşma,
h. Propaganda.
 3- Medine’deki iç ve dış muhaliflere karşı Hz. Peygamber’in takip 

ettiği siyasetin temel özellikleri ise şunlardan oluşmaktadır:
a. Diplomasi,
b. Müsamahakarlık,
c. Affedicilik,
d. Yasallık,
e. Açıklık.



HZ. PEYGAMBERİN AHLAKININ ALGILANMASI 271

Bütün bu prensiplerdeki ortak nokta; siyasî gerekliliklerin değil, ah-
lakın muhafazasıdır. Binaenaleyh Hz. Peygamber’in her durumda Kur’ân 
temelli prensiplerle hareket ettiğini, maslahatları değil, ahlakî değerleri ön-
celediğini görmekteyiz. 1

Hulefâ-i Râşidîn sonrası Emevîler ve Abbâsîlerin ilk döneminde ya-
şanılan siyasî hâdiseleri bu modellik çerçevesinde değerlendirdiğimizde 
istisnaları olmakla birlikte karşımıza çıkan durumun pek de iç açıcı ol-
madığını belirtmeliyiz. Hz. Peygamber’in miras bıraktığı değerlerin ge-
liştirilerek sonraki nesillere aktarılması, en azından korunması beklenilir-
ken bilakis toplumsal değişimlere bağlı olarak siyasî algıların da değişime 
uğradığını; maslahat, çıkar, güç, dönemin şartları gibi gerekçelerle Hz. 
Peygamber’in siyasî sünnetlerinin (modelliğinin) görmezden gelindiğini, 
tahrif edildiğini, tamamen farklı bir istikamette yeni modelliklerin icat 
edildiğini söyleyebiliriz.

Ahlakî bozulmanın siyasî, kültürel, iktisadî birçok sonucu olduğu 
malumdur. Cinsellik, fücur, zevk ve eğlencelere dalmak, içki, kumar ve 
fuhşun yayılması, şarkıcı cariyeler ve köleler edinme âdetinin artması gibi 
davranışlarda görülmeye başlayan ahlakî yozlaşma; aldatma, yalancı şahit-
lik, sorumluluk hissinin zayıflaması, vicdanın sesine kulak vermeme, sah-
tekârlık, verilen sözleri tutmamak ve emanete hıyanet etmek gibi davra-
nışlarla devam eder. Medeniyet hareketi, bütün bu geniş alanlara yayılmış 
ahlaksızlıkların baskısı altında yoluna devam etmek ve gelişmek için fırsat 
arar. Ancak olumsuz davranışlar ve negatif değerler, olumlu alternatifleri-
nin yerine geçerek çok geçmeden medeniyet hareketini yavaşlatıp çöküşe 
götürür.2

Bu dönemde ahlakî yozlaşmanın en büyük nedeni olarak her alan-
da karşımıza çıkan “değişim faktörü” konusuna kısaca temas etmemiz ge-
rekmektedir. İslâm’ın ilk asrındaki hızlı siyasî değişime bağlı olarak ah-
1 Konuyla ilgili bk. Şaban Öz, “Bir Siyasî Model Olarak Hz. Peygamber”, İslam ve Model İnsan 

Sempozyumu, (Kahramanmaraş, 2018), 49.
2 İmadüddin Halil, İslam Medeniyetine Giriş, çev. Adem Yerinde (İstanbul: Mana Yay., 2010), 

159. Durant da “Abbâsî halifeliği, dış etkilerden ziyade iç etkiler neticesinde bozuldu. Aşırı içki, 
lüks düşkünlüğü, tembellik, hanedana zamanla büyük bir rehavet verdi. Tahta geçenler, devlet 
idaresinden ziyade şahsî zevklerini düşünür oldular. Bu durumda çok geniş bir alana yayılmış 
olan kabile ve eyaletleri birlik halinde tutmak zordu. Irk ve toprak anlaşmazlıkları yüzünden her 
tarafta isyanlar oluyordu.” sözleriyle ahlakî yozlaşmanın sonuçlarına dikkat çekmektedir. Will 
Durant, İslâm Medeniyeti, çev. Orhan Bahaeddin (Ankara: Elips Kitap, 2004), 20.
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lakî değişim de hızlı gerçekleşmiştir. Abdulmelik b. Umeyr’e atfedilen, 
“Bu sarayda acayip şeyler gördüm. Hüseyin’in başını bir kalkanda İbn 
Ziyâd’ın önünde, sonra İbn Ziyâd’ın başını Muhtâr’ın önünde, Muhtâr’ın 
başını Mus’ab b. ez-Zübeyr’in önünde, Mus’ab’ın başını Abdulmelik b. 
Mervân’ın önünde gördüm.”3 şeklindeki söz, âdeta bu dönemde yaşanan 
siyasî değişkenlikteki hızın ifadesi gibidir.   

Değişimin, yöneticiler veya ilim ehli tarafından ya anlaşılamadığı ya 
da anlaşılmasına rağmen güç yetirememelerinden ya da böyle bir dertleri 
olmadığından, değişime direnecek ahlakî prensiplerin korunması veya ye-
nilenmesine çalışılmadığını belirtmeliyiz. Sahabe sonrası siyasî mücadele-
nin önemli bir ismi olan Abdullah b. ez-Zübeyr’in, Abdulmelik’in ordusu 
tarafından öldürülmesiyle birlikte İslâm’ın birinci nesli de tasfiye edilmiş, 
artık ikinci nesil iktidara gelmiş oluyordu. Bu dönemin iktidar mücadele-
sinde Hüseyin, İbnu’z-Zübeyr, Muhtâr, Mervân gibi aynı kuşağa mensup 
isimler kendi aralarında mücadele etmişlerdi. Ancak mücadeleyi bitiren ve 
galip ayrılan taraf bir sonraki nesle mensup Abdulmelik idi. Hiç şüphesiz 
bu durum, sahabenin kendi aralarındaki iktidar mücadelesini bitirenin ve 
galip ayrılanın Muâviye olmasına son derece benzemektedir. Her iki mü-
cadelede de kaybeden neslin ictimaî, siyasî, dinî, iktisadî vb. alanlardaki 
değişimi fark edemedikleri görülmektedir.4

Yazımızda daha çok olumsuz örnekler vermek zorunda kaldık. Her 
ne kadar bu durum, kapsamlı bakış açısından mahrumiyet şeklindeki bir 
eleştiriyi beraberinde getirse dahi mevcut malzemenin bizi bu kabule yön-
lendirdiğini itiraf etmek durumundayız. Zira Peygamber sonrası İslâm 
siyasî hayatında ilk dört halifeden üçü bir şekilde şehit edilmiş; Cemel, 
Sıffîn, Nehrevân gibi tarafların Müslüman olduğu savaşlar yaşanmış; Me-
dine yağmalanmış, Mekke iki defa kuşatılmış, Ka’be mancınıklarla taşa 
tutulmuş, yıkılmış; suçsuz insanlar öldürülmüş; liyakat ve ehliyetin yeri-
ni akrabalıklar, rüşvetler, menfaatler almış, maddi beklentiler öncelenmiş, 
adalet çiğnenmiştir. Hakeza toplumun nasıl bu kadar hızlı bir değişkenlik 
gösterdiğini izah bağlamında yetersiz kaldığımızı da kaydetmeliyiz.
3 Belâzurî, Ensâbu’l-Eşrâf, I-XIII, (I. cildin tahkiki Muhammed Hamîdullah, Mısır: Dâru’l-Meârif, 

tz.), (Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1417/1996), III: 415, 422. Ayrıca bk. İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 
III. baskı, I-XIV (Beyrut: Dâru’l-Ma’rife, 1998), VIII: 593-594.

4 Şaban Öz, Sahabe Sonrası İktidar Mücadelesi (Ankara: Ankara Okulu Yay., 2011), 242.
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Çalışmamızda takip ettiğimiz yöntem ise kronolojik tasnif yerine 
dönemin ahlakî modellikleri üzerinden tematik bir tasniftir. Bu yüzden 
olumsuz ve bunun karşısındaki olumlu örneklikleri aynı başlık altında bir 
araya getirdik. Bütün ahlakî prensipleri ve bunlara dair örnekleri kaydet-
memiz mümkün olmadığından sadece doğrudan siyasetle alakalı olduğunu 
düşündüklerimize yer verdik. Yeri gelmişken tebliğimizin kronolojik dö-
neminin hicrî birinci yüzyıl olduğunu da ayrıca hatırlatalım.

İktidar ve Ahlakî Modellikler
 Doğası gereği siyasetin iktidar ve muhalefet olmak üzere iki tarafı 

olduğu için biz de ilk dönem İslâm siyasî tarihini bu minvalde ele aldık. 
Ancak aslında bunun son derece göreceli bir tasnif olduğu da unutulmama-
lıdır. Zira her iktidar aynı zamanda muhalefete karşı muhalif pozisyonda 
yer almaktadır veya dün muhalefette bulunan, bugün iktidarda olabilmek-
tedir. Dolayısıyla ahlakî modelliklerde görülen zafiyetleri iktidarda görü-
lenler veya muhalefette görülenler olarak tasnif etmek pek doğru bir yak-
laşım değildir. Örneğin; rüşvet, haset, liyakat, israf vb. zayıflıklar sadece 
iktidarda vardır veya sadece muhalefette vardır şeklinde bir konumlandır-
ma sorunlu bir tahdiddir. Bu tasnifteki temel amacımız; siyasî konumlarla 
bu tür zafiyetlerin ilişkisi bağlamındadır. Nitekim iktidar erki, adaleti tesis 
etmek, rüşveti, liyakatsizliği engellemekle; muhalefet ise ilkeli olmak, kan 
dökmemek, istismara tevessül etmemekle yükümlüdür.

 Dönemin siyasî zemini hakkında genel bir çerçeve çizmenin, 
siyasî modelliklerin anlaşılması açısından faydalı olacağı kanaatindeyiz. 
Malum olduğu üzere İslâm toplumunun ilk asrında siyasî anlamda iki fitne 
karşımıza çıkmaktadır. Bunlar, Hz. Osman’ın şehadeti ile başlayıp Muâvi-
ye tek idareci kalıncaya kadar süren birinci fitne dönemi ve Muâviye’nin 
vefatıyla başlayıp Abdulmelik tek idareci kalıncaya kadar geçen ikinci fit-
ne dönemdir. Her iki fitnenin gerekçelerini zikretmemiz esasen sorunla-
rın da arkasındaki temel saikleri tespit açısından önemlidir. Hz. Osman’ı 
ölüme götüren gerekçeler fitne sürecinin başlamasına neden olmuş, fitne 
sürecinde de buna yeni gerekçeler eklenmiştir. Söz konusu gerekçeleri şu 
şekilde sıralayabiliriz:
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1. Grup, şahıs ve ailelerin iktidar arzusu,
2. Sahabe sınıfının tasfiyesi,
3. Toplumsal yapıda görülen değişim (Bedevîler, göç, yeni kurulan 

şehirler),
4. Kalıcı ve bağlayıcı bir siyasî sistemin kurulamamış olması,
5. Ekonomik kaygılar.5

İkinci fitnenin sebepleri olarak ise şunları sayabiliriz:    
1. Ailevî iktidar geleneğinin sürdürülme arzusu veya ailelerin tasfi-

ye edilme çabası,
2. Kalıcı ve bağlayıcı siyasî sistemin kurulamamış olması,
3. Ekonomik beklentiler,
4. Siyasî idarenin tasarrufları,
5. Toplumsal ve idarî yapıda yer edinme mücadelesi (Mevâlî, kabile/

şehir taassubu),
6. Birinci fitne döneminin sonuçları bağlamında ortaya çıkan grup-

ların mücadelesi.
Bu gerekçelere dayanarak birinci fitne ile ikinci fitne arasında pek 

bir farkın olmadığını söyleyebiliriz.6 Esasen her iki fitnede de siyasî li-
derlerin peşinden giden halkın kabul, yaşam, değer gibi algılarındaki fark-
lılaşmanın ayrıca önemli olduğu muhakkaktır. Bütün bu gerekçeler, ilk 
dönem İslâm siyasî hayatında karşılıklı bir dezenformasyonun olduğunu 
göstermektedir.

Hukuk/Adaletin Tesisi
Kamu alanında ahlakın asgarî düzeyde gerçekleşmesi için kanuni-

lik/kanuna bağlılığın yanı sıra hukukun üstünlüğünün de gerektiği7 açıktır. 
Hukukun üstünlüğü, yapılan eylemlerin hukukîliğinin aranması daha doğ-
rusu zaman veya zemine göre değişkenlikler değil de prensiplerin her daim 
gözetilmesi, Nebevî sünnette ciddi karşılığı olan bir uygulamadır. Hz. Pey-
gamber’in kamuyla ilgili uygulamaları sadece anlaşma veya askerî sefer-

5 Öz, İktidar Mücadelesi, 24.
6 Öz, İktidar Mücadelesi, 25.
7 Ali Bardakoğlu, İslâm Işığında Müslümanlığımızla Yüzleşme, 3. baskı, (İstanbul: Kuramer Yay., 

2017), 284.
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lerle sınırlı olmayıp ahlakî misyon itibariyle adaletin tesisi ve yaygınlaştı-
rılması da bu alandaki faaliyetleri arasındaydı.8 Hz. Peygamber, gelenek 
ve kabile düşüncesinin yerini tutmak üzere devlet ve kanun düşüncesini 
–din aracılığıyla– yerleştirdi. İslâm, otoritenin yalnız Allah’a ait olduğunu, 
otoritenin ancak onun adıyla var olabileceğini belirterek, yönetimin adaleti 
gerçekleştirmeyi ve ümmeti korumayı hedeflemesi gerektiğini ortaya koy-
du.9 Ne var ki, zaman içerisinde bu hedef devlet yönetiminden uzaklaştı-
rılmıştır. Bu yüzden de hukukun yerini siyasî beklentiler, siyasî menfaatler 
almıştır. Burada zikrettiğimiz her örneğin bir yönü adalete, hukuka baktığı 
için burada tekrar bunları zikretmeyecek, hukuksuzluğun halkın her ka-
demesini etkileyecek kadar genelleştiğini göstermek üzere tek bir örnekle 
yetineceğiz:

  “Yezîd b. Muâviye’nin valisi olarak Amr b. Saîd, Medine’ye gelin-
ce, Mus’ab b. Abdirrahman’ı şurtanın başına atadı. Sonra Hüseyin b. Ali ve 
Abdullah b. ez-Zübeyr Medine’den ayrılıp Mekke’ye gittiklerinde Medine 
valisi Amr, Mus’ab’a Benî Hâşim ve Benî Esed’in evlerini yıkmasını, on-
lara baskı uygulamasını emretti. Mus’ab, “Bunların bir suçu olmadığını” 
söyleyerek, görevini bırakıp İbnu’z-Zübeyr’e katıldı.”10

Rüşvet 
Ahlakî yozlaşma, daha çok maddi tezahürlerle karşımıza çıkmakta-

dır. Liyakatin yerini asabiyet, paylaşımın yerini bencillik, ümmetin men-
faatinin yerini kabilenin menfaati aldıktan sonra devlet yönetiminde dü-
zen, istikrar ve kalkınmayı beklemek pek de gerçekçi olmayacaktır. Ahlakî 
yönetim, esasen devleti yöneten sistemin de adı olmalıdır.  Hiç kuşkusuz 
bu dönemde en çok karşımıza çıkan ahlakî bozulma, hem iktidar hem de 
muhalefetin sık sık başvurduğu rüşvettir.

İslâm toplumunda rüşvetin çok erken dönemlerde zuhur ettiği gö-
rülmektedir. Nitekim Hakem Olayında bu yola tevessül edildiğine dair ka-
yıtlarımız mevcuttur: “Amr b. el-Âs, İbn Ömer’e “Biz sana biat etmeyi 
düşündük. Sana para versem bu işi, ona senden daha hırslı birine bırakır 
8 Mehmet Özdemir, “Hz. Peygamber’in Bazı Siyasi Uygulamalarının Ahlaki Arka Planı”, 

İslâmiyât, VI/1, (2003), 15-30, 27.
9 A. Aziz Durî, İlk Dönem İslâm Tarihi -Bir Önsöz-, çev. H. Yücesoy (İstanbul: Endülüs Yayınları, 

1991), 76.
10 Zübeyrî, Kitâbu Nesebi Kureyş, IV. Bsk., (Kahire: Dâru’l-Meârif, tz.), 268.
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mısın?” dedi. İbn Ömer, kızgınlıkla atıldı. İbnu’z-Zübeyr elbisesinden tu-
tup onu oturttu… “Yazıklar olsun ey Amr, ahiretini dünyaya sattın. Vallahi 
ben bu iş için ne para veririm ne para kabul ederim ne de bütün insanlar 
razı olmadan onu kabul ederim” dedi.”11 

Emevîlerin ilk dönemlerinden itibaren rüşvetin bir nevi kurumsal-
laştırıldığı hatta bireysel hakların dahi ancak rüşvetle karşılandığı görül-
mektedir: “Muâviye malı, Irak halkını Ali’ye karşı kışkırtmak için kullan-
dı. Oğlu Yezîd de aynı aracı, Irak halkını Hüseyin’i desteksiz bırakmaya 
yöneltmek için kullandı. Aynı şekilde kabile önderlerini ve ileri gelen in-
sanların dostluğunu kazanmak için de kullandı. Emevî halifeleri hep bu 
yolu tuttu. “Siyasî atâ”, “kabile”de siyaset yapmak için rakiplerini sus-
turmak ve muhalefetlerini önlemek üzere onların yeğlediği araçtı…12  Ne 
var ki, “atâ devleti”, kimilerini hoşnut edebiliyor, kimilerini susturabiliyor 
ve kimilerinin de muhalefetlerini erteletebiliyorsa da, istikrarı ebediyen 
sağlamıyordu. Halkın öfkesi kabarıyordu. Kabilelerin birbiriyle çatışması, 
kin tohumlarını ekiyor, fitneler çıkarıyordu hatta bizzat atâ, içteki kinleri 
körüklüyordu… Dolayısıyla silahlı bir başkaldırının yapılması ve bir iç 
savaşın tutuşturulması, her an kolayca mümkündü.”13

Rüşvetin ne kadar yaygınlaştığı ve etkisi konusunda Kerbelâ Vaka-
sında Hüseyin’e söylenenler sanırım maksadımızı ifadeye fazlasıyla ye-
terlidir: “Eşrâf, rüşvet ile çuvallarını doldurdular. Hepsi senin (Hüseyin) 
üzerine birleşti. Onlar sana sadece seni kazanç ve para olarak gördükleri 
için yazmışlardı. Diğer insanların ise henüz kalpleri seninle, ancak yarın 
kılıçları sana çekilmiş olur.”14

İsraf 
İbn Haldûn’un da ifade ettiği üzere, devletleri hızlı bir çöküşe sürük-

leyen en büyük etkenlerden biri israftır.15 Kaosun, iç savaşların, istikrarsız-
11 Belâzurî, Ensâb, III: 119.
12 Câbirî, İslâm’da Siyasal Akıl, çev. Vecdi Akyüz (İstanbul: Kitabevi Yay., 1997), 502.
13 Câbirî, İslâm’da Siyasal Akıl, 507-508.
14 Belâzurî, Ensâb, III: 382. Benzer ifadeleri Hüseyin’in Kûfe yolculuğu esnasında karşılaştığı 

belirtilen Mücemmi’ b. Ubeydillah’ın da söylediği nakledilmiştir; “Eşrâfın rüşvetleri çoğaldı. 
Sana karşı birleştiler. Diğerleri ise kalpleri seninle ancak yarın kılıçları sana çekilmiş olacak” 
(İbnu’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, I-XII (Beyrut: Dâru Sâdır/Dâru’l-Fikr, (I-IV. Ciltler) 1399/1979 
(V-XII. Ciltler) 1402/1982), IV: 49).    

15 “İçine gömüldükleri lüks ve sefahatten dolayı asabiyetleri yok olmuş ve devletleri ortadan kalkmıştır”. 
İbn Haldûn, Mukaddime, I-II, çev. Halil Kendir (İstanbul: Yeni Şafak Yay., 2004), I: 392.
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lıkların sık sık yaşandığı bu dönemde israfın mevcudiyeti aslında şaşırtıcı 
değildir. Zira israfın sosyal adaletsizlikler, gelir paylaşımındaki dengesiz-
likler, yolsuzluklar gibi problemlerin bir neticesi olduğu unutulmamalıdır. 
Dönem insanlarının israfa olan düşkünlüğü, siyasî erkler tarafından da kul-
lanılmıştır. Nitekim Yezîd de bu duruma İbnu’l-Hanefiyye ile görüşmesin-
de işaret etmiştir. Yezîd, Muhammed b. el-Hanefiyye’ye borcunu sorması 
ve onun “Borcum yok” demesi üzerine oğlu Hâlid’e “Başka biri olsaydı, 
isterdi de isterdi” der.16

İsrafın yaygınlaşmasında ciddi etkileri olduğunu düşündüğümüz 
dönem şairlerinin sözlerinden de iktidar-israf ilişkisine dair veriler elde 
etmek mümkündür. Dönemin önde gelen bir şairi aldığı atiyyelerle ilgili 
olarak şunları söylemiştir: “Muâviye bana 100 bin dirhem verdi. Verdiği 
paranın azlığı sebebiyle onu eleştirdim ve ‘Allah bizi senden rahata ka-
vuştursun’ dedim. Yezîd iktidara gelince bana 50 bin dirhem verdi. Son-
ra İbnu’z-Zübeyr’e geldim. Bana bin dirhem verdi. Ben ‘Allah, ömrünü 
uzun etsin. Sen kaldıkça biz hayır üzereyiz’ dedim. Bana, ‘İbnu’z-Zübeyr’e, 
Muâviye ve Yezîd’e etmediğin duayı mı ediyorsun?’ denildi. Ben, ‘Vallahi 
ondan sonra bir domuzun başımıza gelmesinden korktum’ dedim.”17

Ahde Vefa
Hz. Peygamber, bireysel ilişkilerde olduğu kadar, diplomatik ilişki-

lerde de ahde vefayı temel bir ahlakî düstur olarak uygulamıştır. Anlaşmalı 
olduğu hiçbir kabileyi, ahde vefa konusunda hayal kırıklığına uğratmamış-
tır. Hz. Peygamber’in kabilelerle yaptığı anlaşmalardan herhangi birini, ilk 
bozanın veya bozmak isteyenin kendisi olduğuna işaret eden tek bir tarihî 
kayıt yoktur.18 Mamafih Hz. Peygamber sonrası siyasî ilişkilerde ihanete, 
sözde durmamaya, vefasızlığa dair birçok örnek bulmamız mümkündür. 
Öyle ki, bazen bu ihanetlerde herhangi bir sebep dahi aranmaz hale gel-
miştir. Bu dönemdeki siyasî mücadelelerde –istisnaları olmakla birlikte– 
İslâmî değerler, etik kurallar, prensipler değil, tarafların menfaatlerinin 
gerekleri göz önünde tutulmuştur. Bu yüzdendir ki, Hz. Peygamber’in to-
rununa verilen sözler çiğnenmiş, hiçbir ciddi suçlama olmaksızın kendi-

16 Belâzurî, Ensâb, III: 470-471.  
17 Belâzurî, Ensâb, V: 29.
18 Özdemir, “Hz. Peygamber’in Bazı Siyasi Uygulamalarının Ahlaki Arka Planı”, 26.
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si hunharca öldürülmüş, Hz. Peygamber’in şehri yağmalanmış, Ka’be ve 
Mekke taşlanmış, teslim olmalarına rağmen insanlar öldürülmüş, yapılan 
anlaşmalar en ufak bir tereddüt duyulmaksızın çiğnenmiştir.19

İhanetin, sözde durmamanın savaş meydanlarında da karşılığı ol-
ması ise esasen bu tür vakalarda herhangi bir sınır konulmadığının işa-
retidir. Nitekim Abdulmelik ile Abdullah b. ez-Zübeyr’in kardeşi Musab 
arasındaki mücadeleye bu ihanetler damga vurmuştur: “Abdulmelik, ken-
disine yazan yazmayan bütün Irak ileri gelenlerine mektuplar yazdı. İs-
behân’da hepsine yöneticilik vaat etti. Denilir ki ona yazan herkes, ken-
disinden İsbehân yönetimini istemişti.”20 İşin tuhaf tarafı bu mücadeleyi 
kimin kazanacağı belli olmadığı için ihanet girişimlerinin her iki tarafta 
da olmasıdır. Ya’kûbî’nin naklettiği bir metin Abdulmelik’in ordusundan 
da Mus’ab’a bu şekilde mektupların geldiği konu edilmektedir: “Mus’ab 
b. ez-Zübeyr’in kâtibi Medâ b. Ulvân, “Mus’ab öldürüldükten sonra Ab-
dulmelik beni çağırdı. Bana, Mus’ab’ın adamlarından kendisine mektup 
yazıp, emân, hediye, akar istemeyen kimsenin kalmadığını söyledi. Ben, 
“Biliyorum, ey Müminlerin Emîri, aynı şekilde senin adamlarından da bu 
şekilde Mus’ab’a yazmayan kimse kalmadı. Onların mektupları yanımda” 
dedim. O, “Onları getir” dedi. Büyük bir tomar getirdim. Bunu görünce, 
“Bunlara bakmaya ihtiyacım yok, onlar hakkında kalbimi, düşüncemi bo-
zar” dedi ve yakılmasını emretti.”21

Hiç şüphesiz bu dönem ihanetleri içerisinde kaydedilmeyi fazlasıyla 
hak eden hâdise, Abdulmelik’in hilâfet konusunda anlaşma yaptığı Amr 
b. Saîd’i hileyle öldürmesi olayıdır.22 Kaynaklar, Abdulmelik’in yaptığın-
dan ihanet olarak bahsetmekte ve bunun İslâm’daki ilk ihanet olduğunu 
iddia etmektedirler.23 İbn Abbâs’ın Amr’ın öldürülmesi konusunda, “Ey 
insanlar, Abdulmelik amcasının ve halasının oğlunu emân verdikten son-

19 Öz, İktidar Mücadelesi, 431.
20 Zübeyr b. Bekkâr, el-Ahbâru’l-Muveffakiyyât, (Beyrut: Âlemu’l-Kütüb, II. Bsk., 1416/1996), 

426; İbnu’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, IV: 325; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, VIII: 718.   
21 Ya’kûbî, Târîhu’l-Ya’kûbî, I-II (Beyrut: Dâru Sâdır, 1412/1992), II: 266.
22 Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için bk. Öz, İktidar Mücadelesi, 312-313.
23 Bk. İbnu’l-İmâd, Şezerâtu’z-Zeheb fî Ahbâri men Zeheb, I-IV (Beyrut  Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 

tz.), I: 77; Diyâuddîn Rayyis, Abdulmelik b. Mervân -Muvahhidu’d-Devleti’l-Arabiyye- (Kahire: 
Mektebetü Şeyhi’l-Mütercim, tz.), 205.
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ra öldürdü. Ona güvenmeyin, onu doğrulamayın.”24 dediği nakledilmiştir. 
Amr ve Abdulmelik’in karşılıklı bu hareketleriyle beraber bir bakıma Arap 
siyasetinde yeni bir düzen başlıyor, verilen sözlerin veya emânların dahi 
siyasî hedefler uğruna çiğnendiği, iktidar adayları için ne insanî ne dinî ne 
de örfî herhangi bir kuralın, kabulün, prensibin kalmadığı âdeta deklare 
ediliyordu.25   

Liyakat
Hz. Peygamber’in görevlendirmelerde liyakati esas aldığı malum-

dur. Ancak sonraki süreçte liyakatin yerini akrabalık/neseb bağı almıştır. 
Bu konudaki örneklerin çokluğuna bakarak atamalarda akrabalık bağları-
nın esas alınmasının, yeni bir yönetim kaidesi olarak kabul edildiğini söy-
lemek mümkündür.

Liyakat şartının aranmamasının resmî hale getirilmesi, vali veya 
haraç âmili atamalarında akrabalıkların görevlendirilmesinden çok, yö-
netimin hilâfetten saltanata dönüşümüyle başlamıştır. Saltanat ile birlikte 
artık devletin başındaki insanda dahi yetkinlik değil, “birinin oğlu olmak” 
yeterli görülmeye başlandıktan sonra diğer atamalarda hayli hayli bu şart 
görmezden gelinmiştir. Bu tür akraba tayinlerinde herhangi bir çekince du-
yulmaması da aslında bunun ne kadar benimsendiğinin göstergesidir. Bu 
işi zirveye taşıyan Muâviye’nin Yezîd’i hilâfete atamasında da bu yaklaşı-
mı net bir şekilde görmek mümkündür:

 “Saîd b. Osman b. Affân, Muâviye’den Yezîd’in yerine kendisinin 
tevliyesini istemiş ve denildiğine göre; “Çocuğunu üzerimize atadın. Oy-
saki ben ondan baba olarak, anne olarak daha üstünüm.” demiştir. Muâvi-
ye, “Babanın onun babasından hayırlı olması konusunda haklısın. Senin 
annen Kureyş’ten ve onun annesi Kelbli. Ondan daha hayırlı. Senin ondan 
daha hayırlı olduğuna gelince, vallahi benim için senin gibi yeryüzü dolusu 
adam olsa, yine de Yezîd bana hepinizden daha sevgili gelir.” dedi.”26

Dönem toplumunun, atamalarda akrabaları gözetmeye, akrabaların 
tercih edilmesine itiraz etmediğini de kaydetmeliyiz. Muhalif kesimlerin 
atamalarda liyakat şartının aranmadığı şeklindeki eleştirilerinde de temel 
24 Belâzurî, Ensâb, VI: 65.
25 Bk. Öz, İktidar Mücadelesi, 313; Rayyis, Abdulmelik b. Mervân, 205.  
26 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, VIII: 473.
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saik, tercihlere yapılan itirazlara bahane bulmaktı. Bu bağlamda muhale-
fetin itirazlarının, karşı çıktığı verâset sisteminden ziyade ataması yapılan 
şahsın kimliğinden kaynaklandığı kanaatindeyiz. Muâviye’ye teklif olarak 
getirilen “başka birini ataması” önerisi de aslında bu görüşümüzü destek-
lemektedir.27

Haset 
 Nebevî ahlakta zemmedilen huylardan biri olarak kaydedilen ha-

sedin siyaset açısından da tavsiye edilen bir davranış olmadığı açıktır. Ne 
var ki, sahabe sonrası dönemde hem iktidardakilerin hem de muhalefet-
tekilerin bu kötü ahlakî vasfa sahip oldukları görülmektedir. Öyle ki, bu 
huydan dolayı çok ciddi hataların yapıldığını, siyasî zafiyet gösterildiğini 
dahi söyleyebiliriz:

“Rivayet edilir ki; Abdullah b. Safvân b. Ümeyye bir gün Mek-
ke’deki Abdullah b. Abbâs’ın evine uğradı. Orada bir grup öğrencinin fıkıh 
öğrendiklerini gördü. Daha sonra Ubeydullah b. Abbâs’ın evine uğradı. 
Orada bir grubun yemek için hazırlandıklarını gördü. İbnu’z-Zübeyr’in ya-
nına girdi ve “Abbâs’ın şu iki oğlundan biri insanlara fıkıh öğretiyor, diğeri 
insanları doyuruyor. Senin için bir cömertlik kalmadı.” dedi. Bunun üzeri-
ne İbnu’z-Zübeyr, Abdullah b. Mutî’yi çağırdı ve “Abbâs’ın iki oğluna git 
ve onlara de ki, ‘Müminlerin Emîri size benim idaremden çıkın gidin, aksi 
halde şunları şunları yaparım.’ de” dedi.”28 

Bu konudaki bir diğer örneğimiz de yine İbnu’z-Zübeyr ile alakalı-
dır ve açıkçası halifenin kendi atadığı valisini kıskanması gibi izahı ger-
çekten zor bir durumu konu etmektedir:

“İbnu’z-Zübeyr, Abdullah b. Abdirrahman’ı Yemen’de bazı böl-
gelere gönderdi. Abdullah orada mallar dağıttı. Kureyş’e atiyyeler verdi. 
Kureyşliler onu memnuniyet ve şükranla anmaya başladılar. Heyet olarak 
ziyaretine gittiler. Bu, İbnu’z-Zübeyr’e ulaşınca valisini kıskandı. Onu az-
lederek yerine İbrahim b. Sa’d b. Ebî Vakkâs’ı gönderdi. İbrahim oraya 
gidince hesapları incelemek istedi. Abdullah, “Benim hesabımdan sana 
ne? Benim seninle hiçbir işim yok” dedi ve Mekke’ye geldi. İbnu’z-Zü-
27 Öz, İktidar Mücadelesi,  55.
28 İbn Abdilber, el-İstîâb fî Ma’rifeti’l-Ashâb, I-IV, (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1415/1995), 

III: 69.
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beyr’in sorgulamasından korkan Kureyşliler silahlanıp onu karşıladılar… 
İbnu’z-Zübeyr, ona gücünün yetmeyeceğini anlayınca bir şey demedi ve 
evine gitti.”29

Sövgü
İslâm siyasî kültüründe rakiplerin birbirlerine hakaret etmesi, söv-

mesi âdeta gelenek haline gelmiştir. Emevîlerin hutbelerden önce Hz. 
Ali’ye sövme meselesini bir devlet politikası haline getirdikleri malumdur. 
Sövme (zemm) geleneğinin ilk örneklerine yine bu dönemde rastlanılması 
aslında çok şaşırtıcı da değildir. İslâm siyaset kültüründe Emevîlerle birlik-
te zikredilen sövgü (zemm) geleneğinin ilk örneklerinden birini İbnu’z-Zü-
beyr vermiştir: “İbnu’z-Zübeyr bir gün insanlara hitap etti ve konuşmasın-
da Ali’ye sövdü. Bu oğlu Muhammed b. el-Hanefiyye’ye ulaşınca o gelip 
ayaklarının altına bir kürsü koydu ve üstüne çıkarak, “Ey Kureyş toplulu-
ğu, yüzleriniz kararsın! Siz burada iken Ali’ye sövülüyor! Şüphesiz ki Ali, 
Allah’ın düşmanlar üzerine fırlattığı bir oktur…” dedi.”30

Görüleceği üzere ilk dönem İslâm toplumundaki siyasî yönetimin 
duruşu Nebevî modellikten oldukça uzaktır. İster İslâm tarih tezleri arasın-
da yer alan “insanların yöneticilerine benzedikleri” kabulünden ister “na-
sılsanız öyle yönetilirsiniz” prensibinden hareket edelim, bu ahlakî yozlaş-
manın topluma da sirâyet ettiğini kabul etmek durumundayız. Burada dile 
getirilecek olan bir itiraza da yer vermemiz gerekir ki, bu dönemin aynı 
zamanda İslâm’ın fetih asrı olduğu gerçeğidir. Sorulması gereken soru ise; 
bu kadar ahlakî yozlaşmanın olduğu iktidarların fetihleri nasıl gerçekleş-
tirdikleridir. İşte gözden kaçırılmaması gereken husus da burada gizlidir. 
İslâm fetihleri bir yüzyıl boyunca sürmüş değildir. Neredeyse bütün fetih-
ler bir iki halife ile (Hz. Ömer, Velîd b. Abdilmelik) sınırlı kalmış, maale-
sef geriye kalan idarelerde ya iç savaşlar ya lüks ve şatafat hayatı hâkim 
olmuştur.

29 Ebu’l-Ferec el-Isfehânî, el-Ağânî, I-XXVI, (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, II. Bsk., 1992), 
VII: 149.

30 Ya’kûbî, Târîhu’l-Ya’kûbî, II: 261-262; Mesûdî, Murûcu’z-Zeheb ve Meâdinu’l-Cevher, I-IV, 
(Riyad 1973), III: 89.   
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Muhalefet ve Ahlakî Modellikler
İlk dönem İslâm siyaset geleneğinde iktidarların sergilediği bu 

olumsuz örneklere karşılık muhaliflerden doğrusunu göstermek suretiyle 
kendilerine iktidar yolunu açmaları beklenirken maalesef kaydıyla âdeta 
yanlış yapma konusunda iktidarla yarış içerisine girmiş gibidirler. Siyasî 
muhalefet ve ahlakî modelliklere geçmeden bir önceki bölümdeki hatır-
latmamızı tekrarlamakta fayda vardır. Burada zikredilen örnekler sadece 
muhalefete has olumsuzluklar değildir. Aynı örnekleri bizzat iktidar sa-
hipleri de yapmışlardır. Ancak bu başlık altında zikretme nedenimiz; bu 
davranışlardan muhalif pozisyondaki grupların bilhassa uzak durmaları 
beklenildiği içindir.

Muhalefetin Meşruiyeti ve Ahlak 
Hz. Peygamber sonrası İslâm siyaset geleneğinde muhalefet organi-

zasyonlarının son derece sınırlı olduğunu ifade etmek durumundayız. Hz. 
Peygamber’in uygulamaları itibariyle itiraza, karşı çıkmaya, kendi görü-
şünü ifadeye ve hatta itirazlarını savunmaya izin vermesi, teşvik etmesi 
modelliği, zaman içerisinde her muhalif sesi yok etmeye dönüşmüş; öyle 
ki muhalefet olarak “isyan hareketleri”nden başka girişimlere rastlanılma-
mıştır.

Öncelikle ifade etmeliyiz ki, İslâm’da muhalefetin meşruiyeti ahlakî 
bir zemine dayanmaktadır. Nitekim siyasetin meşruiyeti çerçevesinde mu-
halefetin ahlakî zeminine Wellhausen, “Kullar sadece kendi şahısları bakı-
mından iyi işler görmek ve fenalıktan kaçmakla yükümlü değildirler; aynı 
zamanda bu tutumun her yerde hâkim olmasını sağlamalıdırlar; iyi’yi iste-
meli ve kötü’yü yasaklamalıdırlar. Haksızlığa karşı açıkça vaziyet almak 
her ferdin vazifesidir. Mü’min düşüncesini söz ve fiiliyle göstermelidir.”31 
demek suretiyle işaret etmektedir. 

31 Julius Wellhausen, İslamiyetin İlk Devrinde Dinî-Siyasî Muhalefet Partileri, 2. baskı, çev. Fikret 
Işıltan (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yay., 1996), 18. Nevin Abdulhâlık da hemen hemen aynı 
hususu ifade etmektedir: “Şûrâyı ve iyiliği emredip kötülükten alıkoymayı benimseyen ve 
iktidarın devri ve denetlenmesi işlemlerinde rol oynayan muhalefetin meşruluğuna bakışta gerçek 
dayanak, İslâm’ın her zaman ve mekana uygun olmak üzere geldiğinin bilfiil gerçekleşmesi 
için her asrın ele aldığı din asıllarının Kur’ân ve Sünnette belirledikleridir.” Nevin Abdülhâlık 
Mustafa, İslâm Düşüncesinde Muhalefet, 2. baskı, çev. Vecdi Akyüz (İstanbul: Ayışığı Kitapları, 
2001), 388.
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Hz. Peygamber’in muhalefet uygulamasında ahlakîliğin olmazsa 
olmaz olduğu, hedefe ulaşmak için her yolun mübah kabul edilmediği kar-
şımıza çıkmaktadır. Ancak sonraki dönemlerde iktidar peşinde koşan bir-
çok grup için bu prensip yok sayılmış, hedefe giden her yol mübah görül-
müştür. Muâviye hakkındaki çalışmasının sonuç kısmında İrfan Aycan şu 
satırları yazmıştır: “Hz. Ömer ve Osman döneminde Suriye’de uzun süre 
valilikte bulunan Muâviye, bu süre içerisinde edinmiş olduğu siyasî nüfuz, 
askerî ve ekonomik güç sayesinde, idaredeki Emevîler olarak, bir yerde 
katline göz yumdukları Hz. Osman’ın kanını talep etmek suretiyle ortaya 
çıkıp hilâfet iddiasında bulunmuştur. Onun bu iddiası, devleti ele geçirmek 
amacıyla bilinçli ve sistemli bir çıkıştır… Siyasî bir deha olan Muâviye, 
iktidarı ele geçirmek amacıyla bütün yolları denemiş, daima hedefine adım 
adım yaklaşmaya çalışmıştır…”32

Örneklere geçmeden önce şunu daha en başından ifade etmeliyiz ki, 
Hz. Peygamber sonrası İslâm siyasî hayatında tıpkı iktidar gibi muhalefet 
de kendi çıkarlarına hizmet eden ve bu yolda bütün yapılanları onaylayan 
yeni bir tür ahlakî modellik oluşturmuş ve gereğini yapmıştır.

Kan Dökme 
Bu dönemde ister iktidarı muhafaza ister iktidarı ele geçirme konu-

sunda olsun siyasetin taraflarının kan dökme hususunda oldukça cömert 
olduklarını belirtmeliyiz. Az önce de zikrettiğimiz gibi, muhalefet yöntemi 
olarak tek bilinenin isyan olduğu hesaba katıldığında karşılıklı kan dökme-
lerin de esasen normal karşılanması gerekmektedir.

Ele aldığımız dönem itibariyle iktidara isyan noktasında tereddüt 
göstermeyen grup Haricîler idi. Onların ilk nüvelerinin kurrâdan olduğu 
tezi tartışmalarını bir tarafa bırakmak kaydıyla, söz konusu gruba hâkim 
olan bedevî zihniyetin zaman içerisinde dönüşüm yaşadığını belirtmeli-
yiz.33 İbadetlerine son derece düşkün olan bu ilk taife Wellhausen’ın ifade-
siyle “yurdun dilsizleri değildiler”; onlar, dindarlıklarını kendi şahıslarına 
inhisar ettirmiyorlar, aksine kamu işlerine de karışıyorlardı.34

32 İrfan Aycan, Saltanata Giden Yolda Muaviye b. Ebî Süfyân (Ankara: Fecr Yay., 1990), 295.
33 Şaban Öz, “İlk Dönem İslâm Toplumunda Değişime Direnç Üzerine Teşhisî Bir Değerlendirme”, 

KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, VII / 13, (Ocak-Haziran 2009), 57-95, 81-82.
34 Wellhausen, İslamiyetin İlk Devrinde Dinî-Siyasî Muhalefet Partileri, 12.



284 TÜM YÖNLERİYLE HZ. PEYGAMBER VE AHLAKI

 Siyasetin yönlendirdiği ahlakî dönüşümü Haricî muhalefet hare-
ketinde açıkça görmekteyiz. Başlangıçta basit bir mezhebe kabul imtihanı 
olarak giriştikleri sorgulamaları zaman içerisinde amansız bir savaşa dö-
nüştürmekten çekinmemişlerdir: “(Hariciler) Şüphelendikleri herkesi bu 
bakımdan zorlu ve zahmetli bir imtihan’dan geçirirler. Müslüman muârız-
larının kanını hiç çekinmeden dökerler; onların cihad’ı yani sürdürdükleri 
savaş, artık dinsizlere karşı değildir. Aksine doğru inançlı Müslümanlara 
karşıdır. Çünkü Hâricîler bunları Hıristiyan, Yahudi ve Mecûsîlerden daha 
fena, en kötü putperestler olarak görürler ve bu iç sapıklara karşı savaşı en 
önemli görev sayarlar.”35

 Bu döneme hâkim olan zihniyete dair ciddi bir ipucunu ise İb-
nu’l-Esîr’de buluyoruz. Söz konusu hâdiseye göre; Hüseyin’in Kûfelilere 
gönderdiği elçi, İbn Ziyâd tarafından sarayın burçlarından aşağı atılır. Elçi, 
can çekişirken biri çıkarak kafasını kesmek suretiyle öldürür. Etraftaki in-
sanların ayıplaması üzerine elçiyi öldüren, “Ben sadece onu rahatlatmak 
istedim” diyerek kendisini savunur.36 İnsana at muamelesi yapmaktan 
çekinmeyen birilerini, o toplumun nasıl çıkardığını, siyasî tarafları insan 
olarak görmeme kabulünün ne ara yerleştiğini anlamak, izah etmek takdir 
edileceği üzere o kadar da kolay değildir.

İstismar
Günümüz siyaset dünyasında en çok gündeme getirilen, tartışılan 

konuların başında hiç kuşku yok ki, dinin siyasette kullanılması gelmekte-
dir. Özellikle ülkemizde sık sık ya din istismarından ya da din ile siyasetin 
birbirinden ayrılmasından bahsedilmektedir. Ancak her seçim döneminde 
taraflar, dinî değerlere karşı ayrı bir hassasiyet göstermek için yoğun çaba 
harcamaktadırlar. Şunu ifade etmeliyiz ki, bu durum günümüze ve sadece 
bize ait bir durum değildir. Konumuz açısından İslâm’ın ilk döneminde de 
“din istismarı” başlığı altına dâhil edilecek vakalarla karşılaşmaktayız. Ni-
tekim Mus’ab b. ez-Zübeyr’in Basra’ya atanması üzerine yaptığı söylenen 
konuşma, iktidar mücadelesinde tarafların dinî söylemleri kullanma tarz-
larını yansıtması açısından dikkat çekicidir. Rivâyete göre minbere çıkan 
Mus’ab, insanlar toplanınca, “Firavun yeryüzünde azmış, halkını bölmüş, 
35 Wellhausen, İslamiyetin İlk Devrinde Dinî-Siyasî Muhalefet Partileri, 19-20.
36 İbnu’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, IV: 43.  
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içlerinde güçsüz bulduklarının oğullarını boğazlıyor, kadınlarını sağ bıra-
kıyordu. Şüphesiz o bozgunculardandı”37 ayetini okuyup eliyle Şam veya 
Kûfe tarafını, “Biz ise bu güçsüz düşürülenlere iyilikte bulunmak, önderler 
kılmak, vâris yapmak, onları o yerde hâkim kılmak, Firavun, Hâmân ve 
ikisinin ordularına da çekindikleri şeyleri göstermek istiyorduk”38 ayetini 

okuyup eliyle Hicâz tarafını gösterir.39

Hz. Peygamber ve Râşid Halifelerden sonraki hilâfet mücadelesin-
de en çok zikredilen husus dinî söylemlerdir. Propaganda veya antipropa-
ganda için dine yapılan atıflar birinci fitne döneminde başlayan sürecin 
devamı gibi olmakla beraber, zamanla işin istismara vardırıldığını söyle-
yebiliriz. Dinin bu şekilde –çağdaş söylemle– siyasete alet edilmesi, tepki-
sel duruşları da beraberinde getirmiştir. Bu duruma tepki göstererek siyasî 
söylemini, iktisadî vaatler üzerine kurmaya çalışanlar da çıkmıştır. Dinin 
istismarına karşı çıkıp siyasî kazanımlar elde etmek isteyenler konusunda 
en dikkat çekici örnek Amr b. Saîd el-Eşdak’tır. Amr’ın Dimeşk’i ele ge-
çirdiği sırada insanlara hitap ettiği konuşması şu şekildedir: “Ey insanlar, 
bu minbere benden önce çıkan her Kureyşli, cennet ve cehennemin ona 
ait olduğunu, kendisine itaat edilirse cennete, isyan edilirse cehenneme 
gidileceğini iddia etti. Ben size haber veriyorum ki cennet de cehennem de 
Allah’ın elindedir. Bu konuda benim elimde bir şey yoktur. Ancak ben size 
eşitlik ve atiyye vaat ediyorum.”40

 Bu meselenin diğer tarafını ise din ve değerlere karşı lakaytlık 
oluşturmaktadır. Söz konusu dönemde iktidar hırsının, hiçbir sınır tanı-
madığı, değerleri yıpratma veya imha konusunda oldukça etkili olduğunu 
gösteren birçok örneğe sahibiz. Bunlar arasında, Mervân’ın Medine üze-
rine gönderdiği ordu komutanı Hubeyş b. Dülce’nin Resûlullah’ın minbe-
rinde hurma yiyip çekirdeklerini Medinelilere atmasının41 en hafiflerinden 
biri olduğunu kaydetmeliyiz. Zira Emevî iktidarına başkaldırarak hilâfeti 

37 Kasas, 28/4.
38 Kasas, 28/5-6.
39 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, VIII: 689.
40 Taberî, Târîhu’l-Umem ve’l-Mülûk (Târîhu’t-Taberî), I-VI (Beyrut: 1988), III: 510.
41 Bk., Belâzurî, Ensâb, VI: 290-291. el-İmâme’de ise, İbn Dülce’nin Resûlullah’ın minberinde 

ekmek ve et yediği, su isteyip abdest aldığı anlatılmıştır. Bk., İbn Kuteybe, el-İmâme ve’s-Siyâse, 
I-II, (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1422/2001), II: 193. Ayrıca bk., İbn Abdirabbih, Kitâbu’l-
Ikdi’l-Ferîd, I-VIII, (Beyrut: Mektebetu’l-Asriyye, 1423/2003), V: 140.
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elde etmiş olan Abdullah b. ez-Zübeyr’in bu konuda yaptıkları çok daha 
ileri boyuttadır: Abdullah b. ez-Zübeyr, “Benî Hâşim’in üzerine gitti. On-
lara karşı şiddet ve düşmanlık gösterdi. Öyle ki, işi hutbede Peygamber’e 
salâtı dahi bırakmaya kadar vardırdı. Ona “Niçin Nebi’ye salâtı terk ettin?” 
denildiğinde o, “Şüphesiz ki kötülük ehli, onun zikrini duyunca boyunları-
nı uzatıyorlar. Onu işittiklerinde kafalarını kaldırıyorlar.” dedi.”42

Aynı Abdullah b. ez-Zübeyr’in, Medine valisi Ubeyde b. ez-Zü-
beyr’in minberde “Allah’ın 500 dirhemlik bir deve için Salih kavmine ne 
yaptığını biliyorsunuz” dediği İbnu’z-Zübeyr’e ulaşınca, “Şüphesiz bu 
hafife alma” diyerek onu azletmesini anlatan rivâyet,43 bu konuda siyasî 
tarafların aslında pek de tutarlı olmadıklarını göstermektedir.

Şûrâ
Hz. Peygamber sonrasındaki iktidar mücadelelerinde sık sık tarafla-

rın şûrâya çağırdığı malumdur. Ancak bu söylemin, çağrı sahibinin siyasî 
konumuna göre değiştiğini de kaydetmeliyiz. Zira iktidarda olup da böyle 
bir söylemde bulunan veya yapılan çağrıya icabet eden örneğimiz yok gi-
bidir.  Bu konuda İbn Sa’d’ın İbnu’z-Zübeyr hakkında söyledikleri sanırım 
kastımızı ifadeye yeterlidir: “Misver b. Mahreme ve Mus’ab b. Abdirrah-
man ölünce İbnu’z-Zübeyr açıktan kendisine biat etmeye çağırdı. İnsanlar 
da ona biat ettiler. Daha önce o, işin şûrâ ile olması gerektiğini söylüyor-
du.”44

Aslında İbnu’z-Zübeyr’in yaptığı, daha önceden Cemel ittifakının 
ve Muâviye’nin, Ali’ye; Abdullah b. ez-Zübeyr’in Muâviye ve Yezîd’e tat-
bik etmiş olduğu siyasî beklentilerini o sloganın arkasına gizleyip iktidarı 
bu söylemle yıpratma ve kamuoyunun efkâr-ı umumiyesini yanına çekme 
yönteminden başka bir şey değildir.45

42 Ya’kûbî, Târîhu’l-Ya’kûbî, II: 261. Ayrıca bk., Belâzurî, Ensâb, V: 333, VII: 133; İbn Abdirabbih, 
Kitâbu’l-Ikdi’l-Ferîd, V: 149.

43 Bk. İbnu’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, IV: 207; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, VIII: 663.
44 İbn Sa’d, et-Tabakâtu’l-Kübrâ, I-IX, (Beyrut: Dâru Sâdır, tz.), V: 160. Belâzurî, “Mus’ab b. 

Abdillah ez-Zübeyrî, “Yezîd’in ölümünden sonra kendi hilâfetine çağırdı. Bundan önce şûrâya 
çağırıyordu” (Belâzurî, Ensâb, V: 358) ve Mutahhar b. Tâhir, “O, Yezîd b. Muâviye zamanında 
insanları yönetime ve şûrâya çağırıyordu. Yezîd ölünce, kendisine biat etmeye, hilâfet iddiasında 
bulunmaya başladı” (Mutahhar b. Tâhir el-Makdisî, el-Bed’u ve’t-Târîh, Mektebetu’s-Sakâfeti’d-
Dîniyye (Kahire, tz.), VI: 18) demişlerdir.  

45 Öz, İktidar Mücadelesi, 195-196.
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Bu ve diğer örnekleri bir araya topladığımızda ortaya çıkan sonuç; 
siyasî rakiplerin hem kendi içlerinde hem de birbirlerine karşı söylem-ey-
lem tutarsızlıklarını yoğun bir şekilde yaşadıklarıdır. Rakiplere karşı dile 
getirilen şûrâ ilkesi, söz konusu kendileri olunca akıllarına gelmediği gibi, 
takip edilen mücadele yöntemlerine getirilen eleştiriler de çok geçmeden 
eleştiri sahiplerinin yöntemi haline geliyordu.46

İlkesizlik
Sahabe sonrası siyasî eğilimleri tek kelime ile özetlememiz gere-

kecek olsa muhtemelen en uygun kelime “ilkesizlik” olacaktır. Ve işin acı 
tarafı ise bunun sadece siyasîlerle sınırlı kalmamasıdır. Öyle ki, Kumey-
ha’nın, “Osman’ın intikamı her hevâ ve temah ve her kin sahibinin sloganı 
oldu. Şaşılacak olan; bunlardan bazılarının âsileri Osman üzerine kışkırt-
mış olmalarıydı.”47 şeklindeki sözleri “ilkesizliğin” topluma nasıl sirayet 
ettiğinin de göstergesidir.

Bu dönemdeki siyasî taraflar hiçbir zaman gerçek niyetlerini, he-
deflerini ilân etmiyorlar, tam tersine hep başka talepleri, istekleri ileri sü-
rüyorlar, ilkeli bir duruştan oldukça uzak bir tavır takınıyorlardı. Nitekim 
Emevî iktidarında Yezîd’in hilâfetiyle birlikte işler oldukça karışmış, yeni 
bir süreç başlamış, farklı grup ve şahıslar iktidar mücadelesine girişmişler 
veya iktidara karşı direnmişlerdir. Burada haklılık veya haksızlık temeli 
üzerinde bir fikir yürütmemekle beraber meselenin, “Yezîd’in veliahtlığı-
nın/hilâfetinin meşruiyeti” sorunundan daha çok, iktidara ulaşma meselesi 
olduğunu ifade etmeliyiz. Bu amaç için de kimi zaman “meşruiyet”, kimi 
zaman “hak sahibi olma”, kimi zaman da “kan talebi” gerekçe olarak kul-
lanılmış, tarafların birbirlerine bakışını “beklentiler” şekillendirmiştir.48

İlkeli siyasî söylem geliştirme konusunda Haricîlerin hakkının tes-
lim edilmesi gerekliliği ise âdeta ağır bir ironi gibidir. Her ne kadar sergile-
dikleri ilkeli duruş, nihai anlamda işledikleri cinayetlerin mazereti olmasa 
da en azından bazı konulardaki tutumlarından dolayı –belki de bu tür ör-
nekliklerin pek görülmüyor olmasından– takdiri hak etmektedirler:

46 Öz, İktidar Mücadelesi, 431.
47 Câbir Kumeyha, el-Muârada fi’l-İslâm beyne’n-Nazariyye ve’t-Tâtbîk (Kahire: Dâru’l-Celâ, 

1988), 184.
48 Öz, İktidar Mücadelesi, 62.
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“Hâricîlere Mus’ab b. ez-Zübeyr’in ölüm haberi ulaştı. Haber ken-
dilerine Mühelleb’ten ve adamlarından önce ulaşmıştı. Hâricîler onlara,

-Mus’ab hakkındaki görüşünüz nedir? dediler.
Mühelleb’in adamları,
-Hidayete götüren imâmdır, dediler.
-Dünyada ve ahirette dostunuz mu?
-Evet.
-Siz, onun diri iken de ölüyken de dostu musunuz?
-Biz, onun diri iken de ölü iken de dostuyuz.
-Abdulmelik b. Mervân hakkında ne düşünüyorsunuz?
-O, lanetlinin oğludur. Biz ondan berîyiz. Yanımızda kanı helaldir.
-Siz, ondan dünyada da ahirette de berî misiniz?
-Evet.
-Siz, onun diri iken de ölü iken de düşmanı mısınız?
-Size düşman olduğumuz gibi evet.
-İmâmınız Mus’ab, Abdulmelik tarafından öldürüldü. Bizce yarın 

Abdulmelik imâmınız olur! Siz şimdi ondan teberrî ediyor, babasına lanet 
okuyorsunuz.

-Ey Allah’ın düşmanları yalan söylüyorsunuz! dediler.
Bir sonraki gün Mus’ab’ın öldürüldüğü haberi ulaşınca Mühelleb, 

Abdulmelik b. Mervân adına insanlardan biat aldı. Hâricîler gelerek,
-Mus’ab hakkında ne düşünüyorsunuz? Dediler.
-Ey Allah’ın düşmanları, onun hakkındaki görüşümüzü size söyle-

meyeceğiz, dediler. Onlar Hâricîlerin yanında kendilerin yalanlamak iste-
mediler. Hâricîler,

-Dün söylediğinize göre o, sizin dünyada da ahirette de dostunuzdu. 
Siz onun diri iken de, ölü iken de dostuydunuz. O halde bize Abdulmelik 
hakkındaki görüşünüzü söyleyin! Onlar,

-Bizim imâmımız ve halifemiz, dediler. Biat ettikleri için farklı bir 
şey söyleyemediler. Ezârika onlara,

-Ey Allah’ın düşmanları, siz dün dünyada da ahirette de ondan te-
berrî ediyordunuz. Diri iken de ölü iken de onun düşmanı olduğunuzu id-
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dia ediyordunuz. Başınızdaki imâmınız öldürüldü. Hangisi haklı hangisi 
hidayete ermiş, hangisi dalalette?

-Ey Allah’ın düşmanları işlerimizi üstlenene razıyız. Ona razı oldu-
ğumuz gibi buna da razıyız. 

Hâricîler,
-Allah’a yemin ederiz ki hayır, fakat siz şeytanın kardeşlerisiniz. Za-

limlerin dostusunuz, dünyanın kölelerisiniz, dediler.”49

Toplumda birilerinin bütün olumsuzluklara rağmen siyasî tarafların 
ilkesizliğine dikkat çektiğini, karşı çıktığını da eklemeliyiz. Bu konudaki 
örneğimiz ise Medinelilerin Yezîd’e hurûc için gerekçe olarak ileri sürdük-
leri hususlara Muhammed b. el-Hanefiyye’nin tepkisidir:

“Abdullah b. Ömer b. el-Hattâb ve Abdullah b. Mutî’ Kureyşli ve 
Ensâr’dan adamlarla İbnu’l-Hanefiyye’ye geldiler ve “Bizimle beraber 
çık, Yezîd’le savaşalım” dediler. Muhammed b. el-Hanefiyye onlara, “Ne 
üzerine onunla savacağım. Ben onu hal’etmemişken?” dedi. Onlar, “O, kâ-
fir ve fâcirdir. İçki içiyor, fısk çıkartıyor” dediler. İbnu’l-Hanefiyye, “Al-
lah’tan korkmuyor musunuz? Sizden biriniz bu zikrettiklerinizi onun yap-
tığını gördü mü? Ben sizin onunla bulunmanızdan çok daha fazla onunla 
bulundum. Onda bir kötülük görmedim” dedi. Onlar, “Sen onun durumuna 
muttali olamadın” dediler. O, “Siz onlara muttali oldunuz mu? Şayet o 
yaptı ve siz sessiz kaldı iseniz onun ortaklarısınız demektir. Yok, muttali 
olmadı iseniz bilmediğinize şâhitlik ediyorsunuz demektir” dedi.”50

Şahsî Çıkar
Aslında bu başlık hem iktidarda hem de muhalefette yoğun bir 

şekilde karşılaşılan en ciddi ahlakî yozlaşmadır. Din, devlet veya değer-
ler, prensipler yerine tamamen bireysel çıkarların öncelendiği, bireysel 
menfaatlerin tek endişe noktası haline geldiği bir dönemden bahsetmek 
mümkündür. Toplum veya şahısların siyasî rakipler arasındaki tercihlerini, 
dindarlık, cesaret veya liyakat gibi şahsî özellikler değil, daha çok kişisel 
çıkarların kim tarafından karşılanacağı belirlemiştir. Her siyasî grubun dinî 
bir söylem veya zemine sahip olduğu iddiası, aslında dile getirilen dinî 
49 Taberî, Târîhu’l-Umem ve’l-Mülûk, III: 527. Ayıca bk. Belâzurî, Ensâb, VII: 172; İbnu’l-Esîr, 

el-Kâmil fi’t-Târîh, IV: 334.
50 Belâzurî, Ensâb, III: 471.
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argümanların genel halk kitlesi tarafından talî bir mesele olarak algılan-
dığının da bir göstergesidir. Teşkilatçılık, propaganda, yönetim becerisi, 
asabiye gibi hususlar, siyasî mücadelelerde başarı veya başarısızlığı belir-
leyici unsurlar olmuştur.51

İlk dönem İslâm siyasî tarihinde şahsî çıkarların, bütün değerlerin 
önüne alındığını ve açıkçası bütün eylemleri belirleyen tek unsur haline 
geldiğini gösteren birçok örnek vardır. Dolayısıyla burada en dikkat çekici 
olanlardan bir iki örnek vermekle yetineceğiz. Bu konudaki ilk örneğimiz, 
her ne kadar sıhhati konusunda herhangi bir şey söylemek zor olsa da as-
lında ya dönem ya da sonraki dönem toplumunun hâdiseye bakışını ifade 
açısından enteresan bir anlatıdır. el-İmâme müellifinin naklettiği hâdise 
şu şekildedir:  Yezîd, Abdullah b. ez-Zübeyr üzerine göndermek için ordu 
hazırlarken dîvâna kayıtlı olanlara Mekke üzerine çıkma zorunluluğu ge-
tirdi. Onlar çıkmak istemiyorlardı. Ya bir bedel getirecekler ya da çıkacak-
lardı… Hâris b. Mâlik b. el-Bersâ, 500 dirheme bir adam kiraladı. Hâris, 
kiraladığı adama, “İster misin sana bir 500 dirhem daha vereyim de annen-
le nikâhlan” dedi. O, “Utanmıyor musun?” dedi. Hâris, “Annen bir yerde 
sana haram kılındı, Ka’be ise falan falan yerlerde Kur’ân’da sana haram 
kılındı” dedi. Daha sonra onu Amr b. Saîd’e getirdi ve “Sana bir adam ge-
tirdim ki, annesiyle nikâhlanmasını emretsen, nikâhlanır” dedi. Amr ona, 
“Allah sana lanet etsin” dedi.”52

Bu dönemde şahsî menfaat temini için kimi zaman sahtekârlıklara 
başvurulduğu da oluyordu: “Amr b. ez-Zübeyr, Muâviye adına Mervân b. 
el-Hakem’e uydurma bir mektup yazarak kendisine para verilmesini istedi. 
Mervân da verdi. Muâviye bu haberi öğrenince Mervân’a mektup yazarak 
Amr’ı aldığı parayı ödeyinceye kadar hapsetmesini emretti...”53

İşin kayda değer bir diğer yanı ise, sadece siyasîlerin değil, onları 
takip eden halkın da önceliğinin şahsî menfaatleri olmasıdır. İbn Abdirab-
bih’in “İbnu’z-Zübeyr’in para vermemesi yüzünden kalpleri değişti”54 şek-
lindeki ifadesi dönem toplumunun siyasîlere bakışının özeti gibidir.
51 Öz, İktidar Mücadelesi, 432.
52 İbn Kuteybe, el-İmâme ve’s-Siyâse, II: 181.
53 Abdullah b. ez-Zübeyr’in, borcu üstlenmesi üzerine serbest bırakılmıştır. Ebu’l-Ferec, el-Ağânî, 

XXI: 22.
54 İbn Abdirabbih, Kitâbu’l-Ikdi’l-Ferîd, V: 143.
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Şahsî menfaat beklentilerinin isyanların arka planındaki en etkili ge-
rekçe olduğunu da yeri gelmişken ifade etmeliyiz. Hilâfet veya idarecilik 
beklentisi, maddi kaynaklara ortak olamama gibi nedenlerden ötürü bir-
çok isyanın ortaya çıktığı görülmektedir. Nitekim konuyla ilgili örneğimizi 
Belâzurî aktarmaktadır:

“Yezîd’in valisi Selm b. Ziyâd, Horasan’dan ayrılırken Abdullah b. 
Hâzim es-Sülemî ile Nîsâbûr’da karşılaşmış, Selm ona Horasan’a vekil 
olarak atama yazısı ve 100 bin dirhem de para desteği vermiş ancak Bekr 
b. Vâil ve diğerlerinden birçok insan toplanarak onun bu atamasını, “Ho-
rasan’ı bizsiz mi yiyecekler?” gerekçesiyle reddederek İbn Hâzim’e saldır-
mışlardır…”55

Menfaat temini, çıkarların gözetilmesi, her türlü değerin çıkar kar-
şısında imhası şeklinde onlarca tezahürü olan bu ahlakî yozlaşmanın bir 
parça insanın doğasıyla da alakalı olduğunu kabul etmek durumundayız. 
Ancak Hz. Peygamber’in Nebevî modelliğini düşündüğümüzde bu beşerî 
zafiyetin en azından bir sınırı olması gerektiğini kaydetmeliyiz.

 Sonuç
İslâm ahlakını sadece güzel huy şeklinde ele almak, onun kapsama 

alanını son derece sınırlandırmak olacaktır. Oysa İslâm ahlakı, siyasetten 
ekonomiye sosyal hayattan uluslararası ilişkilere kadar çok geniş bir yelpa-
zede değerlendirilmelidir. Biz bu yazımızda Hz. Peygamber sonrası siyasî-
lerinin yaptıklarını, Hz. Peygamber’in hem muhalefette hem de iktidarda 
sergilediği siyaset modelliğiyle karşılaştırma yoluna gittik.

Peygamber sonrası iktidar mücadelesi veren veya iktidarda tutun-
mak isteyen grupların Nebevî modelliklere söylem bazında başvurmala-
rının ancak kendi siyasî ikballerine uygun düşmesi halinde olması, işin 
dikkat çekici noktasıdır. Bununla beraber dönem itibariyle Nebevî siyasî 
modellik ortak paydasına sahip ender siyasî söylemler (Hz. Hüseyin gibi 
veya isyan halindeki Abdullah b. ez-Zübeyr gibi), kitlelere ümit aşılamış-
tır. Ancak bu söylemler, ya daha başlamadan iktidar tarafından ortadan kal-
dırılmış ya da iktidarı elde edince ciddi değişime uğramışlardır.

55 Belâzurî, Fütûhu’l-Buldân, (Beyrut: Müessesetü’l-Meârif, 1407/1987), 582-583.
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İlk dönem İslâm toplumundaki siyasî kaos ve iç savaşları izah nok-
tasında da ahlak dezenformasyonuna yer verilmesi gerekmektedir. İnsanla-
rın iktidar için birbirinin boğazına sarıldığı bu dönemin gerekçelerini izah 
bağlamında ahlak-ı Resul’den uzaklaşmanın başat nedenlerden biri olduğu 
yukarıda bazılarını zikrettiğimiz örneklerden anlaşılmaktadır.

Hâdisenin en önemli yanı ise şüphesiz günümüze bakan kısmıdır. 
Her ne kadar ilk İslâm toplumu ile bizim aramızda on dört asırlık bir za-
man farkı var ise de en nihayetinde aynı hataların aynı sonuçları vermesi 
bakımından Nebevî modelliğin günümüze yansımasını/uygulamasını orta-
ya koyabilmek için söz konusu dönemin siyaset ahlakı açısından yeniden 
ele alınmasının gerekliliği açıktır. Buna bağlı olarak geliştirilecek siyasî 
ahlak modelliği, günümüzde hem ülke hem de ümmet açısından son derece 
faydalı olacaktır. Zira sık sık ülke siyasetinde de karşılaştığımız sorunların 
aynı başlıklarla tasnif edilebilirliğinin tesadüfî olmadığı muhakkaktır.

Son olarak, Nebevî ahlakın her ne surette ve neye mal olursa olsun 
“mutlak iktidara ulaşma” gibi bir hedefi, hiçbir surette onaylamadığının 
altını çizmeliyiz. Ancak Hz. Peygamber sonrası dönemde iktidarda olan-
ların yaptığı gibi, muhalefetin de iktidarın ahlakî yozlaşmasından etkile-
nip kendi ahlakını ürettiğini söyleyebiliriz. Öyle ki, aradan geçen bunca 
zamana rağmen hala bir muhalefet geleneğimizin olmamasının en büyük 
müsebbiplerinden biri hiç kuşku yok ki, işte bu siyasî muhalefet ahlakının 
bir türlü inşa edilememiş olmasıdır.

Kaynakça
Aycan, İrfan. Saltanata Giden Yolda Muaviye b. Ebî Süfyân. Ankara: 

Fecr Yay., 1990.
Bardakoğlu, Ali. İslâm Işığında Müslümanlığımızla Yüzleşme. 3. 

Bsk., İstanbul: Kuramer Yay., 2017.
Belâzurî, Ahmed b. Yahyâ b. Câbir. Ensâbu’l-Eşrâf. I-XIII, tkd., thk. 

Süheyl Zekkâr-Riyâd Ziriklî, (I. Cildin tahkiki Muhammed Hamîdullah, 
Mısır: Dâru’l-Meârif, tz.), Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1417/1996.



HZ. PEYGAMBERİN AHLAKININ ALGILANMASI 293

Belâzurî. Fütûhu’l-Buldân. Thk. Abdullah Üneys et-Tıbâ’-Ömer 
Üneys et-Tıbâ’, Beyrut: Müessesetü’l-Meârif, 1407/1987.

Câbirî, Muhammed Âbid. İslâm’da Siyasal Akıl. Çev. Vecdi Akyüz, 
İstanbul: Kitabevi Yay., 1997.

Durant, Will. İslâm Medeniyeti. Çev. Orhan Bahaeddin, Ankara: 
Elips Kitap, 2004.

Durî, A. Aziz. İlk Dönem İslâm Tarihi -Bir Önsöz-. Çev. H. Yücesoy, 
İstanbul: Endülüs Yay., 1991.

Ebu’l-Ferec, Ali b. Hüseyin b. Muhammed b. Ahmed el-Isfehânî. 
el-Ağânî. I-XXVI, II. Bsk., thk: Abdulemîr Ali Mehennâ - S. Yûsuf Câbir, 
Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1992.

Halil, İmadüddin. İslam Medeniyetine Giriş. Çev. Adem Yerinde, 
İstanbul: Mana Yay., 2010.

İbn Abdilber, Ebû Ömer Yûsuf b. Abdillah b. Muhammed b. Abdil-
ber el-Kurtubî. el-İstîâb fî Ma’rifeti’l-Ashâb. I-IV, thk, tlk: Ali Muhammed 
Muavvıd-Âdil Hamîd Abdilmevcûd, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 
1415/1995.

İbn Abdirabbih, Ebû Ömer Ahmed b. Muhammed. Kitâbu’l-Ikdi’l-
Ferîd. I-VIII, thk: Muhammed Abdulkâdir Şâhîn, Beyrut: Mektebetu’l-As-
riyye, 1423/2003.

İbn Haldûn, Abdurrahman b. Muhammed. Mukaddime. I-II, çev: 
Halil Kendir, İstanbul: Yeni Şafak Yay., 2004.

İbn Kesîr, Ebu’l-Fidâ İsmail b. Ömer el-Kureyşî. el-Bidâye 
ve’n-Nihâye. I-XIV, III. Bsk., Beyrut: Dâru’l-Ma’rife, 1998.

İbn Kuteybe, Ebû Muhammed Abdullah b. Müslim ed-Dineverî. 
el-İmâme ve’s-Siyâse. I-II, I. Bsk., thk. Halîl el-Mansûr, Beyrut: Dâru’l-Kü-
tübi’l-İlmiyye, 1422/2001.

İbn Sa’d, Ebû Abdillah Muhammed. et-Tabakâtu’l-Kübrâ. I-IX, tkd: 
İhsân Abbâs, Beyrut: Dâru Sâdır, tz.

İbnu’l-Esîr, Ebu’l-Hasan Ali b. Muhammed. el-Kâmil fi’t-Târîh. 
I-XII, Beyrut: Dâru Sâdır/Dâru’l-Fikr, (I-IV. Ciltler) 1399/1979 (V-XII. 
Ciltler) 1402/1982.



294 TÜM YÖNLERİYLE HZ. PEYGAMBER VE AHLAKI

İbnu’l-İmâd, Ebu’l-Fellâh Abdulhay b. Ahmed el-Ukrî ed-Dimeşkî. 
Şezerâtu’z-Zeheb fî Ahbâri men Zeheb. I-IV, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İl-
miyye, tz., 

Kumeyha, Câbir. el-Muârada fi’l-İslâm beyne’n-Nazariyye ve’t-Tât-
bîk. Kahire: Dâru’l-Celâ, 1988.

Mesûdî, Ebu’l-Hasan Ali b. Hüseyin. Murûcu’z-Zeheb ve Meâdi-
nu’l-Cevher. I-IV, thk. M. Muhyiddîn Abdulhamîd, Riyad, 1973.

Mustafa, Nevin Abdülhâlık. İslâm Düşüncesinde Muhalefet. Çev. 
Vecdi Akyüz, 2. Bsk., İstanbul: Ayışığı Kitapları, 2001.

Mutahhar b. Tâhir, Ebû Zeyd Ahmed b. Sehl el-Belhî el-Makdisî. 
el-Bed’u ve’t-Târîh. Kahire: Mektebetu’s-Sakâfeti’d-Dîniyye, tz.

Öz, Şaban. “Bir Siyasî Model Olarak Hz. Peygamber”, İslam ve Mo-
del İnsan Sempozyumu. Kahramanmaraş, 2018.

Öz, Şaban. “İlk Dönem İslâm Toplumunda Değişime Direnç Üzeri-
ne Teşhisî Bir Değerlendirme”, KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi. VII / 13, 
(Ocak-Haziran 2009), 57-95.

Öz, Şaban. Sahabe Sonrası İktidar Mücadelesi. Ankara: Ankara 
Okulu Yay., 2011.

Özdemir, Mehmet. “Hz. Peygamber’in Bazı Siyasi Uygulamalarının 
Ahlaki Arka Planı”, İslâmiyât. VI/1, (2003), 15-30.

Rayyis, Diyâuddîn. Abdulmelik b. Mervân -Muvahhidu’d-Devle-
ti’l-Arabiyye-. Kahire: Mektebetü Şeyhi’l-Mütercim, tz.

Taberî, Ebû Cafer Muhammed b. Cerîr. Târîhu’l-Umem ve’l-Mülûk 
(Târîhu’t-Taberî). I-VI, Beyrut, 1988.

Wellhausen, Julius. İslamiyetin İlk Devrinde Dinî-Siyasî Muhalefet 
Partileri. çev: Fikret Işıltan, II. Bsk., Ankara: Türk Tarih Kurumu Yay., 
1996.

Ya’kûbî, Ahmed b. Ebi’l-Ya’kûb b. Cafer b. Vehb b. Vâdıh. Târî-
hu’l-Ya’kûbî. I-II, Beyrut: Dâru Sâdır, 1412/1992.

Zübeyr b. Bekkâr. el-Ahbâru’l-Muveffakiyyât. Thk. Sâmî Mekkî el-
Ânî, II. Bsk., Beyrut: Âlemu’l-Kütüb, 1416/1996.

Zübeyrî, Ebû Abdillah Musab b. Abdillah b. el-Musâ. Kitâbu Nesebi 
Kureyş. nşr., tsh., tlk. E. Lévi Provencal, Kahire: Dâru’l-Meârif, IV. Bsk., tz.



Beşinci Bölüm

Hz. Peygamber’in Ahlakının  
Sosyal Hayata Yansımaları





Hicrî Birinci Asır Sosyal Hayatında  
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Giriş
İslâm sadece inanç, hukuk ve ibadetten ibaret olmayıp aynı zamanda 

sosyal hayatı da düzenleyen bir dindir. İnanç ve ibadet kadar sosyal ha-
yat ve ahlak da bu dinin kapsamına girmektedir. Dolayısıyla Hz. Peygam-
ber’in tebliğ ettiği din, şekilleri belirlenmiş formel bir yapı değil, toplumun 
her tarafını kuşatan küllî bir sistemdir. Hicretle birlikte Medine’de gerçek-
leşen en büyük dönüşümün sosyal hayatta olduğu kanaatindeyiz. Sosyal 
hayatın pek çok alanında yaşanan bu dönüşümün en önemli ayaklarından 
birini de kabileciliğin baskıladığı insanları, İslâm toplumu çerçevesinde bi-
reyselleştirmek oluşturmaktadır. İslâm öncesi dönemde bireyselliğin yerini 
kabile almış olsa da Hz. Peygamber’in modelliğinde bireyin bir “birey” 
olarak toplumda hatta ümmette bir karşılık bulması hedeflenmiştir. İslâm 
öncesinde sadece aile ve kabilesini düşünen Evs ve Hazrecli bir çiftçi, Hz. 
Peygamber ile birlikte Ensâr olarak Muhâcir kardeşi ile her şeyini paylaşı-
yor, zekâtla o toplumun fakirini doyuruyor, yardımlaşma ve saygı ile artık 
ümmetin bir parçası oluyordu. Öte yandan Hz. Peygamber’in çocukları 
sevdiğine şaşıran bedevînin tavrı, aslında Hz. Peygamber’in gerçekleştir-
diği bu değişimin bireysel alandaki tezâhürü gibidir.

Buradan hareketle İslâm’ın, Müslümanlara kişisel ahlaktan öte bi-
reyselliği de yadsımayan toplumsal ahlak kazandırdığını söyleyebiliriz. 
* Doç. Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, feyzabetulkose@ksu.edu.

tr.
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Toplumsal ahlakı ise ticaret ahlakı, çalışma ahlakı, savaş ahlakı, aile ah-
lakı, paylaşım ahlakı gibi geniş bir perspektiften değerlendirmemiz gerek-
mektedir.

Biz bu çalışmamızda Hz. Peygamber’in kısa bir sürede İslâm toplu-
munda yerleştirdiği ahlakî prensiplerin kendisinden sonra Müslümanların 
sosyal hayatına yansımaları üzerinde duracağız. Kuşkusuz her toplumda 
müspet davranışlar olduğu gibi menfîleri de bulunmaktadır. Ancak konu-
muz nebevî ahlakın tezâhürleri ile ilgili olduğundan dolayı bu tezâhürleri 
göstermek üzere Hz. Peygamber’in uyguladığı bir ahlakî prensibin kendi-
sinden sonra nasıl devam ettiğini ortaya koyacağız. Başka bir deyişle, tekil 
örneklerden yola çıkarak belirli konular üzerinde odaklandığımız tebliği-
miz olumlu örnekler üzerine kurulu olacaktır. Hz. Hüseyin’in başı kesilip 
Yezîd’e gönderildiğinde halifenin kızının yas tutması ve bunun nedenini 
soran babasına da amcasının oğlunun hak ettiğini yaptığını söylemesi1 gibi 
özelikle siyasetteki olumsuzlukların topluma çok da yansımadığına dair 
örneklerin varlığı, olumlu örneklerin mevcudiyetten öte bolluğu hakkında 
bir fikir vermektedir.

Hz. Peygamber’in bizatihi yaşayarak örneklerini sunduğu nebevî 
ahlakın pek çok başlıkta ele alınması mümkündür. Ancak çalışmanın sınır-
larını zorlamamak amacıyla burada ticaret, çalışma, savaş, aile ve payla-
şım ahlakı konuları üzerinde duracağımızı belirtmek isteriz. Bu başlıkların, 
burada incelenmeyen farklı ahlak kategorileri hakkında da fikir vereceği 
kanaatini taşımaktayız.

Ticaret Ahlakı
Kureyş’in tüccar bir kabile olduğu, Ka’be’nin de Mekke’de bulun-

masını bu açıdan bir avantaja çevirerek şehri ticaret merkezi haline getir-
dikleri malûmdur. Mekke, pek çok alışveriş türlerinin uygulandığı, döne-
min ve coğrafyanın şartlarına göre her türlü malın alınıp satıldığı bir şehir-
dir. Müşrik toplumun sahip olduğu tanrı inancının, günlük hayatta birtakım 
ahlakî normlara uymayı gerektirmemesi nedeniyle Mekkeli tüccarları ti-
carette kârdan başka bir kaygı taşımaya zorlayan dinî bir norm bulunma-
maktaydı. Buna mukâbil İslâm’ın ilah algısında Allah’ın günlük hayata da 

1 Belâzurî, Ensâbü’l-Eşrâf, I-VII, (Beyrut: Klaus Schwarz Verlag, 2002), III: 416.
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müdâhil olması ve onun rızasına göre bu hayatın tanzim edilmesi gerektiği 
düşüncesi, Müslümanların ticarî işlemlerde salt kârı değil ahlakî erdemle-
ri de göz önünde bulundurmalarını zorunlu kılıyordu.2 Hz. Peygamber de 
bu yeni anlayışın toplumda yerleşmesi ve gereken zihniyet dönüşümünün 
yaşanması için söz ve fiilleriyle örnek olma, yanlış davranışı tashih etme, 
doğru olana teşvik etme gibi müdahalelerde bulunuyordu.

 Hz. Peygamber, Müslüman topluma daha önceden bilip uygula-
dıkları alım satım türlerinden bir kısmını hile ve aldatma barındırması ve 
mağduriyetlere sebebiyet vermesi daha genel bir ifadeyle İslâm ahlakına 
uymaması nedeniyle yasaklamıştır. Alan ve satanın zarara uğramaması ne-
bevî modelde temel prensip kabul edilmiştir.

Bu bağlamda mülâmese,3 münâbeze4 gibi bazı satış türleri aldat-
ma ve haksızlığın önüne geçebilmek için yasaklanmıştır.5 Zira bu satışlar 
malın incelenmeden bir oldubitti ile satışını içeriyor ve malın el değiştir-
mesinden sonra memnuniyetsizlikler ortaya çıkabiliyordu. Alışverişte al-
datmayan tüccarın, kıyamet günü şehitlerle bir arada bulunacağını6 ifade 
eden Resûlullah’ın ticarî hayattaki ilk önceliği aldatmanın önüne geçmek-
tir.

Ödeme hususunda hem borçlunun hem de alacaklının uyması gere-
ken ahlakî kaideleri ortaya koyan Resûlullah, ödeme imkânı varken bor-
cu geciktirmeyi de, ödeme imkânı bulunmayan borçluya baskı yapmayı 
da hoş görmemiştir. “En hayırlınız borcunu en güzel şekilde ödeyeniniz-
dir,”7 “Allah, satıştaki müsâmahayı, satın alıştaki müsâmahayı, ödemede-
ki müsâmahayı sever.”8 sözleriyle bu konudaki ahlakî prensipleri ortaya 

2 Bk. Baysa, Hüseyin, “Hz. Peygamber Dönemindeki Sosyoekonomik Hayatta Yaşanan Dönüşümde 
İnanç ve Ahlaki İlkelerdeki Değişimin Etkisi”, Diyanet İlmi Dergi XLIV (3), (2013): 47.

3 Bir malı incelemeden ona dokunmanın onu satın almak anlamına geldiği bir alışveriş türüdür. 
Ayrıntılı bilgi için bk. Yeniçeri, Celal, “Mülamese”, DİA, (İstanbul: TDV Yayınları, 2006), 31: 
536-537.

4 Tarafların bir malı incelemeden birbirlerine atmalarıyla gerçekleşen bir alışveriş türüdür. Ayrıntılı 
bilgi için bkz. Yeniçeri, Celal, “Münabeze”, DİA, (İstanbul: TDV Yayınları, 2006), 31: 563.

5	 Mâlik	b.	Enes,	“Büyûʼ”,	76;	Buhârî,	“Büyûʼ”,	61-62;	Müslim,	“Büyûʼ”,	1-5;	Nesâî,	“Büyûʼ”,	26.
6	 Tirmizî,	“Büyûʼ”,	4.
7	 Tirmizî,	“Büyûʼ”,	75.
8	 Tirmizî,	“Büyûʼ”,	76.
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koyan Resûlullah’ın kendisine pantolona benzer bir kıyafet olan bir sirval 
satın aldığında ücretini fazlasıyla ödediği rivâyet edilmektedir.9

Hicretten sonra yeni toplum inşâsında önemli bir adım olarak gör-
düğü Müslümanlara ait Pazar yerinin belirlenmesini ilk icraatlarından biri 
olarak gerçekleştiren Resûlullah, buradaki ticaretin sadece kâr amaçlı ol-
madığını, ticaret ahlakına uygun işlemlerin yapılmasının gerekliliğini de 
çeşitli ifadeleriyle vurgulamıştır. Medine pazarına dışarıdan mal getiren-
lerin mağdur edilmemesi için pazarcıların yolda karşılanmasını, şehirlinin 
köylünün malını satmasını nehyetmiştir.10

Fiyatların çarşıda oluşması, köyden mal getirenlerin bu mallarının 
henüz şehre varmadan şehirli tüccarlar tarafından düşük fiyata satın alın-
masının getireceği mağduriyetlerin önlenmesi için Hz. Peygamber’den 
sonra da tedbirler alınmıştır. Şehre dışarıdan gelenlerin pazarda satış imka-
nı bulabilmesi için burada sabit yerler edinilmesine engel olmak, bunların 
başında gelmektedir. Esnafın, kendi yerleri olmasını temin edecek şekil-
de taşınması güç büyük eşyaları satış yaptıkları yerlere koymalarına izin 
verilmemiş, bu tür eşyalar imha edilmiştir. Bir demirci körüğü Hz. Ömer 
tarafından kullanılamaz hale getirilmiş,11 insanlara su dağıtılması için bu-
lundurulduğu söylenen büyük bir küp yerinden söktürülmüştür.12 Burada 
yapılan bir dükkanın yıkılması da bir başka müdahaledir.13 Öte yandan er-
ken gelenlerin pazarda istedikleri yerde satış yapmalarına imkân tanınmış-
tır. Tüm bu tedbirler pazarda imtiyazlı bir sınıfın doğmasına engel olmak, 
hak ve adaleti sağlamaya yönelikti.14

Pazar esnafının korunması için alınan önlemlerden biri de dışarıdan 
mal getirenlerin pazar fiyatının altında satış yapmalarına izin verilmeme-
siydi. Hz. Ömer, Taif’ten getirdiği kuru üzümü çarşı fiyatının altında satan 
Hatîb b. Ebî Belte’a’ya, “Ya fiyatı yükseltirsin ya da evinde dilediğin gibi 

9 Tirmizî, “Büyû’”, 66; İbn Mâce, “Ticârât”, 34.
10 Müslim, “Büyû’”, 11-12.
11 Semhûdî, Vefâu’l-Vefâ bi Ahbâri Dâri’l-Mustafâ, I-II/1-4 (Beyrut: Müessesetü’t-Târîhi’l-Arabî, 

2009), I/2: 253.
12 İbn Zebâle, Ahbâru’l-Medîne (Medine: Merkezü Buhûsi ve Dirâsâti’l-Medîneti’l-Münevvere, 

2003), 240; Semhûdî, Vefâu’l-Vefâ bi Ahbâri Dâri’l-Mustafâ, I/2: 253-254.
13 İbn Şebbe, Târîhu’l-Medîneti’l-Münevvere, I-II, (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2012), I: 398.
14 Kallek, Cengiz, “Pazar”, DİA, (İstanbul: TDV Yayınları, 2007), 34: 195.
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satarsın.” diyerek müdahale etmişti.15 Aynı tepki başka bir zamanda bir yağ 
satıcısına da gösterilmişti.16

Nebevî ticaret ahlakında stokçuluk yaparak insanları mağdur etmek 
gayr-i ahlakî görülüp yasaklanan bir faaliyettir. Hz. Peygamber bunu defa-
atle vurgulamıştır. “Malı piyasaya sürüp satan kazanır, saklayıp biriktiren 
ise lanetlenir,”17 “Kim fiyatların yükselmesini ümit ederek Müslümanlara 
ihtikâr yaparsa hata etmiştir.”18 gibi hadisler stokçuluğu önlemeye yöne-
liktir.

Karaborsa ve stokçuluğun önüne geçilmesi için yönetimler insanları 
uyarmakta ve gereken tedbirleri almaktaydı.19 Medine’de yaşanan büyük 
kıtlık döneminde veya başka vesilelerle fiyatların dalgalanmasına müdaha-
le edilmeyerek narh uygulamasına geçilmiştir.20 Resmî tedbirlerin yanında 
bireylerin de karaborsa faaliyetlerine tepki gösterdiklerini görmekteyiz. 
Nitekim Medine pazarında Benî Ümeyye’nin bir mevlâsının stokçuluk 
yaptığını gören Zübeyr b. el-Avvâm ona tepki göstermiş ve durumu Hali-
fe Hz. Osman’a bildirmişti.21 Bununla birlikte aldatma, hile ve yanlışların 
önüne geçmek için Halife Hz. Ömer dindar insanların çarşıda satış yapma-
sını tavsiye etmişti.22

Ticarette gayr-i ahlakî durumlara müsaade edilmemesine yönelik 
uygulamalardan biri de ticarî faaliyeti nedeniyle iflas eden biri olduğun-
da halifenin duruma müdâhil olarak, tüccarın malını alacaklılar arasında 
taksim etmesiydi ki böylelikle mümkün olduğunca suiistimallerin önüne 
geçilmekteydi.23

15 Mâlik b. Enes, “Büyû’”, 57; İbn Zebâle, Ahbâru’l-Medîne, 244; Semhûdî, Vefâu’l-Vefâ bi Ahbâri 
Dâri’l-Mustafâ, I/2: 259.

16 İbn Şebbe, Târîhu’l-Medîneti’l-Münevvere, I: 398.
17 İbn Mâce, “Ticâret”, 6, 12.
18 Müslim, “Musâkât”, 130, 139; Ebû Dâvud, “Büyûʿ”, 47.
19 Abdurrezzâk es-San’ânî (211/827), el-Musannef, I-XII, (Beyrut: el-Mektebetü’l-İslâmî, 1970), 

VIII: 206, (14901); İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, I-XVI, (Riyad: Mektebetü’r-Rüşd, 2004), VII: 
211, (20643, 20646); İbn Hacer el-Askalânî, (852/1449), el-İsâbe fî Temyîzi’s-Sahâbe, I-IX 
(Mısır: Dâru’l-Kütüb, tz), I: 275.

20 İbn Şebbe, Târîhu’l-Medîneti’l-Münevvere, I: 401.
21 İbn Şebbe, Târîhu’l-Medîneti’l-Münevvere, II: 152.
22 Tirmîzî, “Salât”, 21.
23 Mâlik b. Enes, “Vasiyet”, 8; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, VII: 702, (23247); İbn Şebbe, Târîhu’l-

Medîneti’l-Münevvere, I: 407; İbn Hacer, el-İsâbe fî Temyîzi’s-Sahâbe, I: 109.
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Çalışma Ahlakı
İnsanın geçimini çalışarak kazanması, Hz. Peygamber’in sünnetinde 

daima teşvik edilmiştir. Çalışmak, Resûlullah tarafından, “Herhangi birini-
zin ipini sırtına alıp bir demet odun getirerek satması ve bununla Allah’ın 
o kimsenin şerefini korumuş olması, halktan istemesinden daha hayırlıdır. 
Onlar da ya verirler ya vermezler.”24 hadisiyle başkalarından istemekle kı-
yaslanarak üstünlüğü gösterilmiş; “Nafaka için koşan kişi, Allah yolunda 
cihâd eden veya gündüzleri oruçlu, geceleri namazla geçiren kimse gibi-
dir.”25 şeklinde en büyük ibadetlere benzetilmiş; “Hiç kimse kendi emeği 
ile kazandığından daha hayırlı bir şey yememiştir.”26 ifadesiyle de semeresi 
en hayırlı şey olarak tanımlanmıştır: 

Hz. Peygamber’in bu husustaki nebevî modelliği de İslâm toplu-
munda devam etmiştir. Dönemin imkân ve şartlarına göre demircilik,27 ma-
rangozluk,28 kasaplık,29 terzilik30 gibi çeşitli zanaatların icra edilmesinin 
yanı sıra bu tür bir zanaata veya imkâna sahip olmayan kimilerinin de odun 
toplamak,31 odun toplayıp onları kömür haline getirmek,32 avlanmak33 gibi 
faaliyetlerle ailelerinin geçimlerini sağladıklarını görmekteyiz. Hatta sade-
ce erkekler değil, gerekli durumlarda kadınlar da çalışarak kendi emekleri-
nin karşılığını ailelerine harcamışlardır. Abdullah b. Mes’ûd’un zanaatkâr 
bir kadın olup ürettiklerini satarak ailesinin ihtiyaçlarını karşılayan hanı-
mı Rayta bnt. Abdillah,34  Yemen’den getirttiği kokuları satarak geçimini 

24 Buhârî, “Zekât”, 50.
25 Buhârî, “Nafakât”, 1.
26 Buhârî, “Büyû”, 15.
27 İbn Sa’d, Kitâbu’t-Tabakâti’l-Kebîr, I-XI, (Kahire: Mektebetü’l-Hancî, 2001), III: 170; Âlûsî, 

Bülûğu’l-Ereb fî Ma’rifeti Ahvâli’l-Arab, I-III, (Beyrut: Dâru’l-Kitâbi’l-İlmiyye, tz.), III: 400.
28 Mesûdî, Murûcu’z-Zeheb ve Meâdinu’l-Cevher, I-IV, (Beyrut: Dâru Sâdır, 2010), II: 185.
29 İbn Kuteybe, el-Meârif (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l- İlmiyye, 2011), 319; İbn Hacer, el-İsâbe fî 

Temyîzi’s-Sahâbe, II: 86.
30 İbn Şebbe, Târîhu’l-Medîneti’l-Münevvere, I: 28; İbn Kuteybe, el-Meârif, 319.
31 Umerî, el-Hıref ve’s-Sınaât fi’l-Hicâz fî Asri’r-Resûl (y.y: 1985), 78.
32 Cevâd Ali, el-Mufassal fî Târîhi’l-Arab Kable’l-İslâm, I-X (İntişârâtu Şerîf er-Razî, 1961), VII: 

77-78; Umerî, el-Hıref ve’s-Sınaât fi’l-Hicâz fî Asri’r-Resûl, 78.
33 Umerî, el-Hıref ve’s-Sınaât fi’l-Hicâz fî Asri’r-Resûl, 63.
34 Bk., İbnu’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe fî Ma’rifeti Sahâbe, I-VIII, (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 

1996), VII: 122.
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sağlayan Esmâ bnt. Muhâribe,35 Beytülmâl’den kredi alarak ticaret yapan 
Hind bnt. Utbe36 bu durumun örneklerini sunmaktadır.

Resûlullah’ın aynı bağlamda değerlendirilebilecek “Kim ölü toprağı 
ihya ve imar ederse o yer onundur.”37 hadisinin ileriki yıllarda da uygulama 
zemini bulduğunu görmekteyiz. Bilâl b. Hâris el-Müzenî, Resûlullah’ın 
kendisine iktâ ettiği araziyi işleyemediğinde bu arazi onun elinden alınarak 
işleyebilecek başka birine verilmiştir.38 Şayet bir arazinin bir kısmı ihya 
edilmiş diğer kısmı çorak bırakılmışsa Halife Hz. Ömer, ekilen kısmı ki-
şide bırakıp ihya edilmeyen kısmı elinden alıyordu.39 Bir başka örnekte 
ise Resûlullah’ın Zübeyr b. el-Avvâm’a Cürf bölgesinde verdiği arazinin, 
oğlu Urve’ye düşen kısmı kendisinden alınarak, “Kendilerine hazine ara-
zisinden verilmesini isteyenler bu arazileri aldıkları günden beri neredeler? 
Onlardan hayır yoksa bu topraklar ayaklarımın altındadır.” diyen dönemin 
halifesi Hz. Ömer tarafından araziyi isteyen Havvât b. Cübeyr’e verilmiş-
tir.40 Bunlar boş arazilerin ekonomiye kazandırılması ve insanların istifa-
delerine sunulmalarının yanı sıra, çalışmadan elde arazi tutulmasının da 
önüne geçmek için yapılan uygulamalardı.

Çalışmanın teşvik edildiği bir ortamda işçi ve işveren ilişkilerinin 
de ahlakî bir zemine oturtulması elzemdir. Resûlullah da bu çerçevede ça-
lışmaya başlamasından önce işçinin ücretin belirlenmesini,41 işi tamamlar 
tamamlamaz ücretinin verilmesini42 istemekte; “Allah, tuttuğu işçiden tam 
iş aldığı halde, ücretini vermeyenin ahirette hasmı olacaktır.”43 diyerek iş-
verenleri uyarmaktaydı.

Emeğin karşılığının verilmemesi nedeniyle ortaya çıkan menfî du-
rumlarda, işçi veya köleye sorumluluk yüklenmediğini görmekteyiz. Sa-
hipleri tarafından aç bırakılmaları nedeniyle hırsızlık yapan iki köleye ceza 
verilmemesi, bu duruma bir örnek teşkil etmektedir. Hz. Ömer, bu hâdi-

35 İbn Sa’d, Kitâbu’t-Tabakâti’l-Kebîr, X: 284; İbn Hacer, el-İsâbe fî Temyîzi’s-Sahâbe, I: 10.
36 İbnu’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, I-X, (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1987), II: 457.
37 Ebû Davûd, “Harâc”, 37.
38 Ebû Yûsuf, Kitâbu’l-Harâc, (Beyrut: Dâru’l-Mârife, 1979), 62.
39 Kuraşî, Kitâbu’l-Harâc, (London: Dar al-Shorok, 1987), 112.
40 Ebû Yûsuf, Kitâbu’l-Harâc, 61; Kuraşî, Kitâbu’l-Harâc, 112.
41 Nesâî, “Müzârea”, 44.
42 İbn Mâce, “Rehin”, 4.
43 Buharî, “İcâre”, 10.
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sede çalınan devenin dört yüz dirhem olan değerinin iki misli, sekiz yüz 
dirhem olarak tazmin ettirmiştir.44

Savaş Ahlakı
Bu mesele kitabın ilerleyen sayfalarında müstakil bir başlık olarak 

ele alınacağı için burada konu ile ilgili bazı hususları hatırlatmamızda fay-
da bulunmaktadır. Şüphesiz Hz. Peygamber’in sünnetinde savaşın da bir 
ahlakı bulunmaktadır. Çözümün, sorunun kendisini ortadan kaldırmakla 
mümkün olduğu durumlarda başvurulan savaşa nebevî modellikle bir ah-
lak kazandırılmıştır. Hz. Peygamber, müminlere gerektiğinde hücum etme-
yi, gerektiğinde barış yapmayı emretmiş fakat hiçbir zaman ahlaka aykırı 
muamelelerde bulunmayı emretmemiş ve böyle bir durum gördüğünde ise 
hoş görmemiştir.45 Nebevî savaş ahlakı modelliğinde işkence ile öldür-
mek, ölülere müsle yapmak, kadın ve çocukların, fiilen savaşa katılma-
yanların öldürülmeleri yasaklanmıştır.46 Savaşta öldürmenin dahi zâlimce 
yapılmaması prensibi konulmuştur.47

Hz. Peygamber, talep olması durumunda öldürülen düşmanların ce-
setlerinin sahiplerine iade edilmesini istemiştir. Hendek Savaşı’nda karşı 
tarafa geçmek üzere taarruzda bulunurken hendeğe düşen ve Hz. Ali tara-
fından öldürülen Nevfel b. Abdillah el-Mahzûmî’nin cesedi için Müşrikler 
on bin dirhem verme teklifinde bulunmuşlar, buna mukâbil Hz. Peygamber 
ücret alınmadan iade edilmesini emretmiştir.48 Savaş meydanlarında kalan 
ölü ve yaralı düşman askerleri için gerekli insanî işlemler yapılmış, yaralı-
lar tedavi edilmiş, ölüler ise defnedilmişlerdir.49

Savaş sonrasında ganimet almak meşrû görülmüş, yağmaya ise mü-
samaha edilmemiştir. “Katıldığımız bir savaşta çok büyük sıkıntılara ma-
ruz kaldık. Savaştan dönerken koyun ve keçi sürüleriyle karşılaştık ve hep-
44 İbn Kayyim el-Cevziyye, İʼlâmuʼl-Muvakkîn an Rabbiʼl-Âlemîn, I-IV, (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-

İlmiyye, 1411/1991), III: 17.
45 Öz, Şaban, Siyer Tasarımı (İstanbul: Mana Yay., 2015), 101.
46 Buhârî, “Cihâd”, 147; Müslim, “Cihâd”, 3; Ebû Dâvud, “Cihâd”, 110; Hamîdullah, Muhammed, 

Hz. Peygamber’in Savaşları, çev. Nazire Erinç Yurter (İstanbul: Beyan Yay., 2012), 48.
47 Müslim, “Sayd”, 57; Ebû Dâvud, “Dahâyâ”, 12.
48 İbn Hişâm, es-Sîretu’n-Nebeviyye, (Beyrut: Dâru İbn Kesîr, 1426/2005), 808; Hamîdullah, Hz. 

Peygamber’in Savaşları, 88.
49 Buhârî, “Cihâd”, 147; Müslim, “Cihâd”, 3; İbn Mâce, “Cihâd”, 38. İbn Hişâm, es-Sîretu’n-

Nebeviyye, 532; Hamîdullah, Muhammed, İslâm Peygamberi, I-II, çev. Salih Tuğ (İstanbul: İrfan 
Yay., 2003), I: 226.
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sini yağmaladık. Hz. Peygamber bunu haber alınca yanımıza geldi. Etler 
kazanlarda pişiyordu. Resûlullah’ın elinde yay vardı. Kazanları bununla 
yere devirdi ve içlerindeki etler yere döküldü. Sonra da, ‘Soygunla elde 
edilen malın eti, leş etiyle aynıdır.’ diye öfkesini izhâr etti.”50 şeklindeki 
rivâyet, yağmaya karşı nebevî bakış açısını ortaya koymaktadır.

Savaşlarda ele geçirilen esirlere işkence yapılmaması, onlara insanî 
muamelede bulunulması, onların öldürülmemeleri51 ve Müslümanlarla ye-
mek yemeleri istenmiş, gerektiğinde onlara elbise de dağıtılmıştır.52

Esirler kimi zaman fidye karşılığında, kimi zaman karşılıksız ser-
best bırakılmışlardır. Örneğin; Hz. Peygamber ve Müslümanlar Bedir’de 
esirlerin fidye karşılığı serbest bırakılmasına karar vermişlerdir.53 Hz. 
Peygamber’in akrabaları da dâhil olmak üzere esirler para veya muadili 
bir fidye ödeyeceklerdi. Ancak okuma-yazma bilen her bir esirin on Müs-
lüman çocuğa okuma-yazma öğretmesine salıverilmeleri için yetecekti. 
Yoksul ve okuma-yazma bilmeyenler ise serbest bırakıldı.54

Hz. Peygamber’in esirlere yönelik bu tutumunu ilerleyen yıllardaki 
savaşlarda da görmekteyiz. Bu dönemde ele geçirilen esirlerin iadeleri sık-
ça karşılaşılan bir durum olup, pek çok kadın ve çocuk, kendilerini almaya 
gelen ailelerine bedelsiz iade edilerek hürriyetlerine kavuşturulmuşlardır.55 
Huneyn Savaşı sonrasında ele geçirilen esir kadın ve çocukların ailelerine 
iadeleri kaynaklarda çokça yer alan bir hâdisedir.56

50 Ebû Dâvud, “Cihâd”, 20.
51 Bedir Savaşı’nda ele geçirilen esirlerden Nadr b. el-Hâris ve Ukbe b. Ebî Muayt’ın, öldürülmeleri 

gibi bazı hadiseler ise genele oranla çok küçük bir yer tutmaktadır. İbn Hişâm, es-Sîretu’n-
Nebeviyye, 542, 596; Vâkıdî, Kitâbu’l-Meğâzî, I-III, (Beyrut: Âlemu’l-Kütüb, 1983), I: 149; 
İbn Sa’d, Kitâbu’t-Tabakâti’l-Kebîr, VIII: 10; Zübeyrî, Kitâbu Nesebi Kureyş, (Kahire: Dâru’l-
Meârif, IV. bsk., tz.), 255; Taberî, Târîhu’l-Ümem ve’l-Mülûk (Târîhu’t Taberî), I-XI, (Mısır: 
Dâru’l-Maârif, 1966), II: 459; İbn Hazm, Cemheretu Ensâbi’l-Arab, (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-
İlmiyye, 2012), 126; İbn Asâkir, Târîhu Medîneti Dimeşk, (Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1995-1999), 
LXII: 104; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, I-XIV, (İmbâbe: Daru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, 1988), 
V: 188. Nadr’ın öldürülmesine sebep olan faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz., Köse, 
Feyza Betül, “Bir Entelektüel Müşrik: Nadr. b. el-Hâris el-Abderî ve Mücadelesi”, İnönü Ünv. 
İFD IX (1), (2018): 69-85.

52 Vâkıdî, Kitâbu’l-Meğâzî, III: 943; Hamîdullah, İslâm Peygamberi, I: 226.
53 İbn Hişâm, es-Sîretu’n-Nebeviyye, 540.
54 İbn Hişâm, es-Sîretu’n-Nebeviyye, 554.
55 Ayrıntılı bilgi için bkz., Köse, Feyza Betül, Cariye, Endülüs Yay., İstanbul 2018, 86-89.
56 Vâkıdî, Kitâbu’l-Meğâzî, III: 951-952; Taberî, Târîhu’l-Ümem ve’l-Mülûk, III: 52; İbnu’l-Esîr, 

el-Kâmil, II: 242; Üsdü’l-Ğâbe, II: 325.



306 TÜM YÖNLERİYLE HZ. PEYGAMBER VE AHLAKI

Hz. Peygamber’in nebevî savaş ahlakı, çeşitli yönleriyle kendisin-
den sonra da tezâhür etmiştir. Hz. Ebû Bekr dönemi ile başlayıp uzun yıl-
lar devam eden İslâm fetihlerinde bu tezahürün sayılamayacak kadar çok 
örneklerini görmek mümkündür. Cemelʼde, mağlup olan taraf savaş mey-
danını terk ederken Hz. Aliʼnin ordusu ile bu kişilerin peşine düşmemiş ol-
ması57 Hz. Peygamberʼin yerleştirdiği savaş ahlakının bir tezahürü olarak 
düşmanlık durumunda dahi uhuvvetin muhafazasına verilen önemi ifade 
etmesi açısından önemli bir örnektir.

Tarihin defaatle şahit olduğu üzere halkın katliamdan geçirilmesi, 
düşmanın işkence ile öldürülmesi, esirlere kötü muamelede bulunulması 
gibi olumsuzluklar, ele aldığımız dönemin fetihlerinde bir politika olarak 
uygulanmamıştır.58 Emân dileyene emân verilmesi, zımmî statüsünün uy-
gulanarak mal ve can güvenliğinin sağlanmasına devam edilmesi gibi ör-
neklerini artırabileceğimiz olumlu davranışlar, nebevî ahlakın yansımaları 
bakımından önemlidir.

Zımmîlerden alınan vergilerle ilgili çeşitli rivâyetler de, Hz. Pey-
gamber’in getirdiği ahlakî prensiplerin uygulanmaya devam ettiğini gös-
termesi bakımından önemlidir. Suriye Valisi Ebû Ubeyde b. el-Cerrâh, 
Bizansla mücadele sırasında, Rumların bölgeyi geri almaya yönelik bü-
yük bir hazırlık içinde olduğunu haber aldığında zımmîleri Rumlara karşı 
koruyamayacağını anlamış ve bölgedeki yetkililere mektup yazarak halk-
tan toplanan cizyeyi onlara iade etmelerini istemişti. Zımmîlere yazdığı 
mektubunda da, Rumların büyük bir hazırlık içerisinde olduklarını, cizye-
yi onların canları, malları ve yurtlarını korumak üzere aldıklarını fakat şu 
durumda bunun mümkün olmadığını bu nedenle cizyeyi kendilerine iade 
edeceklerini bildirmişti.59

Hz. Ömer’in Suriye’de yaşlı ve âmâ bir Yahudi’nin dilendiğini gör-
düğünde, “Gençliğinde cizyesi alınan biri, ihtiyarlığında perişan bırakıla-
maz.” diyerek bu adama Beytülmâlin zekât gelirleri kaleminden yardım 
yapılmasını istemiştir.60 25/646 yılında İskenderiye’nin ikinci kez fethinde 
Müslüman ordusundan kaçamayanların ordunun başında bulunan dönemin 
57 Taberî, Târîhu’l-Ümem ve’l-Mülûk, IV: 537-540.
58 Fayda, Mustafa, Hulefâ-yı Râşidîn Devri (İstanbul: Kubbealtı Yay., 2014), 277.
59 Ebû Yûsuf, Kitâbu’l-Harâc, 139.
60 Ebû Yûsuf, Kitâbu’l-Harâc, 126.
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Mısır Valisi Amr b. el-Âs’a gelerek emân dilediklerinde Amr bunu kabul 
etmiş ve kendilerine savaş esiri değil zımmî muamelesi yapmıştır. Bu kişi-
ler cizye ve harâc ödemeleri şartıyla serbest kalmışlardır. Ayrıca bu savaşta 
Rumları desteklemeyen yerli Kıptîlerin, Rumların kendilerine verdikleri 
zararın telâfisini Amr’dan istemeleri üzerine bu zarar tazmin de edilmiştir.61

Aile Ahlakı
Bir sonraki bölümde müstakil olarak ve detaylı bir şekilde ele alına-

cak olan Hz. Peygamber’in aile ahlakı nebevî ahlak modelliğinde mühim 
bir yer tutmaktadır. Bu hususta da müminlere örnek olan Resûlullah, evlen-
meyi sünneti olarak tavsif ederek62 gücü yetenlerin evlenmesini istemiş,63 
“Sizin en hayırlınız, ailesine karşı iyi davrananınızdır,”64 “Müminlerin en 
hayırlısı, kadınlarına karşı iyi davrananlardır,”65 “Müminlerin iman bakı-
mından en mükemmeli ahlakî bakımdan en güzel olan ve ailesine en güzel 
şekilde davranandır”66 hadisleriyle erkeklerden eşlerine ve ailelerine iyi 
davranmalarını istemiştir. Diğer taraftan “Eşlerinize yediğinizden yedirin, 
giydiğinizden giydirin, sakın onları dövmeyin ve onları incitecek çirkin 
sözler söylemeyin,”67 “Cimri kişi Allah’a uzak, Cennet’e uzak, insanlara 
uzak ve Cehennem ateşine yakındır”68 gibi ifadeleriyle de hanımlara ve 
ailelere harcama konusunda tutumluluğu aşan bir kısıtlamaya gidilmemesi 
gerektiğini vurgulamıştır.

Hz. Peygamber’in aile ahlakına dair modelliği; meşrûiyetin sağlan-
ması bakımından evliliğin veli izniyle gerçekleşmesi ve topluma ilân edil-
mesi, evlilik sürecinde saygı ve sevgi temelli bir yaşantının oluşturulması, 
ailenin geçiminin sağlanması, mağduriyetlerin yaşatılmaması prensipleri-
ne dayanmaktaydı.

Hz. Peygamber sonrası İslâm toplumunda bu sünnetlerin tezâhür 
ettiğini, problemli durumlarda yönetimin müdâhil olarak mağduriyetleri 
61 Belâzurî, Futûhu’l-Buldân (Kahire: Şirketu Tab’i’l-Kütübi’l-Arabiyye, 1901), 228; Fayda, 

Hulefâ-yı Râşidîn Devri, 261.
62 İbn Mâce, “Nikâh”, 1.
63 Buhârî, “Nikâh”, 3; Müslim, “Nikâh”, 1.
64 Tirmizî, “İman”, 6; İbn Mâce, “Nikâh”, 4.
65 Tirmizî, “Radâ”, 11.
66 Tirmizî, “Radâ”, 11.
67 Ebû Dâvud, “Nikâh”, 42.
68 Tirmizî, “Birr”, 40.
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engellediğini görmekteyiz. Tıpkı Hz. Peygamber döneminde olduğu gibi 
ister dul, ister bekâr olsun kadınların, velilerinin izni olmaksızın evlenme-
lerine müsaade edilmemekteydi.69 Veli izni ile gerçekleşen nikâh akitleri 
yemek veya düğün ile duyurulmaktaydı.70 Bu gereklilikler yerine getiril-
meden yapılan evliliklere Hz. Ömer’in müdahale ederek eşleri ayırdığına 
dair rivâyetler de bulunmaktadır.71 Zira bu tür evliliklerin toplumda meşrû 
görülme şartlarını karşılamadıkları ve toplumun ahlakî yapısında bozul-
malar meydana getirmeleri pek tabîidir. Ayrıca yasaklanan nikâh türlerinin 
yapılmasına ve bu nikâhlarla önceden gerçekleşen evliliklerin devamına 
da izin verilmemekteydi. Cahiliye dönemindeki bir evlilik türü olan makt 
nikâhı72 şeklindeki bir evliliğe Halife Hz. Ebû Bekr müdahale ederek Mü-
leyke bnt. Sinân b. Ebî Hârise’yi üvey oğlu Manzûr b. Zebân’dan ayırmış 
ve kadını Medine’ye getirtmişti.73

İslâm toplumunda ailesi ve ekonomik gücü olmayan gençlerin ev-
lendirilmesi için insanların çaba gösterdiklerini, maddi durumu iyi olan 
kimselerin bu tür gençleri, mehir gibi masrafları karşılayarak evlendirdik-
lerini görmekteyiz.74 Bunlardan biri de Talhâ b. Ubeydullah olup kendi ka-
bilesi olan Teymoğulları’ndan bekârları evlendirdiği rivayet edilmektedir.75

Kadınların herhangi bir şekilde ekonomik yönden mağdur edilmele-
rini engellemek için bazı tedbirler alınmıştır. Örneğin; hanımını mirasından 
mahrum etmek amacıyla, kendi ağır hastalığı sırasında onu boşayan erkek-
lerin bu tür girişimlerini engellemek için şayet kadın iddeti içerisinde iken 
kocası ölürse onun mirasçısı kabul edilmiştir. Bu tür bir boşama haberini 
alan Hz. Ömer’in, erkeği çağırarak boşanmaktan vazgeçmemesi halinde 
hanımını kendisine mirasçı yapacağını ve kabrini taşlatacağını söylemesi, 

69 Mâlik b. Enes, “Nikâh”, 5; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, VI: 9, (16153); 10, (16161), (16164).
70 Hz. Ömer de Ümmü Gülsüm bnt. Ali ile evlendiğinde Ravza’ya gelmiş ve orada oturan 

Muhâcirlere evlendiğini duyurarak “Beni tebrik edin” demiştir. İbn Abdilber, el-İstîâb fî Ma’rifeti 
Ashâb, I-IV, (Beyrut: Dâru’l-Ceyl, 1992), IV: 1955.

71 İbn Şebbe, Târîhu’l-Medîneti’l-Münevvere, I: 380-381.
72 Makt nikâhı, kişinin babasının vefatından sonra üvey annesi ile evlenmesidir.  Bkz., Günaltay, 

Şemseddin, “İslâmdan Önce Araplar Arasında Kadının Durumu, Âile ve Türlü Nikâh Şekilleri”, 
Marife 1 (3), (2001): 197.

73 İbn Şebbe, Târîhu’l-Medîneti’l-Münevvere, I: 143-144. Aynı olayın Hz. Ömer döneminde 
yaşandığı da rivâyet edilir. Bk. İbn Hacer, el-İsâbe fî Temyîzi’s-Sahâbe, VI: 142.

74 İbnu’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, II: 586; İbn Hacer, el-İsâbe fî Temyîzi’s-Sahâbe, I: 307.
75 İbn Sa’d, Kitâbu’t-Tabakâti’l-Kebîr, III: 202; İbn Asâkir, Târîhu Medîneti Dimeşk, I: 32-33.
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mağduriyetlerin önlenmesi amacını taşımaktaydı.76 Hz. Osman döneminde 
vefat eden Abdurrahman b. Avf’ın kendisi hasta iken boşadığı hanımına 
onun vefatından sonra mirasından pay verilmesi de aynı amaca matûftu.77

Aile müessesesindeki Nebevî ahlakın en güzel tezâhürlerinden biri 
de himâye idi. Ailesini kaybeden veya onlardan bir müddet uzak kalacak 
olan çocuklar, başka bir aile tarafından himâye edilerek o ailenin bir üyesi 
sayılıyor, himaye eden aile tarafından maddi manevi ihtiyaçları karşıla-
nıyor hatta evlilik çağına geldiklerinde evlendiriliyorlardı. Bu çocukla-
rın arasında, kendisini himâye eden ailenin reisine “baba” şeklinde hitap 
edenler de vardı.78 Kaynaklarda bu durumun örneklerine sıkça rastlamak 
mümkündür: Ebû Zer, Rebeze’de vefat ettiğinde onu defneden Abdullah b. 
Mes’ûd, Ebû Zer’in ailesini Hz. Osman’a getirmiş, Halife de Ebû Zer’in 
kızını kendi ailesine katarak himâyesi altına almıştı.79 Bu şekilde himâye 
edilenler sadece çocuklar değildi. Korunmaya ve yardıma muhtaç olanla-
rın, imkânı olan kişiler tarafından himâye edildikleri görülmektedir. Bun-
lardan bazıları da dul kadınlardı. Bir kadın dul kaldığında baba, amca gibi 
bir velisinin velâyetine giriyordu. Ancak kadın, velisi olmayan bir dul ise 
başka birisi tarafından himâye altına alınabiliyor, iddeti bittiğinde hâmisi 
tarafından evlendiriliyordu.80

Ailenin tek ferdinin değil, baba hariç tamamının bir başka aile tara-
fından himaye edilmesine ise daha çok savaş, ticaret, ibadet veya başka bir 
sebepten dolayı81 şehirden ayrılmak durumunda kalan erkeklerin ailele-
rinin himâye edilmelerinde rastlanmaktadır. Bu erkekler ailelerini güven-
dikleri kişilere emanet ediyor, böylece yokluklarında aileleri herhangi bir 
sıkıntıyla karşılaşmadan yaşamlarını devam ettiriyorlardı.

Hz. Ömer döneminde bir erkek cihâd için Medine’den ayrıldığında 
ailesini Bekr b. Şuddâh’a emanet etmişti. Bekr, emanet edilen aileye ait 
76 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II: 14; İbn Şebbe, Târîhu’l-Medîneti’l-Münevvere, I: 407-408.
77 İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, VI: 608, (19254); İbn Şebbe, Târîhu’l-Medîneti’l-Münevvere, II: 

102. Bir başka rivâyette ise hanımıyla seksen üç bin dirhem karşılığında anlaşarak boşandığı 
bilgisi yer almaktadır. İbn Abdilber, el-İstîâb fî Ma’rifeti Ashâb, II: 847.

78 Belâzurî, Ensâbü’l-Eşrâf, VI, 116; Ebu’l-Ferec el-İsfehânî, el-Ağânî, I-XXIV, (Beyrut: Dâru 
Sâdır, 2008), I: 249-250; İbnu’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, II, 586; İbn Hacer, el-İsâbe fî Temyîzi’s-
Sahâbe, I: 307.

79 İbnu’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, I: 565.
80 İbn Hacer, el-İsâbe fî Temyîzi’s-Sahâbe, VI: 142.
81 İsfehânî, el-Ağânî, I: 249.
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evin kapısına geldiğinde bir Yahudi’nin girip içeridekileri sözlü bir şekilde 
taciz etmekte olduğunu görmüş ve hemen orada o Yahudi’yi öldürmüş-
tü. Olayın aslını araştıran Hz. Ömer bundan dolayı kısas uygulamamıştı.82 
Medine’de yaşanan bu hâdise himâye edilenlerin, hâmîleri tarafından ken-
di ailelerinin bir ferdi gibi görüldüklerini göz önüne seren bir örnektir.

Kişinin ölmeden önce ailesini ve mallarının idaresine güvendiği bir 
kişinin himayesine bırakmasının pek çok örneğini görmekteyiz. Örneğin; 
Hz. Osman, Abdurrahman b. Avf, Abdullah b. Amr, Ebu’l-As b. Rebî’ ve 
Mikdâd b. Esved de aile ve mallarını Zübeyr b. el-Avvâm’a emanet etmiş-
lerdi.83 Hatta Abdullah b. Mes’ûd, ölümünden sonra ailesi ve malı için vasî 
tayin ettiği Zübeyr b. el-Avvâm ile onun oğlu Abdullah’a yetki vererek 
kızlarının onların izni olmaksızın evlenmemelerini istemişti.84 Zübeyr b. 
el-Avvâm da, Halife Hz. Osman’a başvurarak ölümünden sonra Abdullah 
b. Mes’ûd’un maaşının kesilmeyip ailesine harcaması için kendisine veril-
mesini talep etmiş ve bu talebi uygun görülerek yıllık on beş bin dirhem 
Zübeyr’e verilmişti.85

Paylaşma Ahlakı
Hz. Peygamber’in sünnetinde paylaşmanın yeri görmezden geli-

nemeyecek derecede ortadadır. Paylaşma ahlakının kendisinden sonra da 
Müslümanlar arasında devam ettiğine dair örneklerin yekûnu bir çalışma-
nın boyutlarını aşacak miktardadır. Her ne kadar kaynaklara, önde gelen ve 
zengin isimlerin yardım ve paylaşmalarına dair rivayetler yansımış olsa da 
İslâm toplumunda daha mütevazı gelirlere sahip olanlar da çeşitli yardım-
lar yapıyorlardı.86

Özellikle fetihlerle zenginleşen İslâm toplumunda maddî gelir artı-
şının paylaşımlara da artış yönünde yansıdığı görülmektedir. Milyonlarca 
dirhem gelir elde eden sahabîlerin, yardımlarının da bu denli büyük meb-
lağlarda olduğu göze çarpmaktadır. Bu ise, nebevî paylaşma ahlakının top-

82 İbnu’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, I: 412.
83 Zübeyrî, Kitâbu Nesebi Kureyş, 106; İbn Sa’d, Kitâbu’t-Tabakâti’l-Kebîr, III: 146; Sehâvî, et-

Tuhfetu’l-Latife fî Târîhi’l-Medîneti’ş-Şerîfe, I-II (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1993), I: 
356.

84 İbn Sa’d, Kitâbu’t-Tabakâti’l-Kebîr, III: 146.
85 Belâzurî, Futûh, 466.
86 Bk. İbn Abdilber, el-İstîâb fî Ma’rifeti Ashâb, II: 631.
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lumda devamlılığını ortaya koymaktadır. Talha b. Ubeydullah’a Irak’tan 
dört milyon dirhem değerinde mal geldiğinde bu malın tamamını Medi-
ne’de dağıtması87 ayrıca bir başka seferde yedi yüz bin dirhemi bir gecede 
Medine’de ihtiyaç sahiplerine tasadduk etmesi,88  yardımların ulaştığı bo-
yutları göz önüne sermesi bakımından önemlidir. Zübeyr b. el-Avvâm’ın 
da kendisine vergi veren bin kadar kölesinden aldığı gelirini eline geçer 
geçmez dağıtmış olduğuna dair rivayet89 her ne kadar rakam içermese de 
büyük bir miktarın paylaşıldığını düşündürmektedir. 

Bazı rivayetler, kimi zaman belirli gruplara yönelik paylaşımların 
yapıldığını göstermektedir. Abdurrahman b. Avf’ın Hz. Osman’a sattığı bir 
araziden elde ettiği kırk bin dinarlık geliri Resûlullah’ın eşlerinden başla-
yarak Benî Zühre ve Muhâcirlere dağıtması bu bağlamda örnek olarak ve-
rilebilir.90 Bir başka örnek de yine Abdurrahman b. Avf’ın vefatından önce, 
Bedir Savaşı’na katılan her Müslümana dört yüz dinar verilmesini vasiyet 
etmesi ve bu vasiyetin yerine getirilerek o sırada hayatta olan yüz kadar 
Bedir gazisinin her birine belirtilen meblağın dağıtılmasıdır.91

Ağır borç yükü altında ezilenlerin bu borçlarının ödenmesi için ya-
pılan yardımlar da paylaşma ve dayanışma ahlakının toplumdaki yerleşik 
durumuna işaret etmektedir. Ödeyemediği büyük borcu sebebiyle sıkıntı 
içerisinde olan Abdullah b. Hâlid’e yüz bin dirhem yardımda bulunan Hz. 
Osman,92 Teymoğullarından borçlu kimselerin borçlarını üstlenen ve kim-
seyi ihtiyaç içerisinde bırakmayan Talhâ b. Ubeydullah, rivayetlerde bu 
çerçevede isimleri geçen sahabeye örnek teşkil etmektedir.93

İlk dönem İslâm toplumunda paylaşma sadece nakdî yardımlar şek-
linde olmuyordu. Çok farklı ihtiyaçların karşılanması şeklinde paylaşma 
ve dayanışmada bulunulduğunu görmekteyiz. Yukarıda değindiğimiz üze-
87 Belâzurî, Ensâbu’l-Eşrâf, X: 117.
88 İbn Sa’d, Kitâbu’t-Tabakâti’l-Kebîr, III: 201-202; Belâzurî, Ensâbu’l-Eşrâf, III, 55-56; Taberî, 

Târîhu’l-Ümem ve’l-Mülûk, IV: 405; İbn Asâkir, Târîhu Medîneti Dimeşk, XXV: 101; Zehebî, 
Siyeru A’lâmi’n-Nübelâ, I-XXIII, (Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1985), I: 31.

89 Zehebî, Siyeru A’lâm, I: 55.
90 İbn Sa’d, Kitâbu’t-Tabakâti’l-Kebîr, III: 123; X: 200; Belâzurî, Ensâbu’l-Eşrâf, X: 35; İbn Asâkir, 

Târîhu Medîneti Dimeşk, XXXV: 283; Zehebî, Siyeru A’lâm, I: 84-85; Sehâvî, et-Tuhfetu’l-Latife, 
II: 145.

91 Zehebî, Siyeru A’lâm, I: 90; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n- Nihâye, X: 255; Sehâvî, et-Tuhfetu’l-
Latife, II: 145.

92 İbn Şebbe, Târîhu’l-Medîneti’l-Münevvere, II: 134.
93 İbn Sa’d, Kitâbu’t-Tabakâti’l-Kebîr, III: 202; İbn Asâkir, Târîhu Medîneti Dimeşk, I: 32-33.
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re makt türü nikahı nedeniyle evliliği Hz. Ebû Bekr tarafından feshedilen 
Müleyke isimli kadının barınma ve geçim ihtiyaçları Abdurrahman b. Avf 
tarafından karşılanmış ve kadın, Dâru Müleyke diye anılacak olan evinde 
misafir edilmişti.94

Nakdî olmayan yardımların bir şekli de zengin sahabîlerin ihtiyacı 
olanlara ev vermek suretiyle de yardımda bulunmalarıydı.95 Ubeydullah 
b. Abbas’a gelip, o gece bir oğlunun olduğunu, eşinin ise doğumda öldü-
ğünü haber veren Ensâr’dan birine Ubeydullah’ın, bebeği emzirmesi için 
bir cariye bulunup ona iki yüz dinar maaş verileceğini söylemesi de bu tür 
yardımlara bir örnektir.96

Nebevî Ahlakın Kurumsallaşması
Hz. Peygamber sonrası İslâm toplumunda ahlakî bazı hususların 

dönemin şartları gereği kurumsallaştığını görmek mümkündür. İslâm’daki 
emr-i bi’l-ma’rûf prensibi kurumsallaşarak muhtesiblik teşekkül etmiştir. 
Hz. Ömer döneminde bu işi üstlenen çok sayıda isim rivayetlerde yer al-
maktadır. Sâib b. Yezîd, Abdullah b. Utbe, Süleyman b. Ebî Hasme, Şifâ 
bnt. Abdillah, Semrâ bnt. Nuheyk çarşıda ürün ve fiyat denetiminde bulu-
nan muhtesiblerdi.97 Hz. Osman, Hâris b. el-Hakem’i günlük iki dirhem 
maaş bağlayarak muhtesib tayin etmişti.98 Muhtesiblerin görev alanların-
dan biri faiz yasağının uygulanması ve denetlenmesiydi. Bu görevliler hem 
doğrudan faizli alışverişlere99 hem de faize benzeyen veya faiz şüphesi ta-
şıyan işlemlere de engel olmaktaydı.100

Var olan kurumların uygulanışında ahlakîlik duyarlılığına sahip ol-
mak da Hz. Peygamber sonrası İslâm toplumunda göze çarpan bir husû-
siyettir. Örneğin; Hz. Ömer’in zımmîler konusundaki duyarlılığı pek çok 
rivayete konu olmuştur. Halifenin, maddî gücü bulunmayanlar, iş yapa-
94 İbn Şebbe, Târîhu’l-Medîneti’l-Münevvere, I: 143-144. Aynı olayın Hz. Ömer döneminde 

yaşandığı da rivâyet edilir. Bkz., İbn Hacer, el-İsâbe fî Temyîzi’s-Sahâbe, VI: 142.
95 Semhûdî, Vefâu’l-Vefâ bi Ahbâri Dâri’l-Mustafâ, I/2: 236.
96 İbn Abdirabbih, Kitâbu’l-Ikdi’l-Ferîd, I-IX, (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1983), I: 249.
97 İbn Hazm, Cemheretu Ensâbi’l-Arab, 150; İbn Abdilber, el-İstîâb fî Ma’rifeti Ashâb, II: 576, 

639; IV: 1863; İbnu’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, II: 401, 547; IV: 1869; İbn Hacer, el-İsâbe fî Temyîzi’s-
Sahâbe, VIII: 121; Sehâvî, et-Tuhfetu’l-Latife, II: 58.

98 Diyârbekrî, Tarîhü’l-Hamîs fî Ahvâli Enfesi Nefîs, I-II (Beyrut: Müessesetu Şa’bân, tz.), II: 268.
99 İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, VII: 622, (22820).
100 Abdurrezzâk, el-Musannef, VIII: 123, (14567); İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, VII: 621, (22816); 

Buhârî, “Büyû’”, 54; Müslim, “Büyû’”, 38, “Müsâkât”, 79.
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mayacak durumdaki âmâlar ve ihtiyarlar, cüzzâm hastaları gibi sınıflardan 
cizye alınmamasını istediği bilinmektedir.101

Fetihler devam ederken bir bölgenin halkı anlaşmaya razı olmuşsa 
onlarla savaş yapılmamıştır. Yapılan anlaşmalarda, anlaşma hükümlerine 
uydukları sürece esir ve köle edilmeyecekleri, eski dinlerinde kalmayı se-
çerlerse cizye ödemek mukâbilinde zımmî statüsüne geçirilecekleri, Müs-
lüman olmaları durumunda Müslüman tebea ile aynı haklara sahip olacak-
ları şeklinde hükümler yer almıştır.102

Beytülmâl kurumunun işleyişindeki ahlakîlik duyarlılığına ilişkin 
örnekler de oldukça fazladır. Hz. Ebû Bekr’in hilâfete geçtiğinde bu ku-
rumdan maaş almak yerine çalışmak istemesi,103 Ömer’in maaş artırımına 
karşı çıkması,104 Hz. Ebû Bekr’in görev süresi boyunca hilâfet makamının 
giderlerinin sekiz bin dirhem gibi cüzî bir miktar olması105 bu duyarlılığın 
en bâriz örneklerindendir.

Hz. Ömer, hilâfeti süresince kendisine ve ailesine gelen hediyeleri 
Beytülmâl’e aktarmakta, gelen hediyenin türünden dolayı bunun mümkün 
olmaması durumunda halka dağıtmaktaydı. Bizans İmparatoriçesinin Hali-
fe’nin eşi Ümmü Gülsüm’e gönderdiği gerdanlık, Beytülmâl’e konulmuş-
tur.106 Hz. Ömer’e ordu komutanı Abdullah b. Ebî Rebîa tarafından gönde-
rilen ban ağacı yağı ise Beytülmâl’de saklanması mümkün olmadığından 
bir tabağa konularak sahabe arasında dolaştırılmış ve mümkün olduğunca 
çok kişinin bununla yağlanması sağlanmaya çalışılmıştı.107 Yine İran’ın 
fethinde ganimet olarak alınıp Medine’ye gönderilen Kisra’nın Bihârı adlı 
halı ise parçalara ayrılarak insanlara dağıtılmıştı.108

101 Ebû Yûsuf, Kitâbu’l-Harâc, 122.
102 Fayda, Hulefâ-yı Râşidîn Devri, 276.
103 Suyûtî, Târîhu’l-Hulefâ, (Katar: Vizâretü’l-Evkâf, 2013), 164.
104 İbn Şebbe, Târîhu’l-Medîneti’l-Münevvere, I: 368; Taberî, Târîhu’l-Ümem ve’l-Mülûk, III: 

616-617; Zehebî, Târîhu’l-İslâm ve Vefeyâtu’l-Meşâhiru ve’l-A’lâm, I-VI, çev. Muzaffer Can 
(İstanbul: Cantaş Yay., 1994), V: 228-229.

105 Bk., Taberî, Târîhu’l-Ümem ve’l-Mülûk, III: 433.
106 İbnu’l-Esîr, el-Kâmil, II: 488-489.
107 İbn Şebbe, Târîhu’l-Medîneti’l-Münevvere, II: 43.
108 İbnu’l-Esîr, el-Kâmil, II: 362-363.
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Sonuç
Buraya kadar verdiğimiz örneklerde de görüldüğü üzere her ne ka-

dar siyaset gibi bazı alanlarda kırılmalar yaşansa da ilk dönem İslâm toplu-
munun nebevî ahlak modelliğini sürdürdüğünü, bugünkü anlamda, “çıkar 
ahlakı”na dair örneklerin tekil kaldığını, siyasette yaşanan olumsuzlukla-
rın topluma yansımadığını, hakşinâslık, kadirbilirlik, vefa gibi hususların 
korunduğunu söyleyebiliriz. Bu da Hz. Peygamberʼin yerleştirdiği nebevî 
ahlak modelliğinin bir nevî sağlamlık testi olması itibariyle son derece 
kayda değerdir. Kanaatimizce Hz. Peygamberʼin yerleştirdiği toplumsal 
ahlak bireyi yok etmek, bireyin haklarını çiğnemek üzerine değil, tamamen 
vicdanî bir zemine dayandırılmıştır. “Komşusu açken tok yatan”ı veya 
“bizi aldatan”ı “biz”den saymayan bir ahlakî modelliğin sonraki nesillerde 
devamlılığı muhakkaktır.

İslâm’daki ibadet-ahlak ilişkisinin yok sayılmasının nebevî ahlakın 
günümüz toplum hayatına yansıması hususunda problemlere sebebiyet 
verdiği muhakkaktır. Kurʼân-ı Kerim, namazı “kötülüklerden alıkoyan”109 
bir ibadet olarak tanımlamakta, kurbanı basit bir hayvan kesme eylemin-
den çıkararak, “Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. Fakat O’na 
sizin takvanız ulaşır”110 ayetiyle takva ile ilintilendirmektedir. Zekât siste-
mi, nebevî ahlakın “kendin için istediğini kardeşin için iste” prensibinin 
kurumsallaşmış halidir. İbadetlerin ahlakın güzelleşmesine yapacağı etki, 
nebevî toplumsal ahlakın sürekliliğini sağlayan bir unsur olmuştur. Gü-
nümüzde yaşadığımız birçok ahlak sorununun arka planında ibadet-ahlak 
ilişkisinin koparılması bulunmaktadır.

Bağlayıcılık bakımından İslâmʼın getirdiği ahlakî normların, hukukî 
normlar kadar güçlü olduklarının değerlendirilmemesi de günümüz Müs-
lüman dünyasındaki ahlakî sorunların temelinde yatan sebeplerden biri-
dir. Oysa nebevî modellikte imandan sonra hukuk değil ahlak gelmektedir. 
“Müminlerin iman bakımından en mükemmel olanı, ahlakı en güzel ola-
nıdır.” şeklindeki hadisler de iman‒ahlak ilişkisinin önceliğini göstermek-
tedir. Henüz İslâmʼın tebliğ edildiği ilk dönemde Mekke’ye Hz. Peygam-
ber’i soruşturmak için giden Üneys’in döndükten sonra kardeşi Ebû Zer’e, 
109 Ankebût 29/45.
110 Hac 22/37.
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“O zatı gördüm, ahlakî güzellikleri emrediyordu.” demesi, Müslüman bir 
toplum oluşturulmadan önce de Hz. Peygamber’in Müslümanlara bireysel 
ahlak kazandırma çabasını göz önüne sermektedir.

İbadet-ahlak ilişkisinin vurgulanması, dindarlık algımızın değişmesi 
ve ahlakî sünnetlerin şekilsel olanlardan çok daha önce geldiğinin kabulü 
gibi nebevî ahlakın günümüz toplumsal hayatında daha fazla yansıma im-
kanı bulmasının önünü açacaktır.
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Hz. Peygamberin Ahlakının  
Aile Hayatına Yansıması

Mehmet Ayhan*111

Allah Te’âlâ’nın insanlar arasından seçip tebliğe memur ettiği pey-
gamberler muhatap olduğu insanlar tarafından sürekli olarak gözlenmişler-
dir. Peygamberlerin gözetimi sadece tebliğ ettikleri vahiyle ilgili konularda 
olmamış aynı zamanda beşerî vasıfları ve meşguliyetleri de bu takibin bir 
parçası olmuştur. Nitekim insanlara dünya ve ahiret saadeti vadeden dinin 
hayatın her alanını içine alması da bunun bir sonucudur. İşte bu alanlardan 
biri olan aile hayatı, din ve dünya hayatının kesiştiği çok önemli bir kav-
şakta bulunmaktadır.

Peygamberlerin aile hayatına dair Kur’ân-ı Kerim’de bize çeşit-
li bilgiler verilmektedir. Özellikle peygamberler halkasının son incisi ve 
alemlere rahmet olarak gönderilmiş Hz. Muhammed’in (sas) aile hayatına 
ait ayrıntılı bilgiler de yer almaktadır. 

Bu yazımızda konumuzla ilgili âyet ve hadislerden hareketle Resû-
lullah’ın (sas) aile hayatında uyguladığı bazı temel prensipleri ele alacağız. 
Bu temel prensiplerden yola çıkarak günümüz ailesinde yaşanan sorunla-
rın çözümüne bir nebze de olsa katkı sunma arzusundayız.

* Dr. Öğr. Üyesi, Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis ABD Öğretim Üyesi, muhayhan02@
gmail.com
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 Güzel Geçim
Toplumun en temel yapı taşı olan aile müessesinin ana hedefi insanı 

mutlu etmektir. Kişinin meşru ölçülerde beşerî ihtiyaçlarını tatmin eden 
ve neslin devamını sağlayan aile kurumu dinimize göre en kutsal müesse-
sedir. Aile yuvasının huzuru da güzel geçime bağlıdır. Her konuda olduğu 
gibi güzel geçim konusunda Resûlullah bizim yegâne rehberimizdir. Şüp-
hesiz Hz. Peygamber (sas) hayatının bütün safhalarında olduğu gibi aile 
hayatındaki zarif yaşamıyla da ümmetine örnek olmuştur. Resûl-i Ekrem 
ailedeki güzel geçimin temini için belirli prensiplere dikkat çekmiştir.

Aile hayatının en temel esasını ortaya koyan “Onlarla güzel geçi-
nin…”1 âyeti kerimesini ümmetine tebliğ eden Peygamberimiz (sas) bu 
emri en güzel şekilde uygulayarak fiili örnek olmuştur. Ayrıca Hz. Pey-
gamber şu hadisleriyle güzel geçimin temel ölçüsünü belirlemişlerdir: 
“Müminlerin îman bakımından en mükemmeli ahlâkı en iyi olanıdır. En 
hayırlınız ise kadınlara karşı en hayırlı olanınızdır.” 2

Böyle bir prensip vazeden Allah Resûlü’nün (sas) kadınlarla güzel 
geçim hususunda uyulacak en güzel örnek olduğunu şu ifadelerinden anla-
maktayız: “ Sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de 
ailesine en hayırlı olanınızım…”3

Hz. Peygamber’in (sas) aile hayatında uyguladığı prensipleri; sabır, 
şefkat ve merhamet, değer verme, eşlerin kıskançlıklarının farkında olma, 
eğlence, vefalı olma, farklılıklardan haberdarlık, adalet ve eğitimde tabilik 
başlıkları altında izah edebiliriz.

Sabır 
Tabiatı itibariyle aceleci4 olan insanoğlu için sıkıntılara katlanmak 

kolay değildir. Aile içerisinde olabilecek problemlere çözüm bulabilmek 
için sabır gerekmektedir. Her hanede olabilecek problemler ya da gergin-
likler zaman zaman Resûlullah’ın (sas) hanesinde de olabiliyordu. Hz. 
Peygamber, hanesinde olan sıkıntılara engin hoşgörüsü ve sabrıyla muka-
belede bulunurdu. Nitekim şu misal sabır konusunda çok dikkate değerdir: 

1 Nisâ 4/19.
2 Tirmizî, “Radâ”, 11; İbn Mâce, “Nikâh”, 50; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II: 472 (10106).
3 Tirmizî, “Menâkıb”, 63.
4 İsrâ 17/11. âyette meâlen şöyle buyrulur: “… (Doğrusu) İnsan çok acelecidir. “
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“Hz. Ebûbekir (ra) bir gün Resûl-i Ekrem’in huzuruna girmek için izin 
istedi. Bu sırada Hz. Âişe’nin yüksek bir sesle Resûlullah’la (sas) konuş-
tuğunu duydu. İçeri girince: “Sen Allah Resûlü’ne karşı sesini mi yüksel-
tiyorsun?” diye çıkışarak onu tokatlamaya çalıştı. Fakat Resûlullah (sas) 
ona mani oldu. Bunun üzerine Hz. Ebû Bekir kızarak dışarı çıktı. Hz. Ebû 
Bekir çıkınca Peygamberimiz Hz. Âişe’ye: “Gördün mü seni babanın elin-
den nasıl kurtardım?” dedi. Birkaç gün sonra Hz. Ebû Bekir (ra) tekrar 
Resûlullah’ın (sas) huzuruna girmek için izin istedi. Onların barıştıkları-
nı görünce: “Beni kavganıza karıştırdığınız gibi barışınıza da dahil edin”, 
dedi. Sevgili Peygamberimiz de bunun üzerine: “Tamam dahil ettik, kabul 
ettik.” buyurdu.5

Hz. Peygamber (sas) eşlerinde kıskançlık, itaatsizlik ve dünya hırsı 
gibi çeşitli sıkıntılar gördüğünde sabırla ve tatlılıkla mukabelede bulun-
muştur. Hanımları Resûlullah’ın tasvip etmediği tarzda davransalar bile 
onları incitecek ve kalplerini kıracak hiçbir şey söylememiştir. Sadece 
yapılan hareketi beğenmediğini yüz hareketleriyle belirtmeyi yeterli gör-
müşlerdir. Eşlerinin geçim bolluğu ve dünyalık isteyerek kendisine ciddi 
sıkıntı verdikleri îlâ6 hadisesinde bile onları kıracak bir söz söylememiştir. 
Sadece onlardan bir ay ayrı kalmayı tercih etmişlerdir.7 Burada görüldüğü 
gibi sıkıntılı durumlarda Resûlullah eşlerine sözle mukabelede bulunma-
mış sadece fiili bir tavır sergilemiştir.

Şefkat ve Merhamet
Resûlullah’ın aile hayatında uyguladığı bir diğer temel prensip şef-

kat ve merhamettir. Resûl-i Ekrem gerek hanımları gerekse çocuklarıyla 
ilişkilerinde şefkat ve merhameti esas almış ve bu prensipten asla taviz ver-
memiştir. Şüphesiz Resûlullah sevgi ve şefkat peygamberiydi. Onun (sas) 
çocuklarla iletişimi son derece güzeldi. Çocuklarla konuşur ve şakalaşırdı.8 

5 Ebû Dâvûd, “Edeb”, 84.
6 Sözlükte yemin etmek anlamında kullanılan îlâ, terim olarak kocanın yemin, adak veya bir şarta 

bağlamak suretiyle cinsel ilişkide bulunmayı kendisine yasaklamasını ifade eder. Bilgi için bk. 
Hamdi Döndüren, “Îlâ”, DİA, (İstanbul: TDV Yayınları, 2000), 22: 61-62. İlgili hadis için bk. 
Müslim, “Talak”, 29, 34-35; Ahmed b. Hanbel, Müsned, I: 33 (222).

7 Ömer Çelik, Mustafa Öztürk, Murad Kaya, Üsve-i Hasene: Kullukta Ahlakta Adabda En Güzel 
İnsan Sallallahu Aleyhi ve Sellem, (İstanbul: Erkam Yayınları, 2006), 2: 377.

8 Buhârî, “Edeb”, 81. 



322 TÜM YÖNLERİYLE HZ. PEYGAMBER VE AHLAKI

Zaman zaman onları binitine bindirir ve onlara nasihat ederdi.9 Çocuklarını 
ve torunları öper, koklar ve onlarla oynardı.10 Hz. Peygamber’in çocukla-
rı öptüğünü gören bir bedevî: “Sen çocukları öpüyor musun? Vallahi biz 
onları asla öpmeyiz.” dedi. Bunun üzerine Resûlullah: “Allah (cc) senin 
kalbinden merhamet duygusunu çekip aldıysa ben ne yapabilirim? diye 
cevap verdi.”11

Sevgili Peygamberimizin çocuklarla münasebetlerinde şefkatinin 
bir tezahürü olarak fiziki temas kurması iletişim açısından son derece 
önemlidir. Onun bu hareketi cahiliye toplumunun dönüşümüne katkı sağ-
lamasının yanı sıra kişiler arası iletişim bakımından da son derece yerin-
dedir. Nitekim bugün yapılan çalışmalar da fiziki temasın oldukça önemli 
olduğunu göstermektedir.12

Değer Verme ve Sevgisini İfade Etme 
Hz. Peygamber aile fertlerini sever ve sevgisini açıkça ifade ederek 

onlara hissettirirdi. Nitekim Resûlullah: “Sizden birisi sevdiği din karde-
şine kendisini sevdiğini söylesin.”13 buyurmuştur. Başka bir rivayette as-
haptan Amr b. el-Âs, Resûl-i Ekrem’e: “Senin için insanların en sevimlisi 
kimdir?” diye sordu. Resûlullah: “Âişe’dir.” diye cevap verdi. “Erkekler-
den kimdir?” diye sordu. Peygamberimiz: “Âişe’nin babasıdır.” buyurdu.14 
Bu örnekte görüldüğü üzere Hz. Peygamber hanımlarından ve ashabından 
sevdiklerinin isimlerini açıkça belirtmekten çekinmemiştir. Resûlullah’ın 
zikrettiğimiz hadiste görüldüğü gibi en çok sevdiği insanın eşi olması dik-
kat çekicidir. Hz. Peygamber’in kişinin, sevdiğine bunu bildirmesi prensi-
bi bireyler arası iletişim açısından son derece önemlidir. Özellikle ilişki-

9 Resûlullah yeğeni İbn Abbâs’ı terkisine almış ve ona nasihatlerde bulunmuştur. Hadis için bk. 
Tirmizî, “Sıfatu’l-kıyâme”, 59.

10 Konuyla ilgili hadisler için bk. Buhârî, “Büyu”, 49; Ebû Dâvûd, “Edeb”, 155; Tirmizî, “Menâkıb”, 
61.

11 Buhârî, “Edeb”, 18; Müslim, “Fezâil”, 64; İbn Mâce, “Edeb”, 3; Ahmed, Müsned, VI: 56 (24291).
12 İlgili çalışmalar için bk. Mustafa Karataş, Hz. Peygamberin Beden Dili ve Davranış Modelleri, 

(İstanbul: İşaret Yayınları, 2007); Adem Güneş, “Hz. Peygamber’in Eğitimde Fiziksel Temas 
Yoluyla Duygusal İletişim Kurmasının Din Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi”, C. U. İlahiyat 
Fakültesi Dergisi, XV, 2 (2011), 235-253, http://isamveri.org/pdfdrg/D01956/2011_2/2011_2_
GUNESA.pdf

13 Ebû Dâvûd, “Edeb”, 113; Tirmizî, “Zühd”, 54.
14 Tirmizî, “Menâkıb”, 63.
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lerin en yoğun ve yalın olduğu aile ortamı düşünüldüğünde sevgi temelli 
iletişimin ne kadar önemli olduğu çok rahat anlaşılır.

Resûl-i Ekrem hanımlarına hayızlı hallerinde de değer vermiş ve 
onlardan irtibatını koparmamıştır. Hz. Âişe (ra) bu durumu şöyle anlatır: 
“Ben hayızlı iken Resûlullah beni çağırır ve birlikte yemek yerdik. Yemek 
esnasında Hz. Peygamber etli kemiği bana uzatır ve benim yemem için 
yemin ederdi. Sonra ben onu alır, bir miktar ısırır bırakırdım. Resûlullah 
kemiği alır ve tam benim ağzımı koyduğum yerden yerdi. İçecek bir şey 
istediğinde önce benim içmem için yemin ederdi. Sonra ben kabı alır bir 
miktar içer ve bırakırdım. Peygamber de onu alır benim ağzımı koyduğum 
yerden içerdi.”15

Resûlullah (sas) her gün sabah16 ve ikindi namazlarından sonra eş-
lerini dolaşıp hal ve hatırlarını sorardı.17 Ayrıca Hz. Peygamber’in eşleri 
o gece kimin yanında kalacaksa onun evinde bir araya gelirler ve sohbet 
ederlerdi. Hz. Peygamber’in bu birlikteliklerine baktığımızda sabah nama-
zından, ikindi namazından sonra ve akşamları olmak üzere günde üç defa 
bir araya geldiklerini ve sohbet ettiklerini görmekteyiz. Resûlullah’ın bu 
adetini Zeynep bnt. Cahş’la (rah) evlendiği gün bile ihmal etmemiş Hz. 
Âişe’den başlayarak bütün hanımlarını tek tek ziyaret etmiş ve: “Allah’ın 
selamı ve rahmeti üzerinize olsun, ey ehl-i beyt!” diyerek hatırlarını sor-
muştur.18

Eşlerinin Kıskançlıklarını ve Farklılıklarını Anlayışla Karşılama
Resûlullah (sas) hanımlarının kıskançlıklarını da anlayışla karşıla-

mış bu konuda onlara kızmamıştır. Enes b. Mâlik’in (ra) anlattığına göre 
Hz. Peygamber bir gün hanımlarının birinin yanında bulunuyordu. Bu sı-
rada annelerimizden birisi bir kap ile yemek gönderdi. Odasında bulundu-
ğu hanımı Resûl-i Ekrem’in eline vurarak tabağı düşürdü ve kırdı. Bunun 
üzerine Sevgili Peygamberimiz ikiye ayrılmış tabağı birleştirerek yiyecek-
leri içine koyuyor ve şöyle diyordu: “Annenize kıskançlık geldi. Buyurun 
yiyiniz.” Orada bulunanlar yemeği yediler. Bu sırada Allah Resûlu tabağı 

15 Nesâî, “Tahâret”, 187. Benzer bir rivayet için bk. Nesâî, “Tahâret”, 188.
16 Heysemî, Mecma’uz-zevâid, IV: 316.
17 Buhârî, “Talâk”, 8; Müslim, “Talâk”, 20.
18 Buhârî, “Tefsir”, 33/8.
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kıran hanım yenisini getirinceye kadar kırılmış tabağı elinde tuttu. Tabağı 
sağlamıyla değiştirdikten sonra kırılmış olanı o hanımının yanında bıraktı.19

Eğlence
Resûlullah (sas) ailesinin meşru ölçülerde eğlenmelerine müsaade 

etmiş hatta buna imkan sağlamıştır. Hz. Âişe vâlidemizin anlattığına göre 
bir bayram günü siyahi bir grup mescidde kılıç kalkan oynuyorlardı. Ben 
Hz. Peygamber’den istedim yahut o bana: “Onları seyretmek ister misin?” 
diye sordu. Ben de: “Evet, isterim.” dedim. Beni arkasına oturttu yanağım 
yanağında olduğu halde onu seyretmeye başladık. Bu sırada Resûlullah: 
“Erfide oğulları! Haydi göreyim sizi!” diyerek onları teşvik ediyordu. Ben 
usanınca: “Yeter mi?” diye sordu. Ben de: “Evet.” dedim. Bunun üzerine: 
“O halde gidebilirsin.” buyurdular.20 

Anlaşıldığına göre Resûl-i Ekrem sıkıcı bir insan değildi. Ailesiyle 
sohbet eder onlarla hoşça vakit geçirirdi. Onlara hikayeler anlatır21 veya 
onların anlattıkları hikayeleri dinlerdi.22

Vefakâr Olma
Resûlullah’ın (sas) en bariz vasıflarından birisi belki de birincisi 

onun vefasıdır. Resûl-i Ekrem bütün insanlara karşı olduğu gibi kendi ai-
lesine de son derece vefalı idi. Onları vefatlarından sonra da unutmadı, ha-
tıralarını yad etti. Bunun en meşhur örneği şüphesiz Hz. Hatice (rah) ilgili 
olandır. Hz. Âişe vâlidemiz anlatıyor: “Hz. Peygamber’in eşlerinden hiç-
birini Hatîce’yi kıskandığım kadar kıskanmadım. Halbuki onu hiç görme-
dim. Ancak Resûlullah onu çok yâdederdi. Bazen bir koyun keser, onu par-
çalara ayırır ve Hatîce’nin dostlarına gönderirdi. Bir defasında ona: “Sanki 
dünyada Hatîce’den başka kadın yok!” dedim. Hz. Peygamber bana: “Ama 
(Hatîce gibisi var mı?), o şöyleydi, o böyleydi ve üstelik benim çocuklarım 
ondan oldu.” diye cevap verdi.”23

Hz. Peygamber (sas) eşinin hatırasını canlandıran her şeye de ve-
falı olmuştur. Nitekim Mekkeliler Bedir esirleri için mallar gönderdikleri 
19 Nesâî, “İşretu’n-Nisâ”, 4.
20 Müslim, “İydeyn”, 19.
21 Misal için bk. Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI: 157 (25244).
22 Hz. Aîşe’nin anlattığı Ümmü zer’ kıssası gibi. İlgili hadis için bk. Buhârî, “Nikâh”, 82; Müslim, 

“Fedâilu’s-sahâbe”, 92.
23 Buhârî, “Menâkıbu’l-ensâr”, 20.
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zaman Resûlullah’ın kızı Zeynep de kocası Ebu’l-As için bir miktar mal 
göndermişti. Bu mallar içerisinde Hz. Hatice’nin ona düğün hediyesi ola-
rak hediye ettiği kolye de vardı. Sevgili Peygamberimiz hem biricik eşinin 
hem de kızının hatıralarını taşıyan bu kolyeyi görünce çok duygulandı ve 
çok üzüldü ve ashabına: “Uygun görürseniz Zeyneb’in esirini serbest bıra-
kın ve kolyesini de ona iade edin” dedi. Onlar da Resûlullah’ın bu teklifini 
kabul ettiler.24

Kişisel Farklılıkları Tespit ve Ona Göre Muamele 
Resûlullah’ın (sas) eşlerine ne kadar değer verdiğini ve onları ne 

ölçüde tanıdığını göstermesi açısından şu misal dikkat çekicidir. Hz. Âişe 
validemizin anlattığına göre Hz. Peygamber bir gün ona: “Şüphesiz ki se-
nin bana kızdığın ve benden razı olduğun zamanları çok iyi biliyorum” 
dedi. “Ya Resûlallah bunu nasıl biliyorsunuz? diye sorduğumda cevaben: 
“Benden hoşnut olduğun zaman Muhammed’in Rabbine diye yemin edi-
yorsun. Bana kızgın olduğun zaman da İbrahim’in Rabbine yemin olsun” 
diyorsun. “Evet Ya Resûlallah. Fakat ben sadece sizin isminizi terk ederim 
(ama sevginizi asla!).”25

Yukarıda Allah Resûlü’nün hayatından aktardığımız misalden de 
açıkça anlaşıldığı gibi Resûlullah çok iyi bir gözlemciydi. Burada Hz. Pey-
gamber’i ailesinin psikolojik ihtiyaçlarının ve durumlarının farkında olan 
bir aile reisi olarak görüyoruz. Bu durum O’nun (sas) iletişim becerisinin 
yanında oldukça sabırlı ve anlayışlı olduğunu göstermektedir. Sevgili Pey-
gamberimizin yukarıdaki ifadelerinden hareketle eşinin kızgın olduğu za-
manlarda davranışını ona göre ayarladığını söyleyebiliriz. Nitekim günlük 
hayatta yaşadığımız iletişim kazalarının büyük bir bölümü anlaşılamamak-
tan kaynaklanmaktadır.

Adalet
Adalet, bir işi yerli yerine koyma, hak sahibine hakkını verme, hak 

ve hukuka uygunluk gibi anlamlarda kullanılmaktadır. Resûl-i Ekrem (sas) 
eşleri ve çocukları arasında adalete titizlikle riayet etmişlerdir. O eşlerinin 
yanında kalmak için birer gün tayin etmiş ve bu prensipten taviz verme-

24 Ebû Dâvûd, “Cihâd”, 131 (2692).
25 Buhârî, “Nikah”, 108; Müslim, “Fedâilu’s-sahâbe”, 80.
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mişlerdir. Öyleki Resûlullah hayatının son günlerinde eşlerinin odalarını 
dolaşamayacak kadar hastalığı artınca Hz. Âişe’nin yanında kalmak için 
diğer hanımlarının rızasını almıştır.26 Ayrıca Resûlullah gün içerisindeki 
hanımlarıyla sohbetlerinde de bu adalet esasına dikkat etmişlerdir. Yol-
culuğa çıkacakları zaman kendilerine kimin refakat edeceği ise kura ile 
belirlenmiştir.27 Dahası eşleri arasındaki adaleti mihir,28 yiyecek, giyecek, 
mesken ve nafaka gibi bütün alanlarda uygulamışlardır.29

Resûlullah (sas) çocukları çok sever onlara şefkat ve muhabbet-
le muamele ederdi. Herkese olduğu gibi çocuklara da adaletle muamele 
edilmesini tavsiye ederlerdi. Cahiliye devrinin anlayışından dolayı kız 
çocuklarına reva görülen muameleyi şiddetle reddeder ve onlara ayrı bir 
ihtimam gösterirdi. Kız çocuklarını bir zül gibi gören anlayışı yıkmak için 
özel tavsiyelerde bulunurdu. Bu tavsiyelerinden birisi şöyledir: “Kimin bir 
kız çocuğu olur da onu toprağa gömmez, hor görmez ve erkek çocuğunu 
ona tercih etmezse, Allah onu cennete koyar.”30

Hz. Peygamber (sas) evlatlar arasında ayrım yapılmasını doğru bul-
maz hatta adaletin onları öpmeye varıncaya kadar uygulanmasını salık ve-
rirdi. Buna dair bir misal şöyledir: Enes b. Mâlik’in (ra) anlattığına göre 
adamın biri Resûl-i Ekrem’in huzurundayken oğlu geldi. Adam oğlunu 
öptü ve kucağına oturttu. Biraz sonra da kızı geldi. Adam kızını (öpmeden) 
önüne oturttu. Bunun üzerine Resûlullah: “İkisine de eşit davransaydın 
ya!” buyurdu.31

Hz. Peygamber çocuklar arasında maddî ve manevi bütün konular-
da adaletli davranılmasını emrederdi. Nu’man b. Beşîr (ra) konuyla ilgili 
şöyle bir hatırasını anlatır: Babam malının bir kısmını bana bağışta bulun-
muştu. Bunun üzerine annem Amre b. Ravâha itiraz ederek şöyle dedi: 
“Siz bu olaya Resûlullah’ı (sas) şahit kılıncaya kadar ben buna asla rıza 
göstermem.” dedi. Bunun üzerine babam beni bağışına Resûlullah’ı şahit 
26 İbn Mâce, “Cenâiz”, 64.
27 Heysemî, Mecma’uz-zevâid, IV: 324.
28 Dârimî, “Nikâh”, 18 (2119); İbn Sa’d, et-Tabakât, VIII: 17.
29 Bk. İbrahim Canan, “Aile Reisi ve Baba Olarak Hz. Peygamber”, Hazreti Peygamber ve Aile 

Hayatı ed. İsmail Lütfi Çakan, (İstanbul: Ensar Neşriyat, İslami İlimler Araştırma Vakfı, 2016), 
305.

30 Ebû Dâvûd, “Edeb”, 121.
31 Heysemî, Mecma’z-zevâid, VIII: 156.
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kılmak (onayını almak) için götürdü: Resûl-i Ekrem babama: “Bu bağışı 
bütün evlatlarına da yaptın mı?” diye sordu. Babam: “Hayır. dedi. Resûl-i 
Ekrem de: “Allah’tan (cc) korkun ve evlatlarınız arasında adaletle muame-
le edin.” buyurdu.32

Resûlullah’ın torunlarına da adaletli muamele ettiğine dair bir misal 
şöyledir. Bir gün torunları Hasan ve Hüseyin (ra) Hz. Peygamber’den su 
isterler. Resûlullah hemen kalkar suyu getirir önce Hasan’a sonra Hüse-
yin’e verir. Bundan Resûlullah’ın Hz. Hasan’ı daha çok sevdiğini düşünen 
kızı Fâtım’a’ya (rah): “Hayır. Suyu önce Hasan istedi.” buyurur. 33

Misallerde görüldüğü gibi Resûlullah eş ve çocuklarla ilgili olan 
hususlarda adaleti tavsiye etmişler ve bunu bizzat uygulamışlardır. Günü-
müzde ebeveynlerin çocukları arasında ayrım yapmaları çeşitli sıkıntıları 
beraberinde getirmektedir. Aile içindeki rekabet, huzursuzluk ve çatışma 
bunlardan bazılarıdır. Peygamberimiz bu hususta Allah’tan sakınmayı ve 
adaletli olmayı emretmiştir.

Eğitimde Tabiîlik İlkesini Esas Alma
Hz. Peygamber (sas) aile reisi olarak evinde sade bir hayat sürüyor-

du. Ümmehâtu’l-mü’minîn olarak isimlendirilen Resûlullah’ın hanımları 
onun evindeki bütün hallerinden bizi haberdar etmişlerdir. Onların vası-
tasıyla Resûl-i Ekrem’in hayatının bütün safhalarını dolayısıyla dinimizin 
bütün inceliklerini öğrenmiş bulunuyoruz. Özellikle aile içi ve özel mese-
lelerin büyük çoğunluğu müminlerin anneleri tarafından bize aktarılmıştır.

Resûl-i Ekrem (sas) Allah’tan aldığı vahyi tebliğ etmiş, lüzûmu 
halinde bizzat uygulamasını yaparak insanlara yol göstermiştir. Tâhâ Sû-
resi’nde geçen ayette aile ile ilgili “Ailene namazı emret, kendinde ona 
sabırla devam et! Senden rızık istemiyoruz, (aksine) biz seni rızıklandırı-
rız. Âkibet ise takvâ sahiplerinindir.”34 buyruğunu bizzat uygulayarak üm-
metine örnek olmuştur. Peygamberimiz nafile namazları genellikle evinde 
kılmış ve buna teşvik etmiştir.35 Ayrıca O (sas), eşlerin birbirlerini teheccüd 

32 Müslim, “Hibât”, 13.
33 Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 101 (792).
34 Tâhâ 20/132.
35 Ebû Dâvûd, “Tatavvu’”, 15; Nesâî, “Kıyâmu’l-leyl”, 1.
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namazına kaldırmaları hususunda teşvik etmiş ve yekdiğerini bu namaza 
uyandıranlara dua etmişlerdir.36

Hz. Peygamber’e ailenin eğitimiyle ilgili gelen bir başka âyette şöy-
le emredilmiştir: “Ey îman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve 
taşlar olan ateşten koruyun…”37 Kur’ân’ın ifadesiyle ümmetine çok düşkün 
olan, onlara karşı çok şefkatli ve merhametli olan 38 Resûlullah ailesini 
eğitme ve onları azaptan koruma hususunda da ümmetine örnek olmuştur.

Ümmü Seleme (rah) vâlidemizin anlattığına göre Resûlullah bir 
gece ansızın uyandı. (Telaşlı ve tedirgin bir şekilde) hanımlarını uyandırdı 
ve: “Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Bu gece nice fitneler indiril-
di ve nice hazineler açıldı. Uyanın ey hane halkı! Dünyada nice giyinmiş 
kadınlar vardır ki ahirette çıplaktırlar!” buyurdu.39

Diğer taraftan Resûl-i Ekrem’in ailesini tesettür hususunda ikaz 
ettiğini gösteren Hz. Âişe rivayeti şöyledir: “Kardeşim Esma ile birlikte 
oturuyorken Resûlullah içeri girdi. Esmâ’nın üzerinde geniş kollu Şâmî 
(denilen) bir elbise vardı. Hz. Peygamber Esmâ’yı görür görmez dışarı çık-
tı. Âişe validemiz kardeşine: “Dışarı çık. Resûlullah sende hoşlanmadığı 
bir şey gördü,” dedi. Esma dışarı çıkınca Hz. Peygamber tekrar içeri girdi. 
Âişe annemiz bunun sebebini sorunca: “Görmüyor musun? Müslüman bir 
kadının ancak şu kadarı görünebilir.” buyurdu ve elleriyle kendi yenlerini 
(giysi kolu) tutup parmaklarına kadar örttü. Sonra da elleriyle şakaklarını 
örterek sadece yüzünü açık bıraktı.40

Hadiste görüldüğü Resûlullah (sas) tesettürün nasıl olması gerekti-
ğini bizzat uygulayarak göstermiştir. Bugünkü öğretim yöntem ve teknik-
lerinden gösterip yaptırma yöntemi diyebileceğimiz bir usulü uygulayarak 
tesettürün sınırlarını öğretmişlerdir. Böylelikle ailesine Allah’ın emirlerini 
tebliğ etmiş ve uygulamasında yardımcı olmuşlardır. Bugün bizler de Pey-
gamberimizin örnekliğinden güç alarak nefsimizi ve ailemizi namaz ve te-
settür konusunda gözden geçirerek bu konudaki eksikliklerimizi giderme-
liyiz. Buradan hareketle Hz. Peygamber’in aile içi eğitimde tabiî ve tedrîcî 
36 Ebû Dâvûd, “Tatavvu’”, 18.
37 Tahrim 66/6.
38 Tevbe 9/128.
39 Buhârî, “İlim”, 40.
40 Heysemî, Mecmau’z-zevâid, V: 137.
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bir yol izlediğini söyleyebiliriz. O aile hayatının normal akışı içerisinde 
yeri geldikçe uyarılarda bulunmuş ve ailesinin eğitimini zamana yaymıştır. 

Resûlullah (sas) ailenin meyvesi ve neşe kaynağı çocukların eğiti-
minde de engin hoşgörü ve şefkat sahibi idi. Onların hatalarını düzeltir-
ken azar, tenkit, tahkir, surat ekşitme ve dövme gibi yollara gitmemiştir.41 
Hz. Peygamber’e on yıl hizmet etmiş bulunan Enes b. Mâlik (ra) onun 
müsamahasını şöyle anlatır: Resûl-i Ekrem insanlar içerisinde ahlakı en 
güzel olanıydı. Bir gün beni bir iş için gönderdi. Ben de “vallahi gitmem”, 
dedim. Oysa içimden Resûlullah’ın dediği işe gitme niyetim vardı. Sonra 
çıktım. Sokakta oynayan çocuklara rastladım (onlarla oyuna daldım). Bir 
de baktım ki Hz. Peygamber arkamdan ensemi tutmuş bir şekilde duruyor. 
Gülümseyerek bana: “Enescik! Haydi emrettiğim yere git!” dedi. Ben de: 
“Peki Ya Resûlallah hemen gidiyorum.” dedim.42 Büyük hadis âlimi Ebû 
Dâvûd’un rivayetinde Enes b. Mâlik’in şöyle bir ilavesi vardır: “Allah’a 
and olsun ki Resûlullah’a (yedi yıl veya) dokuz yıl hizmet ettim. Yaptığım 
bir şey için: “Bunu niye yaptın?” veya yapmadığım bir şey için “Bunu niye 
yapmadın?” dediğini bilmiyorum.43

Yukarıdaki metinde Hz. Enes’in Resûlullah’ın (sas) olaylar karşı-
sındaki tavrını anlattığı hatırası çok dikkat çekicidir. Onun ifadesiyle Pey-
gamberimiz yaşadığı hiçbir hadiseden dolayı ona kızmamış, azarlamamış 
hatta “neden böyle yaptın?” veya “niye şöyle yapmadın?” diye bir şey söy-
lememiştir. Resûlullah’ın insan eğitiminde gösterdiği hoşgörüden hareket-
le bizim de eş ve çocuklarımıza karşı daha dikkatli ve toleranslı olmamız 
gerektiği aşikardır. Burada, yapılan hataların dinen mahzurlu olmaması 
şartını belirtmekte fayda görüyorum. Nitekim Rahmet Peygamberi aile-
sinde dinen sakıncalı bir şey gördüklerinde hemen müdahele etmişlerdir. 
Tabiî bu müdahalenin de nebevî nezakete uygun bir şekilde olduğunu gör-
mekteyiz.

41 Bk. Canan, “Aile Reisi ve Baba Olarak Hz. Peygamber”, 333.
42 Bk. Müslim, “Fezâil”, 54; Ebû Dâvûd, “Edeb”, 1.
43 Ebû Dâvûd, “Edeb”, 1.
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Sonuç
Resûlullah (sas)’ın aile ahlakı ile ilgili şu neticeleri maddeler halin-

de zikredebiliriz: Hz. Peygamber ailesi ile muamelesinde belirli ilkeleri 
esas almıştır. Bu prensipler cümlesinden olarak güzel geçim, değer verme, 
adalet ve eğitimde tabiiliği sayabiliriz.

Kişinin ailesi ile güzel geçinmesi Kur’ân ve sünnetin bir emridir. 
Hz. Peygamber aile ile güzel geçimin temel prensibi olarak en hayırlı kim-
se ailesine en güzel davranan kimsedir, esasını koymuşlardır.

Resûlullah ailesindeki sıkıntıların çözümünde oldukça sabırlı dav-
ranmışlar, onlara karşı en ufak bir kırıcı söz bile söylememişlerdir. Gerek-
tiğinde fiili olarak tavır koymuşlardır.

Hz. Peygamber’in ahlakının bir yansıması olarak ailesine muame-
lede şefkat ve merhameti esas almışlardır. Resûlullah’ın bu prensibinden 
ailesinden en çok çocuklar istifade etmiştir.

O (sas) ailesine değer vermiş ve sevgisini onlara ifade etmiştir. Ki-
şinin sevgisini muhatabına bildirmesini iletişimde bir esas olarak koymuş-
tur. Hz. Peygamber ailesine verdiği değerin bir sonucu olarak onlara özel 
zamanlar tahsis etmiştir.

Hanımlarının duygusal özelliklerini anlayışla karşılamıştır. Ancak 
kıskançlık gibi nedenlerle ortaya çıkan haksızlıklara da müdahale etmiştir.

Meşrû ölçülerde eğlenmek fıtrîdir. Kişinin ailesinin eğlence ihtiya-
cını gidermesi de bir sorumluluktur.

Resûl-i Ekrem ailesine ve yakınlarına hayatta iken iyilik yaptığı gibi 
onlar vefat ettikten sonra da yapmıştır. Eşlerini sürekli yad etmiş, onlara ait 
her türlü hatıraya saygı ve vefa göstermiştir.

Kişisel farkları tespit ve ona göre muamele iletişimde önemli bir 
husustur. İnsanların mizaçlarının farkına varmak iyi bir gözlemi gerektirir. 
Karakterler dikkate alınmadan yapılan iletişimler sıkıntı oluşturur.

Aile fertleri arasında adalet son derece önemlidir. Adalet ilkesi maddi 
konularla ilgili olduğu gibi sevgi, ilgi gibi manevi konularla da alakalıdır.

Aile içi eğitimde doğallık önemlidir. Ailede eğitim sürece yayılan ve 
devamlı olan bir olgudur. Özellikle çocukların eğitiminde son derece mü-
samahalı olmak gerekmektedir. Gerekli olmadıkça onlara müdahale doğru 
bir davranış değildir.
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Gayr-ı Müslimlerle İlişkilerde Nebevî Ahlâk

Cahit Külekçi*44

Nebevî ahlâk, Müslüman toplumlara rehberlik etmesi gereken, 
Resûlullâh’ın (sas) sünnetine dâhil prensipler bütünüdür. Bu anlamda 
Müslümanların, Resûlullâh’ın yaşamını detaylı biçimde incelemesi ve 
buna göre bir yaşam güzergâhı belirlemesi zorunludur. Nitekim Kur’ân-ı 
Kerîm’de Resûlullâh’ın örneklik vasfını ifade ile, Müslümanlar için onu 
“model insan” olarak tayin etmiştir. Elbette Resûlullâh’ın her adımı izlen-
melidir, hâdiseler karşısındaki tavrının sebebi anlaşılmaya çalışılmalı, arka 
planı anlaşılmalıdır ancak bu, Resûlullâh’ın sosyal yaşam içerisinde her 
yaptığının veya her davranışının muhakkak surette Müslümanlar tarafın-
dan, değiştirilemez şekilde taklit edilmesi gereken mutlak hakikatler anla-
mına gelmemektedir. Zira örfe, bölgeye ve döneme bağlı olarak Müslüman 
topluluklarda birtakım farklılıkların, değişikliklerin izlenmesi olağandır. 
Zaten sünnet-i seniyye olarak nitelenen hususlar da bundan daha farklı bir 
durumu kapsamaktadır. Önemli olan Kur’ân-ı Kerîm’in belirlemelerine ve 
Resûlullâh’ın temel prensip olarak önerdiklerine hiçbir dönemde ve şart-
ta ters düşmemektir. Yazımızda sadece, Resûlullâh’ın model insan olma 
vasfı içerisinde yer alan pek çok unsur arasından, gayr-ı müslimlerle iliş-
kiler bahsi ele alınacak, bu ilişkiler çerçevesinde bir nebevî ahlâk modeli 
geliştirilecek ve ilk dönem İslam tarihi kaynaklarına dayalı biçimde bu 
ilişkiler, örnekleriyle izah edilmeye çalışılacaktır. Böylelikle metnimizde, 
* Doç. Dr. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi cahitkulekci@gmail.com
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günümüzde de geçerliliğini koruduğu muhakkak olan gayr-ı müslimlerle 
ilişkilerde gözetilmesi gereken yaklaşımların ne olacağı/olması gerektiği-
nin nebevî ahlâk perspektifinde ortaya konulması hedeflenmekte, Resûlul-
lâh’ın bu çerçevedeki evrensel prensiplerine vurgu yapılmaktadır.

Giriş
Her yeni din ve bu dinin prensiplerini tebliğle vazifeli peygamber, 

sosyolojik açıdan belirli projelerle ortaya çıkar.1 Bu projenin esasların-
dan birisini toplumsal değişim oluşturur.2 Peygamberler, dinin prensip-
leri çerçevesinde toplumsal değişimi gerçekleştirebilmek için, söz konusu 
projelerini aşama aşama uygulamaya koyar. Bu süreçte, yeni dinin pren-
siplerine muhatap olan toplumlar farklı boyutlarda tepkiler geliştirebilir. 
Vâkıa toplumların topyekûn ve derhal yeni bir dini, yaşam biçimini kabul 
etmesi beklenmemektedir. Ancak reaksiyonlar karşısında peygamberlerin 
de tebliğ faaliyetlerine son vermesi mümkün değildir.

Öte yandan peygamberlerin karşılaştıkları problemlere yaklaşım 
tarzları, her peygambere ve dönemine özgü bir nebevî ahlâk profili oluştu-
racaktır.  Bazı farklılıklar olmakla birlikte, Peygamberler ümmetlerinden 
gördükleri tepkiler karşısında genellikle hicret, başka kabilelerle ittifak vb. 
önlemler geliştirmişlerdir. Onların hayatında bu önlemler bir zorunluluk 
haline de gelebilmektedir.3 Zira burada önemli olan husus, yeni bir top-
lumun, medeniyetin inşâ edilmesidir ve geçmiş peygamberlerin yaşamları, 
sonraki dönemlere tarihî bir arka plan kazandırmaktadır. Genel bir yakla-
şımla diyebiliriz ki, her peygamberin kendi döneminde oluşturduğu ahlâkî 
yapı, bir diğer peygamberinkinden çok da farklı değildir.

Şu halde Resûlullâh’ın (sas) önermeleri ile meselâ Hz. Mûsâ’nın 
(sas) kavmine karşı olan tutumu içerik açısından farklı olsa bile usûl açı-
sından aynîlik taşıyacaktır.

1 Leyla Kırkpınar, Türkiye’de Toplumsal Değişme ve Kadın, (Ankara: Zeus Kitabevi, 2001), 57. 
Projelerin tamamının hedefi, tevhid temelli bir toplum düzeni oluşturmaktır. Aksi halde bir 
toplumu kimliksizleştirmek, tamamen ortadan kaldırmak değildir. Bu bağlamda tevhid, nübüvvet 
ve ahiret inancı yeniden tanzim edilecek toplumların esasını da meydana getirecektir.

2 Vejdi Bilgin, Fakîh ve Toplum: Osmanlı’da Sosyal Yapı ve Fıkıh, (İstanbul: İz Yayıncılık, 2003), 
73, 74.

3 Bk. İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, (Beyrut-Lübnan: Dâru İbn Kesîr, 2007), I: 385.
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Mekke’nin Durumu
Son dinin prensiplerinin Mekkelilere bildirilmesinden, bir başka 

ifadeyle ilahî tebliğin başlamasından kısa bir süre sonra, sosyolojik anlam-
da beklenildiği üzere, tebliğ edilen yeni prensiplere insanlar hemen uyum 
sağlayamamıştı. Kısa süre zarfında yaşanan ihtidâ hareketlerine rağmen 
Müslümanlar Mekke’de azınlıkta kalmıştı. Üstelik Resûlullâh (sas) ve 
Müslümanlar, Mekkeli müşrikler tarafından baskı altına alınmış, Müslü-
manların doğup büyüdükleri yurtlarında serbest biçimde hareket etmele-
rine, hatta açıktan Kur’ân okumalarına, namaz kılmalarına dahi müsaade 
edilmemişti.4

Atalarının geleneksel inançlarını, yaşam biçimlerini, dünya görüş-
lerini eleştiren ve kendi içlerinden çıkan bu insanlara karşı Mekkeli müş-
riklerin sessiz kalması zaten beklenen bir durum değildi.5 Kaldı ki onlar, 
peygamberlik iddiasında bulunan (!) Muhammed’in annesinin ve babası-
nın olmayışını, kendileri gibi çarşıda-pazarda dolaşmasını, acıkmasını, su 
içmeye ihtiyaç duymasını, yerlerden pınarlar fışkırtamamasını, gökten bir 
şeyler indirememesini ve hatta göklere çıkamamasını bir türlü anlamlandı-
ramıyor, bu yüzden kendileri gibi olan bir beşere inanmak istemiyorlardı: 
“Dediler ki, yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça yahut senin hurmalardan, 
üzümlerden oluşan bir bahçen olup, aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıt-
madıkça yahut iddia ettiğin gibi, gökyüzünü üzerimize parça parça düşür-
medikçe yahut Allah’ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe yahut altından 
bir evin olmadıkça ya da göğe çıkmadıkça sana asla inanmayacağız. Bize 
gökten okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıktığına da inanacak 
değiliz. De ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak Resûl olarak gönderilen 
bir beşerim”6

Mekkeli müşriklerin Müslümanlara yönelik psikolojik baskıları so-
nuç vermeyince, müşrikler sistematik biçimde olmasa da fizikî saldırılarda 
bulunmaya başlamışlardı. Bunun üzerine Habeşistan hicretleri gündeme 

4 et-Taberî, Târîhu’t-Taberî (Târîhu’r-Rusûl ve’l-Mulûk), (Beyrut Lübnan, 2005), I: 547, 548, 549 
vd.; İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, I: 328, 329 vd.

5 Belâzurî, Ensâbu’l-Eşrâf, (Jerusalem: 1963), I: 125, 126 vd.
6 İsrâ 17/90-93.
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gelmiş ve uygulanmıştı.7 Yine müşrikler, üç yıla yakın bir süre Müslüman-
larla olan tüm ilişkilerini askıya almışlardı.8

Gayr-ı Müslimlerle İlişkilerde Hicret Faktörü
Gayr-ı müslimlerle ilişkilerin sadece aktif bir sahaya münhasır kal-

dığını söylemek mümkün değildir. Resûlullâh’ın (sas) ve neredeyse tüm 
peygamberlerin gayr-ı müslimlere karşı ortak bir tavrı olan hicret de as-
lında gayr-ı müslimlerle ilişkilerde önemli bir aşamaya tesadüf etmekte-
dir. Hatta öyle ki, hicret, toplumlar için bir kırılma noktasıdır ve bu nokta 
inananların sonraki yaşamlarının ne derece sürdürülebilir olduğunu nitele-
mektedir.

Mekke’de başlayan tebliğ sürecinin, burada devam etmesinin müm-
kün olamayacağı anlaşılmıştı ve Müslümanların yeni bir yol izlemeleri 
adeta zorunlu hale gelmişti. Gelişmeler üzerine Resûlullâh, Allah’ın da 
izin vermesiyle birlikte akrabalarının bulunduğu Yesrib’e hicret etme kara-
rı alarak toplumsal değişimin, dönüşümün burada gerçekleştirebileceğini 
öngörmüştü. Nitekim Yesrib hicretinden sonra, kısa süre zarfında Müslü-
manları inanç temelinde, tek bir çatı altında toplayan Resûlullâh, Yesrib’de 
yeni bir medeniyetin inşâsına başlamış, ilahî mesajın geniş kitlelere ulaş-
tırılmasını sağlayarak dinî prensiplerin uygulanmasını, Müslümanların ya-
şamlarının yegâne gayesi haline dönüştürmüştür.

Esâsen Resûlullâh’ın (sas) hedefi tebliğ sürecinin ruhuna uygun ola-
rak, İslâm’ın evrensel mesajını sadece Araplara değil geniş coğrafyalara 
ulaştırmaktı. Nitekim yurtlarından çıkarıldıktan sonra yerleştikleri Medi-
ne’de, Resûlullâh’ın belirli prensipler dâhilinde çeşitli faaliyetler gerçek-
leştirdiği, bir kenara çekilip toplumdan kendisini soyutlamadığı malûmdur. 
Nüfus sayımının yapılması, Mescid-i Nebevî’nin inşâsı, bir eğitim kuru-
munun ihdâsı, kardeşleştirme vd. faaliyetler,9 tebliğin kurumsal yönlerine 
işaret etmesinin yanı sıra sosyolojik açıdan da değişimin teorik prensipleri-
ne verilen önemi göstermekteydi. Diğer bir ifadeyle Medine’de, toplumun 
müspet yöndeki değişim karşısındaki dirençlerinin kırılabilmesi için ne-

7 İbn İshâk, Sîretü İbni İshâk, (Lübnan 2009), 256.
8 İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, I: 345-351.
9 İbn Sa’d, et-Tabakâtu’l-Kübrâ, (Beyrut: Dâru Sadr, 1957), I: 235-259.
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bevî yaklaşım tarzı sergilenmekte, sonraki toplumlara bu anlamda örnekler 
sunulmaktaydı.

Hicret faaliyetinin bir şehrin gelişimine, dönüşümüne ne derecede 
katkı sağlayabileceği Resûlullâh’ın (sas) ve Müslümanların Medine’ye 
olan hicretinde açıkça ortaya konmuştu. Ancak bu hareketlilik sadece ku-
rumsal alanda gerçekleşmemişti. Mekke’ye oranla daha karmaşık bir top-
lum yapısına sahip Medine’de, Müslümanların muhatap olacağı kitlenin 
dini algılama biçimleri birbirinden oldukça farklıydı. Müşriklerin bir kıs-
mının hicretten önce Yahudiliği benimsemesiyle birlikte şehirdeki Yahudi 
nüfusunun diğer inançlara nazaran yoğun olması, belki de Müslüman top-
luluğun Medine’de daha rahat hareket etmesine imkân verecekti. Ancak 
durum beklenildiği şekilde gelişmemiş, Yahudiler ile yaşanan problemler-
den dolayı Yahudiler, hicretten sonraki ilk sekiz yıl içerisinde, şehrin ve 
Müslümanların emniyetlerini tehdit ettikleri için Medine’den çıkarılmış-
lardı.

Medine’de Hristiyanlar oldukça azdı ve müşriklerle beraber Hristi-
yanların nüfusu belki Yahudi nüfusuna yakın bir durumdaydı. Fakat Yahu-
dilerin şehirdeki etkisi, nüfusa paralel olarak gelişmemiş, nüfus bakımın-
dan ezici bir çoğunluğa sahip olamasalar da Medine’yi ekonomik bakım-
dan kontrol altında tutuyorlardır.

Resûlullâh (sas) ve Müslümanlar, Medine’de Yahudiler başta olmak 
üzere Hristiyan ve müşriklerle karma bir münasebet kurmak durumunday-
dı. Bu da aslında Mekke’deki ortamdan hem sosyolojik hem de inanç bakı-
mından farklı ilişki biçimlerine işaret etmekteydi. Bir başka ifadeyle Mek-
ke’de sadece kendi kabilesiyle muhatap olan Resûlullâh, Medine’de farklı 
kabile ve inanç topluluğu ile karşılaşılmıştır. Dolayısıyla Resûlullâh’ın, 
Müslüman toplumun lideri olarak yeni bir takım prensipler vaz’ etmesi 
kaçınılmazdı. Nitekim Medine Vesîkası gibi bir takım antlaşma metinleri 
de bu durumun bir yansımasıydı.

Medine Vesîkası’nın kapsamı, Medine’ye gelen elçilere karşı Resû-
lullâh’ın ve sahabesinin davranış tarzları, Medine dışına gönderilen dip-
lomatik mektupların dili gibi hususlar aynı zamanda gayr-ı müslimlerle 
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ilişkilerde hem siyasî hem de sosyal anlamda nebevî bir ahlâk modeli oluş-
turacak, birbiri içine girmiş pek çok prensibi örneklendirecektir.

Nitekim yazımızda da ana hatlarıyla bu ahlâk modelleri konu edil-
mektedir. Sırasıyla Yahudiler, Hristiyanlar ve müşriklerle Resûlullâh’ın 
münasebetlerine kısaca temas edildikten sonra bu münasebetlerle ilgili 
bazı rivayetler değerlendirilerek, gayr-ı müslimlerle ilişkilerde nebevî bir 
ahlâk modeli tanımlanmaya çalışılacaktır. Bununla beraber metnimizde 
Resûlullâh’ın, söz konusu gruplarla olan tüm ilişkileri ele alınmayacak, 
gruplarla ilgili detaylı bilgiler verilmeyecektir. Yeri geldikçe İslâm tarihi-
nin klasik kaynaklarının yanı sıra hadîs metinlerine de, örnek olması açı-
sından, yer verilecektir.

Yahudiler
Mekkeliler, ticarî faaliyetleri sebebiyle zaman zaman kendi şehirle-

rinde ya da diğer bölgelerde farklı toplum bireyleriyle karşılaşabilmektey-
di. Buna bağlı olarak Mekke’nin sosyolojik anlamda bir dönüşüme uğra-
dığını, kültürel öğelerinin sürekli değiştiğini söylememiz çok da mümkün 
değildir. Aksine Mekke istilâlara kapalı, örflerine ve dillerine bağlı katı bir 
toplum yapısına sahipti. Bu durum herhalde Kureyş’in şehre hâkim olma-
sından sonra daha açık şekilde kendini göstermiş olmalıdır. Çünkü Mek-
ke’de ya da Mekke’nin civarında yaşayan yabancılar vardı; ancak toplum-
sal etkilenme anlamında Mekke’nin daha korunaklı bir yapısının olduğu 
muhakkaktı.10

Risaletin başlangıcından itibaren Mekkeliler, Resûlullâh’ın (sas) 
tebliğine pek itibar etmemiş, sahip oldukları atalarının inançlarından bir 
anda vazgeçememişlerdi. Üstelik Müslümanları baskı altına alan müşrik-
ler, bir dönem Müslümanlara yaşam hakkı dahi tanımamışlar ancak bu 
durumu daha fazla sürdürememişlerdi. Risaletin yaklaşık onuncu yılından 
itibaren Resûlullâh, Mekkeli müşriklerin olumsuz tavırları karşısında teb-
liğin muhatap kitlesini değiştirerek, Mekke’ye ticaret, hac ya da başka bir 
sebeple gelen etnik kökenleri farklı yabancı kabilelerle görüşmeler yapma-
ya başlamıştı.11 Bu kabilelerle Resûlullâh’ın görüşmeler yapmasının nihaî 

10 Geniş bilgi için bk. Cevâd Ali, el-Mufassal fi Târihi’l-Arab kable’l-İslâm, (Kahire, Trhsz.), IV: 
110, 111, 112 vd.

11 İbn Sa’d, et-Tabakâtu’l-Kübrâ, I: 216, 217.
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amacı, İslâm’ın mesajını sadece Mekkelilere değil herkese ulaştırmak is-
temesiydi.

Resûlullâh söz konusu amacını gerçekleştirmek için Yesrib’e hic-
ret etmeye karar vermiş ve burada Yahudiler ile en azından toplumsal an-
lamda münasebet kurmak zorunda kalmıştı. Hatta denilebilir ki Yahudiler, 
Resûlullâh’ın tebliğ sürecinde karşılaştığı en büyük ve önemli ilk dinî grup 
olma özelliğine sahipti ve şehirdeki etkinlikleri bakımından da göz ardı 
edilemez bir güce sahipti.

Öte yandan Yahudiler, o dönemin şartları altında Resûlullâh’ın 
çağrısına, müşriklere nazaran daha olumlu yaklaşabilecek bir yapıdaydı. 
Ehl-i Kitâb olmaları ve onların da insanları Allah’ın birliğine davet etme-
leri belki bu düşünceyi besleyen unsurlardandı. Ancak olaylar beklenildiği 
gibi gelişmedi. Nitekim bir arada yaşayabilmek için tanzim edilen Medine 
Vesîkası bunun bir göstergesiydi. Her ne kadar Resûlullâh, Yesrib’e hicre-
tinden önce Akabe’de, Yesribli Müslümanları organize etmişse de bunun 
tam anlamıyla Müslümanlar arasındaki birliği ve Yesrib’deki tüm düzeni 
sağladığını söylemek mümkün değildi.

Medine Vesîkası’yla gözetilen ilk hedefin de düzeni sağlamak oldu-
ğu açıktır. Zira daha ilk maddesinde Resûlullâh, tek bir topluluğun tanımını 
yaparak, siyasî ve sosyal anlamda birliğin sağlanmasını ne kadar önemse-
diğini ortaya koymuştur. Kaldı ki metnin “Bu yazı…” şeklinde başlaması 
da Resûlullâh’ın sadece kendi ashâbını değil tüm ehl-i Kitâb’ı da sözleş-
menin kapsamı içine aldığını göstermektedir. Nitekim Yahudi kabileleri 
Kaynuka, Kureyza ve Nadîroğulları’nın, Yesrib’deki Arap kabileleri Evs 
ve Hazrec’le anlaşmaları vardı ve sözleşme bu anlamda da tüm Yesrib hal-
kı için bir bağlayıcılık taşıyacaktı.

Şu halde Resûlullâh (sas), Yesrib hicretinin hemen sonrasında Yahu-
dilerle yazılı bir anlaşma sağlayarak, siyasî ve sosyal tüm düzenlemelerin 
bu çerçevede gerçekleşmesi gerektiğinin altını çizmiş oluyordu. Diğer ta-
raftan siyasî olarak, ümmet adı altında bir topluluk oluşturan Resûlullâh, 
Yesrib halkının, Müslümanlarla birlikte saldırgana karşı savaşacaklarına 
rıza gösteren gayr-ı müslim topluluklardan teşekkül edebileceğini belirt-
miş oluyordu.12

12 Muhammed Hamîdullah, İslam Peygamberi, çev. Salih Tuğ, (İstanbul: İrfan Yayınları, 1993), I: 191.
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Yahudilerle münasebetlere dair Resûlullâh’ın sîretinden pek çok 
örnek verilebilir. Ancak bireysel anlamda bu örneklerin içinde en dikkat 
çekici olanlardan birisi kuşkusuz Ka’b b. el-Eşref’le ilgili olanıdır.

Ka’b b. el-Eşref, baba tarafından Tay kabilesine, anne tarafından 
bir Yahudi kabilesi olan Benî Nadîr’e mensuptur. Ka’b b. el-Eşref, Bedir 
Savaşı (624) sonunda müşriklerin mağlûp olduklarına ve yetmiş ölü ver-
diklerine dair haber Medine’ye ulaşınca bunun doğruluğuna inanmamış, 
gerçekten Muhammed bu kadar kişiyi öldürmüşse yerin altı üstünden daha 
hayırlıdır, diyerek savaşın sonucuna tepki göstermişti. Ancak haberin doğ-
ru olduğu ortaya çıkınca taziyede bulunmak ve Kureyş’i Müslümanlar 
aleyhine kışkırtmak için kırk kadar adamıyla birlikte Mekke’ye giderek 
Müslümanlara karşı savaşmak üzere Ebû Süfyân ile anlaşan Ka’b, söyledi-
ği şiirlerle de Kureyşlilerin intikam duygularını tahrik etmişti. Medine’ye 
döndükten sonra da şiirleriyle Resûlullâh’ı ve ashabını hicveden, etkili ko-
nuşmaları ve servetiyle müşrikleri Müslümanlara karşı kışkırtmaya devam 
eden Kâ’b b. Eşref, Bedir Savaşı sonrası öldürülmüştür.13 Bu olaydan sonra 
Resûlullâh Yahudiler ile bir araya gelerek onları bu tür faaliyetlerde bu-
lunmamaları konusunda uyarmış ve Müslümanlara ihanet etmemek üzere 
antlaşma yapmak zorunda kalmıştır.14

Yukarıda aktardığımız hâdisenin dikkat çekici yanı, Resûlullâh’ın 
(sas), Medine’nin toplumsal birliğini zedeleyici davranışlarda bulunan-
lara karşı gösterdiği reaksiyondur. Şahsına karşı yapılan saygısızlıkları 
görmezden gelebilen Resûlullâh, toplumun birliğini bozabilecek her türlü 
eyleme karşı sert tedbirler almak durumundaydı. Nitekim Yahudilerin son-
raki süreçte, içinde yaşadıkları topluma ihanetleri söz konusu olduğunda 
benzer tepkiler vermiş, onları şehirden uzaklaştırmıştır.15 Tüm bunlar ger-
çekleştirilirken de, daha öncesinde yapılmış olan yazılı antlaşmalara atıf-
larda bulunulmuş, hukukî mesned gösterilmiştir. Aksi halde Ka’b el-Eş-
ref’in öldürülmesinin bireysel anlamda hiçbir önemi yoktur. Toplumda 
13 İslâm’a düşmanlık eden herkesin öldürülmesi diye bir durum söz konusu değildir. Kişisel bir 

kararla hiç kimse öldürülemez, idam edilemez. Ancak toplumsal menfaatler gereği, toplum 
liderinin emri ve uygun görmesiyle bu durum gerçekleşebilir. Âdil yargılama yapılması da söz 
konusu durumun içindedir.

14 Mehmet Ali Kapar, “Ka’b b. Eşref”, DİA, (İstanbul: TDV Yayınları, 2001), 24: 3-4.
15 Kâ’b’ın sadece şiirleriyle İslâm düşmanlığı yapmakla iktifâ etmediği, Resûlullâh’a (sas) karşı 

suikast tertiplediği de aktarılmaktadır.
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fitne hareketlerine sebep olmanın ve daha önce yapılan bir antlaşmanın 
hükümlerine karşı gelmenin hukukî anlamda karşılığı verilmiştir. Nebevî 
ahlâkın belki de altını önemle çizdiği hususların ilki de bu durumdur; yani 
hukuk kuralları çerçevesinde toplumsal düzenin sağlanabilmesidir.

Elbette Resûlullâh’ın (sas) ve Müslümanların Yahudiler ile müna-
sebetleri sadece siyasî düzlemde değildi. Aynı bölgelerde yaşıyorlardı ve 
Yahudilerden de Müslüman olanlar mevcuttu. Bu açıdan Resûlullâh’ın 
hayatta olduğu dönemde, Yahudiler ile sosyal ve ticarî ilişkiler kurmakta 
ciddi bir sıkıntı yaşanmamıştır.

Yahudi kabilelerinden Benî Kaynuka’ya mensup Abdullah b. 
Selâm’ın Müslümanlığı tercih etmesi zamanlaması açısından dikkat çek-
mektedir. İslâm’dan önceki adı Husayn olan Abdullah b. Selâm yaygın ka-
naate göre, Resûlullâh hicret yolculuğunun sonunda Kubâ’ya varınca yanı-
na gelmiş ve kendisine yönelttiği bazı soruların doğru cevaplarını aldıktan 
sonra, bunların ancak bir peygamber tarafından bilinebileceğini söyleye-
rek Müslüman olmuştur. Üstelik Abdullah b. Selâm ile kurulan bu müs-
pet sosyal ilişki, tüm akrabalarının da Müslüman olmasına vesile olmuş-
tur.16 Abdullah b. Selâm ve akrabaları olan bazı Yahudilerin, Medine’ye 
henüz gelmelerine rağmen Müslüman olmaları, Medine’deki Yahudilerin 
de Mekke’de başlayan ilahî tebliğ sürecine çok da yabancı olmadıklarını 
göstermektedir. Esasında Resûlullâh, Akabe’de Medineli Arap kabileleri 
ile antlaşmalar yaparken diğer taraftan da bu kabileler vasıtasıyla tebliğin 
tüm şehre yayılmasını hedeflemiştir.

Resûlullâh (sas), Medine’ye yerleştikten sonra da bu tür sosyal iliş-
kilerini devam ettirmiş, herhangi bir topluluğu inanışlarından dolayı öte-
kileştirmemiş hatta Hayber’in fethinden sonra Benî Nadîr Yahudileri’nin 
önde gelen ailesine mensup Safiyye annemizle de evlenerek akrabalık bağı 
tesis etmiştir:17 ‘Resûlullâh Hayber’e geldi. Allah kaleyi fethetmeyi müyes-
ser kılınca, kendisine Safiyye bnt. Huyey b. Ahtâb’ın güzelliğinden bahse-
dildi. Safiyye’nin kocası savaş sırasında öldürülmüştü. Kadın daha yeni 
evlenmişti. Resûlullâh, ganimetten pay olarak kendisine onu seçti. Ora-
16 Abdullah b. Selâm’ın Müslüman olma süreci hakkında da farklı rivâyetler söz konusudur. Ancak 

burada dikkat çekmeye çalıştığımız husus, Resûlullâh’ın (sas) Yahudilerle kurduğu bireysel ilişki 
çerçevesinde, soru-cevap şeklinde gerçekleşen münâzara biçimidir.

17 İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, II: 285.
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dan Safiyye ile birlikte çıktılar. Revhâ’ya geldiler. Resûlullâh orada gerdek 
yaptı. Sonra küçük bir yaygı içerisinde yemek hazırladı. Sonra bana, etra-
fındakileri çağır, dedi. Bu, Resûlullâh’ın Safiyye için verdiği düğün yemeği 
idi. Sonra oradan Medine’ye hareket ettik. Resûlullâh Safiyye için, bine-
ğinin terkisine bir örtü seriyordu. Sonra devesinin yanında çömelip dizini 
dayadı. Safiyye, dizine basarak deveye bindi.’18

Siyasî ve sosyal münasebetler dışında Resûlullâh’ın Müslümanları, 
dinî hususlarda Yahudilere muhalefet etmeleri gerektiği konusunda uyar-
mıştır. Elbette bu durum son din İslâmiyet’in doğru biçimde yayılmasıyla 
ilgili bir husustur. Ancak zaman zaman Resûlullâh döneminde konuyla il-
gili sahabe arasında çeşitli tartışmalar yaşanabilmiştir.19

Metnimizin sınırları gereği Resûlullâh’ın (sas) dinî meselelerde Ya-
hudilere ne şekilde muhalefet ettiğine dair ancak birkaç örneğe temas ede-
ceğiz. Kıble konusunda Resûlullâh’ın hicretin ilk aşamasında Yahudiler 
ile ortak bir paydada buluşma arzusu dikkat çekmekle birlikte hicretten 
kısa bir süre sonra bu durum sona ermiş, Yahudiler kıblenin değişimine 
çok üzülmüş ve hatta Resûlullâh’a gelerek üzüntülerini bildirmişlerdir.20 
Eskiden olduğu gibi kıblenin tekrar Kudüs yönüne döndürülmesi halinde 
kendisine iman edeceklerini de ifade etmişler,21 fakat bu istekleri sami-
mi bulunmamıştır. Aynı şekilde Yahudiler, ibadet ettikleri esnada ellerini 
bellerine koyarlarken veya sallanarak ibadet ederlerken Resûlullâh Müs-
lümanların bu tür davranışlarda bulunmalarını yasaklamıştır.22 Bir başka 
rivayette de Abdullah b. Amr’ın, Kâbe’de ellerini kaldırarak dua eden biri-
sini Yahudilere benzememek adına uyardığı aktarılmaktadır.23

Netice itibariyle denilebilir ki, Resûlullâh’ın (sas) muhatap olduğu 
Yahudi kitlesi, esasında Hicaz dışındaki Yahudiler kadar ilim ve irfan sa-
hibi kimseler değildi. Arabistan çöllerinde, dış dünyayla bağlantıları kesik 
olan bu insanlar, Tevrat’ın felsefe ve ruhunu anlayabilecek kapasiteden 
yoksundu. Tevrat’ı okumaları ve gereklerine riâyet etmelerine rağmen Hi-
18 Buharî, “Salat”, 12.
19 Konuyla ilgili olarak bk. Nuh Arslantaş, İslâm Toplumunda Yahudiler, (İstanbul: İz Yayıncılık, 

2010).
20 Belâzurî, Ensâbu’l-Eşrâf, I: 271.
21 İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, I: 550.
22 Müslim, “Mesâcid”, 46.
23 El-Fâkihî, Ahbâru Mekke fî Kadîmi’d-Dehri ve Hadîsihi, (Beyrut, 1414), I: 231.
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caz’daki Yahudilerin dinden çok geleneklerini savundukları görülmekte-
dir. Kur’ân ve hadîsler, Yahudilerin daha çok bu yönlerini eleştirmektedir.24 
Bu çerçevede Resûlullâh da Yahudiler ile sosyal ve siyasî münasebetler 
kurarken, dinî birtakım hususlarda Müslümanları uyarması son derece an-
laşılır bir husustur. Diğer bir ifadeyle Medine’deki Yahudilerin Tevrat’ı an-
layabilecek kapasitede olmamaları, Tevrat’ın prensiplerinden çok örflerini 
öne çıkarmaları gibi hususlar, dinî anlamda Yahudilere muhalefetin temel 
sebeplerinden birisini oluşturmuştur.

Hristiyanlar
Müslümanların ilk dönemde yerleşim yerleri Mekke, Medine ve 

sonrasında Tâif’tir. Hicaz olarak anılan bu bölge civarına Hristiyanların ne 
zaman geldikleri konusunda net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Güney 
ve Kuzey Arabistan’daki varlıklarının tarihî bir geçmişe sahip olduğu söy-
lenebilir. Ana hatlarıyla söyleyecek olursak Hristiyanlık Arap yarımadası-
na Suriye tarafından, Yemen merkezli olarak girmiş ve Necran civarından 
yayılmıştır. Yahudi olan Himyer kralı Zû Nüvas, bölgedeki Hristiyanla-
rı dinden döndürmeye zorlamış, dinlerini terk etmeyenleri ise ateş dolu 
çukurlara atarak yakmıştır.25 Resûlullâh’ın doğumundan yaklaşık iki asır 
kadar önce gerçekleşen bu hadiseye Kur’ân-ı Kerîm de atıfta bulunmakta-
dır.26 Bu katliamdan kurtulabilenler ise Rumların da yardımıyla bölgedeki 
varlıklarını sürdürmeye devam ettirmişler ve Resûlullâh dönemine erişen 
Hristiyanların ataları olmuşlardır.

Resûlullâh’ın (sas) gerek Mekke ve gerekse Medine’de Hristiyan-
lar ile olan münasebetleri Yahudiler ile olan münasebetlerinden çok daha 
farklı bir hâl arz eder. Bunda elbette nüfus kesafetinin de etkisi bulunmak-
tadır. Nitekim anılan coğrafyada Hristiyanların yoğun olarak yaşadıklarını 
söylemek mümkün değildir. Bu bağlamda Müslüman toplumun Hristiyan-
lar ile, yoğun olmasa da karşılaştıkları ilk şehir Mekke’dir. Ancak sadece 
Müslümanların değil, Mekkelilerin tamamının bu dönemde, Mekke veya 
Mekke’ye yakın bölgelerdeki Hristiyanlarla doğrudan ve yoğun şekilde 

24 Nuh Arslantaş, “Hz. Peygamber’in Çağdaşı Yahudilerin İnanç-İbadet ve Dinî Hayatları”, 
Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, (İstanbul, 2008/I), 34: 91.

25 Belâzurî, Ensâbu’l-Eşrâf, I: 67.
26 Burûc 85/4-9.
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siyasî/sosyal münasebetler kurması da beklenen bir durum değildir. Muh-
temelen böyle bir münasebete gerek de duyulmamıştır.

Genel bir ifadeyle Mekkeli müşriklerin de Yahudilere oranla, civar-
daki Hristiyanlarla doğrudan ve yoğun sosyal/siyasî münasebetler kurduğu 
söylenemez. Suriye ve Habeşistan tarafına yönelik ticarî münasebetler söz 
konusudur. Ancak bu münasebetler bütünü, iki toplum arasında güçlü bağ-
ların oluşmasına imkân tanımamıştır. Birazdan tekrar temas edeceğimiz 
üzere, Habeşistan hicretleri sırasında müşriklerle Habeş meliki arasında 
geçen diyaloglar da bu durumu delillendirmektedir.

Ticarî birtakım kaygılar hâricinde ki, bunun da çok sınırlı olduğunu 
düşünmekteyiz, müşriklerin Hristiyanlarla doğrudan temas kurmadıkları 
görülmektedir. Hatta müşriklerin kimi zaman Hristiyan Rumlar karşısında 
İranlı Mecusilerden yana tavır takındıkları27 kaynaklara yansımıştır. Belki 
bu durum, Resûlullâh’ın doğduğu yıllarda Yemen’e hâkim olan İranlılar ile 
ilgilidir. Ancak kanaatimize göre, müşriklerin kimi zaman Mecusilerden 
yana tavır takınmaları, Resûlullâh’ın Hristiyanlara bakış açısına göre be-
lirmiştir. Buradan hareketle Resûlullâh’ın da Mecusiler ve müşrikler karşı-
sında Hristiyanlara daha yakın olduğu söylenebilir. Nitekim Rûm Sûresi’n-
de Rumların mağlup edildiklerinin ancak kısa bir süre içinde tekrar galip 
geleceklerinin bildirilmesinin ardından28 müşrikler Mecusilerden yana ta-
vır sergileyerek Müslümanları ve ilgili ayetleri alaya almışlardır. Duruma 
göre Müslümanlar, Hristiyanları kendilerine yakın hissederken müşrikler 
belki de haklarında hiç bilgi sahibi olmadıkları İranlıları kendilerine yakın 
hissetmişlerdi.

Mekkeli müşriklerin, hangi topluluğa kendilerini yakın hissettikleri 
bir tarafa, kendi içlerinden çıkan Müslüman topluluğu benimseyemedik-
leri âşikardır. Bu çerçevede müşriklerin, risaletin başlangıcından itibaren 
Müslümanlara birtakım reaksiyonlar geliştirdikleri de vâkıadır. Özellikle 
risaletin beşinci yılından itibaren, önceki beş yıla nispetle daha hızlı artma 
eğiliminde olan Müslüman nüfusun meydana getirdiği tedirginlik, müş-
27 Resûlullâh’ın (sas) doğduğu yıllarda İran’la Rum devleti rekabet halindeydi. Bu rekabet Mekke 

döneminde İran’ın lehine gelişiyordu. Ancak Medine döneminin ortalarında durum Rumların 
lehine değişmişti. Mekkeli müşriklerin Ehl-i Kitâb’dan yana olmamaları belki dinî hassasiyetlerle 
açıklanabilir ancak yukarıda da ifade ettiğimiz gibi kanaatimize göre Resûlullâh’ın (sas) Ehl-i 
Kitâb’a bakışı bu durumu şekillendirmiştir.

28 Rûm 30/1-4.
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rikleri farklı reaksiyonlar geliştirmeleri gerektiği noktasına götürmüştü. 
Ebû Cehil tarafından işkenceye tâbi tutulan Yasir ve Sümeyye İslâm’ın 
ilk şehitleri olmuştu. Hatta müşriklerin yaptıkları eziyetleri şikâyet eden 
Habbab b. Eret’e de Resûlullâh, bundan önceki dönemlerde de inananların 
daha ağır işkencelere dayandığını ifade ederek sivil itaatsizlik noktasından 
ayrılmamıştı.29 Zira Resûlullâh, Müslümanların henüz birliklerinin sağla-
namadığı ve belirli bir güce ulaşamadığı dönemde pasif direnişin aksine 
hareket etmeyi planlamamıştı. Fakat baskıların giderek artması ve müşrik-
lerin Müslüman toplumun varlığını tehdit eder vaziyete gelmesiyle Resû-
lullâh, bir kısım inananı Hristiyanların ülkesine, Habeşistan’a gönderme 
kararı almıştı. Müslümanlarla Hristiyanlar arasındaki siyasî ve dinî müna-
sebetlerin başlangıç noktasını da belki bu hicretler oluşturacaktı.30

Dinî birtakım sebeplerle, kendi yurdunu terk edip başka bir yere git-
meyi ifade eden hicretin ilk kez Mekkeli Müslümanların gündemine gel-
mesi, müşriklerin baskılarının arttığı bir döneme, risaletin yaklaşık beşinci 
yılına tesadüf etmektedir. Bu çerçevede Resûlullâh’ın (sas) Müslümanlara 
yönelik olarak “İsterseniz Habeşistan’a sığının. Orada ülkesinde kimseye 
zulmetmeyen bir hükümdar vardır. Orası bir doğruluk ve hakikat ülkesi-
dir.” buyurduğu ve böylelikle en azından o günlerde Hristiyanlara karşı 
bakış açısını yansıttığı söylenebilir.

Müşrikler hicret eden Müslümanları yakalamak için onların peşleri-
ne düşmüş ancak onları yakalayamadan geri dönmüşlerdi. Ayrıca Habeşis-
tan’a hicret sonrası müşrikler, Amr b. As ile Abdullah b. Ebî Rebia önderli-
ğinde bir heyeti Habeşistan’a göndererek, Müslümanların geri dönmelerini 
sağlamaya çalışmışsa da bir Hristiyan olan Habeş meliki tarafından müş-
riklerin istekleri kabul görmemişti. Süreç içerisinde gerçekleşen hicrete 
yaklaşık yüz Müslüman iştirak etmiş ve orada oldukça iyi karşılanmışlar-
dır. İçlerinde kaç kadının olduğu tam olarak bilinmemekle birlikte birkaç 
kadının da bu hicretlere katıldığı rivayet edilmektedir.31 Netice itibariyle 
Habeşistan’a gerçekleştirilen hicretlerden, Resûlullâh’ın ve Müslümanla-
rın olası bir hicret konusunda ciddi tecrübeler kazandırdığı ve o dönemde, 

29 Belâzurî, Ensâbu’l-Eşrâf, I: 155-160.
30 Adnan Demircan, Nebevî Direniş Hicret, (İstanbul: Beyan Yayınları, 2000), 56, 57 vd.
31 İbn İshâk, Sîretü İbni İshâk, 154-158.
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en azından Müslümanların bir kısmının, ehl-i Kitâb mensupları arasında 
güven içinde kaldıkları anlaşılmaktadır.32

Görüldüğü üzere Resûlullâh’ın (sas) Hristiyanlarla olan münasebet-
leri Mekke döneminde, bir çeşit zorunluluklara dayanmaktaydı. Kanaati-
mize göre, o dönemde müşriklerin savaşmayı göze alamayacakları Hris-
tiyanlar ve Mekke’ye oldukça uzak sayılabilecek Habeşistan, geçici de 
olsa Müslümanlar için güvenli olmuştur. Bunda elbette dinî faktörler etkin 
olabilir ama daha çok geçmişteki ticarî birtakım ilişkilerin bu aktif duruma 
katkı sağladığı ifade edilebilir.

Medine döneminde Hristiyanlarla ilişkiler Mekke’dekinden hem 
muhteviyat açısından farklı ve hem de daha hareketlidir. Özellikle Ya-
hudilerle yaşanan problemlerden ve Hayber’in fethinden sonraki süreçte 
Resûlullâh, Hristiyanlarla diplomatik temaslar kurmuş, ilişkilerini daha 
çok bu temaslar seviyesinde yürütmüştür. Medine’de sayıları tam olarak 
bilinmemekle birlikte, elliye yakın Hristiyan olduğu rivayet edilmektedir. 
Ancak bahsettiğimiz diplomatik temaslar, söz konusu Hristiyanlarla sınırlı 
değildir.

Daha önce de ifade ettiğimiz üzere, Mekke’de iken Resûlullâh’ın 
ilk diplomatik temas kurduğu kişi, Habeşistan hicretlerinde Müslümanlara 
sahip çıkan Habeşistan melikiydi. Ancak bu dönemdeki temaslar Medi-
ne’de kurulandan biraz daha farklıdır. Medine döneminde Amr b. Ümeyye 
ed-Damrî vasıtasıyla kurulan temas sonucunda Habeş melikinin, Resûlul-
lâh’ın davetini kabul ettiği ifade edilmektedir. Bir başka ifadeyle Mekke 
döneminde Habeş meliki Müslüman toplumu koruyacağına söz verirken, 
Medine’de İslâm’ı kabul noktasına gelmiştir.33

Hristiyanlara gönderilen davet mektuplarının üslubu, Resûlullâh’ın 
bu dönemde Hristiyanlarla kurduğu münasebetlerin keyfiyetini de ortaya 
koymaktadır. Nitekim Resûlullâh benzer içerikli mektupları birden fazla 
ülkenin liderlerine göndermişti. Mektuplarda genel olarak, Hristiyanların 
inanışlarındaki çelişkiler ya da yanlışlıklar öne çıkarılmadan, farklılıklara 
vurgu yapılmadan, ortak bir paydaya yapılan vurgu göze çarpmaktadır. Ay-
rıca inanmamaları, davete olumlu cevap vermemeleri halinde karşılaşacak-
32 İbn Sa’d, et-Tabakâtu’l-Kübrâ, I: 203, 204.
33 İbn Sa’d, et-Tabakâtu’l-Kübrâ, I: 258.
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ları uhrevî cezaların hatırlatılması dışında herhangi bir olumsuz söze de yer 
verilmemiştir. Son derece naif bir diplomatik dilin kullanıldığı mektuplar-
dan, Mısır patriği ya da piskoposu Mukavkıs’a gönderilen mektubun metni 
şu şekildedir: “Ey kitap sahipleri! Gelin, sizinle bizim aramızda müşterek 
olan tek bir kelimede yani Allah’tan başka hiçbir tanrıya tapmamak, O’na 
hiçbir şeyi şerik ve ortak koşmamak, Allah’tan başka hiçbir kimseyi âmir 
ve efendi yapmamak hususlarında birleşelim. Şayet onlar sırtlarını dönüp 
bundan kaçınacak olurlarsa şöyle deyiniz; siz şahit olun ki bizler, Allah’a 
itaat edip teslim olan Müslümanlarız.”34

Mukavkıs’a gönderilen mektup, Hristiyan liderlere gönderilen diğer 
mektuplarla hemen hemen aynıdır. Görüldüğü üzere mektuplarda Hristi-
yanlar ortak bir noktada buluşmaya çağırılmakta ve saldırgan, tehditkâr bir 
üslup kullanılmamaktadır.

Gerek Bizans imparatoru Heraklius’a ve gerekse diğer Hristiyanlara 
gönderilen mektupların dışında dikkat çekici bir başka münasebet de Nec-
ranlı Hristiyanlarla kurulmuştur. Arabistan’ın güneyinde, Yemen tarafında 
kendilerine has bir yönetim şekli olan Necranlı Hristiyanlar bölgenin tek 
ve en önemli Hristiyan grubunu oluşturmaktaydı. Senetü’l-vüfûd olarak 
isimlendirilen hicrî IX. asırda, Resûlullâh’ın kendilerine yazdığı bir mek-
tup üzerine Medine’ye gelen Necranlı Hristiyanlar, Mescid-i Nebevî’de 
Kudüs yönüne dönerek ibadet etmek istemişler ancak sahabe buna engel 
olmak istemişti. Resûlullâh ise buna engel olunmamasını, ibadetlerini iste-
dikleri biçimde yapabilmeleri hususunda gereğini sahabesine bildirmiştir.35

Necranlı Hristiyanlarla yapılan görüşmelerin bir diğer önemli yönü 
de Hz. İsa ile ilgili olarak heyetin sorduğu sorulara Kur’ân-ı Kerîm’in biz-
zat cevap veriyor oluşudur. Rivayetlere göre Âl-i İmrân Sûresi’nin başın-
dan itibaren yaklaşık 80 ayetin bu konuyla ilgili olduğu ifade edilmektedir. 
Ayetlerde Hz. İsa’nın hem tanrı olduğu hem de çarmıh üzerinde ölümünün 

34 Hamîdullah, İslam Peygamberi, I: 316.
35 Resûlullâh’ın (sas) bu dönemde Hristiyanlar başta olmak üzere Mekke ve Medine civarındaki 

Arap kabileleriyle kurduğu diplomatik temaslar neticesinde pek çok topluluk Müslümanlığı 
kabul etmiştir. Ancak bu kabileler arasında İslâm’ın tüm prensiplerinin derhal kabul edildiği ve 
İslâmiyet’in kabileler arasında tamamen yerleştiğini söylemek mümkün değildir. Gerek kullanılan 
diplomatik ilişkiler ve gerekse Resûlullâh’ın (sas) temsil ettiği siyasî güç, kabilelerin aksi şekilde 
davranmasına pek olanak bırakmamıştır. Nitekim Resûlullâh’ın (sas) vefatından sonra irtidat 
hâdiselerinin yaşanmasını da bu çerçevede anlamak gerekir.
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imkânsızlığı, Kur’ân’ın Tevrat ve İncil’i tasdik ettiği, İsa’nın babasız ol-
duğu, İsa’nın gösterdiği olağanüstü hallerin onun peygamberliğine delil 
olduğu gibi hususlar üzerinde durulmaktadır.36

Resûlullâh (sas) zamanında Hristiyanlarla ilk ciddi çatışma, Gassa-
nilere gönderilen elçinin şehit edilmesi ile yaşanmıştır. Zira bir elçinin öl-
dürülmesi günümüzde dahi savaş sebebi sayılabilmektedir. Nitekim Mute 
Savaşı’nın sebebi bu elçinin şehit edilmesidir.37 Onun dışında Resûlul-
lâh, Müslüman toplumun varlığını, sınırlarını tehdit etmediği sürece hiçbir 
Hristiyan gruba karşı saldırı pozisyonunda olmamıştır. Yahudilere olduğu 
gibi Hristiyanlara karşı da diplomatik bir dil kullanılmasını benimseyen 
Resûlullâh’ın diplomatik üslûbu da gayr-ı müslimlere karşı nebevî ahlâkın 
temel unsurlarını içermektedir.

Müşrikler 
Açıklıkla ifade etmeliyiz ki, Resûlullâh (sas), tebliğin hiçbir döne-

minde rencide edici bir usûl takip etmemiş, böyle bir dil kullanmamıştır. 
Mekke’de kaldıkları yaklaşık on üç yıl boyunca pasif direnişi, sivil itaat-
sizliği benimseyen Resûlullâh ve sahabesi, Medine’ye hicret ettikten ve 
Allah’ın savaş izni vermesinden sonra, belli şartların gerçekleşmesiyle bir-
likte ancak savaşmaya mecbur kalmışlar ve tebliğ sürecini gerektiği gibi 
yönetmeye çalışmışlardır.

Şu hususu hemen belirtmemiz gerekiyor ki, müşriklerle gerçekleşen 
savaşların hemen hepsinde Resûlullâh can kaybını en aza indirebilmek için 
oldukça çaba sarf etmiştir. Dolayısıyla bu dönemde yapılan savaşlarda her 
iki tarafın da kaybı çok az sayıda olmuştur. Bir başka ifadeyle Resûlul-
lâh, kendisini ve kendisine inananları vatanlarından çıkarmalarına rağmen 
onların insan olmaları hasebiyle Mekkeliler’e karşı insaniyet duygusunu 
kaybetmemiştir. Elbette bu durum sadece Resûlullâh’ın akrabalarına kar-
şı göstermiş olduğu şefkatten ileri gelmemektedir. Mekkeli müşriklerin, 
sonraki dönemlerde Müslüman olarak, İslâm fetihlerine yapmış oldukları 
katkı takdir edilmelidir. Kaldı ki Mekkeli müşrikler de, içlerinden çıkarak 
Medine’ye hicret eden akrabalarını tamamen gözden çıkarmış değildir.

36 Örneğin bk. Âl-i İmrân 3/3, 4, 5 vd.
37 İbn Sa’d, et-Tabakâtu’l-Kübrâ, II: 44 vd.
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Nitekim hicret sonrasında Übeyy b. Halef’in Medinelilere yazdığı 
rivayet edilen mektupta da konuyla ilgili dikkat çekici ifadeler kullanmak-
tadır: “Arap kabileleri arasında çıkabilecek bir savaş, bizimle sizin ara-
nızda ortaya çıkacak bir savaştan daha ıstırap verici değildir. Gerçekte 
siz, bizim aramızdan çıkan pek asil ve aynı zamanda pek ulu bir kimseye 
yardım etmeye teşebbüs etmiş bulunuyorsunuz. Ona eman hakkı tanıdınız 
ve onu himayeniz altına aldınız. Bu, gerçekten sizin için utanılacak bir şey 
ve bir lekedir. Bizimle onun arasına girmeyin. Şayet o, doğru yolda, iyi 
tutuma sahip biri ise bundan çıkarılacak saadet payı bize aittir. Şayet kötü 
biriyse onu ele geçirmede biz herkesten daha çok hak sahibiyiz.” Bu sözle-
ri sarf eden Übeyy b. Halef’in, Mekke’de iken Resûlullâh’a karşı insanları 
tahrik ettiği de düşünülürse,38 tüm bunlara rağmen aralarındaki bağın kuv-
veti de ortaya konmuş olur.

Görüldüğü üzere esasında müşrikler de, belki asabiyet temelli siyasî 
bir takım mülahazalar sebebiyle, Resûlullâh’a iman etmedikleri, aksine 
Mekke’de baskı altında tuttukları halde onu “…bizim aramızdan çıkan pek 
asil ve pek ulu…” şeklinde nitelemektedir.

Buradan hareketle Resûlullâh’ın, müşrik dahi olsa kendi akraba-
larına karşı daha ılımlı bir tavır sergilediğini söylemiyoruz. Vurgulama-
ya çalıştığımız husus, sırf müşrik oldukları için Resûlullâh hiçbir gruba 
doğrudan sırt çevirmemiş, müşriklere karşı da diplomatik birtakım giri-
şimlerin yolunu açık tutmuş olduğudur. Vâkıa hicretin altıncı senesinde 
gerçekleşen Hudeybiye Antlaşmasını bu durumun bir yansıması olarak 
görmekteyiz. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Resûlullâh özellikle müş-
riklerle yaptığı savaşlarda can kaybının en alt seviyede olması için çaba 
sarf etmekteydi. Zira esirlere karşı davranış biçimi de bunu desteklemekte-
dir. Hudeybiye’nin on yıl süreyle yapılmış olması da herhalde müşriklere 
geniş bir serbestiyet alanı oluşturmak değil, Müslüman olmaları için süre 
tanımaktır. Hristiyanlarla münasebetlerde kullanılan diplomatik dilin müş-
rikler karşısında, bu şekilde kullanıldığını da burada ifade etmek istiyoruz. 
Ancak antlaşmanın kısa süre içerisinde müşrikler tarafından bozulmasıyla 
müşriklere karşı kullanılan diplomatik dil yerini yeni bir çatışma ortamı-
na bırakmıştır. Mekke’nin fethiyle birlikte Resûlullâh’ın, belki de hicretin 
38 Belâzurî, Ensâbu’l-Eşrâf, I: 138.
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başından beri hedeflediği toplumlar arası birlik yolunda en önemli adım 
atılmıştır. Özellikle bu iki şehrin nüfusu, ilk dönem Müslüman toplumu-
nun ana karakterini oluşturmuş, fetihler adeta bu iki şehir merkezli olarak 
ilerlemiştir.

Öte yandan Resûlullâh’ın (sas), Medine’ye hicret etmesinden kısa 
bir süre sonra civardaki müşrik kabilelerle de antlaşmalar yaptığı görül-
mektedir. Bir tür saldırmazlık antlaşmaları şeklinde olan bu antlaşma me-
tinlerinden bazıları günümüze kadar gelmiştir. Bunlardan bir tanesini ör-
nek oluşturması açısından aynı şekilde nakletmek istiyoruz: “Resûlullâh 
Muhammed’in Benû Damra ile akdettiği yazı şudur; onlar canları ve mal-
ları bakımından emniyet içinde olacaklardır. Onlara bir saldırı şeklinde 
vuku bulacak bir tecavüze karşı yardım edilecektir. Onlar da buna mukabil 
Resûlullâh’a yardım elini uzatacaklarını vaad ederler. Bu sözleşme denizin 
bir kılı eritip yok edeceği zamana kadar yürürlükte kalacaktır. Müslüman-
ların Allah’ın dini için çıkacakları savaş durumu bundan müstesnadır. Ay-
rıca Resûlullâh onları yardıma çağırır çağırmaz onlar buna müspet cevap 
vermeye mecburdurlar. Bu antlaşma için onlar Allah ve Resûlü’nun ga-
rantisine sahiptirler. Yardım ancak onlar arasından olan ve verdikleri söze 
tam bir titizlik ve zâhidâne bir biçimde riâyet eden kimseler için mutlaka 
yapılacaktır.

Sonuç
Gayr-ı müslimlerle ilişkilerde nebevî ahlâkın prensiplerinin tamamı, 

Resûlullâh’ın (sas) sîretinin ayrıntılı biçimde tahkik edilmesi neticesinde 
ortaya konabilir. Biz yazımızın sınırları gereği söz konusu prensiplerin sa-
dece birkaçına temas edebildik. Ancak gerek Mekke ve gerekse Medine 
döneminde, Resûlullâh’ın gayr-ı müslim unsurlara karşı davranış tarzına 
dair genel bir mülahaza oluşturduğumuz kanaatindeyiz. Buna göre tebli-
ğimizde elde ettiğimiz sonuçları da şu şekilde derlememiz mümkündür:

1. Nebevî ahlâk, Müslüman toplumlara rehberlik etmesi gereken 
Resûlullâh’ın sahîh sünnetine dâhil prensipler bütünüdür. Resûlullâh’ın 
özellikle Medine’de tanzim ettiği toplumsal düzen aşama aşama incelen-
melidir. Dinî açıdan farklı inanışlara sahip insan topluluklarının bir arada 
yaşayabilmesi için yeterli tecrübe bu dönemlerde elde edilmiştir. Önemli 
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olan o dönemdeki tecrübelerin modern döneme doğru biçimde intikal et-
tirilmesidir. Aksi halde o dönemdekine benzer bir davranış biçimini taklit 
etmek anakronizm sorunlarına sebep olacaktır.

2. Son dinin prensiplerinin Mekkelilere bildirilmesinden, bir başka 
ifadeyle ilahî tebliğin başlamasından kısa bir süre sonra, sosyolojik an-
lamda beklenildiği üzere tebliğ edilen yeni prensiplere derhal uyum sağ-
lanamamış, inananlara diğerleri tarafından çeşitli baskılar uygulanmıştır. 
Buna rağmen Resûlullâh Mekke’de de ötekileştirici bir dil kullanmamış, 
Müslümanları tahrik etmemiş, Mekkeli müşriklerle fizikî mücadeleye gi-
rişmemiştir. Zira belli bir güce ulaşmadan girişilecek fizikî mücadelenin 
herhangi bir fayda getirmeyeceği hakikati bir tarafa Resûlullâh’ın hiçbir 
dönemde çatışmacı bir dil kullanmaması öne çıkarılmalıdır.

3. Mekke’deki olumsuz gelişmelerin şiddet boyutuna ulaşmasıyla 
birlikte Resûlullâh muhtemel bir toplumsal kaos yerine vatanını terk etme 
kararı almıştır. Sivil itaatsizlik olarak da nitelendirilebilecek bu durumun 
temel hedefine de toplumsal değişim, dönüşüm konulmuştur. Habeşistan 
değilse de Medine’ye hicretin ana teması budur. Dolayısıyla hicret, tüm 
peygamberlerin de gayr-ı müslimlerle ilişkilerde sergilemiş oldukları ortak 
tavrı da göstermektedir.

4. Hicretten sonra Medine’de yaşayan Yahudiler ile yoğun münase-
betler başlamıştır. Kanaatimize göre Resûlullâh Evs ve Hazrec’e mensup 
Yahudilerle, Kaynuka, Kureyza ve Nadîroğulları’na mensup Yahudileri 
aynı tasnif içinde değerlendirmemiş, birini diğerine üstün tutmamıştır.

5. Resûlullâh, Medine’ye hicretin hemen sonrasında tüm Yahudileri 
kapsayan yazılı bir anlaşma yaparak, siyasî ve sosyal tüm düzenlemelerin 
bu çerçevede gerçekleşmesi gerektiğinin altını çizmiştir. Zira Yahudiler 
Medine’nin ticarî emtiasını elinde tutan gruptu. Siyasî, sosyal ve ticarî an-
lamda kurulan bu birlikteliğin yazılı bir şekilde tanzim edilmesi de önem-
lidir. Dolayısıyla Yahudilerle dinî hususları hariç tutmak üzere diğer ko-
nularda yazılı antlaşma yapmak da ilişkilerin bir yönüne işaret etmektedir.

6. Resûlullâh dinî hususlarda Yahudilere muhalefet edilmesini iste-
miştir. Zira Medine’deki Yahudilerin de Tevrat’ı anlayabilecek kapasitede 
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olmadığını bilmektedir. Buradaki Yahudilerin dinî noktada daha çok örfle-
rine bağlı kaldıkları görülmektedir.

7. Resûlullâh’ın Hristiyanlar’la olan münasebetleri Mekke döne-
minde zorunluluklara dayanmaktaydı. Fakat Medine döneminde Hristi-
yanlarla ilişkilerdeki durum bundan hem muhteviyat açısından farklı ve 
hem de Mekke’ye göre daha hareketlidir. Esasen Resûlullâh Hristiyanlarla 
diplomatik temaslar kurmuş, ilişkilerini daha çok bu temaslar seviyesinde 
yürütmüştür. Medine döneminin sonlarına doğru ise bazı Hristiyan grup-
larla çatışma ortamı meydana gelmiş ancak bu da yine diplomatik birtakım 
temaslar neticesinde gerçekleşmiştir.

8. Resûlullâh’ın müşriklerle hicretten sonra hemen savaşmaya baş-
ladığı, içindeki intikam hislerini savaşarak gösterdiği, onları savaşla yok 
etmek istediği veya onlara karşı diplomatik bir dil kullanmayı tercih et-
mediği, antlaşma zemini aramadığı gibi yaklaşımlar da doğru değildir. 
Resûlullâh müşrik kabilelerle elbette antlaşmalar yapmıştır. Mekkelilerle 
de antlaşma zemini, savaşlardan önce dahi aranmış, savaş son çare olarak 
görülmüştür. Kaldı ki müşriklere karşı yapılan savaşlarla, Yahudilere karşı 
yapılan savaşlar arasında zamanlama açısından çok fark yoktur. Bir başka 
ifadeyle Yahudilerle antlaşma yolu tercih edilirken müşriklerle savaşma 
yolu tercih edilmemiştir.

Netice itibariyle Resûlullâh, muhatap olduğu gayr-ı müslim unsurla-
rın tamamıyla, öncelikle diplomatik bir üslup içerisinde temas kurmayı de-
nemiş, gerektiğinde yapılan antlaşmalarda bu üslûbunu korumuş ve tehdit-
kâr, korkutucu, itici bir dil benimsememiştir. Bununla birlikte “hoşgörü” 
adı altında, gayr-ı müslimlerin her türlü davranışını benimseyici bir tavır 
içinde olmamıştır. Özellikle dinî bazı noktalarda Resûlullâh gayr-ı müslim-
lere karşı Müslümanları uyarmıştır. Resûlullâh, birlikte yaşam tecrübesini 
diğerlerinin dinlerine yakınlaşarak değil, İslâmiyet’in temel prensiplerine 
onları davet ederek elde etmiştir. Bunu da yaparken, ısrarla vurgulamaya 
çalıştığımız üzere, diplomatik ve zarif bir dil kullanmıştır.
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Hz. Peygamber’in Ahlakının  
Kurumsal Hayata Yansımalar





Hz. Peygamber’in Getirdiği  
Bazı Dini-Hukuki Mesajlar

Abdullah Kahraman*

Giriş
Peygamberlerin gönderilmelerinin temel amacı, insanlara doğru 

yolu göstermek, onları aydınlatmak, çirkin davranışlardan kurtarmak, iyi 
davranışlar ve erdemler kazandırmak, toplumdan zulmü def edip adaleti 
tesis etmektir. Bu sebeple bütün Peygamberlerin getirdiği mesajın iki yönü 
vardır; din yönü, şeriat yönü. Herne kadar dini literatürdeki genel kulla-
nımda din ile şeriat kelimeleri birbirilerinin anlamını kapsayacak şekilde 
kullanılıyorsa da özel kullanımda din kavramı, İslam’ın daha çok inanç ve 
ahlak yönünü, şeriat ise hukuk ve sosyal hayatla ilgili kısmını ifade eder.1 
Ebu Hanife’nin fıkhı tarif ederken, fıkıh “kişinin (amel yönünden) lehine 
ve aleyhine olan şeyleri (yani hak ve vazifelerini) bilmesidir”2 demesi de 
bu hususa açıklık getirmektedir. Nitekim bu tanımın daha çok hukukî ko-
nuları andırması için sonradan “amel bakımından” kaydı eklenmiş ve Ebû 
Hanife’nin tanımı fıkhın daha teknik tanımı haline getirilmiştir. 

Biz bu tebliğimizde Hz. Muhammed’in tebliğ ettiği mesajın bu iki 
temel özelliğine yani din ve şeriata kısaca değinecek ve Hz. Peygamber’in 
hukuk (şeriat) alanında ortaya koymuş olduğu bazı temel prensipleri ele 
alacağız. Bir başka ifadeyle, Hz. Peygamber’in bize getirdiği İslam’ın 
*  Prof. Dr, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Öğretim Üyesi, Kocaeli 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı a.kahraman69@hotmail.com
1 Geniş bilgi için bk. Hanifi Özcan, Maturidi’de Dini Çoğulculuk, 2. Baskı, (İstanbul: İFAV 

Yayınları, 2013), 55.
2 Sadruşşeria, Ubeydullah b. Mesud, et-Tavzîh (Telvih hâşiyesi ile beraber), (Karaçi ts.,) I: 16.
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mana ve mesajına kısaca temas ettikten sonra esas konumuz olan ve yine 
Hz. Muhammed tarafından bize hediye edilen bazı hukuki mesajlara deği-
neceğiz.

I- İslam’ın Manası ve Hz. Muhammed’in Getirdiği Dini Mesaj
Yüce Allah, kâinatı yarattığı ilk günden beri onun idaresini insana 

vermiştir. Bu sebeple de ilk insan Âdem (sas)’ın aynı zamanda ilk pey-
gamber yapmıştır. İnsana Kur’ân’da “halife” denilmiş olması son derece 
anlamlıdır. Zira bazı müfessirler ayette geçen bu ifadeyi, Allah’ın yeryü-
zündeki temsilcisi, insanlar arasında emir ve yasaklarının uygulayıcısı ve 
insanları idare eden kimse3 diye açıklamışlardır. Yeryüzünde insan nüfusu 
artıp insanlar milletlere, boy ve kabilelere ayrılınca peygamberlerin sayısı 
da artmıştır. İnsanı yeryüzünde iradesinin bir temsilcisi kılan Yüce Allah, 
onu hiçbir zaman başıboş bırakmamış, bırakmayacağını açıkça belirtmiş 
ve insanın boş yere yaratılmadığını da Kur’ân’da ifade etmiştir. 4 Şüphesiz 
bu hususun Kur’ân’da açıklanmış olması sözkonusu hatırlatmanın sadece 
Muhammed ümmetine değil insan türünün bütün fertlerine ait olduğunu 
belirtmek gerekir. Bundan dolayıdır ki Yüce Allah her topluluğa5 yol gös-
terici, iyilikleri müjdeleyen, kötülüklerden sakındıran ve o topluluğun di-
lini konuşan6 bir peygamber göndermiştir. Bu peygamberlerin bir kısmına 
kitap ve bir kısmına da suhuf (sahifeler) göndermek suretiyle topluma neyi 
anlatacakları ve Allah’a karşı onları neden sorumlu tutacaklarını bildirmiş-
tir. Kâinatın yaradılışından son Peygamber’e gelinceye kadar sayısını bile-
mediğimiz7 kadar peygamber ilahi mesajlarla gelip toplumlarına Allan’ın 
iradesi doğrultusunda şekil vermeye çalışmışlardır. Bu peygamberlerin bir 
kısmının kıssalarını ve mücadelelerini Kur’ân bize anlatırken bir kısmın-
dan hiç bahsetmemiştir. Bunun belki de en önemli sebebi, Kur’ân’da anla-
tılanların hayat ve mücadelelerinde insanlık için sonsuz mesajlar, dersler, 
ibretler olması, anlatılmayanların da bunlardan çok farklı özellikler taşı-
mamasıdır.

3 Bakara 2/30; Süleyman b. Ömer b. Mansûr el-Uceyli el-Cemel, El-Futuhatü’l-İlahiyye, I-VIII, 
(Kahire: Daru İhyai‘l-Kütübi‘l-Arabiyye), I: 38.

4 Mü’minun 23/115.
5 Fatır 35/24.
6 İbrahim 14/4.
7 Gafir 40/78.
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Peygamberler zincirinin son halkası şüphesiz Hz. Muhammed 
(sas)’dır. Kendisine Kur’ân verilen ve Alemlere rahmet8 olarak gönderilen 
Hz. Muhammed’in Kur’ân’da birtakım özelliklerinden bahsedilmektedir. 
Biz konumuzun sınırlı oluşu nedeniyle bunlara girecek değiliz. Ancak şu 
kadarını ifade edelim ki, Hz. Muhammed, bütün insanlığa gönderilmiş9 
insanlara iyilik yollarını öğretmek suretiyle onları mutluluk ve aydınlı-
ğa götüren, kötülüğe giden yollardan sakındırmak suretiyle de onları her 
türlü sapıklık, ahlaksızlık ve fenalıktan koruyan, müminlere son derece 
merhametli, şefkatli ve içimizden bir olan peygamberdir.10 O yaşadığı ha-
yat boyunca tüm insanlara iyilik düşünmüş, kimseyi haksız yere üzmemiş, 
topluma gerçek anlamıyla hak, adalet, kardeşlik, yardımseverlik, barış ve 
huzur tohumlarını ekmiştir. Hayatta iken bunu bizzat anlatarak ve yaşaya-
rak göstermiş vefatından sonra da bu önderliğini, iyi örnek olmanın çok 
güzel bir formülünü insanlığa en değerli miras olarak bırakmıştır. O bunu 
şu cümleleriyle ifade etmiştir: “Ben size iki şey bıraktım. Onlara sıkıca 
sarıldığınız sürece asla sapmazsınız, Allah’ın kitabı ve resulünün sünneti.”11

İslam, Kelime olarak teslim olma, boyun eğme gibi anlamlara gel-
mektedir. Bir terim olarak ise, Yüce Allah’ın kâinatı yarattığı günden beri 
ilk insan ve ilk peygamber Hz. Adem’e son peygamber Hz. Muhammed’e 
ve bunlar arasındaki peygamberlere gönderdiği hayatın her alanının kapsa-
yan, ilahi mesajlar bütünüdür. Bizim için İslam ilk defa Hz. Muhammed’in 
ortaya attığı benzersiz bir inanç sistemi değildir. Bundan dolayı İslam’ın 
kurucusu da o değildir. İslam insanın kendisini tamamen Allah’a teslim 
edip, O’na boyun eğmesi demek olup, Allah’ın baştan beri insanlığa vah-
yettiği tek dindir. Bir yaşama biçimidir. Buna göre, Nuh, İbrahim, Musa ve 
İsa hep aynı dini yaymak için çalışmışlardır. Onlar dinlerin kurucuları de-
ğil, kendinden önce gelenin dinini tekrarlayan peygamberlerdir. Bu husus 
Kur’ân’da şöyle açıklanmıştır:

8 Enbiya 21/107.
9 Sebe’ 34/28.
10 Tevbe 9/128.
11 Ebu Davud, “Menasik”, 56; İbn Mace, “Menasik”, 84.
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- “De ki: ‘Ben Peygamberlerin ilki değilim, benim ve sizin başımıza 
gelecekleri bilmem; ben ancak bana vahyolunana uymaktayım; ben sadece 
apaçık bir uyarıcıyım.”12

- “İbrahim Yahudi de, Hristiyan da değildi, ama doğruya yönelen bir 
Müslümandı; puta tapanlardan değildi.”13

- “Allah’ın dininden başka bir din mi arzu ediyorlar? Oysa göklerde 
ve yerde kim varsa, ister istemez O’na teslim olmuştur. O’na dönecek-
lerdir. Allah’a, bize indirilene, İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakup’a ve 
torunlarına indirilene, Rableri tarafından Musa, İsa ve peygamberlere ve-
rilene inandık. Onları birbirinden ayırt etmeyiz. Biz O’na teslim olanlarız 
de. Kim İslam’dan başka bir dine yönelirse, onunki kabul edilmeyecektir. 
O ahirette de kaybedenlerdendir.”14

Hz. Muhammed’i Diğer Peygamberlerden Ayıran Özellikler:
a) O, son peygamberdir.15

b) Onun tebliğ ettiği din önceki bütün peygamberlerin naklettiği 
dinle aynı gerçekliğe sahiptir. Onunla yeniden dirilmiş, ihya edilmiş ve 
tamamlanmıştır.16

c) Bu asli mesaj, asırlar boyunca eklemeler ve değişiklikler yapıl-
masına göz yuman kişilerce tahrif edilmiş ve değişik isimlerle anılan farklı 
dinler haline getirilmiştir. Allah, dini insanların tahrifinden arındırmış ve 
İslam’ı saf ve duru şekliyle insanlığa Hz. Muhammed kanalıyla yeniden 
nakletmiştir.

d) Hz. Muhammed’den sonra başka bir peygamber gelmeyeceği 
için, O’na vahyedilen kitap, kelimesi kelimesine korunmuş ve bu sayede 
bütün zamanlar için yol gösterici bir kaynak haline getirilmiştir. Bu durum 
Kur’ân’da şöyle ifade edilmiştir:

12 Ahkaf 46/9.
13 Al-i İmran 3/67.
14 Al-i İmran 3/83-85.
15 Ahzab 33/40.
16 Hz. Peygamber bu durumu şu hadisiyle ifade etmiştir: “Benimle benden önceki peygamberlerin 

durumu, güzel bir bina yapıp köşelerinin birinden bir tuğla yeri boş bırakan adamın durumuna 
benzer, İnsanlar o binayı dolaşıp beğenir ve keşke şu tuğlayı da koysaydı derler. İşte ben (o) 
tuğlayım ve ben peygamberlerin sonuncusuyum”.
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- “Doğrusu sana vahyedilen bu kitap, Levh-i Mahfuz’da bulunan 
şanlı bir Kur’ândır.”17

- “Doğrusu Kitap’ı (Kur’ân’ı) biz indirdik, onun koruyucusu elbet 
biziz.”18

- “Kitap ehlinden putperestlerden olan inkarcılar, kendilerine apaçık 
bir belge, içinde kesin ve en doğru hükümlerin bulunduğu arınmış sahife-
leri okuyan, Allah katından bir peygamber gelene kadar dinlerinden vaz-
geçecek değillerdir.”19

Bundan dolayı Kur’ân ve Hz. Peygamber’in sahih sünneti, İslam’ın 
özü, yol göstericisi ve onu öğrenmek için güvenilir bir kaynak olmuştur.

Hz. Adem’den Hz. Muhammed’e kadar bütün peygamberlerin aynı 
dini, İslam’ı anlatıp tebliğ ettiklerini belirttik. Ancak şunu da ifade etmek 
gerekir ki, bu peygamberlerin tebliğ ettiği İslam’da daima bir değişen bir 
de değişmeyen yön buluna gelmiştir. Değişen yön, dinin şeriat kısmını, 
ameli hükümlerle, pratik hayatla ilgili kısmıdır. Zira ilk insanla şu andaki 
insanın hayat tarzı, ihtiyaçları, muameleleri aynı değildir. Bundan dolayı 
dinin bu kısmı zamana, şahsa, bölgeye göre gelişerek ve değişerek gel-
miştir. Değişmeyen kısım ise, dinin inanç ve itikat yönüdür. Buna göre, 
inanılması gereken esaslar ilk peygamberden son peygambere kadar hep 
aynı olmuştur ve kıyamete kadar da aynı kalacaktır. Mesela her peygamber 
Allah’ın birliğine (tevhide), noksan sıfatlardan Allah’ı tenzihe, ahiret gü-
nüne inanmaya vb. hususlara insanları davet ede gelmişlerdir.”20

Son ve en mükemmel hale getirilmiş ve tamamlanmış bir mesaj ol-
ması dolayısıyla Hz. Muhammed’in tebliğ ettiği İslam’ı ve onun hayatını 
en iyi şekilde bilmek zorundayız. Zira İslam’ın en güzel anlaşılması ve 
uygulanması onun hayatında, siyretinde gizlidir. Bu noktada Müslümanlar 
olarak çok bahtiyar olduğumuz hususlardan birisi, bizim Peygamberimiz 
Hz. Muhammed’in hayatı, karakteri, ahlakı, söz ve fiillerinin hemen hep-
sinin tarihi kayıtlara geçmiş olmasıdır. Bütün bunlar diğer peygamberler 

17 Buruc 85/21-22.
18 Hicr 15/9.
19 Beyyine 98/1-3.
20 Ramazan el-Buti, Fıkhu’s-Sîyreti’n-Nebeviyyeti Maa Mu’cezin Li Târîhi’l Hilâfeti’r-Râşide 

(Dımeşk: Dâru’l-Fikir: 1991), 53.
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için söylenmediğinde göre, onlara inanmakla birlikte Hz. Muhammed’i 
kendimize örnek almalıyız.

Kur’ân’ın bize anlatmasından hareketle inanıyoruz ki, Hz. Peygam-
ber’in mesajı en son ve en mükemmel mesajdır. Hem bu onun son peygam-
ber olmasının da mantıki sonucudur.

İslam’ın insanlığa getirdiği en önemli mesaj tevhit (Allah’ın tekliği) 
ve O’nun hükümranlığıdır. Bu tevhidin sonuçlarını ise şöyle özetleyebili-
riz:

* Gerçek ilah sadece Allah’tır. Başka hiçbir varlık kendisine ibadet 
edilme hakkına sahip değildir.

* Evreni ayakta tutan kuvvetler üzerinde otoriteye sahip olan sadece 
Allah’tır ve sadece O, insanın umutlarını gerçekleştirebilir veya engelle-
yebilir. Bu nedenle insan ibadette sadece Allah’a yönelmeli ve dönmelidir.

* İnsanın kaderini elinde tutan Allah’tır. Başka hiçbir kimse ne ken-
di ne de başkasının kaderi üzerinde bir etkisi yoktur. Allah’a olan duygu 
gibi ne birinden korkmak ne de yardım dilemek gerekmez.

* Dünyanın yaratıcısı Allah’tır. İnsanın ve dünyanın gerçeklerini 
doğrudan ve tamamıyla bilen de sadece o’dur. Hayata giden karmaşık yol-
da insana yol gösterebilecek ve ona hayır ve şerrin; iyi ve kötünün ne oldu-
ğunu öğretebilecek olan sadece Allah’tır. Kâinatın genel ve özel kurallarını 
koyan da yine O’dur.21

* İslam’ın getirdiği mesaja göre, İslami yaşam biçimi bir bütündür. 
Bundan doyalı hiç kimse İslam’ın bir kısmını alarak ona İslam diyemedi-
ği gibi bazı hükümlerin seçip diğer bazılarını reddetme hakkına da sahip 
değildir. Zira Kur’ân geçmiş peygamber ümmetleri içerisinde beliren bu 
tavrı (kitabın bir kısmını alıp bir kısmını reddetme tavrını) şiddetle tenkit 
etmiştir.22 Aynı zamanda İslam’ın öngördüğü mutlu hayatı yakalamak ta 
ancak onun bütünüyle yaşanması durumunda olabilecektir. 

II. Hz. Peygamber’in Getirdiği Hukuki Mesajlar:
Kur’ân’da Hz. Peygamber’in bir takım özelliklerini anlatan ayet-

lerin bulunduğunu daha önce söylemiştik. Bu ayetlerden biri de onun ör-
21 Seyyid Ebü’l-A’lâ Mevdudi, “İslam’ın Mana ve Özelikleri”, Bir Yaşam Biçimi Olarak İslam, ed. 

Muhammed T. Kureyşe, (İstanbul: Rey Yayıncılık, 1991), 27.
22 Bakara 2/85.
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nekliğini konu edinen, her yönüyle örnek bir insan olduğunu ifade eden şu 
ayettir:

“Andolsun ki, Resûlullah’da, sizin için, Allah’a ve ahiret gününe 
kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok zikredenler için güzel bir örneklik var-
dır.”23

Ayette Hz. Peygamber’in Allah’ın hoşnutluğunu kazandıracak dav-
ranışlarda bulunmak isteyenler için mükemmel ve canlı bir örnek, en bü-
yük fazilet numunesi olduğu anlatılmaktadır. Böylece, Resûlullah’ın his-
lerine mağlup insanları memnun etmek ve onlara pratik değerden mahrum 
bir takım nazari kaideler öğretmekle görevli olmayıp, onun hedefinin, in-
sanlığa pratik değeri olan (ameli) kaideler öğretmek ve bu kaideleri kendi 
yaşayışıyla izah ve tarif etmek olduğu anlaşılmış olmaktadır.

Bir başka ifadeyle, bir Peygamber’in görevi sadece bilginin akta-
rılmasından ibaret değildir. Aynı zamanda o, insanın yaratıcı ile ve diğer 
insanlarla olan ilişkisini de açıklamak zorundadır. Bir ahlak düzeni oluş-
turmak, kültürün ve medeniyetin temellerini atmak bir ibadet tarzı orta-
ya koymak, inancın çerçevesini çizmek ve hayatı yönlendiren ahlaki zo-
runlulukları tamamlamak durumundadır. Toplumsal ve kültürel ilişkilere, 
iktisadi, hukuki ve siyasi konulara, savaş, barış durumlarına uluslararası 
ilişkilere temel teşkil edecek kuralları belirleyen de peygamberdir. 

Hz. Peygamber hayatı boyunca sadece dini tebliğ etmekte kalma-
yıp aynı zamanda tebliğ ettiği hususları uygulamaya çalıştığını görüyoruz. 
Biraz sonra bahsedeceğimiz hukuki prensipler de onun engin mesajından 
süzülen ve onun üstün adil kişiliğinde öğütlenen ve aynı zamanda da uy-
gulanan ondan sonra da asırlarca uygulanmış bugün bile hala canlılığını 
koruyan prensiplerdir. 

Bu açıdan Hz. Peygamber’in sünnetine hâkim hukuk prensiplerini 
iki kısma ayırabilir.

23 Ahzab 33/21.
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A- Genel Hukuk Prensipleri

B- Özel Hukuk Prensipleri
A- Genel Hukuk Prensipleri: Bu ifade ile, hemen bütün hukuk iliş-

kilerinde geçerli ve İslam hukukunun müsellamatından sayılan, hukukun 
benimsediği değerlerin ve yüksek hakikatlerin ifadesi olan vecizeler kas-
tedilmektedir.24

İslam hukuk literatürü içinde Kavaid-i Külliye adı altında bir branş 
gelişmiştir. Burada İslam hukukunun tamamına ait füru hükümlerin daha 
kolay zapt edebilebilmesi için bir takım genel kurallar ortaya konmuştur. 
Bu kurallardan her biri birçok füru (detay) hükmü kapsamına almaktadır. 
Ancak yine de bunların çoğu bütün hukuki ilişkileri değil de bazılarını 
kapsayabilmektedir. Fakat bunlar içerisinde beş tanesi vardır ki, hemen 
bütün hukukî ilişkiler için geçerli olup bunlar da Hz. Peygamber’in hadis-
lerinden süzülerek kurallaştırılmışlardır. Şimdi kısaca bunları ele alalım.

1- “el-Umûru bi makâsıdıha”25

Hz. Peygamber’in “Ameller niyetlere göredir.”26 hadisinden hare-
ketle geliştirilmiş olan kaide, Mecelle’de şöyle ifade edilmiştir: Bir işten 
maksat ne ise hüküm ona göredir.27 Bu prensip hukuk alanında oldukça ge-
niş bir uygulama alanına sahip bulunmakta, birçok hukuki ilişkinin hükme 
bağlanmasında temel teşkil etmektedir. Kısaca ifade edersek:

a) Medeni Hukuk Alanında: Medeni hukukun özellikle borçlar hu-
kuku ile ilgili işlemlerde bu kaidenin çok büyük tezahürü vardır. 
İslam hukuku prensip olarak, hukuki ilişkilerde şekilciliği değil 
irade beyanının esas almış ve tarafların gerçek iradelerini ortaya 
çıkarmaya çalışmıştır. Vakıa, İslam hukukçularının bir kısmı da 
dışa yansıyan iradeyi esas almıştır. Ancak her halükârda yapılan 
işten ulaşılmak istenen maksada son derece önem verilmiş bu, o 
işin hukuken geçerli olup olmamasında önemli rol oynamıştır. 
Bir başka ifadeyle yapılan hukuki işlemlerde çoğu kere kullanı-
lan terimler değil de kişinin varmak istediği amaç ve işin icabın-

24 Mevdudi, “İslam’ın Mana ve Özelikleri”, 24.
ُموُر بَِمقَاِصِدَها 25 اْلُ
26 Buhârî, “Bedü’l-Vahy”, 1.
27 Mecelle, md. 2.
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dan ne anlaşılıyorsa o hükümde esas alınmıştır. Halbuki bunun 
yanında günümüzde birçok ülkede hâkim bulunan hukuk sistem-
leri üzerinde temelde büyük etkisi bulunan Roma hukuku daha 
çok şekilciliği ile tanınmıştır. Bu hukuk sisteminde kanunlar ve 
fertlerin irade beyanları hedefledikleri amaca veya işin icapları-
na göre değil terimlerine, kalıplarına ve şekline göre yorumlanıp 
uygulanırdı. Bir kanun veya bir taahhüdün verdiği yetkilerden 
faydalanabilmek için, onun terimlerini ileri sürmek ve ona daya-
mak zorunluluğu vardı. Hakkı veren kanun veya sözleşmede ge-
çen terim yerine dengi bir tabir kullanılarak yapılan müracaatlar 
kabul edilmez.

b)  Ceza Hukuku Alanında: Bu alanda da İslam hukuku sadece suçun 
maddi unsuruna değil suçu meydana getiren bir iradenin olup ol-
madığına bakmış suçu bu iradeyle birlikte değerlendirip hükmü-
nü ona göre vermiştir. Hâlbuki bunun yanında Batı’da Fransız 
İhtilali’ne kadar temyiz kudreti olmayan çocukların, suç iradesi 
olmayan hayvanların hatta ölülerin cezalandırıldığına, bunlara 
cezai sorumluğun yüklenildiğine şahit olmaktayız.

c) Hukuk Felsefesi Alanında: Bu alanda da İslam hukuku bu pren-
sipten büyük ölçüde yararlanmıştır. İnsanlık ilk yazılı ve düzen-
li kanunlara ancak 18. ve 19. yüzyıllarda ulaşabildiği halde Hz. 
Peygamber’in tebliğinin iki ana kaynağı olan Kur’ân ve sünnet 
nasları bir metodoloji geliştirmek için Müslümanlar için son de-
rece önemli bir kaynak olmuşlardır. Bu noktada batıdaki hukuk-
çular uzun bir süre kanun koyucunun iradesi belirlemede şekle 
ve lafız unsuruna bağlı kalırken İslam hukukçuları çok erken 
dönemlerde bu prensipten hareketle Kanun Koyucunun (Şâri’) 
gayelerini tespit için önemli çalışmalar ortaya koymuşlardır. Di-
limize de çevrilen Şatıbi’nin el-Muvafakat adlı eseri bunların ba-
şında gelmektedir.

Medeni hukuk, ceza hukuku, hukuk metodolojisi ve hukuk felsefesi 
alanlarında yapılan hızlı bir inceleme bile şunu gösterebilir ki, İslam hu-
kukundaki bu prensip, Müslümanlara insanlığın asırlarca süren uzun tec-
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rübeleri ışığında ulaşmaya çalıştığı sonuçları çok erken dönemlerde ortaya 
koyma fırsatı sağlamıştır.

2- “el-Yakînu lâ yezûlu bi’ş-şekki”28 
Büyük ölçüde Hz. Peygamber’in “Sizden biriniz karnında bir şey 

hissedip de onda şüpheye düşecek olsa karnından bir ses işitinceye veya 
bir koku duyuncaya kadar mescitten (namazdan) ayrılmasın.”29 hadisinden 
hareketle geliştirilen bu kaide, Mecelle’de şöyle ifade edilmiştir: “Şek ile 
yakın zâil olmaz”30. Oldukça geniş uygulama sahasına sahip olan bu pren-
sip de İslam hukuku açısından son derece önemli olan iki prensibi bünye-
sinde bulundurmuştur. Yani bundan hareketle yine hukukun çeşitli sahala-
rında kullanılabilen ve bunlara dayanılarak çözümler üretilen iki prensip 
daha ortaya çıkarılmıştır. Bunlardan biri, İslam hukuk metodolojisi olan 
Fıkıh usulünde hüküm çıkarma metotlarından birisi sayılan istishabın da 
temelini oluşturan şu prensiptir: el-aslu bekâu mâ kâne alâ mâ kâne. Yani 
bir şeyin bulunduğu hal üzere kalması asıldır.31 Bu kuralın bir yansıması 
olarak İslam hukukunda, prensip olarak zamanaşımına olumlu bakılmıştır. 
Yine bunun ispat hukuku ve özellikle hukuki meselelerin çözümünde esas 
alınacak vakıalar açısından da geniş bir uygulama alanı vardır. Bu prensip-
ten hareketle geliştirilen bir diğer prensip de “el-Aslu Beraatü’z-Zimme/
Beraet-i zimmet asıldır.32 kuralıdır…”. Bu prensip dolayısıyla Hz. Pey-
gamber’in tebliğinin en çok dikkat çeken yönü, insanın hukuk nazarında 
her türlü suç ithamından ve borç iddiasından arınmış bir varlık olarak te-
lakki edilmiş olmasıdır.

3- “ed-Dararu yüzâlü”33

Yine büyük ölçüde Hz. Peygamber’in “zarar vermek de zarara uğ-
ramak da yoktur”34 hadisine dayanarak oluşturulan bu prensip Mecelle’de 
“zarar ve mukabele bi’z zarar yoktur”35 şeklinde yer almıştır. Tabii hu-

اْليَقِيُن َل يَُزوُل بِالشَّكِّ 28
29 Buhârî, “Vudu’”, 34; Müslim, “Hayız”, 99.
30 Mecelle, md. 4.
31 Mecelle, md. 5.
32 Mecelle, md. 8.
َرُر يَُزاُل 33 الضَّ
34 Beyhaki, Beyhakî. es-Sünenü’l-Kübrâ. Thk. Muhammed Abdülkadir Atâ. X, Beyrût: Dârü’l-

Kütübi’l-İlmiyye, 1424/2003.
35 Mecelle, md. 19.
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kuk doktrinlerinin ulaştığı prensipleri iki noktada toplamak mümkündür. 
Bunlardan biri yapılan taahhütlerin yerine getirilmesi, diğeri başkalarına 
verilen zararın giderilmesidir. Verilen taahhütlerin yerine getirilmemesinin 
başkalarının zararına yol açması gibi bir sonucu içermesi durumu dikkate 
alınırsa şöyle denilebilir: İnsanlığın ideal hukuk arayışı uğrundaki fikri ça-
balarının ulaştığı bu iki önemli nokta Hz. Peygamber’in tebliğinde açık ve 
özlü bir prensip halinde ifade edilmiştir.

 4- “el-Meşakkatü teclibü’t-teysir”36

Birçok ayet-i kerime yanında Hz. Peygamber’in “Allah Teala’ya en 
sevimli olan din; kolay, müsamahalı tevhid (hanif) dinidir”37 mealindeki 
hadislerinden hareketle geliştirilen bu prensip Mecelle’de “Meşakkat tey-
siri celbeder”38 şeklinde yer almıştır. Bu prensibin altında toplanabilecek 
başka prensipler de vardır. Mesela, “bir iş dar olursa genişletilir”39 böyle-
dir. Fakat en meşhuru budur. Bu kaide baştan beri İslam’ın, hükümlerini 
insanlığa öğretirken kolaylık prensibinden hareket ettiğini göstermektedir. 
Öyle ki, Hz. Peygamber, “İki şey arasında serbest bırakıldığımda günah 
olmadığı sürece kolay olanını seçerim.”40 buyurmak suretiyle de bu prensi-
bin ayrı bir uygulama yönüne işaret etmiştir.

Öte yandan bu prensip daha çok zaruret hallerine aitmiş gibi gözü-
küyor veya öyle anlaşılıyorsa da bu doğru değildir. Yani bunun uygulama 
alanını zaruret durumlarıyla sınırlamamak gerekir. Zira bu prensip hem 
zaruret durumlarında hem de normal şartlarla ilgili hükümlerde düşünüle-
bilir. Mesela ödeme gücünü yitirip borcunu ödeyemeyecek kişinin durumu 
buna örnek verilebilir. Hukuk tarihi boyunca İslam hukukunun dışındaki 
hukuk sistemlerinde böyle bir kişinin bütün mal ve mülkünün elinden alı-
nıp hatta köleleştirildiği bile olmuştur. İslam hukuku ise kişinin borcunun 
ödenmesi noktasında prensip olarak şahsını değil mal varlığını göz önünde 
bulundurduğu için borca karşılık bazı durumlarda kişinin hapsedilmesini 
kabul eder. Ancak İslam insanın borcu karşılığında köleleştirilmesini ve 
satılmasını asla kabul etmez. Hatta bazı mezhepler borçlunun, alacaklıya 
اْلَمَشقَّةُ تَْجلُِب التَّْيِسيَر 36
37 Buhârî, “İman”, 29; Tirmizî, “Menâkıb”, 32.
38 Mecelle, md. 17.
39 Mecelle, md. 18.
40 Buhârî, “Menâkıb”, 23; Tirmizî, “Menâkıb”, 34.
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işçi olarak çalışıp borcunu ödemesini bile kabul etmemişlerdir.41 Mesela 
Kur’ân’da bu durumu çözüme kavuşturma noktasında şöyle buyurulur: 
“Şayet (borçlu) ödeme sıkıntısı içerisindeyse, ödeme imkanına kavuşunca-
ya kadar mühlet verilmelidir…”42 Burada kolaylık prensibini açıkça gör-
mek mümkündür. Ancak bu durum borçlular tarafından kötüye kullanılma-
sın diye Hz. Peygamber bunu dengelemek istemiş ve şöyle buyurmuştur. 
“Zengin borçlunun alacaklısını oyalaması zulümdür.”43

5- “el-Âdetü muhakkemetün”44

Bu prensip te belirli bir hadis metnine dayanmasa da Hz. Peygam-
ber’in tebliğ ve uygulamalarında örf ve adetlerin dikkate alındığı tarihi ve 
hukuki bir gerçektir. Mecelle bu prensibi, “Adet Muhakkemdir.”45 şeklinde 
ifade etmiştir. Şurası iyi bilinmelidir ki, Hz. Peygamber geldiği Arap top-
lumunun bütün örf-adetini kökten kaldırmış değildir. Bunlar içerisinde ba-
zılarını kendisine vahyedilen Kur’ân’ın genel amaçlarına aykırı olmadığı 
için bırakırken bir kısmını bu amaca aykırı olduğu için kaldırmış nihayet 
ıslahı mümkün olanları da ıslah etmiştir. Buradan hareketle de örf, İslam 
hukukunun kaynaklarından birisi haline gelmiştir. Tabii ki hukukun kay-
nağı olacak örfün taşıması gereken özellikler ilgili eserlerde bütün detayı 
ile ortaya konmuştur.46

Ele alıp incelemeye çalıştığımız ve İslam hukukuna hâkim bu beş 
prensibin Hz. Peygamberin tebliğinden kaynaklanıp hukuk sistemine nasıl 
katkıda bulunduğunu kısaca ifade ettik. Şimdi de özel hukuka dair bazı 
prensiplere kısaca işaret edelim:

B- Özel Hukuk Prensipleri: 
Gerek Kur’ân’da gerekse Hz. Peygamber’in sünnetinde dini hü-

kümlerle ilgili her şey artık hiçbir araştırmaya ve söz söylemeye gerek 
bıraktırmayacak ölçüde en ince noktasına kadar açıklanmış değildir. Ancak 
önce Müslümanların sonra da bütün insanlığın dünya ve ahiret mutlulu-

41 Geniş bilgi için bk. Fahrettin Atar, İslam İcra ve İflas Hukuku, (İstanbul: İFAV Yayınları, 1990), 
227 vd., 268 vd.

42 Bakara 2/280.
43 Buhârî, “Havale”, 1; Müslim, “Müsakat”, 33.
َمةٌ 44 اْلَعاَدةُ ُمَحكَّ
45 Mecelle, md. 36.
46 Mehmet Şener, İslam Hukukunda Örf, (İzmir, 1987), 118 vd.
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ğu için gerekli olan her hususun temel hükümleri ve hükümlerin gayeleri 
ortaya konulmuştur. Ama Yine de hem Kur’ân hem de sünnet, insanların 
akıllarına, alimlerin istihraç, istinbat ve içtihadına çok geniş bir saha bırak-
mıştır. Her hükmün temel prensibi ortaya konulmuş olsa bile hayatın bütün 
hızıyla devam etmesi, olayların her geçen gün süratle değişmesi buna bağlı 
olarak da insan ihtiyaçlarının çeşitlenmesi temel hedefler (makasıt) aynı 
kalsa da detay hükümlerin (vesail) değişmesini zaruri kılmaktadır. Bunu 
bütün hukuk sistemleri yanında İslam hukuku da kabul etmiştir. Bu durum 
da “Ezmanın teğayyuru ile ahkamın tebeddülü inkar edilemez”47 şeklinde 
ifade etmiştir. Kıyamete kadar İslam’ın yürürlük ve bekası, Hz. Peygam-
ber’in de alemlere rahmet olarak gönderilişin tecellisi biraz da burada giz-
lidir.

İslam hukukçuları Kur’ân ve sünnet hükümlerini ve bunlardan ha-
reketle ortaya konan hükümleri tümevarım yoluyla araştırıp İslam’daki 
hükümlerin başlıca üç gayeyi gerçekleştirmeye yönelik olduğu ortaya koy-
muşlardır. Bunların bir kısmı aklı, malı, canı, dini ve nesli koruyama yö-
nelik olanlarda olduğu gibi zaruri, bir kısmı insanların zaruri ihtiyaçlarının 
biraz üzerinde daha rahat yaşamalarını sağlayanlarda olduğu gibi hâcî; bir 
kısmı da zaruret ve hâciyatın da ötesinde çok daha müreffeh bir hayat yaşa-
mak için öngörülmüş olanlarda olduğu gibi tahsinidir.48 Hz. Peygamber’in 
sünnetinde de bu üç yararı gerçekleştirmeye yönelik birçok uygulama ve 
örnek vardır. Ama biz mümkün olduğu kadar bunlar içerisinde zamana 
daha çok tahammülü olan, hukuki prensip olmaya daha elverişli olanları 
seçmeye çalışacağız.

Hz. Peygamber Kur’ân’a doğrudan muhatap, onu en güzel anlayan, 
tebliğ eden ve açıklayan bir insan olarak hayatın bütün yönleriyle ilgili 
prensipler ortaya koymuştur. Bunu yaparken bazen Kur’ân’ın mücmel 
(kapalı) hükümlerin açıklayarak, bazen âmmını tahsis, mutlakını takyit 
yoluyla bazen de sırf Kur’ân’ın temel hedeflerinden hareketle, Kur’ân’da 
olmayan ama ona uygun hükümler ortaya koymuştur.49

47 Mecelle, Md. 39.
48 Abdulkerim Zeydan, el-Veciz fî usûli’l-fıkh, (Beyrut: Müessesetü’r-Risale, 2009), 379 vd. 
49 Mustafa Sibai, es-Sünnetü ve MekanetuhaFi’t-Teşi’i’l-islami, (Beyrut, 1985), 379 vd.
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Şimdi Hz. Peygamber’in hukukun çeşitli branşlarıyla ilgili olarak 
ortaya koyduğu özel hukuk prensiplerine örnekler vermeye çalışalım. 

1- Sözleşmeler: Kur’ân’da “Ey İman edenler! Akitler (in gereğini) 
yerine getiriniz…”50 buyrularak müminlerin yaptıkları sözleşmelere uyma-
ları istenirken Hz. Peygamber de sözleşme yapılırken gerek bunu yapanları 
gerek sözleşmeye konu olan mal ve eşya gerekse ödenecek bedelle ilgili 
çeşitli prensipler ortaya koymuştur. Buna göre:

a) Taraflar birbirini aldatmamalıdırlar. Zira Hz. Peygamber taraf-
ların aldanmasına sebep olacak satışı yasaklamıştır. Taraflardan 
birinin aldandığının ispat edilmesi durumuna da kendisine söz-
leşmeyi bozma yetkisi tanınmıştır. Bu aldanmanın maddi müey-
yidesidir. Ayrıca Hz. Peygamber “Bizi aldatan bizden değildir”51 
buyurarak da bunun manevi müeyyidesini ortaya koymuştur. 
Yine Hz. Peygamber alış-verişlerinde çoğu kere aldanan Habban 
b. Muhakkız’a “alış-veriş yaptığın zaman; aldatma yok, benim 
üç günlük muhayyerlik hakkım vardır; de”52 demek suretiyle al-
danma tehlikesine karşı taraflara belli bir süre içinde akdi feshet-
meye veya devam ettirmeye hakları olduğunu haber vermiştir.53

b) Mevcut olmayan şey (ma’dum) satılmamalıdır: Hz. Peygamber 
“mevcut olmayan şeyin satışını yasaklanmıştır.”54 Bu cümleden 
olarak “Hz. Peygamber, erkek devenin sulbündekini, dişi deve-
nin karnındaki yavruyu ve yine hayvanın karnındaki doğacak 
yavrunun yavrusunu satmayı yasaklamıştır.”55

İslam hukukçuları da bu hadislerden hareketle sözleşme anında 
mevcut olmayan ileride de aklen ve adeten mevcut olması mümkün olma-
yan bir şeyin satışını caiz görmemişlerdir. Bazı İslam hukukçuları da me-
seli bu kadar geniş çerçevede düşünmeyin çeşitli tehlikeleri de göz önünde 

50 Maide 5/1.
51 Müslim, “İmam”, 164; Ebu Davud, “Buyu”, 50.
52 Buhârî, “Buyu”, 48.
53 Abdulkerim Zeydan, el-Medhal li-Diraseti’ş-Şeriati’l-İslamiyye, 375 vd.
54 Buhârî, “Buyu”, 55; Nesai, “Buyu”, 60.
55 Buhârî, “Buyu”, 61; Müslim, “Buyu”, 5-6.
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bulundurarak satılacak şeyin sözleşme anında mevcut olması gerektiğini 
söylemişlerdir.56

Pis (necis) şeyler olan şeylerin satışı yasaklanmıştır. Yenilmesi veya 
içilmesi ayetle veya sahih hadisle kendi özündeki bir zarardan dolayı ya-
saklanmış bulunan şeylere “necis (pis)” denir. Şarap, domuz veya murdar 
olmuş hayvan eti ve kan bunlar arasında sayılabilir.

Hz. Peygamber: Şüphesiz Allah ve Resulü şarabın, leşin, domuzun 
ve putların satışını haram kılmıştır.”57 buyurmuştur.

c) Birisinin satışı üzerine satış yapılmamalıdır: İslam’da alış-veriş-
ler müminlerin birbirine zarar vermemesi, anlaşmazlığa yol aç-
maması veya akdin, taraflardan birine ek bir yarar sağlamaması 
esasına dayanır. Bu sebeple Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: 
“Sizden biriniz kardeşinin satışı üzerine satış yapması.”58 Böyle-
ce mala önce müşteri olanın hakkının zayi olmasını ve aralarında 
anlaşmazlığın çıkmasını engellemek istemiştir.

Hz. Peygamber, tehdit (zorlama/ikrah) altında bulunan kimsenin 
muamelelerinin geçersiz olduğunu yasakladığı gibi, müşteri kızıştırmayı 
(neceş) da yasaklamıştır.59 Hatta aldanma tehlikesi bulunduğu için şehirli-
nin köylü adına satış yapması bile Hz. Peygamberce yasaklanmıştır.60 Böy-
lece de dış müdahalelerden uzak, kendi içinde serbest rekabete açık, akıcı 
ve şeffaf bir ticaret piyasası amaçlamıştır.61

2- Aile Hukuku Alanında: Kur’ân’ın ilgili hükümleri yanında Hz. 
Peygamber de aile müessesi üzerinde önemle durmuş bu husustaki hadis-
leriyle mutlu bir yuva için gerekli her türlü öğüdü yapmıştır. Evlenecek 
eşlerin birbirini görmelerini teşvik eden62 Hz. Peygamber, evliliğin müm-
kün oldukça kolaylaştırılmasını eşlerin denk olmasını istemiş63 ve evliliğin 
ilan edilmesini emretmiştir.64 Genellikle kadınların dört şey için alındığını 
56 Zeydan, el-Medhal li-Diraseti’ş-Şeriati’l-İslamiyye, 308.
57 Buhârî, “Buyu”, 112; Müslim, “Müsakat”, 71.
58 Buhârî, “Buyu”, 58, 64.
59 Buhârî, “Buyu”, 58; “Talak”, 11.
60 Müslim, “Buyu”, 21.
61 Hamdi Döndüren, Ticaret ve İktisat İlmihali, (İstanbul: Erkam Yayınları, 1994), 229.
62 İbn Hacer el-Askalânî, Bulûğu’l-Merâm, nşr. Rıdvan Muhammed Rıdvan, (Beyrut, 1373), 210.
63 İbn Hacer, Bulûğu’l-Merâm, 215.
64 Tirmizî, “Nikah”, 6.
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ama bunlar içerisinde en kalıcı, dünya-ahiret bakımından en faydalı olanın 
kadının dini durumu olduğunu, belirleyici unsurun bu olması gerektiğini 
Hz. Peygamber’in hadislerinden anlamaktayız.65

Evliliği hem teşvik eden hem mutlu bir aile yuvasının oluşması için 
son derece kalıcı öğütler veren Hz. Peygamber, boşamayı, evlilik hayatının 
sona erdirilmesini ciddi bir sebep olmadıkça hiç hoş karşılamamış ve bunu 
ifade ederken de “Allah’ın en hoşlanmadığı helal boşamadır.”66 buyurmuş-
tur. Böylece de rastgele boşanmalara dini bir müeyyide getirmiş, evliliğin 
çekilmez bir hal aldığı, tarafların sürekli ve şiddetli geçimsizlik durumla-
rında da boşamayı çıkar bir yol olarak kabul etmiştir. Gerek kadının mehri, 
boşanmış kadının hakları vb. konular hadislerde çok detaylı bir şekilde 
düzenlenmiştir.

3- Ceza Hukuku Alanında: İslam gerek Kur’ân’da gerekse sünnette 
ortaya konan cezalarda, caydırıcılık unsurunu daima ön planda tutmuş, ce-
zanın şahsiliği, suçun kanuniliği gibi modern hukukların daha son yüzyıl-
larda ulaşabildiği esasları da o zamanda ortaya koymuştur. Toplumda suç 
işleme oranını asgariye indirmeyi hedefleyen Hz. Peygamber bazı suçlara 
hem maddi hem de manevi müeyyideler (caydırıcı unsurlar) uygulamıştır. 
Suçun sübut bulması anında ise cezası uygulamaktan geri durmamış, ara-
cılara hiç iltifat etmemiştir. Bir keresinde Beni Mahzun kabilesinden soylu 
bir kadın hırsızlık yapmış ve el kesme cezasına çarptırılmıştır.

Bazıları aracılar vasıtasıyla kadının soylu olduğunu söyleyerek eli-
nin kesilmemesi yolunda Peygamber’e telkinde bulununca, o, ilahi adalet 
duygusunun verdiği heybet ve insanlar arasında eşit davranmaktan taviz 
vermeme kararlığı ile “vallahi çalan kızım Fatıma da olsa elini keserdim. 
Sizden öncekiler soylulara (güçlülere) ayrı, zayıflara ayrı muamele etmesi 
yüzünden helak olmuşlardır”67 buyurmuş ve bu cezası uygulamıştır.

Ancak bununla birlikte özellikle ağır cezaların uygulamasında su-
çun sübut bulması ve ispat hususunda son derece titiz davranılmasını iste-
yen Hz. Peygamber, şüpheli durumlarda cezanın düşürülmesini emrederek 

65 Nesai, “Nikah”, 4.
66 İbn Hacer, Buluğu’l-Menram, 231.
67 Buhârî, “Enbiya”, 54; “Hudud”, 11; Müslim, “Hudud”, 9.
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“şüphelerle hadleri düşürün”68 buyurmuştur. Şüpheyle ve iyi tahkik edil-
meden cezanın uygulamasının iyi olmayın affın daha iyi olduğunu ifade 
ederken de “yapabildiğiniz kadar Müslümanlardan hadleri düşürün; onun 
bir yolu varsa bırakın gitsin devlet başkanının afta yanılması cezada yanıl-
masından daha iyidir”69 buyurmuştur. Böylece de prensip olarak cezadan 
değil aftan yana olduğunu ortaya koymuştur. “Bu ve benzeri hadisler ve 
İslam kanun vaazı (şâri’) had ve kısas cezalarında şüpheyi değerlendirmiş, 
kesin olarak ispat edilmeyen suçlara, yalnız zan, tahmin ve itham ile mez-
kur cezaların tatbik edilmeyeceğini hükme bağlamıştır.”70

Aynı zamanda Hz. Peygamber hakimlerin hüküm verirken çok 
dikkatli olmalarını istemiş, adaletten onları saptıracak, şaşırtacak veya 
adaletin yerine getirilmesin engelleyecek her türlü şeyden kaçınmalarını 
emretmiştir. Mesela “Hâkim kızgın iken iki kişi arasında hüküm verme-
sin”71 buyurarak insan ruhundaki o anda oluşan olumsuz durumun hükmü 
de etkileyeceğine işaret etmiştir. Hadisin bazı rivayetlerinden “Kızgınlık 
yerine” açken hüküm vermesin denilerek meselinin bir başka boyuna işaret 
edilmiştir. Açlık ve kızgınlığın insanın davranışlarındaki olumsuzlukları 
herkesçe malumdur.

Sonuç
İslam hukukunda yerleşik hale gelmiş bir takım genel hukuk pren-

sipleri incelendiğinde Hz. Peygamber’in hukuk ilmine ne derece katkıda 
bulunduğunu ve insanlığın yüzyıllardır peşinden koştuğu adaleti gerçek-
leştirmek için nasıl ölmez prensipler koyduğu ortaya çıkmaktadır. Özellik-
le haksızlık, zulüm, adaletsizlik, merhametsizlik, haram yollardan kazanç 
ede etme, mazlumun ahına aldırmama, suiistimal, güçlünün üstün tutul-
ması ve haksız da olsa onun yanında yer alınması ve akla gelebilecek her 
türlü sapma ve çirkin davranışları maalesef her gün gördükçe insanlığın 
Hz. Muhammed’in önderlik ve rehberliğine, onun ölmez prensiplerine ne 
kadar muhtaç olduğu bir kere daha anlaşılmaktadır.

68 İbn Mace, “Hudud”, 5.
69 Tirmizî, “Hudud”, 2.
70 Hayrettin Karaman, Mukayeseli İslam Hukuku, 6. Baskı, (İstanbul: İz Yayıncılık, 2012), I:139.
71 Geniş bilgi için bk. Mavsili, El-ihtiyar, 263; et-Tahanevi, İ’lau’s-Sünen, XV:123.
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İnsanlığın düzenli hukuk sistemini tanımadığı ve henüz oluşturama-
dığı bir zaman diliminde okur-yazar olmayan bir Peygamber’in bu eşsiz 
hukuk prensiplerini getirip insanlığa öğretmesi ve uygulaması ancak onun 
vahiyle irtibatlı olması ile açıklanabilir. Aynı zamanda bu genel prensip-
lerin hukukun hemen her alanını kapsaması Hz. Peygamber’in olaylara 
bakış açısının genişliğine delalet etmektedir. Öte yandan bu prensiplerin 
değişmez olması onun evrensel vasfını anlatmaktadır.

Müslümanlar bu ilkelerden ilham alarak tarih içerisinde Fıkıh adıyla 
Müslümanlara özgü orijinal bir hukuk sistemi meydana getirmişler ve kur-
dukları devletlerde bu hukuk kurallarını uygulamışlardır. Ancak yaklaşık 
ikiyüz yıldır kendi hukuklarından mahrum olan Müslümanlar hukuk resep-
siyonu yoluyla ithal ettikleri kanunlarla hukuki hayatlarına yön vermeye 
mecbur bırakılmışlardır. Her hukuk sistemi içinden çıktığı toplumun inanç, 
örf ve adetine dayandığı gibi o toplumun ihtiyaçlarına uygun olarak tasar-
lanır. Aksi halde hukuk ile inançlar arasında çatışma olduğunda kanuna 
itaat istenen seviyede olmaz ve bu da kaçınılmaz olarak kanuna karşı hile 
kapısını açar. Bütün hukuk sistemlerinin benimsediği genel ilkeler olmakla 
birlikte bu ilkelerin içinin doldurulması ve uygulanması noktasında hukuk 
sistemleri farklılık gösterirler.  Mesela İslam’da din, ahlak ve hukuk birlik-
teliği varken ve bunların herbiri diğerini tamamlarken lâik hukuk sistemle-
rinde din kuralları hukuk kurallarından ayrıdır.  

Aynı zamanda bir hukuk adamı olan Hz. Muhammed (sas)’ın getir-
diği ruhtan, ahlaktan ve özden yoksun bir dünyanın hukuksuzluk ve adalet-
sizlik gibi badirelere sürüklenmesi ve onsuz bir dünyanın, hayatın ıstırap-
larını ruhunun derinliklerinde hissetmesi gayet tabiidir. Ancak dileğimiz 
odur ki, bu ıstırap fazla sürmesin ve bu esaret zinciri bir an evvel kırılsın. 
Onun nurlu ve kutlu sünneti hayatımızı yeniden inşa etsin, yolumuzu ay-
dınlatsın ve bizi her türlü cehalet, dalalet, gaflet ve hıyanet badiresinden 
kurtarsın!
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Nebevi Ahlakın Hukukî Yansımaları

Ayhan Ak*

Bu yazıda Hz. Peygamber’in ahlakının fıkıh/hukuk düzlemindeki 
farklı görünümlerine işaret etmek amaçlanmaktadır. Bunun için öncelikle 
nebevî ahlak ile kastettiğimiz anlam alanını ortaya koymak gerekmektedir. 
Bu kapsamda nebevî ahlak dendiğinde, Hz. Peygamber’in, doğrudan ayet-
lerin uygulanması niteliğinde olmayan, kendi iradesiyle ortaya koyduğu 
bütün söz ve fiilleri kastedilmektedir.

Elbette Hz. Peygamber vahyin kontrolünde 23 yıllık bir ahlakî ke-
mal yolculuğunda ve bi’setten sonraki her fiili, doğrudan veya dolayı ola-
rak kendisine ulaşan ayetlerin tatbiki niteliğinde olmuştur. Bu yönüyle Hz. 
Peygamber’in ahlakı olanla, doğrudan ilahi emirlerin uygulaması olan söz 
ve fiillerini birbirinden ayırma güçlüğü söz konusudur, ancak bu, imkânsız 
değildir.

Örnek üzerinden ifade etmek gerekirse, hırsızın elinin kesilmesi 
ayetin1 doğrudan uygulaması iken; kesilen elin hırsızın boynuna asılması2 
tekvinî ve teşriî irade ile şekillenmeye devam eden nebevî ahlakın hukukî 
yansıması olarak nitelendirilebilir. Düşüncenin bu aşamasında, önümüze 
geniş bir alan çıkmakta olup, sınırlama ihtiyacı hâsıl olmaktadır. 

Günümüz algısı itibariyle bakıldığında, hukuk kurallarını diğer sos-
yal düzen kurallarından ayıran temel husus, müeyyide3 ile desteklenmiş-
*  Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam Hukuku Anabilim Dalı, akay-

han1@gmail.com
1 Maide 5/38.
2 Ebu Davud, “Hudud”, 21; Tirmizî, “Hudûd”, 17.
3 Dini hükümlerin ve sosyal düzen kurallarının yaptırımıdır. Hukuk normuna göre olması gerekenin ihlaline 

tertip edilen sonucu belirtir. Hukuk kurallarının korunması ve işlerliği için zorlayıcı önlemler alınması 
kaçınılmazdır. Yaptırımın cezaya indirgenmesi isabetli bir yaklaşım değildir. Hukukî müeyyideler, et-
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liktir. Bu aşamada karşımıza iki seçenek çıkmaktadır. Birincisi bizatihi Hz. 
Peygamber’in müeyyideli/yaptırımlı beyanları, ikincisi ise müçtehitlerin 
sünnete dayalı olarak ortaya koydukları yaptırım ihtiva eden içtihatlar.

Ahlak-ı nebevinin hukukî yansımalarını konu edinmemiz sebebiyle bi-
zatihi Hz. Peygamber’in yaptırımlı beyanları, yani ceza, tazminat, cebrî icra, 
fesat ve butlan ihtiva eden söz veya fiilleri çalışma alanımızı teşkil etmektedir.

Bu düşünce biçimi, Resûlullah’ın (sas) yaptırım içeren beyanlarının, 
herhangi bir devletin yasama fonksiyonunu elinde tutan kişi veya kurumla-
rın beyanlarını aşan güç ve işleve sahip olduğu temel kabulünü havidir. Bu 
aşamada öncelikle, tüm yaptırım türlerine şamil olmak üzere Hz. Peygam-
ber’in şu beyanlarını ortaya koymak gerekir: “Allah, ümmetimin kalpleri-
ne gelen kötülükleri yapmadıkça ve konuşmadıkça affetmiştir.”4

Bu hadise göre, nebevî ahlakın hukukî yansıması bağlamında, düşünce, 
niyet ve karar aşamasındaki5 bir suçtan dolayı herhangi bir yaptırımdan söz 
edilemeyeceği söylenebilir. O halde suçun maddi unsuru çerçevesinde Hz. 
Peygamber, suç fiili bulunmadığı sürece bir kısım varsayım ve ihtimallere 
dayalı olarak cezalandırmanın yapılamayacağını beyan etmiş olmaktadır.

Nebevî ahlakın bu formdaki tezahürü akıllara ilk olarak, kardeş katli 
meselesini6 getirmektedir. İslam hukuku, sayısız prensibin mezc edilmiş 
halini ifade ettiği için, bu konu, her ne kadar tahlilimize esas olan nebevî 
beyan ile muvafık değilse de başka ilke ve yaklaşımlarla izah edilen bir 
mesele olup, ayrıntısı çalışmamızın kapsamı dışındadır.

Hz. Peygamber’in “Bizim emrimize (dinin talimatına) uygun olma-
yan her iş merduttur.”7 şeklindeki beyanıyla İslam’a uygun olmayan her işi 
merdut olarak nitelendirmesi, esasında bu işlere dair yaptırım beyanıdır. 

kili, kurumsallaşmış ve sonucu görülebilir olmalarıyla diğer düzen kurallarından ayrılmaktadır. İslami 
literatürde dünyevi veya uhrevi yaptırımı ifade etmek üzere ecir, sevap, mesûbe, ceza, ikâb kelimeleri 
görülmektedir. Fıkıh bağlamında müeyyideleri manevi ve maddi şeklinde tasnif etmek mümkündür. 
Manevi müeyyide dinen övülmeyi veya yerilmeyi hak etme şeklinde görülür. Maddi müeyyideler ise cezâî 
(te’dibî) ve hukukî (medenî) müeyyideler olmak üzere ikiye ayrılır. Cezai müeyyideler kişinin hayatı-
na, bedenine, mal varlığına, temel haklarına veya manevi şahsiyetine yönelik olabilir ve bazen bunların 
birkaçı bir arada bulunabilir. Hukukî yaptırımlar ile fesad, butlan, tazminat ve cebrî icrâdır. Bk. İbrahim 
Kafi Dönmez, “Müeyyide”, DİA, (İstanbul: TDV Yayınları, 2006), 31: 486-89.

4 Buhârî, “Itk”, 6; “Talak”, 11; “Eyman”, 15; Ebu Davud, “Talak”, 15, İbn Mâce, “Ahkâm”, 14.
5 Mehmet Akif Aydın, Türk Hukuk Tarihi (İstanbul: Beta Yayınları, 2001), 172.
6 Ekrem Buğra Ekinci, “Osmanlı Hukukunda Kardeş Katli Meselesi”, Prof. Dr. Fikret Eren’e 

Armağan (Ankara: Yetkin Yayınları, 2006), 1105-17.
7 Buhârî, “İ’tisam”, 20; Ebu Davut, “Sünnet”, 5; İbn Mace, “Mukaddime”, 3.
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Dolayısıyla İslam’a aykırı olarak yapılan her işin mutlaka bir yaptırımı 
vardır. Ancak bu yaptırım manevî mi yoksa hukukî veya cezâî midir?

Dinin tabiatı gereği, her merdut fiilin cezaî veya hukukî yaptırımın 
muhatabı olduğu söylenemez. Çünkü böyle bir yaklaşım, dinin bireye iliş-
kin boyutunun ihmali anlamına gelir. Bu anlayış dinin hukukla eşitlenmesi, 
hukuka indirgenmesi sonucunu beraberinde getirir. Dinin, fıkhın ve huku-
kun boyutlarını aşan birçok yönünün bulunduğu açıktır.

Netice itibariyle Hz. Peygamber’in bu beyanından, kefaret borcunu ye-
rine getirmeme gibi dinin prensiplerine aykırı durumlar için manevi yaptırı-
mın; haksız yere öldürme, zarar verme, temerrüd gibi İslam’a aykırı durumlar 
içinse cezâî ve hukukî yaptırımların söz konusu olacağı anlaşılmaktadır.  

Şimdi nebevi ahlakın hukukî yansımalarını, yaptırım türleri ekse-
ninde ayrı ayrı ele alabiliriz.

1. Nebevî Ahlakın Cezâî Yaptırım Beyanı Tarzında Tezahürü
Ceza, topluma karşı yapılan zararlı bir fiilin karşılığı olarak toplum 

adına uygulanan, uygulandığı kişiye acı ve ızdırap veren, onu bazı yoksun-
luklara uğratan, bozulmuş toplum düzenini eski haline getirmeyi amaçla-
yan yaptırımdır.8

Hz. Peygamber’in ceza yaptırımı ihtiva eden beyanlarından bazıları 
şunlardır:

- Bir bölgede, Allah’ın bir hükmünün (haddinin) uygulanması, o 
bölge halkı için otuz gün yağmur yağmasından daha hayırlıdır.9 Nebevî 
ahlakın ceza yaptırımı bağlamındaki bu tezahürü, insanlığın, yağmurdan 
ve sudan çok Allah’ın hükmünün tatbikine muhtaç olduğunu göstermek-
tedir. Buna göre, otuz gün yağmur görmeyen bir bölge nasılsa; bırakın bü-
tünü, Allah’ın bir hükmünün uygulanmadığı bölge de öyle, hatta ondan da 
kötü durumdadır. Netice olarak, ahlak-ı nebinin bu şekilde hukukî formda 
yansıması, bütün insanlığın, yaptırımlar sistemi bakımından İslam’a yö-
nelmesi gereğini beyan etmektedir.

- Had cezasını uygulamamak Allah’ın emrine karşı çıkmaktır.10 Ah-
lak-ı nebevînin bu görünümü, dini inançtan ibaret görüp, hukuku ve yaptı-
8 Abdullah Çolak, İslam Ceza Hukuku (Çorum: Kitap Dünyası Yayınları, 2018), 93.
9 Nesai, “Sarik”, 5; İbn Mace, “Hudud”, 3.
10 Ebu Davud, “Akziye”, 14.
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rım sistemini din dışı addeden yaklaşımı nefyetmekte; herhangi bir yaptı-
rımın tatbik edilmemesi isyan olarak beyan etmektedir.

- “Şüpheli durumlarda had cezalarını düşürün. Hakimin afta yanıl-
ması, cezada yanılmasından iyidir.”11 İslam’ın cezâî yaptırım sistemi, su-
çun sübutu halinde cezanın tatbiki, bu hususta ihmalkâr davranılmaması 
şeklinde ortaya konmuş; adaletin gereği olarak, sabit olmuş cezanın tatbi-
kinde toleranslı davranılmamıştır. Ancak bu, İslam ceza hukukunda, sistem 
olarak cezalandırma eğiliminin var olduğu anlamına gelmez. Nitekim bu 
doğrultuda, ispat vasıtaları hususunda sağlam bir sistem ortaya konmuş; 
suçun kat’iyyetle sübutu esas alınmış, ahlak-ı nebevînin yukarıda verilen 
tezahürü dikkate alınarak, suçun sübutunda şüphe unsurunun bulunması 
durumunda, ceza vermeme veya benzer durumlar için öngörülenden hafif 
ceza verme yaklaşımı benimsenmiştir.

Sistem kurgusunun yargılama sürecinde “af eksenli” olmasına kar-
şın, kısas ve diğer bir kısım ağır cezaların ön plana çıkarılması, merhamet 
esası üzerine yapılanan bütün İslam hukuk sistemine yönelik algı yönetim 
çabası olarak anlaşılmaktadır. Cezanın amacı12 insan onurunu kırmak de-
ğildir. Bundan dolayı Hz. Peygamber, bir içki cezasının infazı sırasında 
söylenen “Allah lanet etsin”, “Allah rezil etsin” gibi ifadelere müsaade 
etmemiş,13 Ğâmidiyye’ye yönelik hakaretler karşısında da ikazda bulun-
muştur. Nitekim Ğamidli/Cüheyneli kadına recm cezasının uygulanması 
sırasında orada bulunan Halid. b. Velid kadına hakaret etmiş, Hz. Peygam-
ber onu uyarmış ve kadının bütün Medine halkına yetecek derecede içten 
ve samimi tövbe ettiğini belirtmiştir.14

- Hz. Peygamber suçluya ceza verilirken işkence edilmesini, müs-
leyi yasaklamıştır.15 Hz. Peygamber, öldürmenin dahi işkence olmaksızın 
en az acı ile en güzel şekilde yapılmasını emretmiştir.16 Ayrıca cezaya da-
yanamayacak durumda yaşlı ve iyileşme ihtimali bulunmayan kişilere bir 

11 Tirmizî, “Hudûd”, 2; Ebu Davud, “Hudûd”, 4; İbn Mace, “Hudud”, 5.
12 Cezaların amaçları için bk. Asaad Elmahacen Lahrech, “Şer’î Cezaların Amaçları ve Alternatif 

Cezalar”, İslam Ceza Hukuku, çev. Osman Güman, no.1 (2017), I: 242-61.
13 Buhârî, “Hudud”, 4-5; Ebu Davud, “Hudud”, 35.
14 Müslim, “Hudûd”, 23, 24; Ebu Davud, “Hudud”, 24; Tirmizî, “Hudûd”, 9.
15 Buhârî, “Mezalim”, 30, “Zebaih”, 25, “Meğazi”, 3; Ebu Davud, “Cihad”, 110, “Hudud”, 3; 

Darimî, “Zekat”, 24. 
16 Ebu Davud, “Edahi”, 12; Tirmizî, “Diyet”, 14; Nesai, “Dahayâ”, 22, 27; İbn Mace, “Zebâih”, 3.
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demet çalı ile ceza uygulanmasını ifade etmiştir.17 Çünkü cezanın amacı 
suçluya işkence etmek değil,18 onu caydırmak ve diğer insanların ibret al-
malarını sağlamaktır. Bundan dolayı, ağzın, burnun kesilmesi ve gözlerin 
dağlanması gibi ceza yöntemleri yasaklanmıştır.

- “Malda zekattan başka hak yoktur.”19 Hz. Peygamber borçların 
ödenmesi gibi hususlarda ifayı temin için hapis cezası vermiştir.20 Ceza, 
kişinin hayatına, bedenine, mal varlığına, temel haklarına veya manevi 
şahsiyetine yönelik olabilir ve bazen bunların birkaçı bir arada bulunabi-
lir.21 Nitekim malda zekattan başka hakkın bulunmadığı yönündeki nebevî 
beyanın, malî cezaları neshettiği yönünde yaklaşımlar ortaya konmuşsa da 
ulemanın çoğunluğu bunu kabul etmemiş, mal varlığına yönelik cezaları 
meşru addetmiştir. Bu bakış açısıyla değerlendirildiğinde, diyetin mala yö-
nelik cezalardan biri olduğu görülür.

O halde nebevî ahlakın cezalara ilişkin yansımalarını sadece bedeni 
cezalarla sınırlandırmak mümkün değildir. Rasûlüllah’ın (sas) beyanların-
da mala yönelik cezalara yer verildiği gibi hapis şeklinde, hürriyetin tahdi-
di niteliğinde cezalara da yer verilmiştir.

- Evli hür erkek ve kadın, zina ettiğinde recmedilir, taşlanarak öldü-
rülür.22 Hz. Peygamber evli kişinin zina cezasını recm,23 bekarınkini celde 
ve sürgün24 olarak tasrih etmiş; Mâiz,25 Ğâmidiyye,26 Asîf (işçi) ile zina 
eden kadın,27 iki Yahudi28 ve daha başka şahıslar29 hakkında recm cezasına 
17 İbn Mace, “Hudud”, 18.
18 Hakkı Aydın, İslam ve Modern Hukukta İşkence (İstanbul: Beyan Yayınları, 1997), 69.
19 İbn Mâce, “Zekat”, 3. Bu hadis bazı fakihlerce, mali cezaların nâsihi olarak değerlendirilmektedir. 

Ayrıca hadisin zayıf olduğuna dair tahliller de mevcuttur. Bk. Hüseyin Esen, “İslam Hukuku 
Açısından Müsadere”, D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, no. 15 (İzmir: 2002), 208

20 Buhârî, “Salat”, 76, “Husumat”, 7, 8; Ebu Davut, “Akziye”, 29, “Hudud”, 11; Tirmizî, “Diyet”, 
20, Nesai, “Sarik”, 2.

21 İbrahim Kafi Dönmez, “Müeyyide”, DİA, (İstanbul: TDV Yayınları, 2006), 31: 486-9.
22 Buhârî, “Hudud”, 21, 30, “Ahkâm”, 19; Müslim, “Hudûd”, 16, 28, 29; Ebu Davud, “Hudûd”, 24; 

Tirmizî, “Hudûd”, 10.
23 Buhârî, “Ahkam”, 21, “Hudûd”, 28, “Diyât”, 6; Müslim, “Kasame”, 25, 26; Ebu Davud, “Hudûd”, 

1, 17, 23; Tirmizî, “Hudud”, 15; Nesai, “Tahrim”, 5, 11, 14; İbn Mâce, “Hudûd”, 7. 
24 Müslim, “Hudud”, 3; Ebu Davud, “Hudud”, 23; Tirmizî, “Hudud”, 8; İbn Mâce, “Hudûd”, 7.
25 Buhârî, “Hudud”, 28; Müslim, “Hudud”, 17, 19, 20, 22, 23; Ebu Davud, “Cenai”z, 48, “Hudud”, 

23, 24; Tirmizî, “Hudud”, 4, 5, 8; İbn Mace, “Hudud”, 9.
26 Müslim, “Hudud”, 22, 23; Ebu Davud, “Hudud”, 23.
27 Buhârî, “Ahkam”, 39, “Sulh”, 5, “Âhâd”, 1, “Şurût”, 9, “Eymân”, 3, “Hudud”, 30, 34, 38, 46; 

Müslim, “Hudud”, 25, Tirmizî, “Hudud”, 8; Nesa, “Kuzât”, 22; İbn Mace, “Hudud”, 7.
28 Müslim, “Hudud”, 27; Tirmizî, “Hudud”, 10; İbn Mace, “Hudud”, 10.
29 Buhârî, “Hudud”, 21; Ebu Davud, “Hudud”, 24.
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hükmetmiş ve bu cezalar uygulanmıştır. Maiz’le ilgili rivayetlerde onun 
kaçtığı belirtilmiş, Hz. Peygamber, “Keşke bıraksaydınız belki tövbe eder, 
Allah da tövbesini kabul ederdi.” buyurmuştur.30 

Recm ağır bir cezadır. İslam, başka herhangi bir suç için taşlanarak 
öldürülme cezasını öngörmemiştir. Esasında bu, İslam’ın ahlak, ırz, namus, 
nikah, nesep ve miras tasavvurunu ortaya koyan önemli bir örnektir. Evli 
ile bekarın zinasını ayıran husus nikahtır ve bu suça recm cezası sonucunu 
ortaya çıkaran, karşı tarafın nikahı değil, bizatihi bu suçu işleyen kişinin 
kendi nikahıdır. Bu durumda öncelikli olarak nikahın İslam’a göre alelade 
bir sözleşme olmadığını belirtmek gerekir. İslam genel olarak, sözleşmele-
re riayete azami düzeyde önem vermiştir. Ancak akit sistematiği içerisinde 
hiçbir sözleşme cana dokunacak güç ve etkinlikte değildir. Nikahın fıkıh 
literatüründe ibadetler kapsamında addedilmesinin sebeplerinden birinin 
de cana dokunucu bu özelliği olduğu söylenebilir.

Nikah ile karşı tarafa bağlılık ve sadakat sözü veren taraflardan biri-
nin veya ikisinin gözünü dışarıya çevirdiği ve birbirine sırt döndüğü anda, 
eşler karşılıklı huzur ve sekinet kaynağı değil, huzursuzluk kaynağı olur, 
aile zulüm ortamına dönüşür, o yuva devam edemez. Halbuki İslam, toplu-
mu aile üzerine bina etmiş ve Hz. Peygamber “Nikah benim sünnetimdir, 
kim benim sünnetimden ayrılırsa benden değildir.”31 buyurmuştur. Ayette 
yer alan “zinaya yaklaşmayın.”32 şeklindeki emrin bir anlamı da burada 
görülebilir. Öyle ki; evli kişi için “zinaya yaklaşmak eşten uzaklaşmaktır.” 
Bunun aksi de söylenebilir: “Eşe yaklaşmak, zinadan uzaklaşmaktır.”

- Zina cezasının ispatında en az dört şahit olmalıdır.33 Diğer suçla-
rın ispatında iki şahit yeterli görülürken; zina suçunun ispatında dört şahit 
istenmiştir. Ayetlerde yer alan hükmün teyidi niteliğindeki bu beyan, zina 
fiilinin alenilik kazanması durumunda hukuk düzleminde ele alınacağını, 
bu fiile yönelik maddi yaptırım uygulanacağını, aksi halde günahın uhrevî 
yaptırımının yönlendirici olacağını dolaylı olarak ifade etmiş olmaktadır.

30 Tirmizî, “Hudud”, 5; Ebu Davud, “Hudud”, 23; İbn Mace, “Hudud”, 9.
31 Buhârî, “Nikah”, 1; Müslim, “Nikah”, 5.
32 İsra 17/32.
33 Beyhaki, “Şehadet”, 4.
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- “Allah’a yemin olsun ki hırsızlık yapan kızım Fatıma da olsa elini 
keserim.”34 “Önceki toplumların helak sebeplerinden biri, soylu kişi hırsız-
lık yaptığında eli kesilmezken; zayıf, fakir kişi hırsızlık yaptığında elinin 
kesilmesidir.”35 Cezaların uygulanmasında kişi bakımından yapılan tahlil-
de esas olan eşitliktir. Zengin-fakir, güçlü-zayıf ayrımı yapmaksızın suçun 
tespiti durumunda cezanın tam olarak uygulanması gerekir. Hz. Peygam-
ber’in yukarıdaki beyanları da bunu ortaya koymaktadır.

Hz. Peygamber bir hırsıza el kesme cezası vermiş, ardından hırsı-
zın eli boynuna bağlanmıştır.36 Başka bir rivayete göre Rasûlüllah (sas), 
ganimet mallarından çalan kişinin hissesinin verilmemesini, bu malların 
yakılmasını ve bu kişiye celde cezası uygulanmasını emretmiştir.37 Hz. 
Peygamber’in bu beyanları, had suçlarında, suçun niteliğine göre, tazir 
nevinden tamamlayıcı cezalar verilebileceğini göstermektedir.38 Suç sabit 
olduktan sonra, cezanın affedilmesi mümkün değildir. Konuyla ilgili nebe-
vi beyan şöyledir: “Safvan b. Ümeyye paltosunu çalan hırsızı Hz. Peygam-
ber’e getirdi. Hz. Peygamber hırsızın elinin kesilmesine hükmetti. Safvan 
bunu istemediğini söyleyince, Hz. Peygamber “Keşke bunu, o şahsı bana 
getirmeden önce düşünseydin” dedi ve hükmü infaz ettirdi.”39

- “İçki içene sopa/celde vurunuz.”40 “Hz. Peygamber’e içki içmiş bir 
adam getirildi. Adama hurma dalı ile yaklaşık 40 sopa vuruldu.”41 Konuyla 
ilgili Hz. Ali’den gelen başka bir rivayet şöyledir: “İçki içene Rasûlüllah (sas) 
ve Hz. Ebubekir (ra) kırk, Hz. Ömer (ra) seksen sopa vurmuştur. Hepsi de sün-
nettir. Bana göre sonuncusu daha uygundur.”42 “Celde cezası sopa, elbisenin 
bir tarafı, budaksız hurma dalı, pabuç veya el ile infaz edilmiştir.”43

34 Buharî, “Fezâil”, 18, “Megazi”, 53, “Hudud”, 11, 12, “Enbiya”, 54; Müslim, “Hudud”, 8, 9; 
Ebu Davud, “Hudud”, 4; Tirmizî, “Hudud”, 6; Nesai, “Sari”k, 6; İbn Mace, “Hudud”, 6; Darimi, 
“Hudud”, 5.

35 Buharî, “Fezâil”, 18, “Megazi”, 53, “Hudud”, 11, 12, “Enbiya”, 54; Müslim, “Hudud”, 8, 9; 
Ebu Davud, “Hudud”, 4; Tirmizî, “Hudud”, 6; Nesai, “Sarik”, 6; İbn Mace, “Hudud”, 6; Darimi, 
“Hudud”, 5.

36 Ebu Davud, “Hudud”, 21; Tirmizî, “Hudûd”, 17.
37 Ebû Dâvud, “Cihad”, 135. 
38 Malî cezaların neshedildiği yönündeki görüşler için bkz. Hüseyin Esen, “İslam Hukuku Açısından 

Müsadere”, D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi (2002), 15: 207.
39 Ebu Davud, “Hudûd”, 14.
40 Buharî, “Hudûd”, 4; Ebu Davud, “Hudûd”, 36, Tirmizî, “Hudud”, 14, 15.
41 Ebu Davud, “Hudûd”, 36.
42 Ebu Davud, “Hudûd”, 36.
43 Buhârî, “Sulh”, 1, “Vekale”, 13; Müslim, “Hudud”, 36, 37, “Cihad”, 117; Ebu Davud, “Hudud”, 
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- Kim dinini değiştirirse, onu öldürün.44 Müslüman kişinin dinini 
terk etmesi, evliyken zina etmesi ve haksız yere adam öldürmesi kanının 
dokunulmazlığını ortadan kaldırır.45 Ahlak-ı nebevî irtidat konusunda sert 
bir yaptırım ihtiva eder tarzda tezahür etmiştir. Yukarıda verilen nebevî 
beyanda görüldüğü üzere can, dokunulmazdır. Ancak üç hususta bu doku-
nulmazlık ortadan kalkmaktadır. Zina suçu daha önce ifade edilmişti. Can 
dokunulmazlığını ortadan kaldıran diğer iki suç, dinden dönme ve haksız 
yere cana kıymadır. Kısas hükmü ayetle beyan edilmiş olup, bu bağlamda 
hadisin işlevi ayeti46 teyitten ibarettir. Diğer iki hususta ise nebevî beyanlar 
doğrudan belirleyicidir. Nihaî olarak, öldürme şeklinde cezâî yaptırım ih-
tiva eden nebevi beyanların zina ve dinden dönme (irtidat) suçlarına mün-
hasır olduğu söylenebilir. Nebevî beyandaki bu kat’iyyet, ilgili ayetlerle 
birlikte, İslamî ilimler geleneğinde, dinin ve neslin korunmasının zarurat-ı 
diniyye47 kapsamında ele alınması sonucunu ortaya çıkarmıştır.

- Kim bir mümini öldürürse, kısasla karşılık verilir. Maktulün mi-
rasçıları razı olurlarsa müstesnadır.48 Yakını öldürülen kişi, iki şey arasında 
muhayyerdir. Ya kısas ya da diyet talep eder.49 Sebepsiz yere bir mü’mini 
öldürene kısas uygulanır. Velilerin rızasıyla hüküm diyete dönüşürse, bir 
canın diyeti yüz devedir.50 Ceninin diyeti gurredir.51 Hz. Peygamber, kav-
ga eden iki kadından, diğerinin çocuğunu düşürmesine sebep olanın gurre 
olarak bir köle veya cariye vermesini emretmiştir.52

35, 36, Tirmizî, “Hudud”, 14; İbn Mace, “Hudud”, 16.
44 Buhârî, “Cihat”, 149; Ebu Davud, “Hudud”, 1; Tirmizî, “Hudud”, 25; Nesai, “Tahrim”, 14; İbn 

Mace, “Hudud”, 2.
45 Buhârî, “Diyât”, 6; Müslim, “Kasame”, 25, 26; Ebu Davud, “Hudud”, 1; Tirmizî, “Hudud”, 15; 

Nesai, “Tahrim”, 5, 6, 11, 14
46 Bakara 2/178.
47 Ali Pekcan, “Zarûriyyât Düzeyindeki Gâî Değerlerin Mahiyeti ve Evrensel Niteliği Üzerine”, 

İslâmî İlimler Dergisi, Fıkıh sayısı (2008), III/1: 138.
48 Ebu Davud, “Fiten”, 6; Nesai, “Kasame”, 47; Darimi, “Diyet”, 1.
49 Buhârî, “Diyet”, 6; Müslim, “Kasame”, 25, 26; Tirmizî, “Hudud”, 25, 26; Ebu Davud, “Fiten”, 4; 

İbn Mace, “Diyet”, 3.
50 Nesai, “Kasame”, 12, 47; Ebu Davud, “Fiten”, 6. Diyetin miktarı ve ödeme şekli, hadis ve 

sahabeden gelen rivayetlerle belirlenmiştir. Hz. Peygamber diyeti, 100 deve olarak belirlemiştir. 
Bunun yanında bazı hadislerde, diyetin 1.000 dinar altın, 10.000 veya 12.000 dirhem gümüş, 200 
sığır, 2.000 koyun veya 200 elbise olduğu da belirtilmiştir. Bk. Ebu Dâvûd, “Diyât”, 18, 19, 20; 
Tirmizî, “Diyât”, 1; Nesâi, “Kasâme”, 30, 32, 44.

51 Buhârî, “Diyet”, 25; Müslim, “Kasame”, 36.
52 Ebû Dâvûd, “Diyât”, 19; Tirmizî, “Diyât”, 15
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Diyet hükmü ayetle53 beyan edilmişse de ayrıntıları sünnetle ortaya 
konmuştur. Diyetin yaptırım türleri içerisindeki yerinin tespiti önem arz 
etmektedir. Bakış açısına göre iki ihtimal söz konusudur. Birincisi diyetin 
mala yönelik bir ceza olması, ikincisi ise tazminat şeklinde bir yaptırım 
olmasıdır. Tazminattan söz edebilmek için ölçülebilir veya takdir edilebilir 
bir zararın olması gerekir. Halbuki İslam’a göre insan mahremdir, müker-
remdir, saygındır, maddi değer ile ölçülemez, ifade edilmez. Bundan dolayı 
organ satışı caiz değildir, organ bağışından söz edilebilir.54 Bu yaklaşımın 
gereği olarak, ölüm veya müessir fiil durumlarında kısastan vazgeçilmesi 
halinde söz konusu olan diyet, muayyen bir zararın tazmini olarak değer-
lendirilemeyecek, mala yönelik ceza olarak görülecektir.

2. Nebevî Ahlakın Hukukî (Medenî) Yaptırım  
    Beyanı Tarzında Tezahürü
Bu başlık altında Hz. Peygamber’in tazminat, cebrî icrâ, fesat ve 

butlan yaptırımları ihtiva edecek tarzdaki beyanları ele alınacaktır.
2.1. Nebevî Ahlakın Tazminat Yaptırımına İlişkin Tezahürleri
Zararın tazmini, hukuka aykırı hareket eden kimseyi, bu eylemden 

zarar gören kimseye tazminat vermeye zorlamaktır.55 Maddi ve manevi 
tazminat şeklinde iki çeşidi vardır. Zararın tazmini konusunda Hz. Pey-
gamber’in yaptırımlı beyanlarından bazıları şunlardır:

- “Zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur.”56 Bu ha-
dis, tazminat konusunda genel prensip niteliğindedir.57 “Aldatarak bir kim-
senin zarar görmesine sebep olmak, tazminat sebebidir.”58

- “Harâc (menfaat, gelir) damân mukabelesindedir.”59 Bunun ilkesel 
ifadesi, tâbî olanın hatasından metbûun sorumlu olması şeklindedir. Bir 

53 Bakara 2/178; Nisa 4/92.
54 H. İbrahim Acar, “Organ bağışının dinimizdeki yeri”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Dergisi [Atatürk Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesi Dergisi] [İİFD] [EAÜİFD] (2007), 27: 29.
55 Necip Bilge, Hukuk Başlangıcı Hukukun Temel Kavramları ve Kurumları (Ankara: Turan 

Kitabevi, 2002), 22.
56 Nesai, “İstiska”, 17; İbn Mâce, “Ahkâm”, 17.
57 Hamdi Döndüren, İslam Hukukuna Göre Akdin Feshinden Doğan Tazminat Rekabet, Reklam, 

Promosyon ve Acentelerin Temsil Yetkisi, I. Uluslararası İslam Ticaret Hukukunun Günümüzdeki 
Meseleleri Kongresi (1997), 116.

58 Buhârî, “Büyu’”, 64; Ebu Davud, “Büyû”, 71; Tirmizî, “Büyû”, 53; İbn Mace, “Ticaret”, 43.
59 
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mülkten kim yararlanıyorsa, masraflarını da o karşılar, o mülkün sebebiyet 
vermesiyle ortaya çıkan zararı da o kişi tazmin eder.

- “Ödemeye gücü yeten borçlunun borcunu geciktirmesi, zulüm ve 
haksızlıktır,60 onun kınanmasını ve cezalandırılmasını helal kılar.”61 “Kim, 
başkasının arazisine bir karış tecavüz ederse, yedi kat yerin dibine kadar 
boynuna dolandırılarak cezalandırılır.”62

- Hz. Âişe’nin Hz. Safiyye’nin kabını kırması olayında, kırılan kap 
gibi bir kap, dökülen yemek gibi bir yemek63 şeklinde bir tazmin esası 
Hz. Peygamber tarafından şöyle vurgulanmıştır: “Sizden biriniz, şaka ya 
da ciddi olarak kardeşinin değneğini almasın. Kim kardeşinin değneğini 
almışsa hemen ona geri versin.”64 “Almış olduğu şeyi geri verinceye kadar 
alan el sorumludur.”65 Bu kapsamda, aynen teslim mümkün olmadığında, 
tazmin söz konusu olur.

- “Zalim bir kökün herhangi bir hakkı yoktur.”66 Bu hadise dayalı 
olarak, bir arsayı gasp eden kimse, üzerine ağaç dikmiş, ev yapmış olsa 
bile arsayı tahliye etmelidir. Gasp eden kişi, ev ve ağaç konusunda tazmi-
nat talebinde bulunamaz.

- “Ehliyeti olmadığı halde hastaya müdahale eden kişi, verdiği zararı 
tazmin eder.”67 Buna göre, kusurlu zarar durumunda sorumluluk söz konu-
su olmakta ve zararın tazmini gerekmektedir.68

- “Hayvanların sebep oldukları zararlar hederdir.”69 Bera b. Azib’in 
devesinin bir bahçeye girip zarar vermesi sonrasında Hz. Peygamber, gün-
düz bahçe sahiplerinin bahçelerini korumaları gerektiğine, develerin gece 
verdikleri zarardan ise sahibinin sorumlu olduğuna hükmetmiştir.70

60 Ebu Davud, “Büyû’”, 10.
61 Buhârî, “İstikraz”, 13; Ebu Davud, “Akziye”, 29; Nesai, Büyû’”, 100; İbn Mace, “Sadakât”, 18.
62 Müslim, “Müsakat”, 142.
63 Ebu Davud, “Büyu’”, 89; Tirmizî, “Ahkam”, 23; Nesai, “Nisa”, 4.
64 Ebu Davud, “Edeb”, 85, 94; Tirmizî, “Fiten”, 36.
65 Ebu Davud, “Büyû”, 88, 90; Tirmizî, “Büyû”, 39; İbn Mace, “Sadakât”, 5.
66 Ebu Davud, “İmare”, 37; Tirmizî, “Ahkam”, 38.
67 İbn Mace, “Tıb”, 16; Ebu Davud, “Diyat”, 23, 25; Nesaî, “Kasame”, 40, 41.
68 Bk. Nuri Kahveci, “Sorumluluk Hukuku Açısından Zarar Görenin Kusurunun Hukukî Sonuçları”, 

Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi (2002), 3: 132.
69 Buhârî, “Diyat”, 28, 29; Müslim, “Hudud”, 25, 45; Tirmizî, “Zekat”, 16.
70 Ebu Davud, “Büyû’”, 90.
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- Akitlerde ileri sürülen şartların ihlali tazminat sebebi olarak görül-
müştür. Bunun dayanağı şu hadistir: “Helali haram, haramı helal yapacak 
şartlar müstesna, Müslümanların kendi aralarında tespit ettikleri şartlara 
uymaları gerekir.”71

- Aşağıdaki hadisler ise manevi tazminatın72 fikrî zemini olarak ifa-
de edilmektedir.

“Müslüman bir kimsenin malı başkasına ancak rızasıyla helal olur.”73 
“Bir kişiye, Müslüman kardeşini hakir görmesi şer olarak yeter.”74 “Bana 
dünyaları verseler de herhangi bir insanı hoşlanmayacağı şekilde vasıf-
landırmam.”75 “İnsanlarda iki zafiyet vardır: birincisi, insanları nesepleri 
gerekçesiyle ta’n etmek, ikincisi, ölünün arkasından bağırıp çağırmak.”76 
“Bir Müslüman’a sövmek fısk, onunla savaşmak küfürdür.”77

“Ölülere sövmeyin. Çünkü onlar ahirete götürdükleriyle baş başa 
kalmışlardır.”78 Bu hadis, ölülere yönelik kötü sözlerin, ölünün yakınlarına 
tazminat hakkı doğuracağının delili olarak değerlendirilmektedir.79

2.2. Nebevî Ahlakın Cebrî İcra Yaptırımına İlişkin Tezahürleri
Cebri icra, borçlu, edimini kendiliğinden yerine getirmediğinde, 

kamu gücü devreye sokularak edimin yerine getirilmesidir.80

Cebri icra bağlamında zikredilebilecek nebevî beyanlardan bazıları 
şunlardır:

- “Kim zekatını vermekten kaçınırsa, şüphesiz biz onu ve malının 
yarısını Rabbimizin kesin emirlerinden biri olarak alırız. Muhammed’in 

71 Buhârî, “İcare”, 14; Ebu Davud, “İcare”, 12; Tirmizî, “Ahkam”, 17.
72 Manevi tazminatla ilgili ayrıntı için bk. Yunus Araz, “İslam Hukukunda Manevi Zararların Malî 

Tazmini”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2016), 5: 119-48.
73 Buhârî, “Vesaya”, 8.
74 Müslim, “Birr”, 32; Ebu Davud, “Edeb”, 35; Tirmizî, “Birr”, 18; İbn Mace, “Zühd”, 23.
75 Ebu Davud, “Edeb”, 35; Tirmizî, “Kıyame”, 51.
76 Müslim, “İman”, 121.
77 Buhârî, “İman”, 36; “Edeb”, 44; “Fiten”, 8; Müslim, “İman”, 116; Tirmizî, “Birr”, 51; İbn Mace, 

“Fiten,” 24; Nesai, “Tahrim”, 27.
78 Buhârî, “Cenaiz”, 97; “Rikak”, 42; Müslim, Fezailü’s-sahabe”, 221, Ebu Davud, “Sünnet”, 10; 

Tirmizî, “Birr”, 51, Nesai, “Cenazi” , 52.
79 Nuri kahveci, “İslam Borçlar Hukukunda Tazminat”, (Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, 1997), 117.
80 İbrahim Kafi Dönmez, “Müeyyide”, DİA, (İstanbul: TDV Yayınları, 2006), 31: 489. 
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(sas) soyuna ondan bir şey yoktur.”81 Bu rivayet, zekat alacaklarının tahsi-
linde cebrî icranın söz konusu olduğu yönünde anlaşılmaktadır.

- “Abdullah b. Ebî Hadred el-Eslemî’nin Ka’b. b. Malik’e bir miktar 
borcu vardı. Aralarında, borcun ödenmesi hususunda çıkan ihtilaf Hz. Pey-
gamber’e ulaştı. Rasûlüllah, el-Eslemî’ye borcunu ödemesini emretti. O da 
bu emre uyarak Ka’b. b. Malik’e olan borcunu anlaştıkları şekilde ödedi.”82 
Bu rivayet, karşılıklı borçlarda, muktedir borçlunun temerrüdü durumunda 
cebrî icra şeklindeki yaptırımla borcun ifa edileceğini göstermektedir.

- İki kişi, bir arazi hususundaki anlaşmazlığın çözümü için Hz. Peygam-
ber’e müracaat etti. Bunlardan biri, diğerine ait araziye hurma ağacı dikmişti. 
Rasûlüllah, dikilen ağaçların sökülüp araziden çıkarılmasını emretti.83 Böylece 
başkasının arazisindeki ağaçlar cebri icra yoluyla sökülmüş oldu.

- Ebû Saîd el-Hudrî’nin rivayetine göre, bir şahıs, satın aldığı ürün-
lerde zarar etmiş ve bundan dolayı borcu artmıştı. Hz. Peygamber, “ona 
sadaka verin” buyurdu. Fakat toplanan sadaka borçları ödemek için yeterli 
olmadı. Rasûlüllah (sas) “Ne bulursanız onu alın, size bundan başka bir 
şey yok” buyurdu.84 Bu rivayet, darlık içindeki borçluya cebrî icra yapıl-
mayacağının delili olarak anlaşılmaktadır.

2.3. Nebevî Ahlakın Fesad Yaptırımına İlişkin Tezahürleri
Fesad, rükünleri tam olmakla birlikte, vasıflarında eksiklik bulunan 

ve gerçekleştiğinde bir kısım sonuçlar doğuran hukukî işleme yönelik yap-
tırımı ifade etmek üzere kullanılan hukuk terimidir.85 Bu kavramın karşılığı 
olarak pozitif hukukta, yaptırım türleri içerisinde “iptal” kavramı kullanıl-
maktadır.

Ahlak-ı nebevînin fesad yaptırımı öngörecek şekildeki tezahürlerin-
den bazıları şöyledir:

- “İki şahit bulunmaksızın nikâh caiz olmaz”86 Hanefilere göre bu 
hadis, şahitsiz nikahın, fesat şeklindeki yaptırımın muhatabı olduğunu be-
yan etmektedir.  
81 Nesai, “Zekat”, 4, 7; Ebu Davud, “Zekat”, 5.
82 Ebu Davud, “Akziye”, 12.
83 Ebu Davud, “İmare”, 37.
84 Müslim, “Musâkât”, 4.
85 Abdülvehhab Hallaf, İlmu usûli’l-fıkh, (Beyrut: Müessesetü’r-Risale, 2011), 112.
86 Buhâri, “Şehâdât”, 8.
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- “Hz. Peygamber garar satışını yasaklamıştır.”87 Hz. Peygamber’in 
nehyi doğrultusunda garar satışının belirsizlik sebebiyle fesadına hükme-
dilmiştir.88

- Alışveriş yaptığın zaman “aldatma yok, benim için üç gün mu-
hayyerlik vardır.” de.89 Hz. Peygamber’in Habban b. Munkız’a yönelik bu 
beyanına dayalı olarak Ebu Hanife ve Züfer’e göre üç günden fazla mu-
hayyerliğin şart koşulduğu akitler90 fasittir.

2.4. Nebevî Ahlakın Butlan Yaptırımına İlişkin Tezahürleri
Batıl, ehliyet ve mahalliyet gibi inikad şartlarından biri bulunmayan, 

dini ve hukukî olarak kendisine sonuç bağlanmayan tasarruftur.91 Bu yö-
nüyle butlan, esasında bir eksiklik, bozukluk bulunan hukukî işlemin du-
rumunu ifade eden yaptırım türüdür.92 Hanefilerin dışındakilere göre fesad 
ve butlan aynı anlamda kullanılan kavramlarken; Hanefilere göre rükün ve 
in’ikad şartlarındaki eksiklik butlanı, sıhhat şartlarındaki eksiklik fesadı 
ortaya çıkarır. Fasit hukukî işlem onarılabilirken; batıl işlemler onarıla-
maz, geçerli hale getirilemez.93 Butlan, pozitif hukuk sistematiğinde “hü-
kümsüzlük” kavramı ile ifade edilmektedir. 

Hz. Peygamber’in, butlan kapsamında değerlendirilebilecek beyan-
larından bazıları şunlardır:

- “Yanında olmayan şeyi satma.”94 Bu hadis, madumun satışının ba-
tıl olacağının beyanı şeklinde anlaşılmıştır. Burada butlan yönündeki yap-
tırım beyanı, nehiyle gerçekleşmiştir.

- “Şüphesiz Allah şarap, meyte, domuz ve putların satışını haram 
kılmıştır.”95 Bu hadisle, şarap, meyte, domuz ve put satışı şeklindeki tasar-
ruflara butlan yaptırımının terettüp ettirildiği beyan edilmiştir.

87  Buharî, “Büyû”, 61; Müslim, “Büyû”, 4; Ebû Dâvud, “Büyû”, 24, 25; Tirmizî, “Büyû”, 17; 
Nesâî, “Büyû”, 27; İbn Mâce, “Ticârât”, 23.

88 el-Kâsânî, Bedâiu’s-sanâi’ fî tertîbi’ş-şerâi’ (Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-İlmiyye, 1986),  II:  247;  V:  180.
89 Buharî, “Büyû”, 48; Ebû Dâvud, “Büyû”, 66. 
90 Bey’ akdi bağlamında fesat-butlan ayrımı için bk. Ramazan Çekiç, Hanefi Fıkhında Fesad Butlan 

(Satım Akdi Bakımından), (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek 
Lisans Tezi, 2017), 65.

91 el-Kâsânî, Bedâiu’s-sanâi’, II:  247;  IV: 159. 
92 Vehbe Zühayli, el-Vecîz fî usûli’l-fıkh, (Beyrut: Daru’l-ikr, 1999), 140.
93 Abdülkerim Zeydan, el-Vecîz fî usûli’l-fıkh, (Beyrut: Müessesetü’r-Risale, 2009), 59.
94 Ebu Davud, “Büyû”, 70.
95 Ebu Davud, “Büyû”, 64. 
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- “Saç ulatan ve ulayan, başkasının saçını kendi saçına ekleyen ve bu 
konuda vesile olan kişilere Allah lanet etmiştir.”96 Bu hadiste, saç ekletme 
şeklindeki tasarrufun butlan yaptırımına muhatap olması “lanet etme” ifa-
desiyle, kınama yoluyla beyan edilmiştir. 

- İhramlının avı haram olduğu için, bu şekilde avlanan hayvanın 
satışı da batıldır. İhramlı kişinin avlanma yasağı ayetle97 beyan edilmiş, 
hadislere98 istinaden, ihramlı şahsın avladığı hayvanın satışı şeklindeki ta-
sarrufun batıl olduğu ortaya konmuştur.

- “Allah’ın kitabında bulunmadığı halde konulan şartlar batıldır.”99 
Dinin temel hükümlerine aykırılık teşkil eden şartlar tasarrufun butlanı so-
nucunu ortaya çıkarmaktadır.

- Her ne kadar ayetle beyan edilmişse de iki kız kardeşle evli bir 
şahsın beyanı üzerine Hz. Peygamber’in “onlardan birini boşa”100 buyur-
ması, aynı anda yapıldıysa ikisinin nikahının, farklı zamanlarda yapılmışsa 
ikinci nikahın batıl olduğu şeklinde anlaşılmıştır. 

- “Hz. Peygamber umrâya izin vermiş, rukbayı101 batıl saymıştır.”102

Sonuç
Nebevî ahlakın hukukî yansımaları bağlamında ulaştığımız sonuçla-

rı şöyle ifade edebiliriz:
Nebevî beyanların en yoğun olduğu yaptırım alanı cezalardır. Hz. 

Peygamber cezâî yaptırımlar kapsamında düşünce aşamasındaki suçlar 
için cezadan söz edilememesi, dine aykırı bir kısım suç fiiller için manevi, 
diğer bir kısım suçlar içinse cezaî ve medenî yaptırımların söz konusu ol-
ması,  sabit suçların cezalarının derhal infaz edilmesi, bu suçlarda affın söz 
konusu olmaması, şüphe durumlarında cezaların düşürülmesi veya hafif-
letilmesi, işkence edilmemesi, bedeni cezaların yanı sıra mali ve hürriyeti 
sınırlayıcı cezaların verilebilmesi gibi temel ilkeleri ortaya koymuştur.

96 Ebu Davud, “Tereccül”, 5.
97 Maide 5/95.
98 Buhârî, “Cezau’s-sayd”, 2, 3, 4.
99 Buhârî, “Büyû”, 67.
100 Tirmizî, “Nikah”, 34; Ebu Davud, “Talak”, 24, 25.
101 Umrâ ve rukbâ için bk. el-Kâsânî, Bedâiu’s-sanâi’, VI: 117.
102 Buhârî, “Hibe”, 32; Ebu Davud, “Büyu”, 85-87.
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Tazminat şeklindeki yaptırım alanına ilişkin de çok sayıda nebevî 
beyanın var olduğu görülmektedir. Bu beyanlarla verilen zararın tazminat 
sebebi olması, zalim ve gasıbın zararının tazmin edilmeyeceği ve akitlerde 
ileri sürülen şartların ihlalinin tazminat sebebi olması gibi tazmin mükelle-
fiyetine dair temel prensipler ortaya konmuştur.

Ceza ve tazminat yaptırımlarının nebevi beyanlarda yoğun olarak 
müşahedesi, Hz. Peygamber’in risaletinde ceza ve tazminat şeklindeki 
yaptırımların, cebrî icra, fesad ve butlan şeklindeki diğer yaptırımlara göre 
belli düzeyde önceliğe sahip olduğu yönünde bir yaklaşım ortaya koymaya 
imkan vermektedir. 

İmanla ve gönülden Rasûlüllah’a (sas) ve onun tesis ettiği nizama 
tabi olan şahısların bulunduğu toplumda, cebrî icra, çokça işlevselleşti-
rilen bir yaptırım türü olmamıştır. Çünkü gönülden bağlanılan bir sistem 
söz konusudur ve bu sistemde, herhangi bir vazifenin cebren icrası istisnaî 
niteliktedir. 

Fesad yaptırımına ilişkin tespit edilen hadisler, doğrudan Hz. Pey-
gamber’in böyle bir yaptırım türünü kullandığını ortaya koyabilecek net-
likte olmayıp, içtihadi niteliktedir. Fesada nispetle, butlan yaptırımıyla 
ilgili daha fazla rivayetin var olduğu ve Hz. Peygamber’in butlanı bir yap-
tırım türü olarak beyan ettiği müşahede edilmektedir.
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Hz. Peygamber’in Siyasî-İdarî Ahlakı

Ahmet Özel*1

Giriş
Resûlullah’ın peygamberlik misyonu ferdî ve manevî hayatın oldu-

ğu kadar sosyal ve maddî hayatın da mükemmellik ölçüsünü ortaya koy-
mayı, her iki alanda da insanlara kılavuzluk yapmayı kapsamaktadır. Müs-
lümanlar inançları gereği Hz. Peygamber’in her iki alandaki kılavuzluk ve 
otoritesini kabul etmekle birlikte İslam dünyasında onu tanıma ve anlama 
konusunda genellikle yeni bir sosyal düzenin kurucusu olarak gösterdiği 
faaliyetlerden çok ferdî ve manevî hayata kılavuzluğuna alaka duyulmuş, 
hayatıyla ilgili literatür de daha çok bu istikamette gelişme göstermiştir. 
Esasen tarih boyunca müslüman toplumlarda sosyal hayatın Kur’ân ve 
Sünnet’te belirlenen temel esaslar çerçevesinde şekillenmiş bulunması da 
insanların bu yönelişlerinde etkili olmuş, manevî olgunluk erdemli bir fer-
dî hayat kadar düzenli ve huzurlu bir sosyal hayat için de ulaşılması gere-
ken bir amaç olarak görülmüştür.

Batı dünyasında ise din ile hayatın maddî alanlarını birbirinden ayı-
ran yaygın anlayış çerçevesinde peygamberliğin yalnızca ferdî ve manevî 
hayata kılavuzluk şeklinde kabul edilmesi Hz. Peygamber’in sosyal mis-
yonu ve tarihî rolünün kavranmasında karşılaşılan ciddî zorlukların ba-
şında gelmekte ve Batılıların gözünde Resûlullah sosyal ve siyasal hayata 
fazla angaje olmuş görünmektedir. Bir Batılı’nın Hz. Peygamberi anlama 
konusunda karşılaşacağı diğer bir problem de Batı’nın yüzyıllar boyun-

* Prof. Dr., İslam Araştırmaları Merkezi, İslam Hukuku Anabilim Dalı, ahmet.ozel@isam.org.tr
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ca karşı karşıya kaldığı ve savaştığı rakip bir uygarlığın kurucusu olarak 
Hz. Peygamber hakkında Ortaçağ boyunca teşekkül eden önyargılardan 
ve menfi tasavvurdan hala kurtulamamış olunmasıdır. Ayrıca Resûlullah’ın 
manevî yönünün beşerî faaliyetleriyle örtülü olması da bunda önemli rol 
oynamıştır.

Dünya çapında büyük yankılar uyandıran bir hareketin önderi ola-
rak Hz. Peygamber’in olağanüstü başarısı manevî ve maddî olmak üzere 
iki saikle izah edilmeye çalışılmıştır. Bunlardan ilki, Allah tarafından pey-
gamber olarak seçildiği ve dolayısıyla başarısının ilahî kaynaklı olduğu; 
diğeri ise başarısının tarihî ve diğer tecrübî sebeplere dayandığı, bu konu-
da dikkat çekici liderlik vasıfları ve karizmatik şahsiyetinin etkili olduğu 
yolundadır. Hz. Peygamber’in İslam’da örnek kabul edilen ideal kişiliği 
ile tarihî kişiliğini yansıtan iki yönü zorunlu olarak birbiriyle çelişmez; 
Allah’ın elçisine yardım ve desteği inanan için tartışılmaz olmakla birlikte 
Hz. Peygamber’in başarısını izahta sahip bulunduğu üstün vasıfları göz 
ardı etmek, onun bir insan olarak büyüklüğünü sadece ilahî mesajı nak-
leden önemsiz bir vasıta seviyesine düşürme riskini taşır.1 Bu durumda 
getirdiği mesajı bizzat anlayıp yaşayarak insanlara gösterme ve toplumu 
dönüştürme misyonunu, dinî hayat kadar sosyal hayattaki örneklik ve kıla-
vuzluk rolünü kavramada da zorlukla karşılaşılır.

İlk dönemlerden itibaren Müslüman müellifler genellikle Resûlul-
lah’ın (sas) olağanüstü başarılarını onun peygamberlik misyonuyla, Al-
lah’ın yardımına mazhar olmasıyla izaha çalışırken Batılı araştırmacılar 
buna da vurgu yapan nadir örnekler dışında genellikle şahsî kabiliyet ve 
becerilerini öne çıkarmışlardır. Sözgelimi W. Montgomery Watt, ortaya 
çıktığı zaman, yaşadığı bölgedeki siyasal, sosyal, ekonomik ve dinî şartlar 
başarısını kolaylaştırmada etkili olsa da Hz. Peygamber’in (sas) sahip bu-
lunduğu üstün vasıflar olmasaydı bu olağanüstü başarının mümkün olama-
yacağını belirterek bu vasıfları manevi keşif istidadı (Müslümanlara göre 
vahiy), bir devlet adamı olarak sahip bulunduğu bilgelik ve bir yönetici 
olarak sahip olduğu ince görüşlülük ve maharet ile idarî işleri havale ettiği 
insanları seçmedeki isabet olarak üç başlıkta ele alıp değerlendirmektedir.2

1 F. Buhl & A.T. Welch, “Muhammad”, EI, (Leiden: E.J. Brill, 1993), VII: 360.
2 W. Watt Montgomery, Muhammad: Prophet and Statesman (London: Oxford University Press, 
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Batı dünyasında bazı yeni önyargılarla birleşerek kısmen varlığını 
sürdüren geleneksel olumsuz imaj çerçevesinde Hz. Peygamber’in (sas) 
Mekke döneminde müsamahalı ve nazik bir mübelliğ iken Medine döne-
minde elde ettiği güçle siyasî bir şahsiyet haline geldiğine ve şiddete mey-
lettiğine, asıl amacının siyasî olduğuna dair iddialar da ileri sürülmüştür. 
Birçok Batılı yazar ise aslında Hz. Peygamber’in (sas) manevî yönünün, 
peygamber olma özelliğinin beşerî faaliyetlerine her zaman baskın geldi-
ğini, devlet adamlığı vasfının ikinci planda kaldığını ve asıl manevî rolü 
çerçevesinde şekillendiğini dile getirmekte, onu bu rolünden soyutlayarak 
sadece başarılı bir devlet adamı olarak gösteren veya Mekke ve Medine 
döneminde iki farklı şahsiyet portresi çizdiği şeklindeki bakış açısının ha-
talı olduğunu, tarihî gerçeklerle bağdaşmayan bu yaklaşımın sadece Pey-
gamber’i yanlış takdim etmekle kalmadığını, İslam’ı anlamada da yanlışlı-
ğa yol açacağını belirtmektedirler.3

Meselâ; Rudi Paret, tarihçilerin Hz. Peygamber’i Hristiyan bakış 
açısı ve kendi hükümranlığının bu dünyaya ait olmadığını söyleyen Hz. 
İsa’nın ortaya koyduğu model ile değerlendirme hatasına düşmemeleri ge-
rektiğini belirtir. Ona göre; Medine döneminde Arap-İslam Ümmeti’nin 
gerçekleşmesi sürecinde Hz. Muhammed (sas) asla kuvvet saikiyle hareket 
etmedi; aksine, derin bir tevazuyla en büyük askerî ve siyasî başarılarını da 
Allah’ın sayesinde olmuş gördü. Onun temel hareket tarzında hiçbir deği-
şiklik olmadı, görev anlayışı eskiden ne idiyse öyle kaldı.4

J. W. H. Stobart görevinin gerçekliğine ve davasının büyüklüğüne 
olan güçlü bir inançtan kuvvet almayan bir kimsenin talihinin kötü gittiği 
uzun yıllar boyunca sahip bulunduğu tavrını zafer gününde, yenilgi anında, 
iktidarının zirvesinde ve ölüm anında da aynı şekilde sürdürmesinin müm-
kün olamayacağını yazar.5

R. Bosworth Smith de farklı şartlar altında onun ne kadar çok değil 
ne kadar az değiştiğinin asıl şaşırtıcı olduğunu; çölde çobanlık yaptığın-
da, Suriye’ye ticarete gittiğinde, Hira’da inzivaya çekildiğinde, tek başına 

1961), 236-7. 
3 Zafar Ali Qureshi, Prophet Muhammad and His Western Critics, I-II, (Lahore: Idara Ma’arif 

Islami, 1992), I: 94-112; II: 713-728, 878-883.
4 Rudi Paret, Mohammed und der Koran (Stuttgart: W. Kohl Hammer Verlag, 1976), 138.
5 Qureshi, Prophet Muhammad and His Western Critics, II: 707.
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reforma giriştiğinde, Medine’ye hicret ettiğinde, fetihler yaptığında, Fars 
Kisra’sı ile Bizans Herakliyus’una denk bir konuma geldiğinde onda aynı 
sağlam tevhidin izinin görüldüğünü; dış şartların bu kadar değişmesine 
karşı o derece az değişen, olayların değişmesine karşı özün bu kadar aynı 
kaldığı bir başka insanın olabileceğini zannetmediğini kaydeder.6

Kişiliği
Onun mübarek hayatı, insanın bizzat kendi beşerî durumunu aşma-

dıkça üstesinden gelemeyeceği bütün sosyal, siyasal, ekonomik, cinsel eği-
limler arasında denge ve ahengi temsil eder. Bir peygamber, bir mübelliğ, 
bir devlet başkanı, bir lider, bir kumandan, bir hâkim, bir eğitimci, bir tâcir, 
bir aile reisi, bir baba, bir komşu, bir dost ve arkadaş ve hatta bir düşman 
olarak maddî ve manevî yönleriyle bütün insanlara örnek bir hayat yaşadı 
ve gösterdi. Onun hayatı hem ferdî ve manevî hayatın hem sosyal ve maddî 
hayatın mükemmellik ölçüsüdür.

Resûlullah’ın (sas) bütün bu yetenek ve vasıflarıyla birlikte herhangi 
bir insan gibi yaşadığına ve tabiatüstü özelliği bulunmayan bir insan gibi 
diğerlerince izlenebilecek örnek bir hayat sürdüğüne işaret etmek gerekir. 
Aksi halde onun hayatı Kur’ân-ı Kerim’de de belirtildiği üzere insanlık 
için mükemmel bir örnek olarak mülahaza edilemezdi.7 O (sas), karakter, 
ahlak, arzu ve eğilimleri farklı olan bütün insanlara bir rehber olarak gön-
derildiğinden bunların bütün ferdî ve sosyal ihtiyaç ve sorunlarını gidere-
cek bir ruhî ve fikrî olgunlukla donatılmıştı. İzlediği siyaset de bütün fert 
ve toplumları kapsayan ve bütün eğilimleriyle insan tabiatını göz önünde 
bulunduran bir genişlik ve derinlik taşıyordu. Hz. Peygamber’in insanlık 
tarihinde siyasî, hukukî, ekonomik ve sosyal alanlarda ortaya koyduğu de-
ğerleri bilfiil uygulamayı başardığı bilinen tek peygamber ve lider olması 
da bu beşerî kılavuzluk ve önderlik misyonunun bir gereğidir.

Hz. Peygamber’in diğer insanlar gibi bir insan olduğu çeşitli âyetler-
de açıkça dile getirilir: “… De ki: Rabbimi (O’na yakışmayan her şeyden) 
tenzih ederim! Ben (ölümlü) insan olan bir elçiden başka biri miyim?”8 

6 R. Bosworth Smith, Mohammed and Mohammedanism (London: Smith Elder and Co., 1876), 
140-41.

7 Afzal ur Rahman, Muhammad as a Military Leader (Delhi: Akif Book Depot, 1990), 11-13.
8 el-İsrâ 17/93; ayrıca bk. el-Kehf 18/110; Fussilet 41/6.
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“De ki: Ben de sizin gibi ölümlü bir insanım. Şu var ki bana, ilahınızın bir 
tek ilah olduğu bana vahy olunuyor.”9

Fakat insanlara örnek olduğuna,10 yüksek bir ahlak üzere bulunduğu-
na,11 Allah’ın büyük lütuf ve esirgemesine nail olduğuna, kendisine hikmet 
bahşedildiğine,12 ilim verildiğine,13 kaba ve katı yürekli olmadığına,14 in-
sanlardan korunduğuna,15 ilahî yardımla desteklendiğine,16 ilahî gözleme/
koruma altında olduğuna,17 hidayete, dosdoğru yola erdirildiğine,18 hak ile 
gönderildiğine,19 üzerine sükunet ve huzur duygusu indirildiğine,20 göğ-
sünün açılıp genişletildiğine,21 Allah ve meleklerin ona salat okuduğuna,22 
inananlara çok düşkün, çok şefkatli ve merhametli olduğuna23 dair ayetler 
vardır. Bu ayetlerin yanı sıra hadis ve siyer kaynaklarında da kaydedildiği 
üzere diğer insanlardan farklı bir kişilik ve birikime sahip olduğu, üstün 
vasıflarla donatıldığı, başarısının temelinde de vahyin bulunduğu ve top-
lumu bunun kılavuzluğunda yönettiği şüphesizdir. Bu çerçevede güçlü ve 
sağlıklı bir vücut yapısı, derin bir sezgi, anlayış ve kavrayış kabiliyeti, sağ-
lam bir hafıza, etkili hitabet, ihlas, sabır, cesaret, hilim, cömertlik, haya, 
iyi geçim, şefkat ve merhamet, vefa, tevazu, adalet, emanet, iffet, doğruluk 
gibi üstün vasıflara sahipti.24

Otoritesinin Kaynağı ve Mahiyeti
Kur’ân-ı Kerîm’in verilerine göre Hz. Peygamber’in (sas) görevi 

sadece kendisine verilen vahyi tebliğ etmekten ibaret değildi; tebliğ etti-

9 el-Kehf 18/110.
10 el-Ahzâb 33/21.
11 el-Kalem 68/4.
12 en-Nisâ 4/113; el-İsrâ 17/39, 87.
13 el-Bakara 2/145; Âl-i İmrân 3/61; er-Ra’d 13/37.
14 Âl-i İmrân 3/159.
15 el-Mâide 5/67.
16 el-Enfâl 8/62; et-Tevbe 9/40; el-Feth 48/3.
17 et-Tûr 52/48.
18 el-En’âm 6/161; Yâsîn 36/4; ez-Zuhruf 43/43; el-Feth 48/2; el-Hac 22/67; ed-Duhâ 93/7.
19 el-Bakara 2/119; en-Nisâ 4/170; Fâtır 35/24.
20 et-Tevbe 9/26, 40; el-Feth 48/26.
21 el-İnşirâh 94/1.
22 el-Ahzâb 33/56.
23 et-Tevbe 9/128.
24 Ahmet Özel, Yönetici Peygamber: Hz. Muhammed, (İstanbul: Küre Yayınları, 2015), 15.
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ği dine insanları davet etmek, dinin esaslarını açıklayıp bizzat yaşamak,25 
gönderildiği toplumu bu doğrultuda yönetip yönlendirmek26 ve yeni bir 
toplum modeli oluşturmak da onun görevleri arasındaydı.27 Bu sebeple 
Resûlullah’ın (sas) bizzat dini yaşayarak insanlara da bunun nasıl mümkün 
olduğunu göstermesi (şehid-şâhid)28 gerekmekteydi. Mü’minler de ona 
uymak (itaat),29 emir ve yasaklarına boyun eğmek (inkiyad)30 sorumlu-
luğu yanında eylemlerine ve örnek davranışlarına tabi olmak (ittiba)31 ve 
onu örnek almakla (teessi)32 emr olunmuşlardır.33

Mekke döneminde ağırlıklı olarak Allah’ın birliğine, varlık, yaratı-
lış ve evrenin düzenine, dünya ve âhiret hayatına dair âyetlerle insanlarda 
sağlam bir inanç ve buna bağlı bir ahlâk bilinci oluşturma hedeflenirken 
Medine döneminde inen âyetler sadece dinî alanda değil sosyal, siyasal, 
ekonomik ve askerî alanlarda da süratli bir kurumlaşmanın gerçekleşme-
sine, dinamik bir toplumsal yapının oluşmasına zemin hazırlamıştır. Hz. 
Peygamber’in örnek bir İslam toplumu kurması, ancak otoritesi sayesinde 
mümkündü.

“Hayır, rabbine andolsun ki onlar, aralarında anlaşmazlığa düştük-
leri her konuda seni hakem yapmadıkça ve sonra da kalplerinde hiçbir 
burukluk duymaksızın tam bir teslimiyetle senin kararına tabi olmadıkça 
(gerçekten) inanmış olmazlar.”34

Bu ve benzeri âyetler Hz. Peygamber’e itaatin somut ifadesini, onu 
hakim kabul edip verdiği hükmü tartışmasız benimsemek şeklinde ortaya 
koyar. Allah’a itaat Hz. Peygamber’e itaatin temeli olurken, Hz. Peygam-
ber’e itaat da Allah’a itaatin tek görünür kanıtıdır: “Kim Peygamber’e itaat 
ederse Allah’a itaat etmiş olur.”35 Onun peygamberlik görevi tamamen fik-

25 el-Bakara 2/151; Âl-i İmrân 3/164; el-Cum’a 62/2.
26 en-Nisâ 4/105.
27 Mehmet Görmez, Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu 

(Ankara: TDV Yayınları, 1997), 275.
28 el-Bakara 2/143; en-Nahl 16/89; el-Hac 22/78; el-Ahzâb 33/45; el-Feth 48/8; el-Müzemmil 73/15.
29 Âl-i İmrân 3/32; en-Nisâ 4/64, 80; el-Mâide 5/92; en-Nûr 24/54.
30 İbn Mâce, “Mukaddime”, 6; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV: 126.
31 Âl-i İmrân 3/31; el-A’râf 7/157.
32 el-Ahzâb 33/21.
33 Görmez, Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu, 275.
34 en-Nisâ 4/65.
35 en-Nisâ 4/80.
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rî ve ruhî öğütle sınırlı olmayıp bir İslam toplumu (ümmet) kurma amacına 
bağlı olarak sosyal, politik ve askerî faaliyetleri de kapsadığından kendisi-
ne itaat sadece ibadet vs. alanında değil sosyal hayatta da söz konusudur.

Kur’ân-ı Kerim bir taraftan Hz. Peygamber’in beşerî tabiatına vurgu 
yaparken diğer taraftan da onun diğer insanlar arasındaki özel statü ve oto-
ritesini kesin şekilde belirtir. Allah’ın kendisine itaatle birlikte ona itaati de 
emretmesi ve eğer inanıyorlarsa insanların anlaşmazlık konularını hükme 
bağlamak için Allah’a ve elçisine götürmelerini emretmesi,36 siyasî ve hu-
kukî alanlarda onun otoritesini kabulün imanın bir gereği olduğunu ve bu 
iki itaatin esasta birbirine bağlı bulunduğunu da gösterir.

Daha önceki peygamberlere Allah tarafından “hikmet” (bilgelik) 
ve “mülk” (hükümranlık) bahşedildiğinin belirtilmesi,37 bunların bir pey-
gamber olarak O’nun (sas) için de söz konusu olduğunu ima eder. Ancak 
Kur’ân’da Hz. Peygamber için mülk tabiri yerine “hükm” kelimesi kulla-
nılmıştır. Nitekim Ahmed b. Hanbel’in naklettiği bir rivayette kaydedil-
diği üzere Allah Teâlâ Resûlullah’ı “hükümdar-peygamber” ile “kul-pey-
gamber” olma arasında muhayyer bırakmış, o da Cebrail’in Allah’a karşı 
tevazu göstermesi yolundaki tavsiyesi üzerine “kul-peygamber” olmayı 
tercih etmiştir.38 Hz. Peygamber bir defasında huzurunda bulunan birinin 
korkuyla titremesi üzerine “sakin ol, ben hükümdar değilim” buyurmuştu.39 
Ebû Süfyân’ın Mekke fethi sırasında İslam ordusunun haşmeti karşısın-
da Hz. Abbas’a “Kardeşinin oğlunun mülkü (saltanatı, hükümdarlığı) bü-
yük olmuş!” demesi üzerine o da “bu nübüvvettir” diyerek Resûlullah’ın 
siyasî liderliğinin peygamberlikten ayrı olarak anılmasını hoş karşılama-
mıştı.40 Daha önceki peygamberlerin yöneticilik misyonları için Kur’ân-ı 
Kerim’de zikredilen hükümdarlık (mülk) kelimesinin Hz. Peygamber için 
kullanılmaması ve bu ifadenin gerek Hz. Peygamber gerek amcası Abbas 
tarafından da hoş karşılanmaması, onun yöneticilik misyonunun farklı-
lığına bir işaret olarak değerlendirilebileceği gibi kelimenin o dönemde 
36 en-Nisâ 4/59.
37 el-Bakara 2/251; en-Nisâ 4/54; Sâd 38/20.
38 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, II: 231.
39 İbn Mâce, “Et’ıme”, 30; Muttakî el-Hindî, Kenzü’l-ummâl, (Haydarabad: Dâiretü’l-Maârifi’l-

Osmaniyye, h.1314), VI: 88. 
40 İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye (Kahire: Mustafa el-Bâbî el-Halebî, 1375/1955), II: 404; 

Kettânî, Hz. Peygamber’in Yönetimi çev. Ahmet Özel, (İstanbul: İz Yayıncılık, 2003) I: 52, 387.
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taşıdığı olumsuz anlamı red şeklinde de anlaşılabilir. Nitekim melik ve ha-
life kavramları arasındaki fark üzerine Hz. Ömer ile Selmân el-Fârisî veya 
bir başka sahabi arasında geçen bir konuşma, o dönemde hilafetin hak ve 
hukuka bağlılık, hükümdarlığın ise keyfi yönetim şeklinde algılandığını 
göstermektedir.41 Mâlikî âlimlerinden Ebû Abdullah el-Makkarî de “mülk” 
kavramının daha önceki ümmetlerin şeriatinde bulunup İslam’da olmadı-
ğını, Kur’ân-ı Kerim’de daha önceki ümmetlerden söz edilirken mülk teri-
minin kullanılmasına karşılık42 Müslümanlar için hilafet kavramının tercih 
edildiğini43 belirterek mülkün babadan oğula geçen yöneticilik, hilafetin 
ise görüş ve seçime dayanan yöneticilik olduğuna, Muaviye ile birlikte 
hilafetin hükümdarlığa dönüştüğüne dikkat çeker.44

Allah Resulü’nün “İsrailoğullarını peygamberler yönetiyordu. Bir 
peygamber vefat edince onun yerine başka bir peygamber geçiyordu. Ben-
den sonra ise peygamber gelmeyecek, halifeler olacaktır” sözü45 de Hz. 
Peygamber’den sonra siyasî liderliğin ilahî tayin veya babadan oğula in-
tikal yoluyla değil toplumun ortak tercih ve onayıyla meşruiyet kazana-
cağını göstermesi bakımından önem taşımaktadır. Bu sebeple onun vahye 
dayanan, hayatın herhangi bir alanıyla sınırlı olmayan kesin ve tartışmasız 
liderliğine karşılık hilafet sistemindeki siyaset olgusu insanın sorumluluk, 
yetenek ve ehliyet alanı içinde kavranmış, siyasî liderliğin tesis yöntemi 
toplumun seçim ve biatı şeklinde ortaya konmuştur. İlk dört halifenin be-
lirlenme şekilleri de bu liderliğin bir kişinin seçimi ve onun üzerinde ittifak 
sağlanması, aday gösterilmesi ve bunun topluluk tarafından onaylanması, 
ehl-i hal ve’l-akd adlı seçkin topluluğun teşkili ve bunun tercih ve seçimi-
nin esas alınması, çoğunluğun biatının alınması gibi esnek ve yenileşmeye 
açık çeşitli yöntemleri ortaya koymuştur.46

41 İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ (Beyrut: Dâru Sâdır, 1388/1968), III: 306-307; Suyûtî, Hüsnü’l-
muhâdara, (Kahire: Dâru İhyâi’l-Kütübi’l-Arabiyye, 1387/1968), II: 125; Kettânî, Hz. 
Peygamber’in Yönetimi, I: 143.

42 el-Bakara 2/247; el-Mâide 5/20; Sâd 38/35.
43 en-Nûr 24/55.
44 Ahmed Bâbâ et-Tinbüktî, Neylü’l-ibtihâc bi-tatrîzi’d-Dîbâc (Kahire: Matbaatü’s-Saâde, 1911-

1912/1329-1330) 252-253; Kettânî, Hz. Peygamber’in Yönetimi, I: 146.
45 Müslim, “İmâre”, 44.
46 Ahmet Davutoğlu, “Devlet”, DİA, (İstanbul: TDV Yayınları, 1994), IX: 237.
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Yönetim
Mekke dönemindeki tecrübeden sonra gerek İslam’ın evrensel bo-

yutta tebliği gerekse müslümanların barış ve güvenlik içinde yaşama im-
kanına kavuşmaları için siyasî hakimiyetin hayatî bir önem taşıdığı daha 
açık bir şekilde ortaya çıkmıştı. Hicret öncesi Akabe mevkiinde tamamen 
dinî düşünce ve saikle kendisine biat eden Medineli Evs ve Hazrec kabile-
leri mensuplarının da merkezî bir otoriteden mahrum olan Medine’de ara-
larındaki ihtilaf ve çatışmaların kaldırılarak düzen ve barışın sağlanması 
için Hz. Peygamber’in hicretinden çok şey umdukları bilinmektedir. Hz. 
Peygamber İkinci Akabe Biatı’nda Medine üzerindeki şahsî otoritesinin 
kabulünü kesin şekilde istemiş ve Medineli Müslümanlarca bu talep kabul 
edilmişti. Hicretle birlikte bu sosyo-politik hedefin ilk adımı atılmış ve 
daha sonra merhale merhale amaca ulaşılmıştır.

Medine’ye hicretin siyasî anlam ve hedefi şu âyette de fark edilmek-
tedir: “Ve şöyle de: Rabbim! Gireceğim yere doğrulukla girmemi sağla; 
çıkacağım yerden de beni doğrulukla çıkar ve tarafından bana hakkıyla 
yardım edici bir kuvvet (sultân) ver.”47

Hicretle birlikte oluşan şartlar çerçevesinde Mekke’deki durumun 
aksine Hz. Peygamber’in siyasî kişiliği, kuruluş halindeki bir devletin baş-
kanı olma özelliği ön plana çıkmaya, kendisinin dinî rehberliği yanında 
siyâsî liderliği ve oluşan yeni Müslüman toplumun diğer gruplarla ilişki-
lerinin tayin ve tespiti önem taşımaya başlamıştı. Medine Vesikası’nda48 
Müslümanlar sadece diğerlerinden ayrı bir grup olarak anılmakla birlikte 
dokümanın Hz. Peygamber tarafından düzenlendiğinin belirtilmesi, söz-
leşmenin asıl taraflarının Müslümanlar olması, kendisinin devlet başkanlı-
ğına açıkça temas edilmese ve statüsü üzerinde ayrıntılı şekilde durulmasa 
da peygamber sıfatıyla anılması ve anlaşmazlıkların kendisine getirilmesi-
nin hükme bağlanması daha baştan itibaren yönetimde inisiyatifi ele aldı-
ğını göstermektedir. Nitekim daha sonraki gelişmelerle de siyasî önderliği 
tartışmasız hale gelmiş, vefatına bir-iki yıl kala Arabistan’daki kabilelerin 

47 el-İsrâ 17/80.
48 bk. Muhammed Hamîdullah, İslâm Peygamberi, çev.  Salih Tuğ, (İstanbul: İrfan Yayınevi, 1993), 

I: 188-210.
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büyük kısmı İslamiyet’i kabul etmiş ve onun yönetiminde geniş bir siyasî 
birlik oluşmuştu.

Hz. Peygamber’in (sas) liderliğinde şahid olunan gelişmelerle Arap 
yarımadasındaki siyasî yapı çeyrek asır içinde değişti; birçoğu göçebe ve 
yarı göçebe dağınık kabileler halinde yaşayan Araplar onun sayesinde ilk 
defa birleşip bir millet haline geldiler. İslam öncesi Arap toplumunda hâ-
kim dinî ve sosyal kavram ve kurumlara karşı büyük bir mücadele veren 
Resûlullah (sas), Medine’de ferdî ahlak ve sosyal adalet bakımından bir 
çürüme içinde bulunan toplumda yeni ahlakî ve sosyal bir düzen kurma-
ya çalıştı. Kabilevî düşmanlıkları, sosyal adaletsizlik ve eşitsizlikleri orta-
dan kaldırdı; doğuştan var kabul edilen üstünlük kavramını yıktı, toplum 
fertlerini birbirinden ayıran yapma engelleri kaldırdı. Kardeşlik, karşılıklı 
dayanışma ve sevgi esasına dayanan bir toplum meydana getirdi. Kız ço-
cuklarının öldürülmesini ve kadınlara kötü muamele yapılmasını önledi. 
Baskıcı bir itaat kuralı altında ezilen kadını erkekle hayatı ortak bir şekilde 
paylaşan, karşılıklı hak ve sorumluluklara sahip bir seviyeye yükseltti. O 
günkü uluslararası şartlar çerçevesinde bir devletin tek taraflı kararıyla kal-
dırılması mümkün olmayan köleliğin tedricî bir şekilde ortadan kalkması 
için gerekli tedbirleri aldı. Öyle ki kısa bir süre sonra azad edilen köleler 
(mevâlî) ilim, sanat ve diğer alanlarda efendilerinin önüne geçer hale gel-
diler.

Hz. Peygamber’in hayranlık uyandıran bu başarısının temelindeki 
hukukî-ahlakî ilkeler olarak şunlar zikredilebilir:

Öncelikle en küçüğünden en büyüğüne kadar toplumu meydana 
getiren birimlerde sorumluluk ve görev bilincini oluşturmuştu: “Hepiniz 
çobansınız ve hepiniz güttüğünüzden sorumlusunuz. Devlet başkanı bir 
çobandır ve güttüklerinden sorumludur. Erkek ailesinin çobanıdır ve güt-
tüğünden sorumludur. Kadın kocasının evinin çobanıdır ve güttüğünden 
sorumludur. Hizmetkâr efendisinin malının çobanıdır ve güttüğünden so-
rumludur. Sonuç olarak hepiniz çobansınız ve güttüklerinizden sorumlu-
sunuz.”49

49 Buhârî, “Ahkâm”, 1; Müslim, “İmâre”, 20.
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Yönetici ile yönetilenler arasındaki karşılıklı ahit ve yükümlülüğün 
bir gereği olarak yönetenlerin dürüstlük, yönetilenlerin de itaat borcuna 
dikkat çekmişti: “Bir Müslümana, günah (gayri meşru iş) işlemesinin em-
redilmesi hariç, hoşlandığı ve hoşlanmadığı her konuda yöneticisini din-
leyip itaat etmesi şarttır. Günah işlemesi emredildiği zaman ise dinleyip 
itaat etmez!”50 “Allah Teâlâ’nın yönetici yaptığı bir kimse, yönettiklerinin 
aldatarak ölürse Allah ona cennet yüzü göstermez. (Bir rivayette: cenneti 
ona haram kılar)”51

Hz. Peygamber (sas), görev verdiği kimseler hakkındaki liyakat ve 
ferdî ehliyet ölçüsünü tavizsiz bir şekilde uyguladı. Başka konularda bil-
gi ve yetenek sahibi olsa da bir işin üstesinden gelemeyeceğine inandığı 
kimseyi bu göreve getirmedi. Nitekim meşhur sahabi Ebû Zer el-Gıfârî52 
ve amcası Abbas’ın53 bu yöndeki talebini, görevin sorumluluğunu taşıya-
mayacaklarını belirterek kabul etmemişti. Ebû Zer’e “Ey Ebû Zer, sen zayıf 
bir kimsesin, bu bir emanettir; kıyamet günü zillet ve pişmanlığa yol açar. 
Ancak hakkıyla elde edip kendine düşen sorumluluğu yerine getiren kim-
se bundan müstesnadır”54 demiş, amcasına da şu karşılığı vermişti: “Ey 
Abbas, ey Allah elçisinin amcası, hayat vereceğin (bir rivayette: kurtara-
cağın) bir nefis, kadrini bilmeyeceğin (hakkını veremeyeceğin) bir yöneti-
cilikten daha hayırlıdır.”55

Bu bakımdan ashabı bir görevi bizzat istemekten sakındırmış ve bir 
işe talip olanlara da görev vermeyeceğini ifade etmişti.56 Yönetimde kabi-
le üstünlüğü, soyluluk, zenginlik veya sınıf değil inanç ve değerleri esas 
almış, herkese kabiliyet ve gayreti çerçevesinde kendisini gerçekleştirebi-
leceği fırsat eşitliği tanımıştı. Bu sebeple ehil olan genç sahabileri önemli 
görevlere getirdiği görülür. Amr b. Hazm Necran’a vali tayin edildiğinde 
yaşı on yedi idi.57 Mekke’nin fethi sırasında Müslüman olan Attâb b. Esîd’i 
50 Buhârî, “Ahkâm”, 4; Müslim, “İmâre”, 38.
51 Buhârî, “Ahkâm”, 8; Müslim, “İmâre”, 21.
52 Müslim, “İmâre”, 16-17.
53 Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, (Haydarabad: Dâiretü’l-Maârifi’l-Osmaniyye, 1344-1355), X: 96; 

Muttakî el-Hindî, Kenzü’l-ummâl, VI: 41.
54 Müslim, “İmâre”, 16; Turtûşî, Sirâcü’l-mülûk, (İskenderiyye: el-Mektebetü’l-vataniyye, 1289), I: 

163, 174.
55 Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, X: 96; Muttakî el-Hindî, VI: 41; Turtûşî, Sirâcü’l-mülûk, I: 126, 166.
56 Buhârî, “İcâre”, 1; Müslim, “İmâre”, 13-15.
57 Nevevî, Tehzîbü’l-esmâ ve’l-lugât (1242), II: 26; Kettânî, Hz. Peygamber’in Yönetimi I: 318, 
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bu şehre ilk vali tayin ettiğinde yirmi yaşlarında, hatta daha küçük olduğu 
kaydedilir.58 İbnü’l-Cevzî, Hz. Peygamber’in vefatı arefesinde gönderece-
ği ve içinde büyük sahabilerin de yer aldığı orduya kumandan tayin ettiği 
Üsâme b. Zeyd’in yaşının o sırada yirmi olduğunu kaydeder.59 Hicretin se-
kizinci yılında Yemen’e yönetici, kadı ve vergi tahsildarı olarak gönderilen 
Muâz b. Cebel yirmi üç yaşındaydı.

Allah Resulü bir defasında ashabıyla konuşurken çıkagelen bir be-
devi, kıyametin ne zaman kopacağını sorar. Allah Resulü’nün “Emanet 
zayi edildiği zaman, kıyameti bekle” demesi üzerine, o kişi emanetin nasıl 
zayi olacağını sorar. Bunun üzerine de şöyle buyurur: “İş ehil olmayan 
kimseye verildiği zaman kıyameti bekle.”60 

“Kim bir topluluk içinde Allah’ın daha çok razı olduğu biri olduğu 
halde diğer birisini göreve getirirse Allah’a, resulüne ve mü’minlere iha-
net etmiş demektir”;61 “Kim Müslümanların bir işini üstlenip de kendisi-
ne duyduğu sevgi sebebiyle (ehil olmayan) birini onların başına getirirse 
Allah’ın laneti onun üzerine olsun; (bu günahına karşı) Allah ondan ne 
bir tevbe ne bir fidye kabul eder.”62 mealindeki hadisler de Resûlullah’ın 
liyakat konusundaki hassasiyetini gösterir.

Yönetimde vazgeçmediği prensiplerden biri de danışma idi. Başta 
önemli kararlar olmak üzere birçok işte ashabın ileri gelenlerine danışıp 
görüşlerini alır, Uhud savaşında olduğu gibi bazan kendi kanaatine uymasa 
bile istişare sonucu oluşan kararı uygulardı. Bu hususla ilgili bazı sözleri 
şunlardır:

“Kim bir iş yapmak ister de o konuda bir Müslümana danışırsa Al-
lah onu en doğru davranışa muvaffak kılar.”63

“Allah yöneticiye (emîr) hayır diledi mi ona doğru (sâlih) bir ve-
zir (yardımcı) verir, bir şeyi unuttuğunda kendisine hatırlatır, hatırlarsa 

401-402.
58 İbn Hacer, el-İsâbe, (Kahire: Matbaatü’s-Saâde, 1328), 541; Kettânî, Hz. Peygamber’in Yönetimii, 

I: 256, 397.
59 İbnü’l-Cevzî, Sıfatü’s-safve, I-IV, I: 521-522.
60 Buhârî, “İlim”, 2, “Rikâk”, 35.
61 Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek, (Haydarabad: Dâiretü’l-Maârifi’l-Osmaniyye, 1334-1342), 

IV: 92.
62 Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek, IV: 93. 
63 Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, (Beyrut: Dârü’l-Kitâbi’l-Arabi, 1967), VIII: 96.
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onu gerçekleştirmesinde kendisine yardım eder. Allah yönetici için bundan 
başkasını dilerse kendisine kötü bir vezir verir, unuttuğunda hatırlatmaz, 
hatırlarsa da yardım etmez.”64

Resûlullah (sas), yönetici ile yönetilenlerin arasındaki engelleri kal-
dırmak hususunda da çok hassastı. “Kim insanların bir işini üstlenir de 
zayıf ve güçsüzlerle arasına engeller koyarsa kıyamet günü de Allah onun 
önüne engel çıkarır”;65 “Kim Müslümanların işini üstlenir de sonra yok-
sullara, haksızlığa uğrayanlara ve ihtiyaç sahiplerine kapısını kapatırsa 
Allah da onun ihtiyacına karşı rahmet kapılarını kapatır”;66 “Allah’ım! 
Ümmetimin işlerinden birini üstlenip de onlara zorluk çıkarana sen de 
zorluk çıkar; ümmetimin işlerinden birini üstlenip de onlara yumuşak dav-
rananlara sen de yumuşak davran”;67 “Devlet başkanlarınızın en hayırlısı 
sizi seven ve sizin tarafınızdan sevilen, size dua eden sizin de kendisine dua 
ettiğinizdir. Devlet başkanlarınızın en kötüsü de size buğzeden ve sizin de 
kendisine buğzettiğiniz, size lanet eden ve sizin de kendisine lanet ettiğiniz-
dir.”68 mealindeki hadisler bu konudaki ilkelerine işaret eder.

Toplum içinde özellikle zayıf olanlara özel ilgi gösterilmesi de Hz. 
Peygamber’in yönetim esaslarından biriydi:

“Allahım, iki zayıfın, yetimle kadının hakkını yemekten herkesi şid-
detle sakındırıyorum!”;69

“Ben ve yetimi himaye eden kimse cennette şöylece beraber olaca-
ğız.” buyurdu ve aralarını biraz ayırarak işaret parmağı ile orta parmağını 
gösterdi.70

Devlet işiyle görevlendirdiği kimselerin bu vesileyle maddî menfaat 
sağlamasına şiddetle karşı çıkmış ve onları sıkı bir şekilde kontrol etmiş-
tir.71 “Kim bize âmil olmuşsa bir zevce edinsin, hizmetçisi yoksa bir hizmet-
çi edinsin, evi yoksa bir ev edinsin.”72 buyuran Hz. Peygamber, kendilerine 
64 Buhârî, “Ahkâm”, 42; Ebû Davud, “İmâre”, 4.
65 Ahmed b.Hanbel, el-Müsned, V: 239.
66 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, III: 441, 480.
67 Müslim, “İmâre”, 19.
68 Müslim, “İmâre”, 65-66.
69 Nesâî, “İşretü’n-nisâ”, 64.
70 Buhârî, “Edeb”, 24.
71 Buhârî, “Ahkâm”, 24, 41; Müslim, “İmâre”, 7; Kettânî, Hz. Peygamber’in Yönetimi, I: 390-391.
72 Ebû Davud, “İmâre”, 10.
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bağlanan maaştan öte bir menfaat teminini haksız bir kazanç ve hırsızlık 
olarak nitelemiştir.73

Savaş ve Ordu
Gerek ahlakî erdemleri gerekse Kur’ân’ın öğütleri doğrultusunda 

Hz. Peygamber başkalarıyla ilişkilerinde metod olarak iyi muameleyi tercih 
etmekle birlikte kendisi ve ashabının uğradığı saldırıların engellenmesi ilk 
müslüman toplumun geleceği bakımından büyük önem taşıyordu. Mekke 
döneminde müslümanlar siyasî ve askerî bakımdan buna imkan bulamaz-
ken göçmek zorunda bırakıldıkları Medine’yi yurt edindikten sonra daha 
güvenli bir ortama ve Kureyş başta olmak üzere düşmanlarıyla savaşma 
imkanına kavuşmuşlardı. Müslümanların Mekke’de yaşadıkları acı tecrübe 
askerî bakımdan güçlü olmalarını gerektiriyor, Kur’ân’ı Kerim de düşma-
na karşı hazırlıklı olmalarını emrediyordu.74 Bu sebeple Hz. Peygamber’in 
Medine dönemindeki hayatı saldırganları cezalandırmak, düşman güçlerinin 
temerküzünü önlemek, yol ve ticaret güvenliğini sağlamak, keşif gibi çeşitli 
amaçlarla yapılan bir seri askerî harekât ve savaşa sahne oldu.

Askerlik ve savaş üzerine yazan müelliflerin başarılı bir savaş stra-
tejisi için gerekli gördükleri organizasyon, moral, sürpriz, hücüma dayalı 
aksiyon, güvenlik, hareketlilik, sürat, gücün tasarruflu kullanılması, mer-
kezî kumanda, bölge coğrafyasının askerî amaçlar için etkin kullanımı gibi 
temel prensiplerin Hz. Peygamber tarafından büyük bir beceri ve başarıyla 
uygulandığı görülmektedir. Her şeyden önce Kur’ân’da da ifade edildiği 
üzere75 düşmanlarıyla ilk olarak savaşa başlayan o olmamıştır. Tebliğine 
düşmanca karşı konulması üzerine kendisi ve bağlılarını korumaya ve da-
vetini kabul edecek kimselerin baskı altında kalmasını önlemeye çalışmış, 
bütün savaş stratejisini askerî operasyonlara olabilecek en asgarî düzeyde 
başvurmak ve can kaybını en az seviyede tutmak amacına dayandırmıştı. 

Bütün Arap yarımadasında İslam hakimiyetinin sağlandığı on yıl 
içinde Hz. Peygamber’in katıldığı dokuz savaşta müslümanların kaybı ri-
vayet farklılıklarına göre en fazla 147, düşmanın kaybı ise 288 olarak gös-

73 Ebû Davud, “İmâre”, 10; Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek, I: 406.
74 el-Enfâl 8/60.
75 et-Tevbe 9/13.
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terilmektedir.76 Seriyyelerde ise müslümanların 119, düşmanın 473 kayıp 
verdiği kaydedilir.77 Serdar Özdemir’in eserinde her seriyye hakkında ver-
diği rakamlar toplandığında Müslümanların 160, düşmanın 50 civarında 
kayıp verdiği görülür. Altı kadar seriyyede ise düşmandan birçok kişinin 
öldürüldüğü belirtilmiştir. Böylece her iki tarafın toplam kaybı en fazla 
1000 civarında bir rakama ulaşmaktadır. Özel bir durumu olan Benî Ku-
reyza’nın 600-700 olduğu rivayet edilen kaybı bunların dışındadır.

Resûlullah Kur’ân’ın prensipleri doğrultusunda meşru savaş dışında 
savaş kabul etmediği gibi savaşı keyfilikten çıkararak hukuka dayandırdı. 
Savaşın tahribatını sınırlı tutarak fiilen çatışmaya katılmayan çocuk, kadın 
ve yaşlı kimselerin öldürülmesini, hıyanette bulunulmasını, ahde vefasızlık 
gösterilmesini yasakladı.78 Düşmanın öldürülmesi sırasında kin ve nefret te-
zahürü sayılan veya kin ve nefreti arttıracak davranışlardan sakınılmasını, 
iyilik ve güzelliğin şiar edinilmesini emretti. “Öldürme konusunda insanla-
rın en iffetli (şefkatli, mürüvvetli) olanı inananlardır.”79 ve “Allah her şeye 
ihsanla davranmayı yazdı (farz kıldı); o halde öldüreceğiniz zaman güzel 
öldürün, hayvan keseceğiniz zaman güzel kesin.”80 sözleri ona aittir.

Hukuka aykırı bir uygulama gördüğünde onu düzeltti veya tazminle 
telafi yoluna gitti. Mesela hicretin altıncı yılında Zeyd b. Hârise komu-
tasında Hısma mevkiine gönderdiği seriyyenin Benî Dubeyb kabilesine 
yanlışlıkla saldırdığı anlaşılınca Hz. Ali’yi göndermiş ve alınan ganimetler 
iade edilmişti.81 Mekke fethinden hemen sonra çevredeki kabileleri İslam’a 
davet çerçevesinde bir seriyyenin başında Benî Cezîme’ye gönderilen Ha-
lid b. Velid’in, teslim olan halkın İslam’ı seçtiklerini mahalli bir kelimeyle 
dile getirmeleri ve bunun anlaşılamaması sebebiyle bazı esirleri öldürmesi 
üzerine çok üzülen Hz. Peygamber “Allahım, Halid’in yaptıklarından be-
riyim!” demiş ve Hz. Ali’yi göndererek “Şu kavme git, durumlarına bak ve 
76 Hamîdullah, Hz. Peygamber’in Savaşları, çev. Salih Tuğ (İstanbul: Yağmur Yayınları, 1972), 21; 

Afzal ur Rahman, Muhammad as a Military Leader 50; Qureshi, Prophet Muhammad and His 
Western Critics, I: 155.

77 Afzal ur Rahman, Muhammad as a Military Leader, 50.
78 Vâkıdî, el-Megâzî, nşr. M. Jones (London: Oxford University Press, 1966), II, 757-758, 778, III, 

1117.
79 Ebû Dâvud, “Cihâd”, 110.
80 Ebû Dâvud, “Edâhî”, 11.
81 İbn Seyyidinnâs, Uyûnü’l-eser, (Beyrut: Dârü’l-Âfâkı’l-Cedîde, 1402/1982), II: 141; Vâkıdî, el-

Megâzî, II: 559.
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(onlara karşı yapılan) Cahiliye devri uygulamasını ayaklarının altına al!” 
buyurup verilen bütün zararların tazminatını ödetmişti.82 Birçok durum-
da amacının dünya menfaati olmadığını göstererek, kötülüğe karşı iyilikle 
muamele ederek insanların saygı ve sevgisini kazandı. Mekke fethinden 
sonra yıllarca kendisine düşmanlık yapan hemşehrilerini toptan affeder-
ken, Hevâzin Gazvesi sonrasında kendisinden af dilenmesi üzerine 6.000 
esiri, 24.000 deveyi, 40.000 koyunu ve 4.000 ukiyye (160.000 dirhem) 
gümüşü kendilerine iade etmişti.83

Hz. Peygamber esir ve rehinelere iyi davranılmasını emretmiş, diğer 
milletlerin uyguladığı işkence, müsle vb. uygulamalardan askeri menetmiş-
ti. Hicretin altıncı yılında Zeyd b. Hârise komutasında Îs mevkiine gönde-
rilen seriyye Şam’dan dönmekte olan Kureyş kervanına baskın yapıp onu 
ele geçirmişti. Hz. Peygamber’in kızı Zeyneb’in henüz müslüman olmayan 
kocası Ebü’l-Âs b. Rebî bu sırada esir alınmış veya kaçarak Medine’de Hz. 
Zeyneb’in himayesine sığınmıştı. Bunun üzerine serbest bırakıldığı gibi ken-
disine emanet olarak verilen Kureyşliler’e ait mallar da Resûlullah’ın tavsi-
yesi üzerine gaziler tarafından ona iade edilmişti. Mekke’ye dönen Ebü’l-Âs 
herkese malını teslim ettikten sonra müslüman olduğunu ilan edip Medine’ye 
dönmüştü.84 Hayber’in fethi sırasında da siyahî bir köle çoban Resûlullah’ın 
huzuruna gelerek müslüman olunca, Resûlullah İslam’da hiyanet olmadığını 
ve sürüyü sahibine götürüp teslim etmesini emredince o da sürüyü yahudi 
efendisinin hisarının önüne koyup geri dönmüştü.85

Yargı ve Adalet
İslam’ın zuhuru sırasında Arabistan’da kamu düzeninin korunması, 

birisine yönelik zarar ve haksızlık karşısında kabile veya ailenin intikam 
alması sayesinde sağlanıyordu. Hicretten sonra müslüman toplum göçebe-
likten yerleşikliğe, ahlakî ve cezaî alanda ortak toplumsal sorumluluktan 
ferdî sorumluluğa doğru hızlı bir değişim geçirmiş, mal ve can konusunda 
hukuk güvencesinin sağlanmasıyla kolektif öç ve cezalandırmaya son ve-

82 İbn Hişâm, es-Sîretü’n-nebeviyye II: 428-431.
83 Hafâcî, Nesîmü’r-riyâz, (Kahire: el-Matbaatü’l-Ezheriyye, 1327), II: 38; Kettânî, Hz. 

Peygamber’in Yönetimi, I: 368-370; II: 152.
84 Vâkıdî, el-Megâzî, II: 554; Muhammed b. Yûsuf Şami, Sübülü’l-hüdâ ve’r-reşâd fî sîreti hayri’l-

ibâd, (Kahire: Vizâretü’l-Evkâf ve’ş-Şuûni’l-İslâmiyye, 1392-1402/1972-1981), VI: 83-84.
85 İbn Hişâm, es-Sîretü’n-nebeviyye II: 344-345.
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rilmiştir. Önceleri dinî-ahlakî telkinler ve toplumun ortak tepkisiyle sağ-
lanan hukuka itaat, giderek yargının kurumsal bir mahiyet kazanmasıyla 
siyasî otoritenin güvencesine kavuşmuştur.

Medine Vesikası’nda anlaşmazlıkların çözüm için Hz. Peygamber’e 
getirileceği hükme bağlanmıştı. Hz. Peygamber zamanında Müslümanla-
rın aralarındaki anlaşmazlıkları götürecekleri resmî ve düzenli mahkeme-
ler kurulmuş değildi. O günün şartlarında buna ihtiyaç da yoktu. İnsanlar 
kendi aralarında çözemedikleri problemlerini, Kur’ân’ın bu konuda kendi-
siyle hükmedilmek üzere gönderildiğine,86 aralarında çıkan anlaşmazlık-
ları Peygamber’e getirip onun verdiği hükümleri hiçbir sıkıntı duymadan 
kabul etmedikçe Müslüman olamayacaklarına dair ayetler87 doğrultusunda 
Hz. Peygamber’e getiriyorlar, O da bir hakim gibi hüküm veriyordu.

Resûlullah (sas) kendisinin de bir beşer olduğunu, hasımların ortaya 
koydukları gerekçelere göre hüküm verdiğini, bir tarafın bu konuda baskın 
çıkması sebebiyle onun lehine hüküm vermesi ve gerçekte diğerinin haklı ol-
ması halinde bunun ateşten bir parça olduğu hususunda tarafları uyarmıştır.88

Adalet ve yargı konusunda koyduğu ilkeler şu hadislerde ifadesini 
bulmuştur:

“Üç grup insan var ki, duaları geri çevrilmez: Adaletli devlet baş-
kanı, iftarını açtığı sırada oruçlu kimse ve haksızlığa uğrayan (mazlum).”89

“Yedi grup insan var ki Allah’ın gölgesinden başka gölge bulun-
mayan günde Allah onları gölgesinde barındırır: Adaletli devlet başkanı, 
Allah’a itaatle yetişen genç, ...”90

“Kıyamet günü makam bakımından Allah’a en yakın ve Allah tara-
fından en sevilen kişi adaletli devlet başkanıdır; makam bakımından Al-
lah’a en uzak ve Allah’ın en çok buğzettiği kişi de zalim devlet başkanıdır.”91

“Adaletli devlet başkanının bir günü, altmış yıl ibadetten daha fazi-
letlidir.”92

86 en-Nisâ 4/105.
87 en-Nisâ 4/65.
88 Müslim, “Akdiye”, 4; Tirmizî, “Ahkâm”, 2.
89 İbn Mâce, “Sıyâm”, 48; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III: 345.
90 Müslim, “Zekat”, 30; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, II: 439.
91 Tirmizî, “Ahkâm”, 4.
92 Heysemî, Mecmau’z-zevâid, V: 197; Turtûşî, Sirâcü’l-mülûk, I: 184.
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Hz. Peygamber hukukun tarafsız ve tavizsiz bir şekilde uygulanma-
sını toplum için bir rahmet olarak görmüş:

“Allah’ın koyduğu cezalardan birinin infazı, yeryüzünde kırk sabah 
yağmur yağmasından daha hayırlıdır.”93

İnsanların masumluğu ilkesinden hareketle suç kesinleşmediği süre-
ce zanlı lehine davranılmasını istemiş:

“Elinizden geldiği ölçüde Müslümanlardan cezaları kaldırın. Eğer 
onun için çıkar bir yol varsa hemen salıverin. Devlet başkanının affetmede 
hata etmesi, cezalandırmada hata etmesinden daha hayırlıdır.”94

Hakimlik görevinin büyük sorumluluğunu, ne kadar önemli ve ciddi 
olduğunu şu sözleriyle dile getirmiştir:

“Kim hakimlik görevine getirilmişse bıçaksız boğazlanmış demektir!”95

“Adaletle hüküm veren hakim, kıyamet günü getirilir, çekildiği he-
sabın çetinliğinden öyle bir hale gelir ki iki kişi arasında bir hurma tanesi 
için bile olsa hüküm vermemiş olmayı temenni eder.”96

“Hakimler üç gruptur, biri cennette, ikisi cehennemdedir. Hakkı bi-
lip ona göre hükmeden cennettedir. Hakkı bildiği halde hükmünde haksız-
lık yapan cehennemdedir. İnsanlar arasında bilgisizce hükmeden hakim de 
cehennemdedir.”97

“Kim bir hakkı iptal için gayrı meşru bir şeye yardımcı olursa Al-
lah’ın da Allah Resulü’nün de zimmeti (himayesi) ondan beri olur.”98

İş ve Çalışma Hayatı
Hz. Peygamber sosyal adaletin sadece prensiplerini koymamış, aynı 

zamanda onu gerçekleştirmiştir. Getirilen ekonomik tedbirlerle zengin-fa-
kir arasındaki uçurum mümkün olduğu ölçüde kapanmış; insan tabiatıyla 
uygunluk içinde bir denge ve eşitlik ortamı doğmuştu. Fakirler zenginlerin 
iyiliğini ister, zenginler de fakirleri koruyup gözetir duruma gelmişlerdi.

93 İbn Mâce, “Hudûd”, 3.
94 Tirmizî, “Hudûd”, 2.
95 Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, X: 96.
96 Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, X: 96; Muttakî el-Hindî, Kenzü’l-ummâl, VI: 97; Turtûşî, Sirâcü’l-

mülûk, I: 168.
97 İbn Mâce, “Ahkâm”, 2-3; Ebû Davud, “Akdiye”, 1-3; Muttakî el-Hindî, Kenzü’l-ummâl, VI: 96.
98 Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek, IV: 100; Heysemî, Mecmau’z-zevâid, V: 211.
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Hz. Peygamber Medine’de öncelikle müşrikler ve yahudilerin ti-
caret yaptığı pazardan ayrı olarak müslümanlar için bir pazar yeri tesbit 
etmiş; oranın daraltılmamasını, sabit yerler edinilmemesini ve vergi konul-
mamasını emretmişti.99 Böylece Müslümanlar hem karşılıklı ilişkilerinde 
İslamî kuralları kolayca uygulayabilecekleri hem müşrikler ve özellikle 
yahudilerin iktisadî nüfuz sahibi olmadıkları müstakil bir mekanda ticaret 
yapma imkanına kavuşmuşlardı. Vergi konulmaması maliyetlerin azaltılıp 
bu pazarın daha karlı ve cazip hale getirilmesi, sabit yerler edinme yasağı 
da müteşebbisler arasında adaletin sağlanması, imtiyazlara yer verilmeme-
si ve çalışkanlığın özendirilmesi bakımından önem taşımaktadır.100 Pazara 
mal getirenin rızıklandırıldığını, karaborsacının ise lanetlendiğini101 be-
lirten Resûlullah (sas), ticaret ve alışveriş alanında aldatmaya, istismara, 
haksız kazanca yol açacak her türlü teşebbüsü ortadan kaldırdı. Bu çerçe-
vede köyden şehire mal getirenlerden pazara varmadan mal alınmasını,102 
satın alınan malın kabz edilmeden ve yolda alınan malların pazara nakle-
dilmeden satılmasını yasakladı ve bunu kontrol için görevliler tayin etti.103 
Böylece haksız rakabeti ve piyasa fiyatlarının sun’î olarak yükseltilmesini 
engelledi.

İş ve çalışma hayatında aldatmayı şiddetle kınamış ve yasaklamış:
“Aldatan bizden değildir.”104

“Cenab-ı Hak buyuruyor: İki ortak birbirine hıyanetlik yapmadığı 
sürece üçüncüleri benim; eğer birbirine hıyanet ederlerse ben aralarından 
çekilirim.”105

“Bir Müslümanın malını haksız yere elinden almak için yalan yemin 
eden kimse, Allah’ın gazabına uğramış olarak O’nun huzuruna çıkar.”106

Çalışıp meşru yollarla kazanmayı teşvik etmiş, başkalarına yük ol-
mamayı tavsiye etmiştir:

99 İbn Mâce, “Ticârât”, 40; Heysemî, Mecmau’z-zevâid, IV: 76.
100 Cengiz Kallek, Asr-ı Saâdet’te Yönetim-Piyasa İlişkisi (İstanbul: İz Yayıncılık, 1997), 191-195.
101 İbn Mâce, “Ticârât”, 6.
102 Buhârî, “Büyû”, 68, 71.
103 Buhârî, “Büyû”, 49, 54, 55, 56; Müslim, “Büyû”, 33, 37, 38.
104 Müslim, “İmân”, 164; Tirmizî, “Buyû”, 74. 
105 Ebû Davud, “Buyû”, 26.
106 Buharî, “Eymân”, 11; Müslim, “İmân”, 220.
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“Bir kişi Allah’ın rızasını umarak ailesinin geçimini sağlarsa, har-
cadıkları onun için bir sadaka olur.”107

“Geçimini üstlendiklerini ihmal etmek, kişiye günah olarak yeter” 108.  
Yoksulluktan şikayet eden bir sahabiye başkalarından isteme yerine 

çölde bulabildiği çalı çırpıyı toplayıp satmasını tavsiye etmiş, bunu başar-
ması üzerine de şunu söylemiştir:

“Bu, senin için, kıyamet günü yüzünde dilenmekten dolayı lekeler 
veya tırmık izleri olarak gelmenden daha iyidir.”109

Hz. Peygamber sağlığında İslam hakimiyetine geçen topraklardan 
gelen vergilerden payına düşen büyük meblağlardan, kendisine verilen he-
diyelerden hiçbir şeyi kendisine bırakmamıştı. Ailesinin yıllık masrafını 
ayırdıktan sonra kalanı Allah yolunda harcardı. Büyük otoritesine ve bu 
zenginliğine rağmen kifayet miktarıyla geçinir, Allah’tan kifayet miktarı 
rızık ister, gösterişsiz, mütevazi bir hayat sürerdi. En mahrum durumlar-
da bile elindekini başkalarıyla paylaştığı, bazan aylar geçtiği halde evinde 
ateş yanmadığı bilinen bir husustur. Şöyle buyurmuştu: “Uhud dağı kadar 
altınım olsa, bir borç için saklayacağım bir dinar dışında ondan bir di-
narın bile gece yanımda kalmasından hoşnutluk duymam.”110 Resûlullah 
(sas) borçlu olarak ölen kimselerin borcunu bizzat tekeffül etmiş,111 “Eşle-
rimin nafakası ve âmilimin (devlet görevlisi) rızkından öte bıraktığım her 
şey sadakadır”112 buyurarak vakıf yaptığı gibi ashabı da fakirlere yardıma 
ve vakıf kurmaya teşvikte bulunmuş, onlar da en değerli mallarını top-
lumun hizmetine vakfetmişlerdi.113 Resûlullah bizzat yaşayarak örnek ol-
duğu hayırseverliği  başkalarına da tavsiye ederken varlıkları ölçüsünde 
onları zekat ödemeye de mecburi tutmakla  kısa bir zaman içinde sosyal 
dayanışmayı kurumlaştırmıştır.

107 Buhârî, “İmân”, 41; Müslim, “Zekât”, 49.
108 Ebû Davud, “Zekât”, 45.
109 Tirmizî, “Buyû”, 10; Nesâî, “Buyû”, 22; Ibn Mâce, “Ticârât”, 25; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 

III, 100,114. 
110 Buhârî, “İsti’zân”, 30; Müslim, “Zekât”, 31, 32.
111 Kettânî, Hz. Peygamber’in Yönetimi: et-terâtîbu’l-idâriyye, çev. Ahmet Özel I: 393.
112 Buhârî, “Vesâyâ”, 32; Müslim, “Cihâd”, 55.
113 bk. Kettânî, Hz. Peygamber’in Yönetimi: et-terâtîbu’l-idâriyye, I: 585-595.



HZ. PEYGAMBER’İN AHLAKININ KURUMSAL HAYATA YANSIMALAR 413

“Hangi Müslüman bir ağaç diker, bir şey eker de ondan bir kuş, bir insan 
veya bir hayvan yerse, onunla kendisine bir sadaka (sevabı verilmiş) olur.”114

“Bir hayra (iyiliğe) öncülük eden kimseye o hayrı yapanın sevabı 
kadar sevap vardır.”115
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Hz. Peygamber’in Savaş Ahlakına Gösterdiği Özen:  
Câhiliye İlkelliğinden İslâm Medeniyetine Geçen Süreç*

 Saffet KÖSE*

Giriş
Hz. Peygamber’in güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildiği 

Kur’ân-ı Kerîm’de ifade edilmiş,1 bu durum bizzat kendi ifadeleri2 ve ya-
şantısıyla da somut biçimde görülmüştür. Onun ahlak uğruna verdiği mü-
cadele bu bağlamda söz, eylem ve tasvip kabilinden tutumları veri kaybı 
olmaksızın kayıtlara geçmiş ve günümüze kadar ulaşmıştır. Yaşantısının 
ve ahlaki örnekliğinin tüm ayrıntılarıyla korunduğu kendisine itaatı,3 it-
tibâı,4 onu model almayı5 ve hakemliğine başvurmayı6 emreden ayetlerle 
de sabittir. Esasen O’nun beyan görevi7 de bunu zorunlu kılmaktadır. Bu 
gerçekliğin bir başka ümmete nasip olmamış ayrıcalık olduğuna da işaret 
etmek gerekir. Bu noktada belki de en fazla üzerinde durulmayı hak eden 
bugün de özlemi çekilen savaş ahlakına dair ilkeler ve buna dayanan hukuk 
nizamıdır.

* Prof. Dr. İzmit Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü, saffetkose@selcuk.edu.tr
1 Kalem 68/4.
2 Mâlik b. Enes, el-Muvatta’, “Husnü’l-huluk”, 8; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, II: 381.
3 Nisâ’ 4/59.
4 Âl-i İmrân 3/31.
5 Bakara 2/143; Ahzâb 33/21.
6 Nisâ’ 4/59, 65; Ahzâb 33/36. 
7 Nahl 16/44.
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İlk vahyi aldığından itibaren kendisine gösterilen tepkilere ve ah-
lak dışı saldırılara verdiği cevabın güzel ahlak üzerinden verilmiş olması 
dikkat çekici bir husustur. Savaşa başlamadan önce zorlanan diplomasi, 
savaşı haklı kılan bir sebebin ortaya çıkması halinde barışın zorlanması 
ve savaşa başvurulması durumunda silahlı savaşçılar dışındaki bütün un-
surların, sivil hedeflerin ve alanların savaş dışı ilan edilerek güvenceye 
alınması, savaş esnasında sadece insanın değil can taşıyan her bir varlığın 
saygınlığına gösterilen özen, yapılan hataların telafisi yönünde gösterilen 
gayretler, savaş sonrasında da galibiyetin gelmesiyle insanca muamele, bu 
bağlamda işkence ve intikam duygularına karşı gösterdiği tavır, savaş esir-
lerinin hakları konusundaki duyarlılık onun yüce ahlakının tezahürleridir.

Hz. Peygamber’in Savaş Ahlakı ile İlgili Öngördüğü Ana 
İlkeler ve Uygulaması
Hz. Peygamber’in Kur’ân-ı Kerîm’in öngördüğü savaş ahkâmı ve 

onun dayandığı ahlaki özün eşsiz örneğini sergilediği hayatı incelenmeyi 
hak eden bir değere sahiptir. Özellikle günümüz dünyasında savaş, güç-
lünün iktidarını ve sömürüsünü devam ettirebilmek için başvurduğu bir 
zulüm aracına dönüşmüş durumdadır. Bu yönüyle haklı olarak bazı İslâm 
düşünürlerinin “çağdaş cahiliye” olarak nitelendirdikleri modern dünyaya 
merhamet, hak ve adalete dayalı bir uluslararası hukuk düzenin zeminini 
gösterebilmenin yolu Hz. Peygamber’in evrensel mesajından geçmektedir. 
Savaş ahlakının tarihçesi ve ilkeleri bağlamında şu esaslar onun mesajının 
ana noktalarını belirlemektedir:

“Câhiliye Töresi”ni Tedavi Süreci: Ahlaki Arınma Faaliyetleri
İslâm öncesi asırda Arap kabilelerinin yaşantısını ifade etmek için 

kullanılan “câhiliye” kavramı sadece cehaletten kaynaklanan inadın ge-
tirdiği ilkellik anlamına gelmez aynı zamanda bu ilkelliğin erdem olarak 
kabullenildiği ve övünç meselesi haline getirildiği, hakkı bildikleri halde 
taassuptan körleştikleri ve hevâlarının kölesi olduğu zihniyeti ifade eder. 
Yoksa cahillik eğitim ile giderilebilecek bir eksikliktir. Cehaletten kaynak-
lanan ilkelliğin getirdiği inadın tedavisi ise kolay bir iş değildir.
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Toplumsal anlamda kızlarının düşman kabilenin eline geçip namu-
sunun kirlenmesini engellemek için8 daha çocuk iken onları diri diri topra-
ğa gömmek9 böyle bir tutumu çok iyi tanımlar. Bireysel olarak da cahili-
yeyi iyi tasvir edebilecek figür cehâletin babası lakaplı “Ebû Cehil”dir. O, 
Hz. Peygamber’in peygamber olduğunu bildiği halde reddetmesi, bununla 
da kalmayıp her türlü eziyeti yapmasıdır. Onun esas sıkıntısı bu şerefin 
ona verilmesini hazmedememesidir: Rivayet olunduğuna göre Ahnes b. 
Şüreyk, Ebû Cehil’e yalnız rastlar ve yanlarında hiç kimsenin bulunmadığı 
bir anda ona sorar: “Ey Ebü’l-Hakem! Bak! Yanımızda hiç kimse yok bana 
söyle Muhammed doğru mu söylüyor, yok sa yalan mı?” Ebû Cehil der ki: 
“Vallahi, Muhammed doğru söylüyor. O, zaten hiç yalan söylemedi. Fa kat 
Kusayoğulları Ka’be hizmetlerinin yanında bir de peygamberliği alınca, 
diğer Kureyşlilere ne kalacak?”10 Bu tutum cehaletin inada dönüştüğü ve 
emsali olmayan bir tutumdur. 

Bir diğer örnek; Ebû Süfyân ile ilgilidir. Hz. Peygamber sahabeden 
Dihyetü’l-Kelbî ile Bizans kralı Herakleios’a (ö. 23/641) İslâm’a davet 
mektubu göndermişti. Kral o sırada bölgede bulunan Ebû Süfyân ve arka-
daşlarını davet ederek Hz. Peygamber hakkında bilgi almak istemişti. O 
zaman henüz Müslüman olmayan müşriklerin liderlerinden Ebû Süfyân, 
Hz. Peygamber’i yalanlamak istemiş ancak bunun bir hayasızlık olduğunu 
düşündüğünden vicdanı ile hareket etmiş ve nefsine galebe çalarak doğru-
ları söylemişti.11  

Aynı şey Ehl-i Kitap için de geçerlidir. Kur’ân-ı Kerîm Hz. Peygam-
ber’in müjdesinin onların kitaplarında da bulunduğunu ancak fanatizm se-
bebiyle ona tavır aldıklarını belirtir.12 Nitekim bu fanatizmi kıran Yahudi 
Bilgini Husayn, Hz. Peygamber Medine’ye geldiğinde onu görmeye git-
miş ve kendi inancına göre son peygamberde aranan özellikleri kendisinde 
gördükten sonra iman etmiştir. Hz. Peygamber onun adını Abdullah (b. 

8 Mâverdî, Tefsîrü’l-Kurʾân (en-Nüket ve’l-uyûn), (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-ilmiyye, ts.), VI: 214. 
9 Tekvîr 81/8-9.
10 Taberî, Câmi’u’l-beyân (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1420/2000), XI: 333.
11 Buhârî, “Bed’ü’l-vahy”, 6, “Cihâd”, 76, 102, “Tefsîr”, III: 4; Müslim, “Cihâd”, 74. 
12 A’râf 7/157; Saf 61/6; ayrıca bk. Âl-i İmrân 3/70-72; Yûnus 10/ 15-16. 
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Selâm) olarak değiştirmiştir. Peşinden de kendi kavminin cahiliye özellik-
lerini sıralamıştır.13 

 Ca’fer b. Ebî Tâlib’in Habeşistan’a hicreti sırasında ülkenin Kralı 
Necâşî Ashame’ye söylediği şu sözler cahiliye insanı ile Rahmet peygam-
berinin mukayesesini göstermesi bakımından önemlidir: “Ey Hükümdar! 
Allah içimizden birisini elçi seçip bize gönderinceye kadar biz cahiliye 
ehlindendik, putlara tapardık, ölü eti yerdik, her türlü kötülük ve çirkin-
liği yapabilirdik, aramızdaki akrabalık bağlarını tamamen koparmıştık, 
komşulara her türlü kötülüğü reva görürdük, güçlü bulunan zayıf konum-
da olanı yercesine ezerdi. İşte biz bu haldeyken Allah içimizden, soyunu 
bildiğimiz, dürüst ve emin olduğunda asla tereddüdümüzün bulunmadığı, 
namuslu, şerefli birisini peygamber olarak gönderdi. O bizi tek olan Al-
lah inancına ve sadece O’na kulluk etmeye davet etti. Atalarımızın taptığı 
taşlara, putlara inanmaktan vazgeçmemizi istedi. Bize doğru sözlü olma-
yı, emanete riayet etmeyi, akrabalık bağlarını gözetmeyi, komşularla iyi 
geçinmeyi, haramlardan uzak durmayı, kan akıtmamayı emretti. Her türlü 
çirkin işi yapmayı, yalan söylemeyi, yetim malı yemeyi, namuslu ve dürüst 
insanlara iftira atmayı yasakladı…”14

Câhiliyenin ne anlama geldiğini o dönemin şairlerin Amr b. Külsûm 
bir şiirinde şöyle ifade eder:

“Hele birisi bize bir cahillik etmeye kalksın da görelim, 
O zaman biz kendisine cahilliğin ne demek olduğu gösteririz.”15

Kur’ân-ı Kerîm bu cahiliye zihniyetini ağır biçimde eleştirir ve ileri-
ki zamanlarda tekrarlanmaması için çaba gösterilmesini ister. Mesela mü-
nafıkların Allah hakkındaki yanlış düşünceleri, “zannü’l-câhiliyye”;16 Hz. 
Peygamber’in (sas) hanımlarına Cahiliye kadınları gibi açılıp saçılmama-
ları şeklindeki uyarı “teberrucü’l-câhiliyye”;17 cahiliye fanatizmi, barbar-
lığı, “hamiyyetü’l-cahiliyye”;18 haksız ve zalim yönetimleri, “hukmü’l-câ-
13 Buhârî, “Enbiyâ’”, 1; Tirmizî, “Kıyâmet”, 42; İbn Mâce, “İkâmet”, 174, “Et’ime”, 1; Dârimî, 

“Salât”, 156; Zemahşerî, el-Keşşâf, (Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-Arabî, 1407), IV: 299. 
14 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, I: 202; V: 291.
15 İbn Ebû Hâtim, Tefsîrü’l-Kur’âni’l-azîm ( Mekke: Mektebetü Nizâr Mustafa el-Bâz, 1419), XI: 

20; Zevzenî, Şerhu’l-Mu’allakâti’s-seb’ (Beyrut: Dâru Sâdır, 1423/2002), 226.
16 Âl-i İmrân 3/154.
17 Ahzab 33/33.
18 Fetih 48/26.
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hiliyye”19 olarak ifade edilir. Bu ayetler cahiliyenin kodlarını verdiği gibi 
İslâm öncesi Arap toplumunun karakterini ortaya koyması açısından da 
önemlidir.

Cahiliyenin hâkim karakterini en iyi yansıtan savaşlardır. İslâm’ın 
ilk yıllarında savaşa izin verilmemesinin sebeplerinden birisi cahiliye tu-
tum ve davranışlarının silinmesinin uzun bir zamanı gerektirmesi, nefis 
terbiyesi ile savaş ahlakının oluşturulması sürecinin tamamlanamamasıdır. 
Çünkü Arap kabileleri dört ay dışında hiçbir insani değer tanımadan inti-
kam, şovenizm, dünya menfaati (ganimet, köle, cariye, galibiyet neşesi) 
gibi sebeplerle savaşı bir yaşam biçimi haline getirmişlerdi. Onların bu 
alışkanlıklarının tedavi edilmesi bu bağlamda gönüllerdeki cahiliye hisleri 
silinip, kin ve nefret ateşi söndürülüp onun yerine en yüce insani duygu-
ların yerleşmesi lazımdı ki, bu bir süreci gerektiriyordu. “Yâ Rasûlallah! 
Biz müşrik iken daha başımız dik ve kimseye boyun eğmeden yaşardık, 
Müslüman olduk boynumuz büküldü, niçin savaşmıyoruz?” diyen Abdur-
rahmân b. Avf ve arkadaşlarına Hz. Peygamber: “Ben affetmekle emrolun-
dum, onun için kimseyle vuruşmayın.” buyurmuştur.20 Gerçekten bu büyük 
bir erdem ve önemli bir eğitim hamlesidir. Bu sebeple hemen işin başında 
savaşı isteyenlere ve savaşmaya izin verilmemesini bir aşağılanma kabul 
edenlere Allah Te’âlâ’nın öncelikle namaz ve zekât ile bu duyguları kaza-
narak derûnî anlamda bir arınmanın temini için21 ikazda bulunması22 İs-
lâm’da şiddetin tasvip edilmediğinin bir ifadesi olarak önemli bir örnektir.23

Gerçekten bütün saldırılara rağmen savaşmaya belli bir dönemden 
sonra izin verilmesi sadece Müslümanların güçsüz olmalarıyla izah edile-
mez. Özellikle savaşçıların belli bir eğitim sürecinden geçirilmesi güç kul-
lanımının hangi şartlarda ve hangi ölçüde meşruiyet kazanacağının ipuçla-
rını vermesi noktasında ilginçtir. Dolayısıyla Hz. Peygamber’in savaştan 
dönen bir gruba “şimdi küçük savaştan büyük savaşa dönüyorsunuz!” sö-
züne “büyük cihâd nedir?” diye mukabelede bulunduklarında “kulun heva-
19 Mâide 5/50.
20 Nesâî, “Cihâd”, 1; Taberî, Câmi’u’l-beyân, IV: 173; İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’âni’l-’azîm (İstanbul, 

1985), II: 315. 
21 Nisâ’ Sûresi 4/77.
22 M. Reşîd Rızâ, Tefsîru’l-Menâr, (Beyrut: Dâru’l-Ma’rife, ts.), V: 264.
23 Bk. Cevdet Said, İslâmî Mücadelede Şiddet Sorunu, trc. H. İbrahim Kaçar, (İstanbul: Pınar 

Yayınları, 1995), 48, 111.
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sı ile cihadıdır.” buyurması;24 keza gerçek mücahidi “hevası ile cihad eden 
adam”25 olarak tanımlaması ahlaka verdiği değerin ve onu öncelediğinin 
bir ifadesidir. Bundan dolayıdır ki, Mekke döneminde ve vefatına kadar ki 
süreçte bir taraftan haksızlıkları ortadan kaldırmak isterken aynı zamanda 
ahlakın da savaşını vermiştir. Bu bağlamda öncelikle cahiliye kabilelerinde 
değerli görülen ahlak dışı tutumları değersizleştirmiş ve onların yerini de 
evrensel karakter taşıyan erdemlerle doldurmuştur. Fıtrata uygun bu ilkeler 
nefse ağır gelse ve zamanla zorluklar yaşansa da bunları örnek uygulama-
larla taçlandırmıştır.

Savaş Süreci
İslâm alimleri, fıkhın teşekkül döneminden itibaren Hz. Peygam-

ber’in uluslararası uygulamalarını konu alan yaşantısından hareketle “si-
yer” başlığı altında özel eserler yazdıkları gibi fıkıh kitaplarında da müs-
takil bölümler kaleme almışlardır. Bugünün dünyasını dahi şekillendirebi-
lecek kıymette olan bu servetin gün yüzüne çıkarılıp insanlığa sunulması 
bir ihtiyaçtır. Bu zengin birikim sebebiyle Müslümanların uluslararası 
hukukun kurucusu kabul edilmesi tesadüfi değildir. Özellikle günümüzün 
bazı alimlerinin “çağdaş cahiliye” olarak tanımladıkları sömürü düzenine 
ve haklının değil gücün hukukun egemen olduğu bugünün dünyasına ışık 
tutacak bu malzemenin işlenip insanlığa sunulması Müslüman araştırmacı-
ların boynunda bir borçtur. Bu sadece dinin alime yüklediği bir vazife değil 
aynı zamanda geçmiş ulemanın üzerimizdeki hakkı, günümüz insanının da 
beklentisidir. Kanaatimiz odur ki, şu aşağıda sunulacak ilkeler bu noktanın 
ne kadar önemli olduğunun şahidi olmaya yeter örnekliktedir.

Savaş Öncesi Barışın Zorlanması
Kur’ân-ı Kerîm savaşı haklı kılan bir sebep ortaya çıktığında barışın 

zorlanmasını istemiştir. Hz. Peygamber de bunu hem sözlü olarak ifade 
etmiş hem de sahada bizzat uygulamıştır. Bu bağlamda karşı tarafa önce 
Müslüman olması teklif edilir. Kabul etmeyebilirler. Bu durumda İslâm’a 
girmeye zorlanamazlar. İslâm ülkesi vatandaşı olup barış içinde yaşama-
ları, devlete bağlılıklarının karşılığı olarak da sadece işi olan erkeklerden 
24 Beyhakî, Kitâbu’z-Zühdü’l-kebîr, (Beyrut, 1408/1987), 165, nr. 373; Süyûtî, el-Câmi’u’s-sagîr 

(Feyzü’l-Kadîr ile), (Beyrut,1391/1972), IV: 511, nr. 6107.
25 Tirmizî, “Fezâilü’l-cihâd”, 2; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VI: 20, 22.



HZ. PEYGAMBER’İN AHLAKININ KURUMSAL HAYATA YANSIMALAR 421

askere gitmedikleri için cizye adında bir vergi alınır. Bunu da reddederlerse 
savaş başlar.26 

Haklı Bir Sebebe Bağlı Olarak Savaşa  
Son Çare Olarak Başvurulması
Savaşa izin veren ilk ayet olan Bakara suresinin 190. ayetidir: “Size 

karşı savaş açanlarla siz de Allah yolunda savaşın. Ancak sakın aşırı git-
meyin, çünkü Allah aşı rı gidenleri sevmez.” İslâm tarihinin ilk savaşı olan 
Bedir Gazvesi öncesinde inen bu ayet savaşın bir realite olduğunu kabul 
etmektedir. Ancak “size savaş açanlara karşı” ifadesi savaşın hasımların 
tutumundan kaynaklandığını ifade eder. Bu da savaşın savunma karakteri 
taşıdığını gösterir. 

Ayet savaş olacaksa bunun Allah yolunda mücadele olduğunun unu-
tulmaması gerektiğine de dikkat çeker. Bu da savaşın intikam, yakıp-yık-
ma, toprak kazanma gibi amaçlar taşımaması gerektiğine işaret eder. “Had-
di aşmayın” uyarısı savaş esnasında her türlü intikam hislerinden kaynak-
lanan tecavüzlerden, barbarca tutum ve davranışlardan, vahşice hislerden 
kaçınılmasını zorunlu kılar. 

Bazı müfessirlere göre ilk defa savaşa izin veren ayet Hacc suresi-
nin 39. ayetidir: “Kendileriyle savaşılanlara (mü’minlere) zulme uğramış 
olmaları sebebiyle (savaş konusunda) izin verildi. Şüphe yok ki, Allah, on-
lara yardıma ziyadesiyle kadirdir.” Bu ayette diğerine ilaveten Müslüman-
ların savaş sırasında galibiyet amacıyla ahlak dışı uygulamamalara gitme-
melerini, esasen buna da ihtiyaçlarının bulunmadığını Allah’ın yardımını 
unutmamaları gerektiğini hatırlatır. Nitekim Bedir Gazvesi olmak üzere 
birçok savaşta melekler yardıma gelmiş, düşmanlarına karşı Allah onların 
işlerini kolaylaştırmıştır.27

Şu ayetlerde de açık biçimde savaş sebepleri tekrarlanır: “Allah, si-
zinle din uğrunda savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlara iyilik 
yapmanızı ve âdil davranmanızı yasaklamaz. Çünkü Allah, adaletli olan-
ları sever. Allah, yalnız sizinle din uğrunda savaşanları, si zi yurtlarınızdan 

26 Tevbe (9), 29; Müslim, “Cihâd”, 2; Ebû Dâvûd, “Cihâd”, 82; İbn Mâce, “Cihâd”, 38.  
27 Âl-i İmrân Sûresi 3/121-127; Enfâl 8/17; Tevbe 9/25-26.
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çıkaranları ve çıkarılmanız için yar dım edenleri dost edinmenizi yasaklar. 
Kim onlarla dost olursa işte zalimler onlardır.”28

En son çare olan savaşın genel anlamda haklı sebepleri şunlardır:
Meşru Müdafaa
Kur’ân-ı Kerîm, savaşa izin veren ayetleriyle savunmaya vurgu ya-

par ve saldırıya maruz kalan Müslümanların buna mukabelede bulunma 
haklarını tanır.29 Günümüzde de Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 51. 
maddesi de saldırıya uğrayan üye devletlere bu hakkı tanımaktadır.

Barış Antlaşmalarının Bozulması 
Uluslararası ilişkilerde güven, esaslı bir unsurdur ve bunu da sağla-

yan ana ilke ahde vefadır. Kur’ân-ı Kerîm ve hadisler hem günlük hayatta 
bireylerin hem de uluslararası ilişkilerde devletlerin bu ilkeye riayet et-
melerini zorunlu bir görev olarak kabul eder ve bu ilkeye aykırı davran-
mayı oldukça ağır bir suç olarak nitelendirir.30 Bu hassasiyet dolayısıyla 
Hz. Peygamber hiçbir zaman antlaşmaları ilk bozan taraf olmamış, hatta 
sıkıntı çektiği zamanlarda bile bundan taviz vermemiş, karşı taraftan da 
aynı hassasiyeti beklemiştir. Bu sebeple antlaşmanın bozulması, taraf ül-
kenin güvenliğini tehlikeye düşürmesinin de ötesinde arkadan vurma gibi 
ahlak kurallarına yakışmayan bir anlam da taşımaktadır. Kur’ân-ı Kerîm 
bu tür davranışları savaş sebebi saymıştır.31 Mekke’nin fethi ile sonuçlanan 
savaşın sebebi Hudeybiye Barış Antlaşmasının bozulmasıdır.32

Düşman ile İşbirliği
Kur’ân-ı Kerîm’in Mümtehine suresi 9. ayeti ve Hz. Peygamber’in 

uygulamaları düşman ile işbirliğinin savaş sebebi olduğunu göstermekte-
dir. Hz. Peygamber’in Benû Kurayza’yı cezalandırmasının sebebi budur.33 
Keza Mekke’nin fethinden sonra bir türlü düşmanlarla işbirliği yapmaktan 
28 Mümtehine 60/8-9.
29 Bakara 2/190; Hacc 22/33; Mümtehine 60/8-9.
30 Bk. M. Fuâd Abdüllbâkî, “a.h.d” md., Mu’cem; Wensinck, “a.h.d” md., Mu’cem.
31 Enfâl 8/56-58, 71-72; Tevbe 9/1, 4, 7, 10.
32 İbn Hişâm, es-Sîretü’n-nebeviyye, (Kahire: Şeriketü Mektebe ve Matbaa Mustafa el-Bâbî ve 

Evlâdih, 1415/1994), IV: 267; Taberî, Târîhu’l-Ümem ve’l-Mülûk (Târîhu’t Taberî), (Kahire: 
Dâru’l-Maârif, 1960-70), III: 38-61; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-
İlmiyye, 1399/1979), II: 239-255; Muhammed Hamîdullah, Hz. Peygamberin Savaşları, trc. 
Salih Tuğ, (İstanbul: Yağmur Yayınları, 1981), 159-179.

33 Taberî, Câmi’u’l-beyân, VI: 270; Zemahşerî, el-Keşşâf, II: 230; Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, (Beyrut: 
Dâru’l-Fikr, 1981), VIII: 188.
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vazgeçmeyen birçok kabileye düzenlenen seriyyeler bu amaca yöneliktir. 
Bu çerçevede Cezîme ve Dûmetü’l-cendel örnek olarak zikredilebilir.

Elçilerin Öldürülmesi
İlk çağlardan itibaren mevcut teamüllere göre elçilerin dokunulmaz-

lığı vardır. Hz. Peygamber de bu ilkeye uyma konusunda titizlik göster-
miştir.34 Elçinin öldürülmesi temsil ettiği devlete saldırı anlamı taşır. Hz. 
Peygamber’in savaşma sebeplerinden birisi elçisinin öldürülmesi ve ilgili 
devletin özür dilemeyi reddedip diyeti (kan bedeli) de ödememesidir. Me-
sela; 8/629 yılındaki Mute savaşının sebebi budur.

Zulme Karşı Yardım Talebi
Kur’ân-ı Kerîm gayr-ı Müslim bir ülkede yaşayan Müslümanların 

inanç özgürlüklerinin ihlali sonucu baskı ve eziyete maruz kalıp da Müslü-
man ülkeden yardım istemeleri halinde onların yardımına gitmeyi, bunun 
için çıkacak savaşa girilmesine izin verir.35

Kaos (Fitne) Ortamının Kaldırılarak 
Kanun Hakimiyetinin Sağlanması
Kur’ân-ı Kerîm “Fitneyi kaldırmak ve din Allah’ın oluncaya kadar 

savaşma”yı emreder.36 Fitnenin birçok anlamı37 olmakla birlikte burada 
dinden döndürmek için şiddetli baskı yapmak38 veya ülkeden çıkarmak,39 
kaos ateşinin içine düşmek40 anlamına geldiği ifade edilmektedir.

Kur’ân-ı Kerîm Müslümanların imanlarından döndürülmek için 
maruz kaldığı muameleden bahsetmektedir.41 Fitnenin adam öldürmekten 
beter olduğunu ifade eden ayette de bu noktaya dikkat çekilmektedir.42 Ke-
limenin Kur’ân-ı Kerîm’deki yakmak, ateşe atmak, öldürmek, sürgün et-
mek, saptırmak gibi anlamları43 da dikkate alındığında dine karşı oluşturu-
34 Ebû Dâvûd, “Cihad”, 151.
35 Nisâ’ 4/75; Enfâl 8/72. 
36 Bakara Sûresi 2/191, 193.
37 Bk. Halil b. Ahmed el-Ferâhîdî, “t.g.v”, Kitâbü’l-’Ayn,  489; Râgıb el-Isfahânî, “t.g.y.”, el-

Müfredât, 454.
38 Halil b. Ahmed el-Ferâhîdî, “f.t.n.”, Kitâbü’l-’Ayn, 622. 
39 Ebü’l-Bekâ’, “el-Fitne”, el-Külliyyât, (Beyrut, 1413/1993), 692, 
40 Bakara 2/191; Râgıb el-Isfahânî, el-Müfredât, “el-Fitne”.
41 Bakara 2/109.
42 Bakara 2/217.
43 Halil b. Ahmed el-Ferâhîdî, “f.t.n.”, Kitaâbü’l-’Ayn, 622; Râgıb el-Isfahânî, “f.t.n.”, el-Müfredât, 

560-561; Ebü’l-Bekâ’, “el-Fitne”, el-Külliyyât, (Beyrut, 1413/1993), 692. 
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lan bu baskı ve kaos ortamının dayanılmaz boyutlarda bir özellik arzettiği 
söylenebilir. Buna göre bu tür bir baskının oluştuğu ve insanların inançları 
ya da can, mal ve namus-şeref-haysiyetlerinin (ırz) ayaklar altına alınması 
sebebiyle eziyete maruz kaldıkları bir ülkeye özgürlük ve güvenlik sağla-
mak amacıyla yapılan savaşın meşru olduğu anlaşılmaktadır. Dinin yalnız 
Allah’ın olması da bu ortamın temin edilmesi anlamına gelmelidir. Buna 
göre fitneyi kaldırmak ve din Allah’ın oluncaya kadar savaşmak ayetinin 
anlattığı husus kanun hâkimiyeti sağlanıp düzen kuruluncaya kadar demek 
olur. Dinde zorlamanın yapılamayacağı ilkesi, can, mal, namus, şeref ve 
haysiyetin korunması ilkesi ve bu değerlerin insanın insan olma şerefin-
den korunmayı hak eden özelliğe sahip olması, keza dinin kanun anlamı 
da taşıması bu yorumu tutarlı kılmaktadır.44 Yûsuf suresinin 76. ayetinde 
“Yoksa kralın dinine göre (Yûsuf) kardeşini alıkoyamazdı” ayetinde din 
kelimesi kanun anlamındadır.45

Savaş Sırasında Sadece Askeri Unsurların Hedef Alınması
Kur’ân-ı Kerîm savaşı meşru kılan bir sebebin ortaya çıkması halin-

de savaşmaya izin vermekle birlikte savaş esnasında da temel insan hakları 
ve insani değerlerin gözetilmesini, savaş dışı unsurların korunmasını ister. 
Savaşa izin veren ayette “haddi aşmayın” ifadesi46 bunu âmirdir.

Hz. Peygamber (sas) savaş ahlakına riayetin temini için disiplini 
ordu komutanlarıyla sağlama cihetine gitmiş, bizzat ordu komutanların-
dan bu hususlarda duyarlılık göstermelerini isteyerek askerlerin disiplinsiz 
davranışlarını engellemeyi hedeflemiş,47 Allah’tan korkmalarını ve hayrı 
tavsiye etmiş,48 komutanlarının emirlerinden çıkmamalarını hatırlatmıştır.49 
Savaşlarda askerlerin yaptıkları hatalarda ordu komutanlarını uyararak 
dikkatlerini çekmiştir.50 

44 Bk. Bakara 2/193.
45 Mukâtil b. Süleymân, el-Eşbâh ve’n-nezâir, (Kahire, 1975) 134; İbn Fâris, “Dîn”, Mu’cemü 

mekâyîsi’l-luga, (Beyrut, 1420/1999), I: 428. 
46 Bakara 2/190.
47 Muhyissünne el-Begavî, Kitâbü’s-Siyer mine’t-Tehzîb, (Medine, 1422), 274.
48 Müslim, “Cihâd”, 2; Ebû Dâvûd, “Cihâd”, 82; İbn Mâce, “Cihâd”, 38.
49 Buhârî, “Ahkâm”, 1, “Cihâd”, 109; Müslim, “İmâret”, 32, 33; İbn Mâce, “Cihâd”, 39.
50 İbn Balbân, el-İhsân, (Beyrut: Yayınevi, 1408/1988), XI: 110.
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Barış Teklifine Açık Olma
Kur’ân-ı Kerîm, karşı tarafın barış teklif etmesi halinde Müslüman-

ların bunu kabul etmelerini, saldırılarını durdurmaları halinde Müslüman-
ların da durmasını istemektedir.51 İlkesel anlamda barış içinde yaşamak 
isteyene saldırı açık biçimde yasaklanmış,52 savaş sırasında da barış isteye-
nin samimi olması halinde olumlu cevap verilmesi istenmiştir.53 

Sivil Unsurların Masumiyeti Çevrenin  
Korunması İlkesine Sadakat
Hz. Peygamber, kadınları, çocukları, yaşlıları, din adamlarını, ma-

betleri, ağaçları ve hayvanları saldırıdan masûn saymış, yağmayı ve işken-
ceyi yasaklamıştır.54 Sonrasındaki uygulamalarda da bu hassasiyet görül-
mektedir. Mesela Hz. Ebu Bekir Suriye’ye sefere giden Üsâme b. Zeyd ko-
mutasındaki orduya şu emri vermiştir: “Davanıza ihanet etmeyin. Savaşta 
bile olsanız insafı elden bırakmayın. Çocukları, yaşlıları, kadınları öldür-
meyin, zulmetmeyin, meyve ağaçlarını ve hayvanları yemenin dışında bir 
maksatla kesmeyin ve telef etmeyin. Kiliselerde ibadetle meşgul olanlar 
varsa onları kendi hallerine bırakın ve dokunmayın...” 55

Aşırı Güç Kullanımı ve Şahsî İntikam Saikiyle Hareket Edilemez
Kur’ân-ı Kerîm savaş sırasında düşmanın şerrini defedecek miktar-

dan fazla güç kullanımını,56 karşı taraf ne kadar acımasız olursa olsun şah-
si intikam duygularıyla hareket edilmesini yasaklamıştır.57

Savaş Sonrası Zimmet Hukukuna Bağlı Vatandaşlık Statüsü
Kur’ân-ı Kerîm’in emri, Hz. Peygamber’in uygulamaları ve sonra-

sında bu doğrultuda gelişen İslâm toplumlarındaki teamüllere göre savaş 
sonuçlanmış ve zafer gelmiş ise gayr-ı müslimlere İslâm ülkesi vatandaşı 

51 Enfâl 8/61.
52 Nisâ’ 4/90.
53 Nisâ’ 4/90; Enfâl 8/61; Tevbe 9/1, 4, 7.
54 Müslim, “Cihâd”, 2; Ebû Dâvûd, “Cihâd”, 82; Tirmizî, “Siyer”, 48, “Cihâd”, 14; İbn Mâce, 

“Cihâd”, 38; Dârimî, “Siyer”, 5; Mâlik, el-Muvatta’, “Cihâd”, 11; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 
I: 300; IV: 240; V: 358; Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr, (Kahire: Mektebü İbn Teymiyye, 1994), 
XI: 179, nr. 11562; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, (Haydarabad: Dâiretü’l-Maârifi’l-Osmaniyye, 
1344-1355), IX: 84, nr. 17949; 90-91, nr. 17966.   

55 Taberî, Târîh, III: 226-227.
56 Bakara 2/194.
57 Nahl 16/156-157.
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olma hakkı tanınabilir. Bu durumda onların can, mal, namus-şeref ve hay-
siyetleri güvence altına alınır. İnanç hürriyetleri “onları kendi inançları ile 
baş başa bırakma” prensibi58 ile ifade edilmiştir.

Kendileri ile yapılan “zimmet antlaşması” temel haklarını güvence-
ye alır ve onlar da bunun karşılığında “cizye” adı verilen bir vergi öderler. 
Temel haklar noktasında Müslümanlarla onlar arasında herhangi bir fark 
yoktur. Hz. Peygamber’in ordu komutanlarına hitaben zimmet anlaşması-
nı kabul ederek cizye ödemeyi taahhüt etmiş bulunan gayr-i müslimlerin 
“Müslümanlara tanınan haklara sahip olduklarını, Müslüman vatandaşla-
rın görevleri ile de sorumlu olduklarını” kendilerine bildirmelerini istediği 
nakledilmiştir.59

Kilise gelirleriyle geçinen rahipler, kendisini ibadete hasretmiş din 
adamları, yoksullar ve kadınlar bu vergiden muaftır. Vergiyi ödeyecek im-
kânı olmadığını iddia edenler Allah adına ya da kendi dinlerine göre yemin 
ettirildikten sonra aksi ispat edilemez ise cizye alınmaz.

Hz. Peygamber bir gayr-ı müslim vatandaşa haksızlık yapılmama-
sını (zulüm) veya taşımayacağı yükle mükellef tutulmamasını, gönülsüz 
şekilde malının alınmamasını aksi takdirde bu tür tavır takınanlardan kıya-
met günü davacı olacağını söyler.60

Gayr-ı müslim vatandaşlara herhangi bir zarar gelmemesi ve korun-
ması bizzat devletin en üst makamlarının sorumluluğundadır.61 Devlet, 
zimmet akdi ile taahhüt ettiği konulardaki güvenliği sağlayamaz ise bu 
vergi düşer. Nitekim Hâlid b. Velîd (ö. 21/642) Hîre’lilerle yaptığı antlaş-
mada bunu taahhüt etmiş;62 Ebu Ubeyde b. Cerrah (ö. 18/639) da zimmet 
antlaşması yaptığı Hıms’ı Bizans’a karşı savunamayacağından endişeye 
düşünce topladığı cizye vergisini iade etmiştir.63

58 Serahsî, el-Mebsut, XI: 102; Kasânî, Bedâi’u’s-sanâî, (Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-İlmiyye, 1986), II: 
310-313; Mevsılî, el-İhtiyar, (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1995), III: 65, 67, 111; V: 84.

59 Kasânî, Bedâi’u’s-sanâî, VI: 280.
60 Ebû Dâvûd, “Harâc”, 31-33.
61 Ebu Yusuf, Kitâbü’l-Harâc, (Kahire: el-Mektebetü’l-Ezheriyye, ts.), 138.
62 Ebu Yusuf, Kitâbü’l-Harâc, 157.
63 Ebu Yusuf, Kitâbü’l-Harâc, 152-153. Bu konularda geniş bilgi için bk. İbn Kayyim el-Cevziyye, 

Ahkâmu ehli’z-zimme, (Dımaşk, 1381/1961); Abdülkerim Zeydan, Ahkâmü’z-zimmiyyîn ve’l-
müste’menîn, Beyrut 1402/1982; Mehmet Erkal, “Cizye”, DİA, (İstanbul: TDV Yayınları, 1993), 
8: 42-45; Ahmet Özel, “Gayr-ı Müslim”, 418-427.
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Esirlere İnsanca Muamele
Müslümanların Batn-ı Nahle’deki iki esirden sonra savaş esirleri ile 

ilgili ilk önemli tecrübesi Bedir Gazvesi ile olmuştur. Bu bağlamda Bedir, 
İslâm tarihinin ilk savaşıdır ve Müslümanların zaferi sonucu Mekke müş-
riklerinden bir kısmı ölmüş bir kısmı da esir olarak Müslümanların eline 
düşmüştür. Hz. Peygamber Bedir Gazvesi’nde öldürülmüş olan müşrik-
lerin defnedilmesini emretmiş, ölülere her türlü insanlık dışı muameleyi 
yasaklamıştır.64 

Esirler ile ilgili de temel hükümler bizzat Kur’ân-ı Kerîm ayetleri 
ve Hz. Peygamber’in (sas) uygulamaları ile somut hale gelmiştir: “Onlar, 
kendi canları çekmesine rağmen yemeği, yoksula, yetime ve esire yedi-
rirler. ‘Biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz; dolayısıyla, sizden ne bir 
karşılık ne de bir teşekkür beklentisi içindeyiz. Biz, sert ve çetin geçecek 
bir günde Rabbimizden korkarız.’ derler.”65

İslâm dini, savaşlarda esir düşenlere iyi muameleyi emretmiştir. İs-
lâm hukukunun konu ile ilgili şu esasları zikredilebilir:

a. Esirlerin bakımı ve barınması esir alan ülkeye aittir.
b. Esirlerin hukukî statüye kavuşturulması sırasında aile fertleri bö-

lünemez.
c. Baskı, işkence ve şiddete başvurmak yasaktır.
d. Asker esir alınmadan önce, kendi iradesi ile Müslüman olursa öl-

dürülemez, köle ve cariye statüsüne sokulamaz.
e. Esir kadınlara tecavüz suçtur.
f. Müslüman bir askerin esire vereceği emân (can ve mal güvencesi) 

geçerlidir, ona dokunulmazlık kazandırır (Hanefilere göre).
g. Kaçıp kendi ülkesine ulaşan esir hürdür.
Bu ilke ve kaidelerin bir kısmına insanlık ancak 1907 Lahey ve 

1949 Cenevre sözleşmeleri ile ulaşabilmiş fakat bunlar da çoğu zaman uy-
gulanmamıştır.66 Mesela II. Dünya savaşı sırasında ve sonraki savaşlar-
da tecavüze uğrayan kadın sayısı milyonları geçmiştir. II. Dünya Savaşı 
64 İbn Hişâm, es-Siretü’n-Nebeviyye, II: 557; Hamîdullah, Hz. Peygamber’in Savaşları, 90.
65 İnsan 76/8-10.
66 Bu konuda çeşitli uygulama örnekleri için bk. Ahmet Özel, İslâm Devletler Hukukunda Savaş 

Esirleri, (Ankara: TDV Yayınları, 1996), 53-129.
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sırasında sadece Almanya’da Rus askerlerinin tecavüzüne uğrayan kadın 
sayısı 1.900.000’dir. Almanların Doğu Avrupa ülkelerinde tecavüz ettiği 
kadın sayısı 3.000.000’dur. Bunlardan 1.500.000 çocuğun dünyaya geldiği 
kaydedilmektedir. Nazilerin Batı Avrupa ülkelerindeki tecavüzleri sonu-
cunda doğan çocukların sayısı ise ülkelere göre 40.000-100.000 arasında 
değişmektedir. Japonlar Kore’de, Amerika Birleşik Devletleri askerleri 
de Filipinler’de on binlerce kadına tecavüz etmiş ve fuhşa zorlamışlardır. 
1992 yılı başlarında Bosna-Hersek’te Sırp vahşeti Müslüman kadınları da 
vurmuş ve 40.000’i aşkın kadın tecavüze uğramıştır.67

İslâm dinin dünyaya en değerli armağanı “merhamet”, İslâm huku-
kunun dünya hukuk sistemine armağan ettiği en önemli ilke de insanın 
insan olduğu için saygıyı hak etmesidir. Suç-cezada şahsilik ve intikam 
hisleriyle hareketin yasaklanmış olması, insan onuruna aykırı uygulama-
larda devletler hukukunun en önemli ilkesi de “mütekabiliyet” ile karşılık 
verilemeyeceği prensibidir.

Sonuç Yerine
Hz. Peygamber’in Allah’ın insanlığa gönderdiği son peygamber 

olarak vazifesi İslâm’ı insanlara ulaştırmak, yaşayarak göstermektir. Bu 
vazifesini yapmak istediğinde engellenmek istenmiş, sözlü ve fiili saldırı-
lara maruz kalmıştır. Ancak O (sas), yılmadan ve yüksek ahlaki değerleri 
dikkate alarak mücadelesini sürdürmüş, eşsiz bir ahlaki ve hukuki miras 
bırakmıştır.

Savaşı haklı kılan sebep ortaya çıktığında bile barışı kovalamış, so-
nuç alamaması durumunda zorunlu olarak savaşa başvurmuş, bu esnada 
da her zaman barışa açık olmuş ve silahlı unsurlar dışındaki varlıkların 
korunmasına özen göstermiştir. Haddi aşan bir eylem sebebiyle özür dile-
yebilmiş ve hasarı imkanlar ölçüsünde telafi yoluna gitmiştir. Düşmanın 
insanlık dışı uygulamalarına misillemede bulunmamış, savaş sırasında ve 
sonrasında zaferin gelmesiyle birlikte işkence ve intikam amaçlı tutum ve 
davranışları yasaklamıştır.

İslâm, adaletin önünde engel olduğu için hem bireysel anlamda hem 
de toplum ve devlet politikası olarak kızgınlık ve öfke sonucu intikam duy-
67 Ahmet Özel, “Esir”, DİA, (Ankara: TDV Yayınları, 1995), 11: 385.
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gularıyla hareket etmeyi yasaklamıştır. Uhud savaşında henüz Müslüman 
olmamış olan Ebû Süfyân’ın hanımı Hind’in Hz. Peygamber’in amcası 
Hz. Hamza’nın (ra) Vahşi tarafından şehit edilmesinden sonra ciğerlerini 
çıkarıp kin, nefret ve intikam duygularıyla çiğnemesinden çok etkilenen 
Müslümanlar, müşriklere karşı ibretlik bir intikam hissiyle dolduğunda 
Müslümanlar, misliyle cezalandırma hakkına sahip olsalar bile sabrın daha 
hayırlı olduğu yönünde uyarılmışlardır.68 Görüldüğü gibi Kur’ân-ı Kerîm, 
câhiliye zihniyetini Mekke’de tedaviye başlamış Medîne döneminde ise 
uygulamalı olarak ahlaki süreci devam ettirmiştir.

Her şeyden önce Hz. Peygamber, “nefis ile savaş”ı öne çıkararak 
arzular doğrultusunda değil ulvi gayeler ve haklı sebeplere bağlı bir savaşa 
izin vermiştir. Savaş sırasında ganimet davası, mal sevdasına dönük cahi-
liye adetini değiştirmiştir. Kur’ân-ı Kerîm, Bedir savaşı sonrası ganimet 
sevdasına düşen Müslümanları uyararak ganimetlerin Hz. Peygamberin 
tasarrufunda olduğunu bildirmiştir. Ubâde b. Sâmit şöyle der: “Enfâl su-
resinin bu ilk ayeti, Bedir Gazvesine katılan bizler görüş ayrılığına düşüp 
huysuzluk yaptığımız zaman bizim hakkımızda indi. Böylece Allah, gani-
metleri bizim elimiz den alıp Resûlullah’ın (sas) yetkisine verdi.”69

Cahiliye döneminde mevcut olan mal sevdası böyle bir tasarruf ile 
bertaraf edilerek ashab bizzat Allah Te’âlâ tarafından terbiye edilmiştir. 
Buna göre Kur’ân-ı Kerîm’in ilgili ayetleri ve Hz. Peygamber’in fiili sa-
vaş sebepleri incelendiğinde savaşın maddi ya da manevi anlamda dün-
yalık menfaat mücadelesi olmadığı görülecektir. Mekke’den Medine’ye 
hicret eden Müslümanlar, sırf Allah’ın rızasını gözetmek maksadıyla mal-
ları-mülkleri ne varsa orada bırakmışlar,70 Mekke müşrikleri onların mal 
varlıklarına el koymuşlar,71 bu sebeple de kendileri zekât alabilecek fakir 
duruma düşmüşlerdi.72 Hz. Peygamber’in Mekke’nin fethinde şehrin ta-
mamını ganimet, erkekleri köle kadınları cariye yapabilecek güce sahip 
iken yapmamış ve hicret sonrası amcasının oğlu Akîl’in sattığı kendisine 

68 Nahl 16/126-127.
69 Taberî, Câmi’u’l-beyân, III: 370. 
70 Haşr 59/8.
71 Mâzerî, Şerhu’t-Telkîn, (Beyrut: Darü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2008), II: 967; Ebû Hafs Sirâcüddîn 

el-Gaznevî, el-Gurretü’l-münîfe, (Beyrut, 1406/1986), 168.
72 Haşr 59/8. 
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Hz. Hatîce’den (ra) yadigâr73 evinin bile peşine düşmemiş, bırakıp Medî-
ne’ye dönmüş, diğer muhacirler de aynı şekilde hareket etmişlerdir.74

İslâm, cahiliye şovenizmini kaldırmış, cahiliyenin sahte kahraman-
lığını reddetmiş, Allah’ı merkeze alan bir düşünüş biçimini yerleştirerek 
nefis odaklı harekete cephe almıştır. Bedir savaşında kahramanlıkla övü-
nenlere: “Onları siz öldürmediniz, ama onları Allah öldürdü; attığın za-
man da sen atmadın, ama Allah attı.”75 ayeti anlamlı bir ders vermiştir. 
Mekke’nin fethinden sonra kibire kapılan Müslümanların öncü birliklerini 
Huneyn’de Hevâzin’liler darmadağın etmiştir: “Andolsun ki Allah size bir-
çok yerde ve sayınızın çokluğundan dolayı övündüğünüz, fakat çokluğunu-
zun size fayda vermediği, bütün genişliğine rağmen yeryüzünün dar gelip 
de sonunda dönüp kaçtığınız Huneyn Savaşı’nda da size yardım etmişti.”76 
Bu övünme ve kibirden hoşlanmayan Allah Te’âlâ, mü’minlere ilk bozgun 
ile verdiği dersten sonra sükûnet ve rahmetini indirip insan gözünün göre-
mediği ordularıyla düşmanı bozguna uğratmıştır.77

İslâm, insanı insanlığından dolayı saygın görmüş, savaşı ise eziyet 
etmek amacıyla değil zaruret prensibine uygun olarak eziyeti kaldırmak, 
düşmanın şerrini bertaraf etmek için meşru kılmıştır.78 “Zaruretler ise ken-
di miktarına göre takdir olunur”79 kaidesi gereğince düşmanın şerrini def 
edecek sınırı aşmaya izin verilmemiş, intikam yasaklanmıştır.80 Bu sebeple 
İslâm âlimleri cihadın savaş boyutunu bizzat (özü itibariyle) güzel (hasen 
li-aynihî) değil, onu haklı kılan sebepten dolayı (hasen li-gayrihî) meşru 

73 Serahsî, el-Mebsût, (Beyrut: Dâru’l-Ma’rife, 1993), X: 52.
74 Ebû Dâvûd, “Harac”, 24-25; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, IX: 204, nr. 18282; Nevevî, el-Minhâc 

Şerhu’l-Müslim, (Kahire, 1392), IX: 120-121.
75 Enfâl 8/17.
76 Tevbe 9/25.
77 Tevbe 9/26.
78 Serahsî, Şerhu’s-Siyeri’l-kebîr, (Kahire, 1971), I: 253; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, (Beyrut, 

1412/1992), IV: 121. 
79 Mecelle, md. 22.
80 Nahl 16/126-127.
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görmüşlerdir.81 İnsanları dine zorla sokmak bizzat yasaklandığından82 sa-
vaşın amacı insanları Müslüman yapmak değildir.

Tüm bu anlatılanlar, “Hiç şüphe yok ki sen yüce bir ahlak üzeresin.”83 
ayeti doğrultusunda “Ben güzel ahlâkı tamamlamak üzere gönderildim.”84 
diyen Hz. Peygamber’in savaş ahlakından küçük bir kesittir. Uhud’da ve 
Tâif’te düşmana beddua etmesini isteyenlere lanet okuyucu olarak gönde-
rilmediğini belirterek85 onların hidayeti için hayır dua etmesi,86 en acımasız 
düşmanlıkları yapmış olan Mekke halkına fethin akabinde umumi af çı-
karması ve yağmalamayı hak ilan eden komutanı derhal görevden alması87 
bu yüce ahlakın taçlandırdığı örneklerdendir. Kendisine en büyük zulmü 
yapan müşriklerin elebaşı Ebû Süfyân’ı Mekke’nin fethinde eline düştü-
ğünde “Kim Ebû Süfyân’ın evine girerse güvendedir.”88 şeklinde şereflen-
dirip onun kalbine girerek Müslüman olmasına vesile olan yine bu ahlaktır. 
Cahiliye hamiyetine en büyük ret işte bu ahlaki tavırdır.
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Hz. Muhammed’in (sas) Uluslararası İlişkiler Ahlakı

Hüseyin OKUR*

Giriş
Allah (cc), peygamberi Hz. Muhammed’i (sas) kıyamete kadar ge-

lecek insanlar için örnek bir şahsiyet olarak gönderdiği için hayatın her 
yönünü içine alan üstün bir ahlâkla donatmış, onu Kur’ân ile müeyyed 
kılarak hükmünü tüm insanlığa tebliğ etmesini emretmiştir. Onun İslam’a 
daveti sadece Arap yarımadasıyla ve Araplarla sınırlı kalmamış fetih hare-
ketleri devam ettikçe ve İslam’ı kabul eden kavim ve devletler çoğaldıkça 
büyük bir coğrafyaya yayılmıştır. Dolayısıyla bir yandan İslam’ın iç hu-
kuku oluşurken hem toprak sınırları dahilinde bulunan kabileler hem de 
sınırlarının ötesindeki devletler arasında uluslararası hukuk kuralları oluş-
muştur. Bu yazıda ise Hz. Peygamber’in (sas) uluslararası hukuk alanında 
takip ettiği bazı temel ilkelere değinilecektir.

Siyer, sözlükte “davranış, hal, yol, âdet, bir kimsenin ahlâkı, seci-
yesi ve hayat hikâyesi” gibi anlamlara gelen sîret kelimesinin çoğuludur.1 
Sîret ve siyer Hz. Peygamber’in hayatı, onun hayatını konu edinen bilim 
dalı ve bu dalda yazılan eserler için terim olarak kullanılmıştır.2 Bunun 
yanında İslam hukukçuları, İslam devletinin diğer devletlerle ilişkilerinde 
* Dr. Öğr. Üyesi, Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku ABD Öğretim Üyesi, 

huseyin.okur@kocaeli.edu.tr.
1 İbn Manzur, Lisânü’l-Arab (Beyrut: Daru İhyai Turasi’l-Arabi 1999), IV: 389-390; Fîruzâbâdî, 

el-Kâmusu’l-Muhît (Beyrut: Dâru’l-Marife, 2009), I: 528; Râzî, Muhtâru’s-Sıhâh (Beyrut: 
Mektebetü Nâşirûn, 1995), I: 326. 

2 Mustafa Fayda, “Siyer ve Megazî”, DİA, (Ankara: TDV Yayınları, 2009), 37: 319. Ayrıca bk. 
Ekmeleddin el-Bâbertî, el-İnâye Şerhu’l-Hidâye (Beyrut: Dâru’l-Fikr, ts.), 5: 434; el-Mevsılî, 
el-İhtiyâr li Talîli’l-Muhtâr (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1995), IV: 124. 
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takip edeceği tutum ve siyaseti, Hz. Peygamber (sas) ve onun raşit hali-
felerinin (rah) aynı konuda ortaya koydukları tavır, hareket, davranış ve 
tuttukları yoldan istinbat ettikleri için bu anlamda siyer kelimesini de kul-
lanmışlardır.3

Fakihlerin, kavramı bu şekilde kullanmaları, İslâm medeniyetinde 
devletler hukuku uygulamalarının Hz. Peygamber gibi ideal bir örneğe da-
yandığını, dolayısıyla bu alanda keyfîliğin değil hukukîliğin hâkim oldu-
ğunu göstermektedir.4

İslam hukuk literatüründe bu ilim dalına neredeyse özel bir isim ola-
rak konmuş olan siyer teriminin kapsamı ve bu ilme ismin verilmesi hak-
kında Serahsî, el-Mebsût’unda, “Çünkü siret, Müslümanların ehl-i harbden 
olan müşrikler ile ehli zimmet olanlar arasındaki ilişkileri konu edinir. Bu 
meyanda onlarla yapılacak ilişkiler, İslam’a davet edilmeleri, cihad, emr-i 
bi’l-maruf ve nehyi ani’l-münkerde bulunulması suretinde olacaktır.” de-
mektedir. Bu başlık içinde Serahsî siyerin konularını, savaşın keyfiyeti ve 
savaş hukuku, barış anlaşması ve hükümleri, eman sistemi ve diplomatik 
ilişkiler, ganimet ve esir hukuku, gayr-i müslimlerin galibiyeti durumunda 
uygulanacak hükümler, kanunlar ihtilafı, öşür ve haraç vergileri, cizye ve 
yabancılar hukuku, dinden dönenlere ait hükümler ve isyancılara yönelik 
hükümler, şeklinde belirlemiştir.5

İslam devletler hukukuna dair malumat, hadis, fıkıh ve tarih kitap-
larının siyer, cihad veya meğazî bölümlerinde işlenmiş, devletlerle olan 
ilişkilerin hukuki yapısı temel ilkeler çerçevesinde İslam fıkhında hükme 
bağlanmıştır. İslam devletler hukukuyla ilgili eserler, diğer hukuk sistem-
lerinden çok önceleri; İslam iç hukukunun tedviniyle birlikte başlamış-
tır. Bilindiği kadarıyla bu alanda sistematik olarak ilk adımı atan İmam-ı 
Azam (ö. 150/767) olmuştur.6 İmam Muhammed’in Zâhiru’r-rivâye kitap-
ları içinde bulunan es-Siyeru’s-sağir adlı eseri de aslında Ebu Hanîfe’nin 
devletler hukuku konusunda İmam Muhammed’e yazdırdığı kitaptır. 
es-Siyeru’s-sağir, Serahsî (ö. 483/1090) tarafından el-Mebsût’un X. cildini 
3 Serahsî, İslam Devletler Hukuku, çev. İbrahim Sarmış-Sait Şimşek (Konya: Eğitaş Yay. 2001), I: 

5. 
4 Serahsî, İslam Devletler Hukuku, I: 5.
5 Serahsî, el-Mebsut, (Beyrut: Dâru’l-Ma’rife, 1993), XI: 480. 
6 Serahsî, İslam Devletler Hukuku, I: 6. 
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ağırlıklı olarak teşkil eden “Kitabu’s-siyer” kısmında şerh edilmiştir.7 Yine 
devletler hukuku bağlamında Evzâî (ö. 157/774) daha sonra Siyerü’l-Evzâî 
diye anılacak bir eser kaleme almış, Ebû Yûsuf da buna er-Red alâ siye-
ri’l-Evzâî adlı çalışmasıyla cevap vermiştir.8 İmam Şâfiî bu eserleri kendi 
tercihlerini ekleyerek “Siyerü’l-Evzâî” başlığıyla el-Ümm’üne dercetmiş-
tir. Bunların ardından II. (VIII.) yüzyılın ikinci yarısında Süfyân es-Sevrî, 
Mâlik b. Enes ve Ebû İshak el-Fezârî’nin siyere dair eserler telif ettikleri 
bilinmektedir. Konuyla ilgili olarak II. (VIII.) yüzyılda yazılan en önemli 
eser, Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî’nin Kitâbü’s-Siyeri’l-kebîr’idir. Bu 
eser, Karahanlı devrinin büyük hukukçusu Muhammed b. Ahmed es-Se-
rahsî (ö. 490/1097) tarafından şerh edilmiştir.9

Devletler hukuku özelindeki siyer literatürü III. (IX.) yüzyılda ürün-
ler vermeye devam etmiştir. Bu döneme ait eserler arasında ilk megâzî 
yazarlarından Vâkıdî’nin (v. 207/823) Kitâbü’s-Sîret’i,10 İbn Sahnûn’un 
Kitâbü’s-Siyer’i11 ile İbn Ebû Âsım eş-Şeybânî’nin Kitâbü’l-Cihâd’ı12 
özellikle zikredilir. Taberî’nin İhtilâfü’l-fukahâ13 adlı geniş eserinin dev-
letler hukukunu ilgilendiren bölümleri de Kitâbü’l-cihâd ve Kitâbü’l-cizye 
ve Ahkâmi’l-muhâribîn isimleriyle yayımlanmıştır.

Erken dönemlerle ilgili başka müstakil eserler de vardır. Bunlardan 
biri Abdullah b. Mübarek el-Mervezî’ye (ö. 181/797) ait olan Kitâbu’l-Ci-
had’dır.14 Bir diğeri ise Ebû İshâk İbrâhîm b. Muhammed b. el-Hâ-
ris el-Fezârî (ö. 188/804) ait olan Kitabu’s-siyer’dir.15 Eser kaynaklarda 
Kitâbü’s-Sîre fî Dâri’l-Harb ve Kitâbü’s-Siyer fi’l-Ahbâr ve’l-Ahdas ad-
larıyla da geçmektedir. İslâm devletler hukukuna dair ilk eserlerden olan 
kitap için İmam Şâfiî’nin, “Siyer (devletler hukuku) konusunda benzeri 
yazılmamıştır.” dediği ve aynı konudaki eserinde onun tertibini esas aldı-

7 Serahsî, İslam Devletler Hukuku, I: 6.
8 Ebu Yusuf, er-Red alâ Siyeri’l-Evzaî, (Haydarabad: İhyau’l-Mearif Numaniyye, ts.).
9 Serahsî, Şerhu’s-Siyeri’l-Kebîr, (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, ts.).
10 Mustafa Fayda, “Vâkıdî”, DİA, (Ankara: TDV Yayınları, 2009), XLII: 474. 
11 Zehebî, Siyeru ‘Alâmi’n-Nübelâ, (Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1983), XIII: 61. 
12 İbn Ebî Âsım eş-Şeybânî, Kitâbu’l-Cihâd, (Beyrut: Dâru’l-Kalem, 1989).
13 Taberî, İhtilâfu’l-Fukaha (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1999).
14 Abdullah b. Mübarek, Kitâbu’l-Cihâd, (Kahire: Dâru’l-Matbuatü’l-Hadîse, ts.).
15 el-Fezârî, Kitâbu’s-Siyer, (Beyrut: Müessesetü’r-Risale, 1987).
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ğı söylenir. Ebû Âsım ed-Dahhâk b. Mahled b. Müslim en-Nebîl eş-Şey-
bânî’nin (ö. 287/900) Kitâbu’l-Cihad’ı16 da bu kapsamda zikredilir.

İslam devletler hukuku ile ilgili bu ilk özel eserlerin yanında, devlet 
yönetimi, kamu maliyesi ve kısmen ceza hukuku ile ilgili özel eserler olan 
“Haraç”, “Emval”, “es-Siyasetü’ş-şer’iyye” ve “Ahkâmu’s-sultâniyye” 
türü eserlerde de konu bazı boyutlarıyla incelenmiştir. Aynı şekilde genel 
füru-i fıkıh eserlerinin siyer bölümlerinde de devletler hukukuyla ilgili si-
yer bölümleri bulunmaktadır.

Uluslararası İlişkilerde Temel İlkeler
Hz. Peygamber’in (sas) öncülüğünde başlayan fetih hareketleriyle 

birlikte dağınık kabileler halinde yaşayan Müslüman Araplar ilk defa bir-
leşip bir millet haline geldiler. Hicretin onuncu yılında bütün Arabistan’ın 
İslam hâkimiyetine geçmesi, Hicaz topraklarındaki farklı şehirlerin ade-
ta Medine devletinin eyaletleri haline gelmesi üzerine Hz. Peygamber bu 
bölgelerin yönetimi için genellikle kendi kavimlerinden seçkin kimseleri 
gönderdi. Müslümanların Hz. Peygamber (sas) yönetiminde ve tek bir oto-
rite altında toplanmaları beraberinde siyasî, kültürel ve ekonomik yönden 
değişim ve gelişime uğramalarına neden oldu. Bu değişimin en önemli-
lerinden biri de Müslümanların artık kabile ve aşiretlerden devletlere ka-
dar yeni komşular edinmiş olmalarıydı. İslam dininin, bir yandan kendi iç 
hukukunu oluştururken diğer yandan komşularıyla arasındaki diplomatik 
ilişkileri tanzim etmemesi düşünülmezdi. Gerek Kur’ân-ı Kerim’de gerek-
se Hz. Peygamber’in hayatında O’nun uluslararası ilişkiler bağlamında İs-
lam’ın hâkim temel ilkelerini görebilmekteyiz.

İslâm devletinin dış ilişkileri; siyasî, iktisadî ve kültürel hangi bo-
yutta olursa olsun İslâm davetini ve tebliğini yüklenmek esası üzerine otur-
tulmuştur. Nitekim Resûlullah (sas), gerek Kureyş ve diğer Arap kabile-
leriyle gerekse devletlerle olan ilişkilerini İslâm davetini yüklenme esası 
üzerine bina etmiştir. Savaşta veya barışta, komşuluk ilişkilerinde, ticarette 
veya bunun dışındaki bütün ilişkilerde İslâm daveti her zaman ön planda 
olmuştur. Ondan sonra sahabe de aynı uygulamayı yürütmüştür. Böylece 
İslâm’ın dış siyasetinin esası, İslâm davetini yüklenmek olmuştur.

16 eş-Şeybânî, Kitâbu’l-Cihâd, (Beyrut: Dâru’l-Kalem, 1989).



HZ. PEYGAMBER’İN AHLAKININ KURUMSAL HAYATA YANSIMALAR 439

Tebliğ İlkesi
Davet ya da tebliğ, İslâm’a ve İslâm esaslarının uygulanmasına çağ-

rı anlamına gelir. Bu ilke, İslâmî inanç ve değerlerin kabul edilip uygu-
lanmasını sağlamayı hedef alan bir faaliyettir. Dolayısıyla bu çağrı hem 
gayr-i müslimlere hem de Müslümanlara yöneliktir. İnsanların İslam dini 
ile sorumlulukları devam ettikçe, İslam dinini tebliğ etme sorumluluğu da 
devam edecektir. İslam, Hristiyanlıkta olduğu gibi ruhbanlığa, Yahudilikte 
olduğu gibi zengin ve elit kesime şer’i hükümlerin uygulanmasında ka-
yırıcı tavır sergilemez. Hükümlerden muafiyeti dünyevi mevkilere değil, 
ancak ve ancak bazı durumlarda zaruretlere bağlamıştır. Dolayısıyla tebliğ 
bağlamında kimseyi istisna tutmamıştır. Tebliğinin muhatabı tüm insan-
lıktır.

Hz. Peygamber (sas), içinde bulunduğu mücadelede kendisine em-
redilenden asla taviz vermeyeceğini herkese ilan etmişti. Mekke müşrik-
lerinin, O’na bu davadan vazgeçmesi için amcası Ebu Talib’i göndermesi 
mukabilinde Resûlullah’ın, “Ey amca! Güneşi sağ elime, ayı da sol elime 
verseler, ben yine bu davamdan vazgeçmem. Ya Allah, bu dini hâkim kılar 
yahut ben bu uğurda canımı veririm.”17 şeklinde cevabı bunun en güzel 
örneklerinden biridir. Zaten Allah da peygamberine emredildiği şeyden 
vazgeçmemesini şu ayetle beyan etmişti: “Şüphe yok ki, Allah’ın gönder-
diklerini tebliğ etmedikçe beni de Allah’a karşı kimse koruyamaz; O’ndan 
başka sığınacak kimse de bulamam.”18

Tebliğ ilkesi bağlamında bazı diplomatik hususlara da değinmek 
istiyorum. Bunlardan biri Hz. Resûlullah’ın mektuplarındaki üslubudur. 
Hz. Peygamber’in diplomatik faaliyetleri sadece Medine’ye gelen heyet-
lerle sınırlı kalmamış, Hicaz yarımadasının dışında kalan hükümdarlarla 
da irtibat halinde olmuş, onlara çeşitli davet mektupları göndermiştir. Bu 
yazışma metinlerinin çoğu kaybolmakla birlikte bazıları siyer ve tarih ki-
taplarında yer almaktadır. Muhammed Hamîdullah bunların bir kısmını 
el-Vesâ’iku’s-Siyâsiyye adlı eserinde bir araya getirmiştir.19

17 Bk. Hâkim en-Neysabûrî, el-Müstedrek (Kahire: Dâru’l-Harameyn, 1997), III: 668; İbn Hişâm, 
es-Sîretü’n-Nebeviyye, (Beyrut: Dâru İbn Kesir, 1997), I: 26.

18 Cin 72/22-23.
19 Muhammed Hamîdullah, el-Vesâ’iku’s-Siyâsiyye ve Hz. Peygamber Döneminin Siyasi İdari 

Belgeleri, Çev. Vecdi Akyüz, İstanbul: Kitabevi Yayınları, 1997.



440 TÜM YÖNLERİYLE HZ. PEYGAMBER VE AHLAKI

Resûlullah’ın hükümdarlara yazdırdığı mektuplar, gerek hitap tarzı 
gerekse meramını ifade bakımından büyük bir diplomatik incelik taşımak-
tadır. Gayet veciz bir tarzda hazırlanan mektuplarda muhatabı küçük düşü-
ren veya rencide eden bir ifadeye yer verilmemiştir. Zamanın diplomatik 
geleneğine uygun olarak hazırlanan mektuplarda, “Muhammed Resûlul-
lah” mührü kullanılmıştır.20 Resûl-i Ekrem (sas) mektuplarına genellikle 
besmele ile başlamış, kendinin Allah’ın elçisi olduğunu bildirmiştir ve mu-
hatabının mevkiine uygun olarak hitap etmiştir. Örneğin; Bizans hükümda-
rına, “Rumların büyüğü Heraklios’a…” 21Mısırdaki Kıptilerin hükümdarı-
na da, “Kıptilerin büyüğü Mukavkıs’a…”22 şeklinde hitapta bulunmuştur. 
Hz. Resûlullah’ın mektuplarında bundan sonraki bölümleri ise İslam’a 
davet kısmı oluşturmaktadır. Bu kısmında Resûlullah (sas) bizzat İslam’a 
davet etmiş, davetin kabulü halinde huzur, selamet ve emniyet içinde ola-
caklarını bildirmiştir. Ayrıca Müslüman olmaları durumunda can ve mal 
dokunulmazlığını elde edeceklerini, kabilelerinin kendi topraklarında ka-
lıp diledikleri gibi tarım ve hayvancılıkla iştigal edebileceklerini söylemiş-
tir. Özellikle büyük hükümdarlara gönderdiği mektuplarda dikkati çeken 
bir husus ise, İslamiyet’i kabul etmesi durumunda hem kendisinin hem de 
halkının müslüman olmasıyla iki kat ecre nail olacağını müjdelemesidir.23

Hukukilik, Ahlâkilik ve Eşitlik İlkesi
İslam dini getirdiği hukuki ilkelerde ahlâk ilkelerini kendisinden 

ayrı tutmamıştır. Dünya tarihinde kendi din ve milletinden olmayan in-
sanların yaşama hakkına, can ve mal güvenliğine en fazla değer veren din 
İslamiyet olmuştur. İslâm öncesi medeniyetler ve Batı toplumu söz konusu 
olduğunda XIX. yüzyıla kadar “yabancı olanlar” için herhangi bir hukukî 
himaye söz konusu değil iken24 İslamiyet kendi iç hukuku ile birlikte dış 
ilişkiler hukukunu da oluşturmuş yabancıların haklarını ve ödevlerini be-
lirlemiştir.
20 Belâzurî, Ahmed b. Yahya, Fütûhu’l-Büldân, (Beyrut: Dâru ve Mektebetü Hilal, 1988), I: 444. 
21 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II: 93. 
22 Ebu’l-Kâsım el-Mısrî, Abdurrahman b. Abdullah, Fütûhu Mısır ve’l-Mağrib, (Kahire: 

Mektebetü’s-Sekâfeti’d-Diniyye, 1415), I: 66. 
23 Bkz.: İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II: 93; İbn Kesîr, Ebu’l-Fidâ İsmail. el-Bidâye ve’n-Nihâye, (Beyrut: 

Dâru’l-Fikr, 1986), IV: 264: Taberî, Muhammed b. Cerîr, Târîhu’t-Taberî, (Beyrut: Dâru’t-Türâs, 
1387), II: 649. 

24 Ahmet Özel, “Gayrimüslim”, DİA, (Ankara: TDV Yayınları, 1996), 13: 418-427.
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Hukukîlik, uluslararası ilişkilerin, İslamiyet’in temel kaynakları esas 
alınarak düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi anlamına gelmektedir. Dola-
yısıyla hukukilik ilkesiyle kastedilen, uluslararası ilişkilerin yine İslam 
hukukunun prensiplerine göre tanzim edilmesi ve İslam toplumunun mas-
lahatın esas alınmasıdır. Zira İslam, hukuk ve adalet dinidir. Onun adalet 
anlayışı sadece Müslümanlar için değil tüm insanlığadır. Bu konudaki bazı 
ayetlerde şöyle buyrulmuştur: “Allah, din konusunda sizinle savaşmayan 
ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlarla iyi ilişkiler içinde olmanızı ve onla-
ra adaletli davranmanızı yasaklamaz. Allah adaletli olanları elbette sever. 
Allah ancak, din konusunda sizinle savaşmış, sizi yurtlarınızdan çıkarmış 
ve çıkarılmanıza yardım etmiş olanlarla dostluk kurmanızı yasaklar. Kim 
onlarla dost olursa işte bunlar kendilerine yazık etmişlerdir.”25

Bir başka ayet-i kerimede de, “Ey iman edenler! Allah için hakkı 
ayakta tutun, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir toplulu-
ğa duyduğunuz kin, sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun; bu, 
takvaya daha uygundur. Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan 
haberdardır.”26 buyrularak İslâm’ın sosyal, hukukî ve ahlâkî amaçlarının 
önemli bir kısmı özetlenmiştir. Çünkü hem ferdî hem de sosyal yapıda dir-
lik ve düzenliği, hakkaniyet ve eşitlik esaslarına uygun şekilde davranmayı 
sağlayan ahlâkî erdem, anlamına gelen adalet, sosyal hayatın en önemli 
denge unsuru ve teminatıdır. Bu sebeple Allah Teâlâ mü’minlere adaletle 
şahitlik etmelerini, herhangi bir topluma karşı besledikleri öfke yüzünden 
onlar hakkında adaletten ayrılmamalarını emretmiştir. Ayet-i kerimenin, 
mü’minlere düşman topluluklara dahi adaletle muamele etmeyi emretme-
si, ayrıca bu davranışın takva erdemiyle bağlantılı olduğunu vurgulaması 
son derece dikkat çekicidir.

Hz. Peygamber (sas) her zaman adaletli davranmış, Müslümanlar-
dan da buna titizlikle uymalarını istemiştir. Hatta savaş halinde dahi yaşlı-
lar kadınlar ve çocukların öldürülmesi ölülerin bedenlerine işkence yapıl-
ması yasaklanmıştır.27 Kur’ân-ı Kerim’de peygamberlerin gönderilmesinin 

25 Mümtehine 60/8-9. 
26 Maide 5/8. 
27 Buharî, “Cihâd”, 147, 148; Müslim, “Cihâd”, 24, 25; Ebu Davud, “Cihad”, 121; Tirmizî, “Seyr”, 

9; İbn Mace, “Cihâd”, 30; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 2:122, 123.
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ve dinin vazedilmesinin amaçlarından birinin de adaletin tesisi olduğu be-
lirtilmektedir.28

Hz. Peygamber (sas), Mekke’nin fethi sırasında “Kim evine girer 
kapısını kilitleyip oturursa emniyet içinde olacaktır.”29 ve “Kim silahını 
elinden bırakırsa!”30 diyerek Mekke halkına güvenceler vermiştir. Bu ve 
benzeri birçok hadiseye gerek Hz. Peygamber (sas) döneminde gerekse 
sonrasında gelen râşit halifeler döneminde sıkça rastlanmıştır. Bu da İs-
lam’ın adalet ve hakkaniyet ilkesinin sadece kendi fertleri için değil tüm 
insanlığı kapsadığını göstermektedir.

Eşitlik ilkesine gelecek olursak, İslam’a göre kimse, dilinden, ırkın-
dan, renginden ve doğduğu topraklardan dolayı üstün değildir. Allah ka-
tında üstünlük ve şeref, sahip olunan takva ölçüsündendir. Kişilerin sahip 
olduğu toplumsal, ekonomik ve statü konumu, onun bir başkası üzerinde 
üstünlüğü anlamına gelmemektedir. Kur’ân-ı Kerim’de Allah, şöyle bu-
yurmaktadır. “Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden 
yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Al-
lah katında en değerli olanınız, O’na karşı gelmekten en çok sakınanı-
nızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır”31 “Ey 
insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan; ikisinden 
birçok erkek ve kadın (meydana getirip) yayan Rabbinize karşı gelmekten 
sakının.”32

Eşitlik ilkesi, Hz. Peygamber’in (sas) sözlerinde de kendisini bulur. 
Veda hutbesindeki beyanatlarında bu hususları bir kez daha tekrarlamış-
tır: “Sizin kadınlar üzerinde haklarınız, onların da sizin üzerinizde hakla-
rı vardır… Ey insanlar, dikkatli olunuz! Sözümü iyi dinleyin, iyi belleyin. 
Rabbiniz birdir, babanız birdir. Hepiniz Âdem’densiniz, Âdem de topraktan 
yaratılmıştır. Hiç kimsenin başkaları üzerinde soy sop üstünlüğü yoktur. 
Allah katında üstünlük, ancak takva iledir.33 Müslüman, müslümanın kar-

28 Bk. “Andolsun biz peygamberlerimizi açık kanıtlarla gönderdik, beraberlerinde kitap ve adalet 
terazisini de indirdik ki insanlar hakkaniyete uygun davransınlar.” (Hadid 57/25)

29 Beyhakî, Delâilü’n-Nübüvve (Beyrut: Dâru’l-Kütübü’l-İlmiyye, 1985), IV: 34.
30 İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, IV: 46.
31 Hucurât 49/13. 
32 Nisâ 4/1.
33 İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, II: 604. 
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deşidir. Böylece bütün müslümanlar kardeştir.34 Arapların Arap olmayana, 
Arap olmayanın Arap’a, beyazın siyaha, siyahın beyaza takvadan başka 
bir üstünlüğü yoktur. Allah katında en şerefliniz, en doğru olanınızdır.”35

Sulh İlkesi
Hz. Peygamber’in barış ilişkileri kurmak ve barışı korumak için di-

ğer toplum liderleriyle, önde gelenleriyle ilişkilerinde son derece yumuşak 
ve cömert davranması, onlara itibar göstermesi de dış siyasetinin bir par-
çası olmuştur. Bu sebeple İslam’da hukukîlik ve adalet ilkesinin bir gereği 
olarak devletlerarası ilişkilerde sulh ilkesi esas alınmıştır. Fıkhî içtihatlar 
dönemi olan hicri ikinci asrın çoğu fakihleri bu devirdeki fiili duruma 
bakarak gayrimüslimlerle ilişkilerde asıl olanın savaş hali olduğunu dü-
şünmüşlerse de36 bu görüşler daha ziyade zamanın şartlarına bağlı olarak 
İslam dünyasının içinde bulunduğu durum ile gayr-i müslimlerin Müslü-
manlar hakkındaki duruşlarından ileri gelmektedir. Zira konu ile ilgili ayet 
ve hadislerden söz konusu ilişkilerde asıl olanın barış hali olduğu, savaş 
halinin zorunlu nedenlerin ortaya çıkması sonucu oluşan olağanüstü ve ge-
çici bir durum olduğu anlaşılmaktadır.

“Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış ve güvenliğe (İslam’a) gi-
rin.”37 “Eğer onlar sizden uzak durur, sizinle savaşmayıp size barış teklif 
ederlerse; Allah, onlara saldırmak için size bir yol (yetki) vermemiştir.”38 
“Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah’a tevekkül et. 
Çünkü o hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.”39 gibi ayetler, İslam’da asıl 
olanın barış olduğunu bildirmektedir. Hz. Resûlullah da (s.a.v), “Ey insan-
lar, düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyiniz ve Allah’tan afiyet dileyiniz. 
Karşılaştığınız zaman ise sabrediniz…”40 “Düşmanla karşılaşmayı temen-
ni etmeyin. Belki onlarla imtihana çekilirsiniz, onun için şöyle deyin: Al-
lahım sen bize yetersin, onların kötülüğünü, şerrini bizden uzak tut.”41 bu-
yurarak bu hususa işaret etmiş, Müslümanlar ile gayrimüslimler arasındaki 
34 İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, II: 604; 
35 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, (Beyrut: Müessesetu’r-Risale, 1421-2001), nr. 23489.
36 Bk. Serahsî, el-Mebsut, XI: 480.
37 Bakara 2/208. 
38 Nisa 4/90. 
39 Enfal 8/61.
40 Buharî, “Cihâd”, 156; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV: 353. 
41 İbn Kuteybe, Uyûnu’l-Ahbâr (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2009), I: 44. 
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ilişkilerde asıl olanın barış ilkesi, savaş halinin ise haksızlıkları önlemeye, 
Müslüman topluma gelebilecek saldırıları ve zararları defetmeye yönelik 
tedbirler olduğunu işaret etmiştir.

Resûlullah (sas) başka kavimlerin lider ya da elçileri geldiğinde on-
lara ikramda bulunmuştur. Örnek olarak; Yemenli Becîle kabilesinin reisi 
olan Cerîr b. Abdillâh b. el-Becelî (ö. 51/671) Resûlullah’ın huzuruna gir-
diği zaman ona iltifatta bulunmuş, oturması için minder uzatmış ve “Bir 
kavmin kerîmi (lider, soylu, saygını) size geldiğinde ona ikramda bulu-
nun.” buyurmuştur.42 Bilge bir zat olan Ebrehe b. Şurahbil el-Himyerî elçi 
olarak geldiğinde, oturması için Resûlullah ona kendi ridâsını sermiştir.43

Bir başka örnek de; Tay kabilesinin reisi Adî b. Hâtim’dir. Adî, Müs-
lüman olmadan önce mutaassıp bir Hristiyan ve amansız bir İslâm düş-
manı idi. Hz. Peygamber, Tay kabilesi üzerine Hz. Ali kumandasında bir 
seriyye sevk edince İslâm kuvvetlerine karşı koyamadı ve ailesiyle birlikte 
Hristiyan Arapların bulunduğu Suriye sınırına doğru kaçtı. Müslümanlar, 
aralarında kız kardeşi Seffâne’nin de bulunduğu pek çok kişiyi esir alarak 
Medine’ye getirdiler. Seffâne Hz. Peygamber’in huzuruna çıkıp Müslü-
man olduğunu söyledi; Hz. Peygamber de onu sadece âzat etmekle kal-
mayıp elbise, yiyecek, at ve harçlık vererek Şam’a kardeşi Adî’nin yanına 
gönderdi. Seffâne’ye yapılan bu muameleden memnun olan Adî, kızkar-
deşinin de içinde bulunduğu bir heyetle Medine’ye geldi. Resûlullah’la 
yaptığı görüşme sonunda hicretin yedinci veya dokuzuncu (628, 630) yı-
lında İslâmiyet’i kabul etti. Müslüman olduğunda yaşı elliyi geçmişti. Adî 
geldiğinde Resûlullah (sas) üzerine oturması için bizzat bir yastık koymuş, 
bundan çok etkilenen Adî de onun yeryüzünde üstünlük ve bozgunculuk 
peşinde olmadığına şehadet ettiğini belirterek Müslüman olmuştu. Birçok 
kabile lideri Resûlullah’ın bu mütevazi ve lütufkâr tavrı sebebiyle İslâmi-
yet’i kabul etmiş ve kabilesi de kendisini izlemiştir.

Ahde Vefa İlkesi 
İslam, ahde vefayı hem Müslümanlar hem de gayr-i müslimler hak-

kında uyulması gereken bir prensip olarak kabul etmiştir. Bu esas, devlet-
42 İbn Mâce, “Edeb”, 19. Ayrıca bk. Muhammed b. Abdurrahman el-Mubarekfûrî, Tuhfetü’l-Ahvezî 

(Beyrut: Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, ts.), X: 219. 

43 İbn Hacer el-Askalânî, el-İsâbe fî Temyîzi’s-Sahâbe (Beyrut: Dâru’l-Cîl, 1412), I: 21.
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lerarası antlaşmaları kapsamına aldığı gibi örf ve buna dayalı olan genel 
ahlaki prensipleri de kapsamına almaktadır. Dolayısıyla devletlerarası iliş-
kilerde ahde vefa sadece yazılı antlaşmalar bağlamında düşünülmemelidir.

Sözleşmelerin güvenilir olması ve işlevini ifa edebilmesi de ahde 
vefa ilkesinin korunmasına bağlıdır. Ahde vefa verilen sözde durmayı, ya-
pılan antlaşmalara riayet etmeyi gerektirir. Ahde vefaya uluslararası iliş-
kilerde riayet edilmemesi durumunda, bağlayıcılık taşımasından ötürü ta-
rafların birbirine yaptırımda bulunması söz konusu olur. Konuyla ilgili bir 
ayette; “Antlaşma yaptığınız zaman, Allah’a karşı verdiğiniz sözü yerine 
getirin. Allah’ı kendinize kefil kılarak pekiştirdikten sonra yeminlerinizi 
bozmayın. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı bilir.44 buyrulmuştur. Hz. Peygam-
ber de (sas), “Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur; ahde vefa göster-
meyenin ise dini yoktur.”45 buyurmak suretiyle ahitlere riayet etmeyi İslam 
dininin temel hususiyetlerinden biri olarak zikretmiştir.

Bu konuda Hz. Peygamber’in uygulamalarına Hudeybiye Antlaşma-
sı esnasında vuku bulmuş bir örnek üzerinden izah getirmek yerinde ola-
caktır. Hudeybiye Antlaşması’nın maddelerinden biri de, Mekkelilerden 
kim Müslüman olur da Medine’ye giderse, hemen Mekke’ye geri gönderi-
leceği idi. Ebu Cendel isimli bir sahabe, Mekke’de Müslüman olmuştu. Bu 
sebeple babası tarafından hapsedilerek zincire vurulmuş ve hicret etmesine 
izin verilmemişti. Hudeybiye Antlaşması’nda Mekkelilerin temsilcisi olan 
babası Süheyl b. Amr ile Hz. Peygamber anlaşma konularını görüşüp yazılı 
metni imzaya hazır hâle getirdikleri sırada Mekke’de hapsedildiği yerden 
kaçan oğlu Ebu Cendel’in, ayaklarındaki zincirleri sürüyerek geldiği gö-
rüldü. Bunun üzerine Süheyl, Hz. Peygamber’den antlaşma gereğince oğ-
lunun iadesini istedi. Hz. Peygamber anlaşmanın henüz imzalanmadığını 
ve Ebu Cendel’in istisna edilmesi gerektiğini söylediyse de Süheyl, bunu 
kabul etmedi ve oğlu iade edilmediği takdirde antlaşmayı imzalamayaca-
ğını söyledi. Hz. Peygamber onun kendi hatırı için anlaşma dışı tutulma-
sını istedi; fakat Süheyl, bunu da kabul etmedi. Bu arada oğluna işkence 
etmeyeceğine dair söz verdiği hâlde onu sürükleyerek götürmeye başladı. 
Müslümanları derin üzüntüye sevkeden ve “Yevmü Ebi Cendel” diye anı-

44 Nahl 16/91.
45 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, III: 134. 
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lacak olan bu olaya çok üzülen Peygamberimiz, Ebu Cendel’i teskin etme-
ye çalıştı ve Kureyşlilerle yaptığı anlaşmaya sadık kalacağına dair Allah 
adına söz verdiğini belirterek ona sabır tavsiye etti.46 Bu hadise Hz. Pey-
gamber’in uluslararası ilişkilerde ahde vefa göstermenin ne kadar önemli 
olduğunu göstermektedir. O (sas) anlaşma metnini henüz yazılı hale ge-
tirmemiş olmasına rağmen sözle de olsa anlaşma metnine sadık kalmış ve 
bunu stratejik bir hamle olarak düşünmüştür.

Resûlullah’ın ahde vefa örneği kabilinden sayılacak bir başka örnek 
de; Medine şehir halkı içinde yaşayan Yahudilerle yapmış olduğu Medi-
ne Vesikası’dır. Resûlullah Medine’ye geldiğinde buradaki Arap kabileler 
bir süre sonra İslâmiyet’i benimsemişler, geriye yalnız Yahudiler kalmıştı. 
Onlara karşı hiçbir önyargı taşımadığını her haliyle gösteren Hz. Peygam-
ber, Medine Vesikası’nda, herkesin barış içinde yaşayacağı, şehir dışından 
gelen saldırılara karşı birlik olunacağı, Yahudilerin dinlerinde serbest ola-
cağı, anlaşmazlıkların Hz. Peygambere götürüleceği ve onun hakem olarak 
kabul edileceği, iç güvenliğin sağlanacağı ve toplumun hayatını hukukî bir 
düzene kavuşturulacağı maddelerini içeren bir antlaşma imzalamıştı.

Resûlullah (sas) ile diğer kabile ve devletlerarasında yapılan ant-
laşmalar hiçbir zaman Müslümanlar tarafından bozulmamıştır. Bu husu-
sa işaret eden ayet-i kerimede, “Allah katında canlıların en kötüsü, inkâr 
eden ve bir daha da imana gelmeyenlerdir; kendileriyle antlaşma yapıldığı 
halde, her defasında Allah’tan korkmadan yaptıkları antlaşmayı bozanlar-
dır.”47 buyrulmuştur. Ayetin hangi yabancı kabilenin antlaşmaya riayet et-
mediğine dair farklı rivayetler bulunmakla birlikte kaynaklar Yahudi Kay-
nuka kabilesinin üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu kabile veya kabileler Hz. 
Peygamber’le az önce ifade edildiği üzere saldırmazlık, hak ve hukuka 
saygı, düşmanla işbirliği yapmama gibi konularda antlaşmalar yapmışlar 
sonra da bozmuşlardır.48 Hz. Peygamber de hukuki yönden bağlayıcılığı 
olması münasebetiyle antlaşmalara riayet etmeyenleri cezalandırmak ve 
diğerleri içen de caydırıcı bir örnek oluşturmak üzere sert tedbirler almıştır.

46 Vâkıdî, Kitâbü’l-Meğâzî, (Beyrut: Âlemu’l-Kütüb, 1983), I: 244; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târih 
(Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1987), I: 314.

47 Enfal 8/56-57. 
48 İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, III: 68.
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Elçilik Münasebetleri
Devletlerin birbirleriyle sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel vb. mü-

nasebetlerde bulunması, uluslararası ilişkilerin bir gereğidir. Bu ilişkiler, 
devleti temsil eden elçiler vasıtasıyla yapılır. İslâm hukuku literatüründe, 
İslâm ülkesinde, ülke vatandaşı olmayan bir gayr-i müslime bulunma gü-
vencesi veren işlemin adı “emân”dır. Dinimizde yabancı ülkeden gelenle-
rin emniyet içinde olmaları tavsiye edilir. Bu hususa, “Eğer müşriklerden 
biri senden eman dilerse eman ver. Ta ki Allah’ın kelâmını dinlesin. Sonra 
onu emin olduğu yere kadar ulaştır.”49 ayetiyle işaret edilmiştir.

Resûlullah (sas) yabancı devlet adamlarına ve kabile reislerine gön-
dereceği elçileri, en liyakatli ve muktedir kişiler arasından seçer, onlarda 
özellikle ahlâki donanım, ikna gücü, idrak kabiliyeti, dürüstlük, bilgi, hita-
bet yeteneği gibi vasıflar olmasına dikkat ederdi. Suriye, Irak ve Habeşis-
tan’a elçi gönderirken daha önce o bölgelere gitmiş olanları tercih ederdi. 
Elçilerin gönderildikleri ülkelerin dilini bilmelerine dikkat edilirdi. Örne-
ğin; Zeyd b. Sâbit’e İbranice öğrenmesini emretmişti. Çünkü Resûlullah 
(sas) Medine’ye hicret ettikten ve İslam devletini inşa ettikten sonra, başta 
civardaki Yahudilerden olmak üzere çeşitli milletlerden heyetler ve mek-
tuplar geliyordu. Zeyd b. Sabit çok zeki bir gençti ve kısa zamanda sureleri 
ezberleyebiliyordu. Bir defasında Resûlullah Zeyd’e, “Ey Zeyd, Yahudile-
rin yazısını öğren. Çünkü Yahudilerin bana yazdıklarına güvenemiyorum.” 
dedi. O zamanlar Yahudilerden gelen mektupları yine Medine’de bulunan 
bazı Yahudiler tercüme ediyordu. Rivayetlere göre Zeyd b. Sabit İbranice 
okuma ve yazmayı on beş günde öğrenmiştir.50

Hicretten hemen sonra diplomatik faaliyetlere başlayan Hz. Pey-
gamber bu maksatla elçiler göndermiştir. Habeşistan’a hicret eden Müs-
lümanların kendilerine teslim edilmesi için Necâşî’ye elçilik heyeti gön-
dermesi de bunun örneklerinden biridir. Ayrıca hicretin 6. yılında (628) 
Mekkeli müşriklerle yaptığı Hudeybiye Antlaşması’ndan sonra devrin 
nüfuzlu hükümdarlarından altısına İslâm’a davet mektupları göndermiştir. 
Bu mektupları götüren İslâm’ın ilk elçileri ve nezdine gittikleri hükümdar-
lar şunlardır: Habeş Meliki Necâşî’ye Amr b. Ümeyye ed-Damrî, Bizans 
49 Tevbe 9/6.
50 Tirmizî, “İstizan”, 22; Ebû Dâvud, “İlim”, 2; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, V: 136.
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İmparatoru (Kayser) Herakleios’a Dihye b. Halîfe el-Kelbî, Mısır Hüküm-
darı Mukavkıs’a Hâtıb b. Ebû Beltea, Sâsânî İmparatoru (Kisrâ) Hüsrev 
Pervîz’e Abdullah b. Huzâfe es-Sehmî, Belkâ Valisi Hâris’e Şücâ’ b. Vehb 
el-Esedî, Yemâme Hâkimi Hevze b. Ali el-Hanefî’ye Selît b. Amr el-Â-
mirî.51

Bu elçilerden başka Gassân Meliki Hâris b. Ebî Şimr’e Şücâ’ b. 
Vehb el-Esedî,52 Busrâ melikine Hâris b. Umeyr el-Ezdî,53 Uman hâkimleri 
Ceyfer b. Cülendâ ve Abd b. Cülendâ kardeşlere Amr b. Âs,54 Bahreyn 
Valisi Münzir b. Sâvâ’ya da Alâ b. Hadramî yine İslâm’a davet amacıyla 
gönderilmişlerdir.55

Bu davet mektuplarının sebebiyle de Medine’ye 9 (630) yılında İs-
lâmiyet’i kabul ettiklerini bildirmek üzere pek çok elçilik heyeti gelmiş 
ve bundan dolayı o yıla “senetü’l-vüfûd” denilmiştir. Bir elçi heyeti gel-
diğinde, bizzat Resûlullah’ın yetiştirdiği teşrifat görevlileri onlara huzura 
nasıl kabul edileceklerini anlatır ve Hz. Peygamber’in önünde yapmama-
ları gereken davranışlar hakkında uyarıda bulunurlardı. Resûl-i Ekrem ile 
görüşmek isteyen elçilerin hâcib (mabeyinci) tarafından usul öğrenmeleri 
için bekletildikleri de olurdu.56 Hz. Peygamber elçileri mescidde “üstüvâ-
netü’l-vüfûd” (elçiler sütunu) denilen yerde kabul eder, en güzel elbiseleri-
ni giyer, ashabın ileri gelenlerine de güzel giyinmelerini söylerdi.57 Resûl-i 
Ekrem savaş döneminde de elçileri karargâhında kabul eder ve onlara im-
kân ölçüsünde izzet ve ikramda bulunurdu.

Hz. Peygamber, elçilik heyetlerinin sınırda karşılanmalarını ve Me-
dine’ye gelinceye kadar kendilerine refakat edilmesini ister, kendisi de 
onları kaldıkları yerde her gece ziyaret ederdi.58 Elçiler asla öldürülmez 
51 İbn Sa’d, et-Tabakâtu’l- Kübrâ (Beyrut: Dâru Sadr, 1957), I: 258.
52 Ebu’l-Ferec Abdurrahman İbnü’l-Cevzî, el-Muntazam fî Târihi’l-Ümem, thk. Abdulkadir Atâ, 

(Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1992), III: 274. 
53 İbn Asâkir, Ebu’l-Kâsım Ali, Târîhu Medineti Dımaşk, thk. Ali Şirî, (Beyrut: Dâru’l-Fikr, ts.), XI: 

464. 
54 Vâkıdî, Muhammed b. Amr, er-Ridde, thk. Yahya el-Cebûrî, (Beyrut: Dâru’l-Garbi’l-İslâmî, 

1992), I: 55; İbn Kesîr, Ebu’l-Fidâ İsmail, el-Bidâye ve’n-Nihâye, (Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1986), 
IV: 273. 

55 Celaleddin es-Süyûtî, Abdurrahman b. Ebî Bekir, Târîhu’l-Hulefâ, thk. Hamdi Daşdemir, (Kahire: 
Mektebetü Nezzar Mustafa, 2004), I: 62. 

56 İbn Hacer el-Askalânî, el-İsâbe fî Temyîzi’s-Sahâbe, III: 353.
57 İbn Sa’d, et-Tabakâtu’l- Kübrâ, IV: 346.
58 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târih, I: 168.
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ve hırpalanmazdı; hatta onlara hakaret edilmesine dahi izin verilmezdi. 
Resûlullah’ın peygamberlik iddiasında yalancı Müseylime’nin elçilerine 
söylediği, “Eğer elçi olmasaydınız başlarınızın kesilmesini emrederdim” 
sözü,59 elçilerin dokunulmazlığı konusunda İslâm hukukunun verdiği gü-
vencenin açık ispatıdır.

Kendi nazik davranışını karşısındakilerden de bekleyen Resûlullah, 
İran’a gönderdiği elçi Abdullah b. Huzâfe es-Sehmî’nin Kisrâ tarafından 
iyi karşılanmaması ve bilhassa İslâm’a davet mektubunun devletlerarası 
teamüle aykırı olarak parçalanması karşısında, “Allah da onun mülkünü 
parçalasın” şeklinde ağır bedduada bulunmuştur.60

Diplomatik münasebetlerde hediyeleşme eski bir âdet olduğundan 
Hz. Peygamber de elçilerin getirdikleri hediyeleri kabul etmiş, onlara kar-
şılık vermiş ve bunu ashabına da tavsiye etmiştir. Kâdî İyâz, Hz. Peygam-
ber’in (sas) gelen değerli hediyeleri kabul ettikten sonra ihtiyaç sahiplerine 
dağıttığını belirtmektedir.61

Sonuç
Sîret ve siyer Hz. Peygamber’in hayatı, onun hayatını konu edinen 

bilim dalı ve bu dalda yazılan eserler için bir terim olarak kullanıldığı gibi 
İslam hukukçuları da, İslam devletinin diğer devletlerle ilişkilerinde takip 
edeceği tutum ve siyaseti, Hz. Peygamber (sas) ve onun raşit halifelerinin 
(rah) aynı konuda ortaya koydukları tavır, hareket, davranış ve tuttukları 
yoldan istinbat ettikleri için bu anlamda siyer kelimesini de kullanmışlar-
dır.

İslâm devletinin dış ilişkileri; siyasî, iktisadî ve kültürel hangi bo-
yutta olursa olsun İslâm davetini ve tebliğini yüklenmek esası üzerine 
oturtulmuştur. Savaşta veya barışta, komşuluk ilişkilerinde, ticarette veya 
bunun dışındaki bütün ilişkilerde İslâm daveti her zaman ön planda olmuş-
tur. Dolayısıyla Resûlullah’ın uluslararası ilişkiler siyasetinin en önemli 
ayağını İslam daveti oluşturmaktadır. Bu sebeple Hz. Peygamber, içinde 

59 Ebû Dâvûd, “Cihâd”, 154. 
60 İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, IV: 430; İbn Sa’d, et-Tabakatü’l-Kübrâ, I: 259, II: 163, IV: 

189-190. 
61 Kâdi İyad, eş-Şifa bi Tarifi Hukûki’l-Mustafa, y.y. ts. 160-161.
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bulunduğu mücadelede kendisine emredilenden asla taviz vermeyeceğini 
herkese ilan etmiştir.

İslam dini getirdiği hukuki ilkelerde ahlâk ilkelerini kendisinden 
ayrı tutmamıştır. Dünya tarihinde kendi din ve milletinden olmayan insan-
ların yaşama hakkına, can, mal, namus, akıl ve inanç güvenliğine en fazla 
değer veren din İslamiyet olmuştur. Hukukîlik, uluslararası ilişkilerin, İsla-
miyet’in temel kaynakları esas alınarak düzenlenmesi ve gerçekleştirilme-
si anlamına gelmektedir. Dolayısıyla hukukîlik ilkesiyle kastedilen, ulusla-
rarası ilişkilerin yine İslam hukukunun prensiplerine göre tanzim edilmesi 
ve İslam toplumunun maslahatın esas alınmasıdır.

Hz. Peygamber (sas) her zaman adaletli davranmış, Müslümanlar-
dan da buna titizlikle uymalarını istemiştir. Hatta savaş halinde dahi yaşlı-
lar, kadınlar ve çocukların öldürülmesi, ölülerin bedenlerine işkence yapıl-
ması yasaklanmıştır.

İslam’a göre kimse dilinden, ırkından, renginden ve doğduğu toprak-
lardan dolayı üstün değildir. Allah katında üstünlük ve şeref, sahip olunan 
takva ölçüsündendir. Kişilerin sahip olduğu toplumsal, ekonomik ve statü 
konumu, onun bir başkası üzerinde üstünlüğü anlamına gelmemektedir.

İslam hukuku, Müslümanların gayr-i müslimlerle olan ilişkilerinde 
barış halini aslolan durum olarak kabul eder. Savaş hali, ancak İslam ve 
İslam toprakları için bir tehdit söz konusu olduğu zaman meydana gelir. 
Barışın sağlanması ve sürdürülmesi için devletlerarası anlaşmalar, sağlam 
bir vasıta olarak kabul edilir. İslam hukuku, anlaşmalara uymayı Allah’ın 
emrinin gereği sayar.

İslam, ahde vefayı hem Müslümanlar hem de gayr-i müslimler hak-
kında uyulması gereken bir prensip olarak kabul etmiştir. Bu esas, devlet-
lerarası antlaşmaları kapsamına aldığı gibi örf ve buna dayalı olan genel 
ahlaki prensipleri de kapsamına almaktadır. Dolayısıyla devletlerarası iliş-
kilerde ahde vefa sadece yazılı antlaşmalar bağlamında düşünülmemelidir.
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Yedinci  Bölüm

Hz. Peygamber’in Ahlakının Şiir ve  
Edebiyata Yansıması





Şiirlerle Hz. Peygamber

Ramazan ŞAHAN*

Giriş
571 yılında Mekke’de doğan ve “Ebû Tâlib’in Yetimi” diye bilinen 

Muhammed (sas), 610 yılında Hira mağarasında kendisine vahiy gelmeye 
başlamasıyla birlikte bambaşka bir hüviyete bürünmüş, o artık peygamber-
ler sultanı, kâinatın gözbebeği Hz. Muhammed Mustafa olmuştur. 

Allah (cc), Peygamberimiz (sas) Hz. Muhammed’i Kur’ân-ı 
Kerîm’de övmüş,1 Tevrat’ta ismi Muhammed; İncil’deki ismi Ahmed diye 
bildirilen iki cihan serveri o Yüce Nebi, Allah Resûlu ve seçkin bir kul 
(Mustafa) olarak “Makâm-ı Mahmûd”2 denilen övgü ve sevgi makamını 
elde etmiştir. Bütün bu özellikleriyle O’nu gökte melekler; yerde insanlar 
sevmiş ve övmüştür. O’na dair binlerce eser yazılmıştır. Herkes kendi açı-
sından onu övmeye çalışmış fakat O’nu Allah (cc) dışında hiç kimse layık 
olduğu şekliyle övememiştir.

Peygamberimiz (sas) beşerin zirvesinde bir beşer, örnek ve model 
insandır. “Hiç şüphesiz sen yüce bir ahlak üzeresin!”3 tarzında ilahî övgüye 
mazhar olan Peygamberimiz, Allah’a (cc) ve ahiret gününe inananlar için 
numune-i imtisaldir.4 Kendi ifadeleriyle “ahlakî erdemleri” tamamlamak 

*  Dr. Öğr. Üye. Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi ramsahan@gmail.com

1 Tevbe 9/128; Enbiya 21/107; Kalem, 68/4; vs.
2 İsra 17/79.
3 Kalem 68/4.
4 Ahzâb 33/21.
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için gönderilen5 Peygamberimiz her türlü övgüye layık olup bu övgüde de 
beşerin takatinin fevkindedir. Onun kendine has özelliğini Seyyid Ahmed 
b. es-Sabbâr el-Meclisî isimli Arap şair bir şiirinde şöyle dile getirmiştir:

“Muhammedün beşerün lâ ke’l-beşer.
Bel hüve ke’l-yakûti beyne’l-hacer.”6

محمد بشُر ل كالبَشِر 
 بْل هَو كالياقوِت بين الحجِر.

“Muhammed bir insandır ama sıradan bir beşer gibi değildir. 
Aksine o çakıl taşları arasında yakut gibidir.”

Bu mısralarda dile getirildiği gibi, O’nunla diğer insanlar arasındaki 
fark yakutun çakıl taşına üstünlüğü gibidir.

O’nu övenlerden bir zümre de şairlerdir. Kendi döneminden başla-
mak üzere günümüze kadar binlerce şair onu övmeye, hilkat güzelliklerini 
ve ahlakî özelliklerini şiirlerinde anlatmaya çalışmışlarsa da hiçbiri onu 
tam anlamıyla anlatabilmiş değildir. Aslında onu anlatmaya çalışan şairler 
onunla kendi şiirlerine bir edebi güzellik katmaya çalışmışlardır. Nitekim 
Hasan b. Sabit7 bunu şöyle ifade etmiştir:

“Mâ in medahtü Muhammeden bi makâlâtî
Lâkin medahtü makâlâtî bi Muhammedin”8

ما إن مدحت محمدا بمقالتي- لكن مدحت 
مقالتي بمحمد.

“Ben kelamımla Hz. Muhammed’i (sas) övmedim. 
Ancak Hz. Muhammed ile kelamımı yücelttim.”

Bu beyitte anlatılan durum, bizde Fuzuli’nin (1483-1556) diliyle en 
veciz halini almıştır:

“Yümn-i na’tünden güher olmış Fuzûlî sözleri
Ebr-i nîsândan dönen tek lü’lü-i şehvâra su”
Yani “Nisan yağmurunun inci tanesine dönüşmesi gibi senin naatini 

söylediği için Fuzulî’nin sözleri inciye dönüştü.” Su Kasidesi’nden alınan 
bu beyitte de Fuzulî, sözlerinin güzelliğini Peygamberimizi öven “naat”a 
bağlamaktadır.
5 Muvatta, “Hüsnü’l-Hulk”, 8.
6 eş-Şankıtî, el-Vesît fî Terâcimi Udebâi Şenkît (Mısır: eş-Şirketu’d-Duveliyyetu li’t-Tıbâati 

,1422/2002), 359.
7 Hassan b. Sabit’in Peygamberimiz (sas) hakkında yazdığı çeşitli şiir ve mersiyeler için bk. Faruk 

Çiftçi, “Hassân b. Sabit’in Hz. Peygamber İçin Söylediği Mersiyeler”, KSÜ. İlahiyat Fakültesi 
Dergisi 4 (2004), 79-95.

8 es-Seyyid Mursî Ebû Zikrî, el-Mekâl ve Tatavuruhu fî’l-Edebi’l-Muâsır, (Kahire: Dâru’l-Meârıf 
1403/1982), 11; Hüseyin Ali, et-Tahrîru’l-Edebî,  (Rıyâd: Mektebetu’l-Ubeykân, 1425/2004), 
159; İbnu’l-Esîr, el-Meselu’s-Sâir fî Edebi’l-Kâtibi ve’ş-Şâir, (Beyrut: el-Mektenetu’l-Asrıyye, 
1420/1999), II: 357.
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Bizzat Peygamberimizin huzurunda kendisini öven Hassan b. Sa-
bit, Abdullah b. Revaha gibi şairlerle başlayan bu şiirlerle Kâinâtın Sul-
tanı’nı övme geleneği, Kasîde-i Bürde ile devam edip günümüze kadar 
süregelmiştir. Sahabe-i kiramla başlayan bu gelenek Türk edebiyatına da 
yansımış, asırlardır yazılan bu naatlerle müthiş bir edebî hazine oluşmuş-
tur. Türkçemizde de mevlid, miraciye ve hilye gibi türleri olan binlerce 
naat yazılmış, O’na dair yazılan bu tür şiirler “naat” ve “güldeste” tarzında 
kitaplar halinde basılmıştır.

Günümüzde internet vb. elektronik-dijital ortamlarda O’nunla ilgili 
çeşitli şiirler yer almaktadır. Google veya herhangi bir kütüphanenin ara-
ma motoruna Şiir ve Hz. Muhammed veya Şiir-Hz. Peygamber yazıldığı 
zaman yüzlerce şiirle karşılaşılacaktır. Ne var ki, bahsi geçen bu şiirlerin 
tamamını bir sempozyum ortamında sunmak zaman ve zemin açısından 
mümkün olmadığından burada sadece örnek kabilinden birkaç şiir sunula-
cak, yer yer bazı değerlendirmelerde bulunulmuştur. Sunulan şiirlerde de 
daha çok onun ahlakî yönüne vurgu yapan şiirlerden örnekler seçilmiştir.

Arap edebiyatında olduğu kadar diğer dillerde ve özellikle Türk İslam 
Edebiyatında da Peygamberimizi övmek için yüzlerce şiir yazılmıştır. Takdir 
edilmelidir ki, tamamını burada zikretme şansımız yoktur. Özellikle Osmanlı 
döneminde ve Divan edebiyatında pek çok şaire ait çok muhteşem naatlar 
görürüz. Hatta sadece bu naatlardan oluşan divanlar bile bulunmaktadır.

Osmanlı öncesinde Yunus Emre’nin (638-720/12401320) sade diliy-
le zirveye ulaşan bu şiirlerle övgü geleneği divan edebiyatında aruz vez-
niyle, halk edebiyatında aşıklık geleneğinde yer alan hece vezniyle binler-
ce şiirin yazılmasına vesile olmuştur. Bu geleneğin dışında kalamayan ve 
her biri birer şair olan Osmanlı padişahları da şiirlerinde ona yer vermiş, 
sultanlık tacı yerine onun ayağının izini başlarında taşıma arzusunu dile 
getirmişlerdir. Osmanlıdan Cumhuriyete geçiş döneminde millî şairimiz 
Mehmed Akif Ersoy (1873-1936) da Safahat adlı eserinde onu öven şiirler 
yazarken Necip Fazıl Kısakürek (1904-1983) sırf onun hatırına 63 şiirden 
meydana gelen es-Selam adlı şiir kitabını yazmıştır. Bu gelenek Cumhuri-
yet döneminde de bozulmamış yine yüzlerce şair farklı tarz ve gelenekler-
de onu öven şiirlerini yazmaya devam etmiş ve etmektedir.
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Burada şunu da vurgulamakta yarar vardır. Peygamberimiz, âlemler 
için bir rahmettir.9 Şairler şiirlerinde onu her ne kadar övüp yüceltseler de 
nihayetinde o bir kuldur.10 Ona Allah (cc) dememek ve Allah’ın (cc) za-
tına has vasıfları ona yüklememek kaydıyla her türlü övgüye layıktır. Onu 
överken bu ölçüyü elden bırakmamak gerekir.

Allah (cc) isrâ ve miraç mucizesini anlatmadan önce kendisini Yü-
celer Yücesi Aşkın Varlık (Subhân / ُسْبَحاَن ) diye tarif ederken Peygambe-
rimizi “kulu/abdihi/ َعْبِدِه ” diye tarif etmektedir.11 Yine surenin sonunda da 
–hâşâ- Allah’ın çocuk ve ortak edinmediği, her türlü hamde layık olduğu 
ısrarla vurgulanır.12 İsra’ suresinin hemen ardından gelen Kehf suresinde 
de Allah, Peygamberimize kitap indirmiş olsa da inananlar şirke düşmesin 
diye Hz. Muhammed’in, O’nun kulu (“abdihi/ َعْبِدِه ”) olduğuna dikkat çe-
kilir.13 Çeşitli olağanüstü hâdiselerin anlatıldığı surenin sonu, yine insanlar 
şirke düşmesin diye, şu ayetle bitirilmiştir: “De ki: Ben, yalnızca sizin gibi 
bir beşerim. (Şu var ki) bana, İlâh’ınızın, sadece bir İlâh olduğu vahyolu-
nuyor. Artık her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, iyi iş yapsın ve Rab-
bine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın.”14

Bu bakış açısıyla zaman zaman şiirlerde bize abartılı gelen yönleri 
şiirdeki mübalağa sanatına hamletmek ve mecâzî anlamda algılamak ge-
rekir. Yoksa söylenen her söz hakîkî anlamında ele alırsak o zaman vah-
yin anlattığı Peygamberimizi yanlış anlamış ve tarihi gerçeklerle çelişmiş 
oluruz. Eğer ki bu gözle bakıp, Peygamberimizi alabildiğine yücelten 
“mevlîd” vb. şiirleri bu manayla okumazsak ya o şiirlerin şairlerini töhmet 
altında bırakırız ya da kendimiz yanlış neticelere varırız. Şiirlerde zaman 
zaman görülen bu aşırı yüceltmelerin şairin ona olan aşkından kaynaklan-
dığını göz ardı etmemek gerekir.15

9 Enbiya 21/107.
10 Fussilet 41/6.
11 İsrâ’ 17/1.
12 İsrâ 17/111.
13 Kehf 18/1.
14 Kehf 18/110.
15 Bu konuda özellikle şu eserin dikkatlice okunup anlaşılması gerekir: Mustafa Kara-Bilal Kemikli, 

Süleyman Çelebi ve Mevlîd (Yazılışı, Yayılışı ve Etkileri), (Bursa: Osmangazi Belediyesi, 2016). Bu 
kitap, Osmangazi Belediyesi’nin katkılarıyla 18-20 Ekim Tarihleri arasında Bursa’da düzenlenen 
Uluslararası Süleyman Çelebi ve Mevlid-Yazılışı, Yayılışı ve Etkileri – Sempozyumu’nda sunulan 
tebliğlerden oluşmaktadır.
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Meşhur Naatlardan Bazı Örnekler
Meşhur naatlara gelince, ilk sırada elbette Türkçe naatların zirvesini 

oluşturan Fuzûlî’nin (1483-1556) Su Kasidesi zikredilmelidir. Fuzûlî, Pey-
gamberimiz için yazdığı Su Kasîdesi’nde onu çeşitli yönleriyle övmüş, onun 
bazı özelliklerine vurgu yapmıştır. Su Kasîdesi’nin bazı beyitleri şöyledir:

Orijinal Hali
Günümüz Türkçesiyle şunu 

söylemektedir:

“Ravza-i kûyuna her dem durmayup eyler güzâr
Âşık olmış galibâ ol serv-i hoş-reftâra su”

Su, her zaman senin Cennet misâli 
mahallenin bahçesine doğru akar. 
Galiba o hoş yürüyüşlü, hoş salınışlı; 
serviyi andıran sevgiliye âşık olmuştur.

“Dest- bus-i arzusuyle ger ölsem dostlar
Kuze eylen toprağım sunun anınla yare su.”

Dostlarım! Onun elini öpmek arzusunu 
gideremeden ölürsem, öldükten sonra…
Toprağımdan bir testi yapın ve sevgiliye 
onunla su verin ki; hiç olmazsa 
mezar toprağımdan yapılan testi onun 
dudaklarına değsin.

“Seyyid-i nev-i beşer deryâ-ı dürr-i ıstıfâ16

Kim sepüpdür mucizâtı âteş-i eşrâra su”

İnsanların efendisi, seçme inci denizi 
(olan Hz. Muhammed’in s.a.v) mucizeleri 
kötülerin ateşine de su serpmiş, onları 
teskin etmiştir.

“Yâ Habîballah yâ Hayre’l beşer müştakunam
Eyle kim leb-teşneler yanup diler hemvâra su”

Ey Allah’ın sevgilisi! Ey insanların en 
hayırlısı! Susamışların (susuzluktan 
dudağı kurumuş hastaların) yanıp dâimâ 
su diledikleri gibi (ben de) seni özlüyor, 
senin için yanıyorum.

Sensin ol bahr-ı kerâmet kim şeb-i Mi’râc’da
Şebnem-i feyzün yitürmiş sâbit ü seyyâra su.

Sen öyle bir kerâmet denizisin ki mi’râc 
gecesinde, Feyzinin çiyleri sabit yıldızlara 
ve gezegenlere su ulaştırmıştır.17

Aziz Mahmud Hüdayî (950/1543-1038/1628) de Peygamberimize 
şu şekilde seslenmiştir:

Kudümün rahmet-u zevk-u sefâdır yâ Resûlallah
Zuhurun derd-i uşşâka devadır yâ Resûlallah!

16 Genel kanaat Peygamberimiz Hz. Muhammed evvelîn ve âhirînin seyyidi yani önceki ve sonraki 
tüm insanların efendisidir. Bütün şairler de olduğu gibi Fuzûlî de burada bu konuda varid olan 
hadislere telmihte bulunmuştur.  Örnek: “Hz. Peygamber şöyle buyurdu: Ben mahşer günü 
insanların efendisi olacağım, bundan daha büyük övünç de olamaz…”, (İbn Hibbân, Sahîhu İbn 
Hibbân, hadis no: 6465; Buhârî, Sahîhu’l-Buhârî, hadis no: 4712). Benzer manalarda varid olmuş 
diğer hadisler için bk.: Müslim, “Fezâil”, hadis no: 4223; Tirmizî, “Kitâbu’l-Menâkib”, hadis no: 
3616; İbn Huzeyme, “et-Tevhîd”, 2/593; Taberânî, “el-Mu’cemu’l-evsat”, 9: 2).

17 Adem Çalışkan, Fuzûlî’nin Su Kasîdesi ve Şerhi, (Ankara: DİB Yayınları, 1992), 136-138; 
İskender Pala, Su Kasidesi, (İstanbul: Kapı Yayınları, 2004), 75-78.
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Nebî idin dahî Adem dururken mâ-ı tîn içre18

İmâm-ı enbiyâ olsan revâdır Yâ Rasûlallâh!
Kemâl-i zümre-i kümmel senin nûrunla olmuştur
Vücûdun mazhar-ı tâm-ı Hudâdır Yâ Rasûlallâh!
Seninle irdiler zâte dahî envâ-ı lezzâte
İşin erbâb-ı hâcâte atâdır Yâ Rasûlallâh!
Hüdâyî’ye şefâat kıl eğer zâhir eğer bâtın
Kapuna intisâb etmiş gedâdır Yâ Rasûlallâh.
1028/1618 senesinde Malatya’da doğup 1105/1694 senesinde Limni 

Adasında vefât eden, Türkçe ve Arapça, manzum ve mensur pek çok eser 
yazan mutasavvıf şâir meşhûr Niyâzî Mısrî de onu şu şekilde anlatmıştır:

“Zuhûr’u kâinâtın ma’denîsin yâ Resûlallâh,
Rumûz’u Künt’ü kenz’in mahzenîsin yâ Resûlallâh.19

Beşer denen bu âlemde senin sûretle şahsındır,
Hakîkatta hüviyette değilsin yâ Resûlallâh.
Vücûdun cümle mevcûdâtı nice câmi olduysa,
Dahî ilmin muhît oldu kamûsun yâ Resûlallâh.
Dehânın menba’i esrâr ilm’i “min ledünnâ”dır,
Hakâyık ilminin sen mahremîsin yâ Resûlallâh.
Ne kim geldi cihâna hem dahî her kim geliserdir,
İçinde cümlenin ser’askerîsin yâ Resûlallâh.
Cihân bağında insan bir şecerdir gayrılar yaprak.
Nebîler meyvedir sen zübdesisin yâ Resûlallah.
Şefâat kılmasan varlık Niyâzî’yi yoğ iderdi.
Vücûdun zahmının sen merhemisin yâ Resûlallah.”20

18 “O peygamber iken Âdem, su ve çamur arasında bulunuyordu.” Bu konuya işaret eden hadis, farklı lafızlarla 
şu kaynaklarda yer almaktadır: Ahmed b. Hanbel, Müsned, 34: 202 (20596); Tahâvî, Şerhu Müşkili’l-Âsâr, 
15: 231; Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek, 2: 656, Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, 8: 228; Taberânî, el- 
Mu’cemu’l-Kebîr, 20: 353. Ancak bu hadisin sıhhati noktasında birtakım tartışmaların olduğunu burada 
belirtmekte fayda vardır. Hadisle alakalı değerlendirmeler için bk. Muhammed b. Abdirrahman es-Sehâvî, 
el-Ecvibetu’l-mardiyye fîmâ suile’s-Sehâvî ‘anhu mine’l-ehâdîsi’n-nebeviyye, thk. Muhammed İshak, 
Muhammed İbrahim, (Riyâd: Dâru’-râye, 1418/1997) 1: 167; Ahmed b. Abdi’l-Halîm İbn Teymiyye, 
Mecmûu’l-Fetâvâ, (Riyâd: Vizâretu’ş-şuûni’l-İslâmiyye ve’d-da’ve, 1425/2004) 2: 147.  Bu hadîsin 
kullanımı için bk. Yeniterzi, Dîvan Şiirinde Na’t, (Ankara: TDV Yayınları, 1993), 152-153.

19 Burada “Ben gizli bir hazîne idim. Bilinmek istedim ve halkı yarattım.” (Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, II: 
132, H. No: 2016) hadisine telmih vardır. Bu hadîsin değerlendirilmesi için bk. Yeniterzi, Dîvan 
Şiirinde Na’t, 151-152.

20 Niyâzî Mısrî, Divan‐ı İlâhiyyat ve Açıklaması, haz. İsmail Hakkı Altuntaş, (İstanbul: Gözde 
Matbaacılık Mücellit Reklam Hizmetleri, 2010), III: 308. Niyazî Mısrî’nin hayatı, eserleri 
ve Peygamberimize dair diğer şiirleriyle ilgili bk. Musa Yıldız, “Niyâzî Misrî’nin Şiirlerinde 
Peygamber Tasviri”, Kültür Coğrafyamızda Hz. Muhammed, Uluslararası Sempozyum (Orta 
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Yine Nabi’nin (1641-1712) “Sakın Terk-i Edebten” diye başlayan 
naatı, hikayesi ve de dili açısından muhteşemdir.

Orijinal Hali Günümüz Türkçesiyle şunu 
söylemektedir:

Sakın terk-i edebden kûy-ı Mahbûb-i Hudâ’dır bu
Nazargâh-i ilâhidir, Makam-ı Mustafâ’dır bu

Muraât-ı edep şartıyla gir Nâbî bu dergâha
Metâf-ı Kudsiyandır cilvegâh-ı enbiyâdır bu.

Edebi terk etmekten sakın! Zira 
burası Allah’ın habîbinin beldesidir.
Burası Hak Teala’nın daima 
nazar kıldığı yerdir. Muhammed 
Mustafa’nın makamıdır. 
Ey Nâbî! Bu dergâha edebin 
şartlarına dikkat ederek gir. Sakın 
edebi basite alma.
Burası, büyük meleklerin 
etrafında pervane gibi döndüğü, 
peygamberlerin eğilip eşiğini öptüğü 
bir yerdir.

Şeyh Galib’in (1757-1799) meşhur şiirinden bir kıtayı arz etmek ge-
rekirse şunu okuyabiliriz:

Sultân-ı rüsûl, şâh-ı mümeccedsin Efendim!... 
Bîçârelere devlet-i sermedsin Efendim!... 
Dîvân-ı İlâhîde ser-âmedsin Efendim!... 
Menşûr-ı le’amrükle mü’eyyedsin Efendim!... 
Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammed’sin Efendim! 
Hak’dan bize sultân-ı mü’eyyedsin Efendim!..21

“Resullerin Sultanısın, şereflendirilerek övülmüş Şahsın Efen-
dim!...” diyerek Naat’ına başlayan Şeyh Galip’in vermek istediği mesaj 
çok açıktır: Son Peygamber Hz. Muhammed Allah tarafından şereflendiri-
lerek övülmüş ve peygamberlerin en başı yani sultanı kılınmıştır. Sonra sen 
çaresizlerin çaresisin Efendim diyor. Peygamberimizin Divan-ı İlâhî’de-
ki konumuna dikkat çekerek Hicr Suresi’nin 72. ayetine (لََعْمُرَك) telmihte 
bulunuyor.22 Yani “Resulüm! Ömrüne yemin olsun ki…Senin hayatın çok 
önemlidir…Ona dikkat çekerek derim ki…” 

“Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammed’sin Efendim!

Asya, Kafkasya ve Balkanlar) (7-8 Mart 2009), Adapazarı-Sakarya, 2011, II: 379-394.
21 Şeyh Gâlip Divânı, Haz. Muhsin Kalkışım, (Ankara: Akçağ Yayınları, 1994), 187.
22 Bu ayetin divan şiirinde kullanımı için bk. Yeniterzi, Dîvan Şiirinde Na’t, 106-107.
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Hak’dan bize sultân-ı mü’eyyedsin Efendim!...”
Tamamını burada sunamayacağımız şiirin başka bir kıtasında da 

şöyle diyor:
“Hutben okunur minber-i iklim-i bekâda.
Hükmün tutulur mahkeme-i rûz-i cezâda.
Gülbang-i kudûmün çekilir arş-ı Hüda’da.
Esmâ-i Şerifin anılır arz u semada.
Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed’sin Efendim.
Hak’tan bize Sultan-ı müeyyedsin Efendim”
Altı mısralı yazılan bu şiir de gerçekten aşkın zirve noktasında sem-

bol şiirlerden biridir.
Yaman Dede’nin (1887-1962) şu naatını duymayanımız yoktur sa-

nırım:
“Gönül hun oldu şevkinden boyandım ya Rasulallah,
Nasıl bilmem bu nîrana dayandım ya Rasulallah,
Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Rasulallah,
Cemalinle ferahnâk et ki yandım ya Rasulallah”
Yaman Dede’nin bu şiiri adeta bir alev gibi yanmakta ve asırlardır 

yürekleri tutuşturmaktadır.
Osmanlı’nın sadece şair, edebiyatçı veya mutasavvıfları değil, aynı 

zamanda kıt’alara hükmeden sultanları da Allah’a kul ve ona ümmet ol-
duklarını ispatlarcasına şiirlerinde onu övmüş ve bağlılıklarını arz etmiş-
lerdir. Böylece sadece maddi alanda değil de söz sanatında da her biri birer 
sultan olduğunu izhar etmiştir. Burada Osmanlı padişahlarından da birka-
çının yazdığı şiirlere örnek kabilinden yer vermek gerekir. Mesela; çağ 
kapayıp çağ açan Avnî mahlaslı Fatih Sultan Mehmed Han (1432-1481) 
ona olan bağlılığını bir gazelinde şu şekilde dile getirmiştir:

İmtisâl-i “câhidû fillah” oluptur niyyetüm23

Din-i İslam’ın mücerred gayretidür gayretüm.
Fazl-ı Hakk u himmet-i cünd-i ricalullah ile
Ehl-i küfrü serteser kahreylemktür niyyetüm

23 Hac 22/78. ayete telmih vardır. “Allah uğrunda, hakkını vererek cihad edin.” Bu tarzda dört yerde 
emir kipinde gelmesine rağmen Sultan Fatih’in özellikle Hac suresindeki bu emri seçmesi de 
manidardır. Çünkü bu surede daha önce geçen ayetlerde (22/38-41) zulme karşı başkaldırı, direniş 
ve bunun gerekçeleri de vurgulanmaktadır.
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Enbiya vû evliyaya istinadum var benüm
Lütf-i Hak’dandur heman ümmid-i feth u nusretum
Nefs ü mal ile n’ola kılsam cihanda içtihad
Hamdülillah var gazaya sad-hazaran rağbetüm
Ey Mehemmed, mucizat-ı Ahmed-i Muhtar ile
Umarum galib ola a’day-ı dine devletüm”

Bu şiirde “cihad ediniz!” ilâhî emrine itaatten başka gayesinin ol-
madığını beyan ederek söze başlayan Sultan Fatih, Hz. Muhammed’in 
müjdeli haberleri ve mucizeleriyle din düşmanlarına galip geleceğine olan 
inancını vurgulayarak bitirir. Zaten bunu diyen zat Peygamberimizin müj-
desine nail olabilmek için sürekli İstanbul hayaliyle yaşamış, daha baştan 
Rumeli Hisarı’nı yaptırırken Arapça Muhammed (محد) planına göre yap-
tırmış, adeta İstanbul’u fethetmeden önce boğaza Hz. Muhammed’in müh-
rünü vurmuştur. Böyle bir kişinin Peygamberimize aşık olmaması zaten 
düşünülemez.

Selimî mahlasıyla şiirler yazan Yavuz Sultan Selim Han (1467-
1520) da “El-Meded” adlı şiirinde şunu söylemiştir:

Ey cemâl-i nûr-i çeşm-i evliyâ
El-meded ey ma’den-i nûr-i Hudâ
Hâk-i pây-i tûtiyâ-yı asfiyâ
Elmeded ey ma’den-i nûr-i Hudâ

Kimse sensiz bulamaz Hakk’a vusûl
Feyz-i lûtfunla olur merd-i kabûl
“Rahmeten li’l-âlemîn”sin yâ Resûl
El-meded ey ma’den-i nûr-i Hudâ

Eyledim bî-had cürüm ile cerîm
Oldum eşhâs-ı hevâ ile nedîm
Eyle isyânım şefâat yâ Kerîm
El-meded ey ma’den-i nûr-i Hudâ

Ey kerem-kân-ı Resûl-i Kibriyâ
Kemterindir bu Selîmî pür-hatâ
Dergehinden ilticâ eyler atâ
El-meded ey ma’den-i nûr-i Hudâ

Muhibbî mahlasıyla yazan Kânûnî Sultan Süleyman (1494-1566) da 
efendisine şunları arz etmiştir:
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“Nûr-ı âlemsin bugün hem dahi mahbûb-ı Hudâ
Eyleme âşıkların bir lahza kapından cüdâ
Gitmesin nâm-ı şerîfîn bu dilimden dem-be-dem
Dertli gönlüme devâdır cân bulur ondan safâ
Umaram her bir adın başka şefâat eyleye
Ahmed ü Mahmûd Ebu’l-Kâsım Muhammed Mustafâ
Çünkü denildi ona “Ve’ş-Şems” dahi “Ve’d-Duhâ”
Rûyuna alnına mihr ü mâhı benzetsem nola
Bu libâs u hây hûy u tantana nedir dilâ
Eğnine hil’at yeterken bir palâs u bir abâ
Cürm ü isyanım bir birundur gerçi hadden serverâ
Sen şefaat kânısın geldim sana şefkat uma
Bu Muhıbbî tövbe eyler tövbesin eyle kabul
Fitne-i şeytândan sakla onu yâ Rabbenâ.24

Kanûnî bu şiirde bir mısraya Efendimizin dört ismiyle bir künyesini 
yerleştirerek her birinden ayrı ayrı şefaat beklemektedir.

Ayrıca “ve’ş-Şems” ve “ve’d-Duhâ” tabirleriyle de Peygamberimi-
zin gül cemalinin güneş gibi parlak ve güzel oluşuna telmih yapmaktadır. 
Zaten edebiyatta bu benzetme gelenek halini almıştır.25 Şems sûresi güne-
şin etrafa ısı ve ışık saçtığını yani bir nevi hayat kaynağı olduğunu vurgu-
larken, Duhâ suresi de hem güneşin parlaklığı hem de Peygamberimizin 
Allah katındaki değerini anlatması sebebiyle Efendimiz ve Duhâ suresi 
arasında benzerlik kurulmuştur.26

Ayrıca etrafa ışık saçması nedeniyle dolunay da Peygamberimize 
benzetilmiştir. Zaten Kur’ân-ı Kerîm’de güneşe “sirâc/alev alev yanan 
kandil”, aya “münîr/aydınlatıcı” tabirleri kullanılırken,27 Peygamberimize 
iki tabir bir arada kullanılmış hem “sirâc” hem de “münîr” denilmiştir.28

Bahtî mahlasıyla şiirler yazan Sultan Birinci Ahmed Han (1590-
1617) da bugün halen Sultanahmet Camii’inde bir levha halinde asılı duran 
kıtasında şöyle demiştir:
24 Kanuni Sultan Süleyman, Muhibbi Divanı, haz. Kemal Yavuz-Orhan Yavuz, (İstanbul: Türkiye 

Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2016), 1:142-143.
25 Şems sûresinin Peygamberimizi (sas) anlatmada bir teşbih unsuru oluşu hakkında geniş bilgi için 

bk. Emine Yeniterzi, Dîvan Şiirinde Na’t 134.
26 Yeniterzi, Dîvan Şiirinde Na’t, 136.
27 Furkân 25/61; Nûh 71/16; Nebe’ 78/13.
28 Ahzâb 33/46.
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“N’ola tâcım gibi başımda götürsem dâim
Kadem-i resmini ol Hazret-i şâh-ı Resûlün
Gülü gülzâr-ı muhabbet o kadem sâhibidir
Ahmedâ durma yüzün sür kademine o gülün.”
Sultan III. Selim Han (1761-1808) da Peygamberimize olan bağlılı-

ğını, ona hizmetkar olmayı bütün rütbelerin üzerinde görmekte, galakside 
padişah olsa bile umurumda olmadığını belirtmektedir. Bütün arzusunun 
kapısında bir hizmetkâr olabilmektir deyip şu beyti söylemiştir:

“Felekte pâdişah olsam da etmem itibâr ancak
Kapında kulluğumdur bana matlab yâ Resûlallah”

Gerçekten Divan edebiyatı, naat konusunda bir ummandır. Yüzlerce 
şairin muhteşem naatları arasında adeta kendinizi kaybedersiniz. Bu şiir 
ummanında Hz. Peygamberi aramak, anlamak ve şiirin efendisi olan naat-
ları bilmek, bu dili yaşamak anlayan için bambaşka bir zevktir.

Osmanlı Hanım sultan ve şairlerinden de örnek vermek gerekir. Sul-
tan II. Mahmud Han’ın (1785-1839) kızı, Adile Sultan’ın (1825-1898) da 
onu öven çok güzel bir naatı vardır. Onu da burada arz etmeden geçmek 
olmaz:

Yüzün Mir’at-ı Zat-ı Kibriyadır ya Resulallah,
Vücudun mazhar-ı nur-ı Hudadır ya Resulallah,
Kabul eyle anı aşkından azad eyleme bir an,
Kapunda Adile kemter gedadır ya Resulallah.
Var iken destgirim sen gibi bir şah-ı zi-şanım,
Kime arz eyleyim, eyle meded hal-i perişanım,
Sözün makbul-i dergah-ı Hudadır ulu Sultanım,
Kapunda Adile kemter gedadır ya Resulallah.
Sana ümmetliğim iki cihanda emr-i cazimdir,
Bilirsin halimi arz u beyan etmek ne lazımdır,
Nazar kıl lutf ile senden diğer kim çaresazımdır,
Kapunda Adile kemter gedadır ya Resulallah.
Biraz ağdalı sayılabilecek divan edebiyatının yanında halk edebiyatı 

dediğimiz ve daha sade yazılan şiirler de vardır. Yunus Emre’den başlamak 
üzere hatta günümüzde yaşayan birçok şair de ona olan aşk ve muhab-



468 TÜM YÖNLERİYLE HZ. PEYGAMBER VE AHLAKI

betlerini farklı tonlarda dile getirmişlerdir. Bunların da tamamını burada 
zikretme şansımız olmadığından yine örnek olarak birkaçını sunmakla ye-
tineceğiz.

Mesela Yunus Emre onu şiirleriyle övmüş, O’na olan aşk ve sevgisi-
ni şu şekilde dile getirmiştir:

Adı Güzel, Kendi Güzel Muhammed!
Canım, kurban olsun senin yoluna,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed!
Gel şefâat eyle kemter (asi) kuluna,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed!

Mümin olanların çoktur cefâsı,
Âhirette olur zevk-u safâsı.
On sekiz bin âlemin Mustafâ’sı,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed!

Yedi kat gökleri seyrân eyleyen,
Kürsînin üstünde cevlân eyleyen,
Mîrâcda, ümmetin Hak’tan dileyen,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed!

Ol çâriyâr anın gökler yâridir,
Anı seven günahlardan beridir,
On sekiz bin âlemin serveridir, 
Adı güzel, kendi güzel Muhammed

YÛNUS n’eyler iki cihânı sensiz,
Sen hâk peygambersin şeksiz şüphesiz!
Sana uymıyanlar, gider îmânsız,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed!29

Ya Muhammed Cânım Arzular Seni 
Arayı arayı bulsam izini
İzinin tozuna sürsem yüzümü
Hak nasip eylese görsem yüzünü
Ya Muhammed cânım arzular seni
Bir mübârek sefer olsa da gitsem
Kâbe yollarında kumlara batsam
Hûb cemâlin bir kez düşde seyretsem,
Ya Muhammed cânım arzular seni
Zerrece kalmadı gönlümde hile
Sıdk ile girmişem ben bu hak yola
Ebu Bekir, Ömer, Osman da bile
Ya Muhammed cânım arzular seni
Ali ile Hasan Hüseyin anda
Sevgisi gönülde mahabbet canda
Yarın mahşer günü olur dîvânda
Ya Muhammed cânım arzular seni
Arafat dağıdır bizim dağımız
Anda kabul olur dualarımız.
Medine’de yatan Peygamberimiz,
Ya Muhammed cânım arzular seni
Yûnus medh eyledi seni dillerde,
Dillerde dillerde hem gönüllerde.
Ağlayı ağlayı gurbet illerde,
Ya Muhammed cânım arzular seni

29 Mustafa Özçelik, Bizim Yunus, (Ankara: Eskişehir Valiliği, 2010), 164, 168.
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Milli Şarimiz Mehmed Akif Ersoy da O’nu şöyle anlatmıştır:

Bir Gece
On dört asır evvel, yine böyle bir geceydi 
Kumdan, ayin on dördü, bir öksüz çıkıverdi! 
Lakin, o ne hüsrandı ki; Hissetmedi gözler; 
Kaç bin senedir, halbuki, bekleşmedelerdi! 
Nerden görecekler? Göremezlerdi tabi: 
Bir kerre, zuhur ettiği çöl en sapa yerdi; 
Bir kerre de, ma’mure-i dünya, o zamanlar, 
Buhranlar içindeydi, bugünden de beterdi. 
Sırtlanları geçmişti beser yırtıcılıkta; 
Dişsiz mi bir insan, onu kardeşleri yerdi! 
Fevza bütün afakını sarmıştı zeminin, 
Salgındı, bugün şark’ı yıkan, tefrika derdi.
Derken, büyümüş, kırkına gelmişti ki öksüz, 
Başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi! 
Bir nefhada insanlığı kurtardı o masum, 
Bir hamlede Kayserleri, Kisraları serdi! 
Aczin ki, ezilmekti bütün hakkı, dirildi; 
Zulmün ki, zeval aklına gelmezdi, geberdi! 
Alemlere rahmetti, evet, Şer’-i mübini, 
Şehbalini adl isteyenin yurduna gerdi. 
Dünya neye sahipse, onun vergisidir hep; 
Medyun ona cemiyyeti, medyun ona ferdi. 
Medyundur o Masum’a bütün bir beşeriyyet... 

Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret.30

N. Fazıl Kısakürek O’nun için şöyle demiştir:
“Kurtarıcım, efendim, rehberim peygamberim!
Sana uymayan ölçü, hayat olsa teperim”
“O Allah’ın emriyle Kâinât Efendisi
Varlığın tacı, varlık nurunun ta kendisi.”

30 Mehmed Akif Ersoy, Safahat, “Yedinci Kitap/Gölgeler”, (İstanbul: İz Yay. 1991), 486.
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Peygamberimizin hatırına adeta bir siyer kitabı gibi yazdığı 63 şiir-
den oluşan “es-Selâm”31 adlı şiir kitabının tamamını burada arz etme şan-
sımız yoktur. Ancak örnek kabilinden birkaç şiirine yer verelim:

PEYGAMBER
Sen, fikir kadar güzel;
Ve tek, birden daha tek!
Itrını süzmüş ezel;
Bal sensin, varlık petek...

Sensin ölüme hisar;
Bâkisi hep inkisar...
Sar bizi, çepçevre sar,
Rahmet rûzgarı etek !..32

O’NUN ÜMMETİNDEN OL
Beri gel, serseri yol!
O’nun ümmetinden ol!
Sel sel kümelerle dol!
O’nun ümmetinden ol! 

Sen, hiçliğe bakan yön!
Hep sıfır, arka ve ön!
Dosdoğru Kabe’ye dön!
O’nun ümmetinden ol!

Gel dünya, mundar kafes!
Gel, gırtlakta son nefes!
Gel, arşı arayan ses!
O’nun ümmetinden ol!

31 Necip Fazıl Kısakürek, Esselam, 6. Baskı, (İstanbul: Büyük Doğu Yayınları, 1997).
32 Kısakürek, Çile, 7. baskı, (İstanbul: Büyük Doğu Yayınları, 1979), 52.
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Solmaz, solmaz; bu bir renk
Ölmez, ölmez; bin ahenk...
İnsanlık; hevenk hevenk,
O’nun ümmetinden ol!

Son devrin mütevazı şairlerinden Ali Ulvi Kurucu (1922-2002), öm-
rünün büyük kısmını Medine’de geçirmiş, şiirlerinin çoğunu Peygamber 
sevgisi etrafında kaleme almıştır. Şu mısralarını örnek verebiliriz:

“Ruhum sana, varlık sana hayrandır Efendim!
Bir ben değil, alem sana hayrandır Efendim!..
Doğ kalbime bir lahzacık ey Nur-ı Dilara
Nurun ki gönül derdine dermandır Efendim!”

Bir başka şiirinde Ali Ulvi Bey şu duygularını dile getirir:
“Buy-ı vaslındır, muattar eyleyen sünbülleri,
Nur-ı cemalinden eserdir, bağ-ı aşkın gülleri,
Gül cemalindir Habibim, mesteden bülbülleri,
Ben Resul-i Kibriya’nın bülbü-i nalanıyım,
Mücrimim gerçi, cemal-i Mustafa hayranıyım!
Halk ozanı dediğimiz saz şairleri de onu şiir ve türküleriyle övmüş-

lerdir. Basın yayın ve edebiyat tarihinde meşhur olanların yerine belki bu 
metinde pek çok dinleyicinin ilk kez ismini ve şiirini duyacağı ozanlarımı-
zın dilinden bazı şiirlerle onu anlatmak istiyoruz.

Erzurumlu Aşık Sümmanî (1860-1915) bir şiirinde onunla ilgili şun-
ları söylemiştir:

Çar anasırdan halk etti ta ezel Hak Adem’i
Cennetten sürgün ettiler hâke bastı kademi.

Çıktı Serendip dağına ah-ü figan eyledi
Affetti Mevlâ günahın, murad aldı encemi.

İsmail sahrada doğdu çünkü Hacer anadan
Ayağını yere vurdu izhar etti zemzemi.
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Came sevki nûş eyledi Şahmeran şerbetinden
Cümle çiçek sada verdi anda yaptı merhemi

Çün Yunus’u yuttu balık kaldı umman içinde
Gece gündüz rica etti dedi: “Gönder çaremi.”

Geçirmeyip beş vaktini borcun eda eyledi
Getirmedi lisanına asla dünya kelami.

Yakub’a hasretlik verdi Yusuf-u Kenan için
Cihanı suya gark etti Nuh’a yüzdürdü gemi.

Der Sümmani:
“Muhabbetten hasıl oldu Muhammed
Onun için halk eyledi on sekiz bin alemi.”
Aşık Sümmani, Hz. Adem’den itibaren peygamberler tarihine kısa 

kısa vurgular yaparken en son bütün kâinâtın, Peygamberimizin hatrı için 
yaratıldığına dikkat çekmiştir. Zaten edebiyatımızda onu övmek ve yücelt-
mek için genelde bu konu vurgulanır ve “Sen olmasaydın sen, Ben eflâkı 
(âlemleri) yaratmazdım.” 33 hadîsine işaret edilir. Hadis kriterlerine göre 
sahih olmasa da bu söz tasavvuf erbabı arasında yaygın ve meşhur bir söz-
dür.34 “Levlâke …” ifadesiyle başlayan bu söz, kutsi bir hadis olarak rivayet 
edilen ibarenin ilk kısmıdır. Aliyyü’l-Kârî, bu hadisin mevzû olduğunu an-
cak mâna bakımından sahîh olduğunu zikretmiştir.35 Zira Peygamberimiz, 
Allah’ın kulu ve elçisidir. Kâinat onun için, onun hatırına yaratılmıştır. Ta-
savvufta ve edebiyatta pek çok şair bu konuyu şiirlerine konu edinmiştir.36

33 Aclûnî, İsmail Muhammed, Keşful-Hafâ, (Kahire: Mektebetü’l-Kudsî, 1351/1933), II: 164 (H. 
No: 2123).

34 Sünen-i Dârimî, “Mukaddime”, 29: 300; Ahmed b. Hanbel, Kitabu’z-Zühd, II: 379, No: 1521.
35 Aliyyü’l-Kârî, Zayıf Hadîsleri Öğrenme Metodu (Mevzûât), trc.: Ahmet Serdaroğlu, (İstanbul: 

İlim Yayınları, 1986), 99.
36 Adem Çalışkan, Fuzûlî’nin Su Kasîdesi ve Şerhi, 48-49, 107-108; Yeniterzi, Dîvan Şiirinde Na’t, 

155-157.
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Bu sözün hadis olup olmamasını ve ilmi açıdan değerini işin ehline37 
bırakarak bizler O’nu öven diğer şairlerin şiirlerinden örnekler vermek is-
tiyoruz.

Tasavvuf ehli, Hak aşığı, halk ozanı Bayburtlu Aşık Celalî Baba 
(1850-1915) O’nu şöyle tasvir etmiştir:

BAĞLAMIŞ
Seni gören akıl zây’olur elbet
Servi serin halka saye bağlamış.
Ne boyda ser çektin ey serv-i kâmet.
“Elif” zülfün, serin “Bâ”ya bağlamış.

Yanağın “Tebârek-Kadsem’” suresi38

“Er-Rahmân” okunur cismin turası.39

“Alleme’l-esmâ”da ismin süresi,40

İki “mim” bir “dal”ı “hâ”ya bağlamış.41 (محمد)

Celâli sâildir kapında dilber.
Hüsnün pertevinden bir buse ister
Dediler muteber bir delil göster
Dedim hüccet “Ve’d-Duhâ”ya bağlamış.42

37 “Sen olmasaydın, Ben eflâkı (âlemleri) yaratmazdım.” sözü hakkında Aliyyu’l-Kari, mevzû’ 
olduğunu söylemiştir. (Zayıf Hadîsleri Öğrenme Metodu, 99.).

38 Halk arasında Tebârake diye bilinen Mülk suresi ve Kad semia’ diye başlayan Mücâdele sûresi 
aynı zamanda Kur’ân’da 28. ve 29. cüz başlarıdır. Bu sureler direkt Peygamberimizi (sas) 
muhatap alıp onun risâletini tasdik etmektedir. O yüzden Peygamberimiz (sas) övülürken bu 
sûrelere mutlaka atıfta bulunulur (Yeniterzi, Dîvan Şiirinde Na’t, 128).

39 Er-Rahman: Rahman Suresine atıf.
40 Burada “Allah, Âdem’e bütün isimleri, öğretti.” (Bakara 2/31) ayetine telmih vardır. Allah, Hz. 

Adem’e isimleri öğretirken O’nun adını “Muhammed” diye belirlemiştir. İlimle şereflenen Adem 
aslında bu değerini de ona borçludur. Her şey onun hatırına meydana gelmiştir (Yeniterzi, Dîvan 
Şiirinde Na’t, 95).

41 “Muhammed (َّمَحُم  .isminin Arapça yazılışında İki Mim; bir Hâ ve bir de Dâl harfi vardır ”(ٌد 
Bunların hepsi de birbirine bitişik, bağlı yazılıdır.

42 Kur’ân-ı Kerîm’in 93. Duhâ ve 94. İnşirâh sureleri Peygamberimizi anlatan iki veciz suredir. 
Şiirde bunlara işaret edilmektedir.
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MİM
Lâm-elif dersinde aşk ocağında
Ben “Elif” dedikçe dilim döndü “Mim”43

Yed-i kalem çalmış kudret bağında44

Kalemi “mim”, imlâsı “mim”, pendi “mim”.
O serv-i semendin öz otağında,
Yedi nâr beslemiş şâh dudağında
Dört ırmak akıyor cânân bağında,
Çeşmesi “mim”, gözesi “mim”, bendi “mim”.45

Çoktan âşık oldum ben o dilbere,
İsmin kitap ettim aldım ezbere.
İstedim Celali yazam deftere,
Ülkesi “mim”, durağı “mim”, kendi “mim”.46 47

Halk ozanlarından Bayburtlu Aşık Hicrânî (1908-1970) de onu şöy-
le anlatmıştır:

Sendeki güzellik ey Hüsn-ü Şikâr.48

Ne alem, ne Âdem ne cihanda var.49

Hüsnün cilasında açılan buse,
Ne Yakup ne Yusuf ne Kenan’da var.50

Zulmet geceleri kılarsın ruşan.51

Cemalin görenler olur perişan.
Sendeki alamet sendeki nisan
Ne huri ne melek ne ğılmanda var.52

43 “Lâm-Elif” (ل) Kelime-i Tevhidin ilk harfidir. Ben “Lâ ilâhe illellâh= Allah’tan başka hiçbir ilah 
yoktur.” derken; dilim, kalbim ve gönlüm “Muhammedun Resûlullah = Muhammed Allah’ın 
elçisidir.” diye söylemeye başladı. Mim de Muhammed’in ilk harfidir.

44 Onu adeta kudret bağının kamışlarından derlenmiş ve özel yapılmış, kudret eliyle, kudret kalemiyle 
Onun suretini ve sîretini yani dışını ve içini özel olarak çizmiş, en harika bir şekilde yaratmış…. Yed: 
El anlamındadır. Yed-i Kalem: Kalem tutan el; Yed-i Kudret: Kudret eli demektir.

45 Peygamberimizin farklı özelliklere sahip 4 halifesi vardır. Hepsinin de kaynağı Hz. Muhammed’dir.
46 Ülkesi: Mekke; Durağı: Medine; Kendi: Muhammed.
47 Ülkesi Mim: Doğduğu yer Mekke (مكة); Durağı Mim: Vardığı yer Medine (مدينة); Kendi Mim: 

Muhammed, Mustafa, Mahmud ve Ahmed (محمد، مصطفى، محمود، أحمد).
48 Ey peşinden koşulması gereken güzel dost! Sendeki güzellik hiçbir şeyde yoktur.
49 Bakara 2/30-35; İsra’ 17/70; Tin 95/4.
50 Yusuf’un güzelliği için bk. Yusuf 12/8-9, 19, 23-24, 31-32, 93. Peygamberimiz ondan da güzeldir.
51 Peygamberimizin nurlu yüzü karanlıkları aydınlatmaktadır. Ahzab 33/45-46.
52 Duhân 44/54; Tûr 52/20, 24; Vakıa 56/22-23.
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Kaşların fermandır, gözlerin hâkim
Şems ile kameri edersin mahkûm
Sendeki adalet sendeki hüküm
Ne Davut ne oğlu Süleyman’da var.53

Kipriklerin oktur tutmuş alemi.
Kaşlarını yazmış kudret kalemi.
Sen hüsn-ü cilanın metin tamamı.
Hem Zebur hem Tevrat hem Kur’ân’da var.

Sana dost demişti ol Gânî Hudâ
Seninçün bu âlem geldi mevcûda.54

Sendeki muhabbet sendeki sevdâ,
Ne Mecnûn ne Leylâ ne Hicran’da var. 55

Erzurumlu Aşık Yaşar Reyhani (1932-2006) de O’na dair şiirler ya-
zıp O’nu övmüş, O’na olan aşkını dile getirmiş, hatta O’nun yaşadığı şe-
hirle ilgili çeşitli şiirler yazmış ve türküler bestelemiştir. Aşağıda tablolar 
halinde arz edeceğimiz üzere şiirlerinde ona ve onun yaşayıp öldüğü ve 
defnedildiği Medîne şehrine şöyle seslenmiştir:

Bir şiirinde Hakkın Habîbini şöyle tarif eder:
Bir başka şiirinde de Peygamberimiz (sas) Hz. Muhammed’e şu 

şekilde hitab eder:
Peygamberimiz Medine-i Münevvere’de medfûn oldukları için Aşık 

Reyhani de oraya özlem duymakta, Medine’den kopmak istememektedir. 
Aşağıdaki şiirleri bu hasretini terennüm etmektedir:

53 Davûd ve Süleyman’nın adaleti için bk. Enbiya 21:78-79; Neml 27:15-31; Sâd 38/21-26.
54 “Ey Muhammed! Sen olmasaydın ben bu alemleri yaratmazdım.” Kudsî Hadîsine telmih ve işaret 

ediyor.
55 Leyla ile Mecnun’un aşkları meşhurdur. Bayburtlu Aşık Hicrânî’nin rüyasında gördüğü 

sevgilisinin adı da Leyla’dır. Leyla, Suriye’nin Halep Şehri’nde Hurşit Ağa’nın kızı imiş. Yıllarca 
onun aşkıyla yanıp tutuşmuş, fakat kaderde kısmet olmadığı için Aşık Hicranî gidip sevgilisine 
kavuşamamıştır. Mısrada buna işaret etmekte, Onu dile getirmektedir.
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Bir şiirinde Medîne’ye karşı şöyle yalvarıp yakarmaktadır:

ÂH MEDİNE MEDİNE!
Beni senden seni benden ayırma.
Olsun canım sana kurban Medîne.
Çekilmiş gözüne kudretten sürme.
Soyunmuş günahtan üryan Medîne.
Tekbîr sesi uyandırır çölleri.
Kudret teli renklendirir gülleri.
Feyzin konuşturur ahras dilleri.
Ağlar ağlar dîde giryân Medîne.
Kimi feryâd eder, kimi ibâdet.
Yakar Reyhânî’yi aşk-ı harâret.
Gökte uçan kuşlar bekler mürüvvet.
Sana döner kevn-ü mekân Medîne.

Medîne’ye bu kadar özlem duymasının sebebini ise şu şekilde izah 
etmektedir:

Medine’de Peygamberimiz (sas)
Bana derler “Senin orda neyin var?”
Âlemin destini tutan ordadır.
Nebîler Serveri Hazreti Muhtâr.
Kudretin sırrına yeten ordadır.
O açtı göklerin hikmet babını.
O verdi semada Dost cevabını.
Mağripten meşrıka kudret topunu,
Kendi atıp kendi tutan ordadır.
Melekler dolaşır sol-u sağında.
Kerâmet toprağı var ayağında.
O senin mübarek sevda bağında,
Aşığın Reyhânî öten ordadır.
Eski siyasilerimizden Süleyman Arif Emre Bey (1923-2019) de 

O’na olan hasretini şu şekilde ifade etmiştir:
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KAN TUTAR
Leblerimle emrine âmâdedir cânım benim
Alda bir bûseyle öldür haydi cânânım benim
Lâl olur birden dilim bilmem neden görsem seni
Görmesem kalmaz karârım dinmez efgânım benim.
Hasta gönlüm çok zamandır iftirâkından harâb
Olmadım bir lahza rahat geçti devrânım benim.
Mübtelâyım bir ümitsiz gizli derdin zehrine
Bu sebepten her geçen gün düştü dermânım benim.
Yok teselliden nasîbim vermeyin zahmet bana
Etmeyin bunca eziyet az mı hicrânım benim.
Kan tutar sen her bakışta kastedersen cânıma
Yâremi sar merhem ol da akmasın kânım benim.
Arif Emre her ne etse râzıdır fermânına
Sahibimsin hem efendim hem de sultânım benim.
İlahiyat Hocalarımızdan Hayrettin KARAMAN (1934-….) O’nun 

suret ve siretini (fiziksel ve ruhi özellerini) uzunca bir şiirde şöyle anlat-
mıştır:

ŞEMAİL56

Ne uzun ne kısa kararında boy.
Soyu İbrahim’den ne asil bir soy.
Saçları hoş siyah dalgalı bir koy.
Kemâlini giydir beni benden soy
Âlemlere rahmet yüzünü göster
Bu kul varlığından soyunmak ister.
Güneş pervânesi o güzel yüzün
Nurundan ışığı vardır gündüzün
Solmaz bir gül rengin ne kış ne güzün
Tecelli ediyor yüzünde özün
Hasretim, yanarım, yüzünü göster
Kölen bu devletle avunmak ister.
Simsiyah gözlerin âhû misâlin

56 Allah Rasulü’nün manzum resmi; salât O’na, selâm O’na.
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Dâim Hakk’a bakar her an visâlin
Beyazı ölçüsü gözde kemâlin
Kaşların sûreti gökde hilâlin,
Râzıyım rûyada yüzünü göster
Âşık maşukuna can sunmak ister.
Bir tutam sakalın birkaçı beyaz
Mübarek vücudun serin kış ve yaz
Cânımı yoluna kurban etsem az
Dostlar defterine köleni de yaz
Açıver kapını yüzünü göster
Gönül hasretinden yakınmak ister.
Duyular mükemmel, dişleri inci
Kokusuna tutkun, yaşlısı genci
Yürürken koşmadan olur birinci
Kapına gelmiş bir garip dilenci
Açıver ne olur yüzünü göster
Garip ayağına kapanmak ister.
Yukarıdan aşağı heybetle iniş
Yürüyüşünde var hep bu görünüş
Âdetin baktığın tarafa dönüş
Bize nasip olsun hayırlı bir düş
Kerem et ne olur yüzünü göster
Kim böyle bir düşten uyanmak ister.
Seni ilk görenler korku çekermiş
Sonra ülfet eder hemen severmiş
Benzerini asla görmedim dermiş
Erenler yolunda giderek ermiş
Benzeri bulunmaz yüzünü göster
Gönüller nurunla yıkanmak ister
Zâtının nûrundan vermiş sana can
Hilkate ruhunla başlamış Rahman
Yûsuf’ta yok sende olan hüsnü an
Ahlâkındır Senin, mûcize Kur’ân,
Alemlere Rahmet, cemâlin göster
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Kölen rahmetine sığınmak ister
Ümmetin üstüne titreyen sensin
Müjdeci, uyaran, gel diyen sensin
Kulunu Allah’a sevdiren sensin
Gecemi gündüze çeviren sensin
Ey Hakk’ın şâhidi yüzünü göster
Kul şehâdetinle tanınmak ister
Hakk’ın halilisin, habibi sensin
Gönüllerin eşsiz tabibi sensin
En güzel hutbenin hâtibi sensin
Ümmetin en büyük nasibi sensin
Aşkımın Leylası yüzünü göster
Gönül seni gözden sakınmak ister
En güzel, en üstün ahlak senindir
Cömertlikte kemâl el-hâk senindir
Şefaatte en son durak senindir
Miraç senin, Refref, Burak senindir
Sen gördün, bize de cemâlin göster
Pervâne şem’ine hep yanmak ister.57

24-1-1992 de
Mekke’de tamamlandı. H.K.

Yaşar Fersahoğlu (1941-…) da yazdığı şiirlerinde onu anlatmaya, 
ona olan aşkını dile getirmeye çalışmıştır. Gazel tarzındaki bir şiirinde şöy-
le seslenmektedir:

Gönül deşt-i diyarında senin Mecnunun olmuş da
Seni Leyla Leyla diye ararmış yâ Rasûlallah!
Gönüller yurdunu gezmiş, ne müthiş manzara görmüş.
Tüm gönüller hasretinden kararmış yâ Rasûlallah!
Mekke’nin dağları üzgün, Medine yolları yasta.
Bedir’de sensiz çiçekler sararmış yâ Rasûlallah!

57 Dert Söyletir adlı şiir kitabından alınmıştır. (Hayrettin Karaman, Dert Söyletir, (İstanbul: İz 
Yayıncılık, 2002), 7-10.
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Bâd-ı Sabaya sormuşlar neden dîvânesin ey rîh!
Sen Rasûl-i Kibriyâ’yı sorarmış yâ Rasûlallah!
Yaşar mahzun, Yaşar mahcup, Yaşar’da billahi yüz yok.
Çünkü kırk yıllık kazancı zararmış yâ Rasûlallah!58

Yaşar Fersahoğlu bir başka şiirinde de Efendim diye hitap ettiği 
Peygamberimiz’den şunları rica etmektedir:

Bütün dünya terk etse de gam yemem.
Efendim sen beni terk etme yeter.
Neden bu dünyada vefa yok demem.
Efendim sen beni terk etme yeter.
İstemem dünyanın sîm ü zerini.
Bana yoldaş eyle Peygamberini.
Olur ki bulamam mîkad yerini.
Efendim sen beni terk etme yeter.
Sensiz giden yolda şaşar Efendim.
Seninle dost dağlar aşar Efendim.
Yalvarıyor kulun Yaşar Efendim.
Efendim sen beni terk etme yeter.59

Günümüzün yaşayan şairlerinden Nurullah Genç (1960-…) de 
“Yağmur” adlı şiirinde ona olan duygu ve özlemini dile getirmiştir. Şiirin 
tamamını sunmak bu metnin boyutlarını aşacağı için sadece başıyla sonu-
nu sunmak istiyoruz. Yağmur adlı şiir şöyle başlamaktadır:

“Vareden’in adıyla insanlığa inen Nur
Bir gece yansıyınca kente Sibir dağından
Toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur
Kutlu bir zaferdir bu ebabil dudağından
Rahmet vadilerinden boşanır ab-ı hayat
En müstesna doğuşa hamiledir kâinat
Yıllardır boz bulanık suları yudumladım
Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları
Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım”

58 Yaşar Fersahoğlu, Çam Sakızı, (Ankara: TDV Yayınları, 2008), 15.
59 Fersahoğlu, Çam Sakızı, 11.
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Uzunca yazılmış ve naat yarışmasında ödül almış bu şiirinin son 
mısraları ise şöyle bitmektedir:

Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım
Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım
Sana sırılsıklam bir bakış da ben olsaydım
Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım
Bahira’dan süzülen bir yaş da ben olsaydım
Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım
Senin için görülen bir düş de ben olsaydım
Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım
Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım
Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım
Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım
Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın
Kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım”

Gül edebiyatımızda Peygamberimizin (sas) sembolüdür. Bütün ede-
biyatçı ve şairler onu gül remziyle anarlar. Muhammed Ali Eşmeli (1969-
…) “gül” redifli gazel tarzındaki “Güller Gülü” adlı manzumesinde Hz. 
Peygamber’i gül metaforu ekseninde dile getirir ve Onu adeta “Güllerin 
Sultânı” ilan eder.

“İlk açan gül! Tâ ezelden bâğ-ı sevdânın Gülü,
On sekiz bin âlemin bağrında her cânın Gülü…
Hiç dikensiz, hiç katıksız, tâ ebed hiç solmayan,
Öyle bir güldür O Gül, cân içre Cânânın Gülü…
Nûru nûrundan Hudâ’nın, rûhu rûhundan nefes,
Aşkı bülbüllerde ses, Firdevs-i Âlâ’nın Gülü…
Öyle müstesnâ, mübârek, muhteremdir, misli yok,
Her gören göz, der ki Seyrî: “İşte Mevlânın Gülü!…”60

60 Eşmeli, M. Ali, Güller Gülü En Mükemmel En Güzel, (İstanbul: Yüzakı Yayınları, 2009), 54.
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Bu satırların yazarı olarak bizler de aşağıdaki mısraları kaleme al-
dık. Peygamberimize dair yazdığımız iki şiiri burada arz etmek istiyorum. 

ŞEFÂAT YÂ RASÛLELLAH!
Ey iki cihânın şemsi ve mâhı!61

Garîblerin yârı, şahların şâhı!
Bizlere de imdâd, şefâat eyle!...

Bütün alemlere rahmetsin rahmet!!! 62

Sana yâr olanlar çeker mi zahmet?
Dünyada olmazsa, ahrette. Evet!
Bizlere de imdâd, şefâat eyle!...

Doğdun gül misâli, baharda açtın!63

Olmadı Mekke’de, Yesrîb’e göçtün!!!64

Ölmedin, Refîk-i A’lâ’ya uçtun!65

Bizlere de imdâd, şefâat eyle!...

Seni vasf eylemek düşer mi bize?!!
Câiz mi huzurda girişmek söze?!!
Eğer Cenâb-ı Hak verirse vize,66

Bizlere de imdâd, şefâat eyle!...

Bilmem ne söylesem methine dâir?!
Seni övmüş, yazmış binlerce şâir.
Tamâmen olsak da âsî ve sâir,
Bizlere de imdâd, şefâat eyle!...

61 Ey iki dünyanın Güneşi ve Aydınlatıcısı.
62 Âl-i ‘İmrân 3/159; Tevbe 9/128-129; Enbiyâ 21/107. Evet, bu âyetlerde zikredildiği gibi O (sas) 

bütün âlemler için şefkat ve merhamet timsalidir.
63 O’nun (sas) doğum tarihi: 20 Nisan 571. (12 Rebîü’l-evvel) Pazartesi idi. Doğumuyla bahara 

bahar zevki verdi.
64 Yesrîb: Medîne-i Münevvere demektir. O (sas) oraya hicret etmeden önceki adı “Yesrîb” idi. O 

(sas) oraya göçtükten sonra orası “Medînetü’n-Nebî=Peygamber şehri” ismini almıştır.
65 Refîk-i A’lâ: En Yüce Dost. Allah (cc).
66 Allah (cc) izin vermeden hiçbir kimse şefaat edemez. Bunun için bk. Bakara 2/255; Yûnus 10/3; 

Tâhâ 20/109; Enbiyâ 21/28; Sebe’ 34/23; Zümer 39/44; Necm 53/26.
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Sen bir elmas topu, insanlar kaya!
Sen arşa uçarsın, gayrisi yaya.
El açıp, yalvarıp Yüce Mevlaya
Bizlere de imdâd, şefâat eyle!...

Mû’cizen Kur’ân’dır, canlı bir misâl!
Cihanda kendine kendinsin emsâl!
Zaman tükeniyor, yakındır visâl.
Bizlere de imdâd, şefâat eyle!...

Olamadık sana layık bir ümmet!
Terk ettik vâcibi, değil ki sünnet!
Hakk’ın rahmeti bol, geniştir cennet.
Bizlere de imdâd, şefâat eyle!...

Ne geldi gönlüme, aynını yazdım.
Belki bu hâlimle ruhunu üzdüm!
Biz davadan caydık, ben yoldan azdım.
Bizlere de imdâd, şefâat eyle!...

Ey Nebiyy-i Zî-Şân! Şâh-ı dü-cihân!67

Gönder gül bağından bize bir reyhân!
Gedâdır kapında, yalvarır Şahan,
Bizlere de imdâd, şefâat eyle!...

Bir diğer şiirimizde Peygamber Efendimiz’e hitâben şu şiiri kaleme 
almış olduk:

HOŞ GELDİN YÂ RASÛLALLAH!
Karanlıkta kalan kâinat için.
Dünyaya hoş geldin yâ Rasûlallah!
Aşkınla yanarım hep için için
Dünyaya hoş geldin yâ Rasûlallah!

67 Ey şanlı şerefli Peygamber! Ey iki dünyanın Şâhı!
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Muhammed-Mustafa Ahmed’dir adın.
Haz verir gönlüme hatıran, yâdın.
İnsanlığı kurtarmaktı muradın.
Dünyaya hoş geldin yâ Rasûlallah!
Beş yüz yetmişlerde geldin cihana.
Kırkında eriştin vahy-i Rahmana.
Bağladın gönlünü Yüce Kur’ân’a
Dünyaya hoş geldin yâ Rasûlallah!
Mekke idi senin öz ana yurdun.
Göçtün Medine’ye şerefler verdin.
Yetime, düşküne, kol kanat gerdin.
Dünyaya hoş geldin yâ Rasûlallah!
Münevver Medine bağrında saklar.
Ravza’nın gülleri hep seni koklar.
Ümmetin yeniden yolunu bekler.
Dünyaya hoş geldin yâ Rasûlallah!
“Ey insanlar kardeş olunuz” dedin.
Ensar-Muhaciri kardeş eyledin.
Müşriklere karşı hakkı söyledin.
Dünyaya hoş geldin yâ Rasûlallah!
Barış için cenge hazır idin sen.
Bedir’de Uhud’da Hızır idin sen.
Başkumandan, hakan, vezir idin sen
Dünyaya hoş geldin yâ Rasûlallah!
Madde hamuruna manayı kattın,
Göçerken Kuba’da bir mescid yaptın.
Sana taş atana sen hep gül attın.
Dünyaya hoş geldin yâ Rasûlallah!
Ümmeti râm ettin farza sünnete
Davan için girdin nice mihnete
Kavuşmak ümidi kaldı cennete
Dünyaya hoş geldin yâ Rasûlallah!
Lakabın Emin’di bilmezdin yalan.
Hep seni arzular bahtiyar olan.
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Sana selam olsun gönülden el-ân.
Dünyaya hoş geldin yâ Rasûlallah!

Asla kin gütmezdin severdin afı.
Milyonlar yolunda bağlamış safı.
Ey Şahan huzurda kısa kes lafı.
Dünyaya hoş geldin yâ Rasûlallah!

08/04/05 Cuma

Sonuç
O daha dünyaya gelmeden pek çok peygamber onun geleceğini 

müjdelediği gibi doğduğu günden itibaren dikkatleri üzerine çekmiş, dost 
düşman herkesin ilgi odağı olmuştur. Hele ki 40 yaşına varıp da “Nebiler 
Sultanı” olunca bu ilgi bambaşka bir hal almış, Kur’ân-ı Kerîm’i kendisine 
indiren Allah O’nu (sas) ayetlerle övünce, gökte melek, yerde beşer herkes 
kendi lisan-ı haliyle ona övgüler dizmiştir.

Yaratılmışlardan her zümre O’nu (sas) kendi usulünce başka bir tarz-
da övmüştür. Şairler de kendi adetlerine göre O’nu şiirleriyle övmüşlerdir. 
Yakın çevresindeki insanlardan başlamak üzere kadın erkek, Arap veya 
Arap olamayan her şair sözlerini süslemek üzere ona methiyeler yağdır-
mıştır. Arapça’da onu öven pek çok şiirin yanı sıra diğer dillerde özellikle 
Türkçe’de de onu öven pek çok şiir ve şair bulunmaktadır.

Türkler İslam’a girdikten sonra onu her fırsatta yüceltmeye çalış-
mış, ona övgüler dizmiş, bu gelenek Osmanlı’da adeta zirveye ulaşmıştır. 
Pek çok mutasavvıf ve mütefekkir şairin yanı sıra Osmanlı Sultanları da 
adeta onu övmek için yarışa girmiş, onun takunyasını/terliğini başına tac 
etmeyi her türlü rütbenin üstünde gören sultanlar çıkmıştır. Osmanlının 
devamı sayılabilecek Cumhuriyet döneminde de yine pek çok şair onu öv-
meye çalışmış, onu överken aslında kendi şiirlerini süslemiştir. Bunların 
içinde divan edebiyatı tarzında arûz vezniyle naatlar yazanlar olduğu gibi 
halk edebiyatına uygun olarak aşıklık tarzında hece vezniyle yazanlar da 
vardır, serbest vezinde yazanlar da vardır.
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Ona olan bu sevda hiç bitmeyecek, kıyamete kadar daha kim bilir 
kaç şair onun için nice şiirler yazacak, bu şiirleri kim bilir hangi bestekar-
lar hangi nağmelerle besteleyip terennüm edeceklerdir.

Onun adını yad ederek onun rahmet ve feyzinden istifade edip onun 
ahlakıyla ahlaklanabilmek ve rûz-i mahşerde şefaatine nâil olabilmek dile-
ğiyle ona binlerce salat-u selam getirirken, hazirunu hürmet ve muhabbetle 
selamlarım. Son sözümü Necip Fazıl’ın Sakarya Türküsü’ndeki heyecan 
verici şu mısralarıyla bitirmek istiyorum:

“Sana kefendir yatak, bana tabuttur havuz;
Sen kıvrıl ben gideyim, Son Peygamber Kılavuz!
Yol O’nun, varlık O’nun, gerisi hep angarya;
Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya!”
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