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Hz. Peygamberin Hayatından
Davranış Modelleri
Doç. Dr. Re:ep KILIÇ

"Hz. Peygamberin Hayatından Davranış Modelleri"
bir konunun değişik şekillerde ele alınıp iş
lenebilme imkanı vardır. Bunun en kolay yolu; ulaşılması kolay bir Hadis ya da Siyer kitabından Peygamberimizin fiilleri, sözleri ve sözsüz tasvipleri ile ilgili
rivayetleri bir araya getirmektir. Esasen son tahlilde
yapılması gereken de budur. Ancak kendisini hergün,
inandığı dini bir değerin tartışılmağa açıldığı bir ortamda bulan günümüz insanının içinde bulunduğu
sosyo-kültürel durum söz konusu oldı.,ığunda, bundan
önce yapılması gereken daha önemli bir konunun varlığı kendini hissettirir.
başlıklı

Hz. Peygamberin hayatından davranış modelleri çı
karmaya başlamadan önce, böyle bir çıkarıma ihtiyacımızın olup olmadığının, eğer varsa bu ihtiyacın ·
nereden kaynaklandığının sorgulanması gerekir. Özellikle orta ve yüksek tahsil çağındaki genç kuşak için,
cevabı aranması gereken öncelikli soru, kanaatimce
"bilimsel keşifler ve teknik gelişmelerin bu denli ilerleme kaydettiği bir çağda, insanlar ne gibi davranışlarda bulunacaklarına kendi kendilerine karar veremezler mi?" sorusudur. Yani "insan, her zaman
başkalarına bağımlı olarak mı yaşayacaktır?"
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Sorunu bir başka açıdan şu şekilde dile getirmek de
mümkündür: "Benden 1400 sene önce {arklı bir coğ
rafya ve değişik sosyo-kültürel şartlar içinde yaşanmış
bir hayattan, davranış modelleri çıkarmaya ihtiyacım
var mıdır; eğer varsa, böyle bir ihtiyaç nereden doğ
maktadır?" Aynı soru şu şekilde de sorulabilir: "Beşeriyetin kendi imkanlarıyla uzayın sınırlarını zorladığı, insanın kopyatanmasından söz edildiği bir
dünyada, 1400 sene geriye gidip oralardan davranış
modelleri çıkartmaya çalışmak, çağın gerisinde kalmak demek değil midir?"

Dile getirdiğimiz bu tür muhtemel sorular; 1400
sene önce yaşanmış sıradan bir hayat ile değil de
"alemlere rahmet olarak gönderilen" yüce bir Peygamberin hayatı ile ilgili olduklarında, farklı bir anlam
kazanırlar. Bu durumda doğrudan doğruya "Peygamberlik Kurumu" ile ilgili hale gelirler ve Peygambere olan ihtiyacımızın kaynağını sorgulayan bir
nitelik kazanırlar.
Özellikle belirli bir yaş grubuna dahil olan insanımız
için bu ve benzeri sorular, oldukça anlamlı ve muhakkak cevaplandırılması gereken sorunlardır. Genç
insanımıza; Hz. Peygamber'in hayatından davranış modelleri sunmaya girişıneden önce, Hz. Peygamber'in
hayatından niçin davranış modeli alması gerektiğini
açıklığa kavuşturmamız gerekir. Öncelikle "Hz. Peygamber benim neyim oluyor?" diyen insanımıza kulak
verebilirsek; insanımızın, Peygamberi ile olan ilgisini
yeniden gözden geçirmesine ve bu ilginin olması gereken seviyede olup olmadığını değerlendirmesine yardımcı olabiliriz.
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İnsanın peygamberlik kurumuna ihtiyacının olup olmadığının

veya böyle bir

ihtiyacın

halen devam edip
etmediğinin anlaşılabilmesi,
bu kurumu insanlığa
sunan "Din"in aniaşılmasıyla yakından ilgilidir.. Kısaca
peygamberlik kurumuna ihtiyacımızın olup olmadığının açıklığa kavuşabilmesi için, önce dine ihtiyacımızın olup olmadığının açıklık kazanması gerekiL
Dile getirdiğim bu düşüncelerden dolayı "Hz. Peygamberin Hayatından Davranış Modelleri" konusunu,
iki aşamalı bir şekilde ele almayı uygun görüyorum: Birinci

aşamada

Hz. Peygambere olan ilgi ve .ihnereden kaynaklandığı, yani peygamberlik
kurumunun temeliendirilmesi konusu teorik açıdan ele
alınacak; ikinci aşamada da, doğrudan doğruya Peygamberimizin hayatından davranış modelleri geliştirilmeye gayret edilecektir. isteyen bu iki bölümü
birbirinden bağımsız olarak da ele alabilir.
tiyacımızzn

1- Hz. Peygamber ve İnsanlık
Hz. Peygamber' e olan ilgi ve ihtiyacımızın nereden
meselesi; O'nun kimliği, yani kim olduğu ile ilgili bir konudur. Hz. Peygamber; en genel anlamıyla,
insanlığa yeni bir din getiren ve o dini öğreten insandır.
Öyleyse Hz. Peygamber'in kim olduğunun ve günümüz
insanı için taşıdığı önemin anlaşılması, büyük ölçüde,
getirdiği dinin aniaşılmasına bağlı olacaktır.

geldiği

Din'i anlamak için, işe dinin tarifini yaparak baş
lamak gerekebilir. Ancak itiraf edilmelidir ki, herkesi
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tatmin

edecek tarzda bir din tarifi yapabilmek
denecek kadar zordur. Din'in tarifinde karşılaşılan zorluğun çeşitli sebepleri vardır. Bu sebeplerin başında, bir değil birden çok din olması gerçeği bulunur. Mesela; bir tarafta insanlar tarafından
konulmuş olan dinler, diğer tarafta ise, insanlar için
bizzat Allah'ın koymuş olduğu din vardır. Hz. Peygamber, Allah'ın insanlık için seçmiş olduğu dini getiren ve öğreten insandır. Bu durumda Hz. Peygamber'i anlayabilmek ıçın müracaat etmemiz
gereken din, Allah'ın insanlık için koymuş olduğu din
olacaktır. Tarihi süreç içinde Allah tarafından konulmuş
olan dinler, değişik şekillerde isimlendirilmişlerdiL Bu dinler, temel konularda müşterek
esaslara sahip olmalarına rağmen, zaman içinde farklı
şekillerde gelişmiş ve kurumlaşmışlardır.
imkansız

Allah'ın insanlık

için

seçmiş olduğu

ve Hz. Mu-

hammed'in insanlığa ulaştırmakla görevlendirildiği
dinin adı "İslam"dır. Din olarak İslam'ın biri özel diğeri
genel olmak üzere iki anlamının olduğunu belirtmekte
fayda vardır. Genel manasıyla İslam; Hz. Adem'den Hz.
Muhammed' e kadar Allah tarafından gönderilmiş olan
bütün dinlerin ortak adıdır. Buna göre Hz. İbrahim, Hz.
Musa ve Hz. isa da dahil, isimlerini bilebildiğimiz peygamberlerin hepsi, Peygamberimizin getirdiği aynı
inanç sistemini insanlığa sunmuşlardır. Özel manasında ise İslam; Peygamberimiz Hz. Muhammed'e
verilmiş olan dinin adıdır.
Genel olarak din
birtakım

zorlukları

hakkında konuşmanın

olduğu
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açıktır.

kendine has
Öncelikle be-

Iirtilmetidir ki din kavramının bizzat kendisi pek çok
beraberinde taşır. Bir Hindu'nun dinden anladığı ile Budist'in anladığı şey, birbiriyle tam olarak
örtüşmez. Bu ikisinin din anlayışları ile de Hr'istiyan'ın
din anlayışı uyuşmaz. İkisi de kitabi geleneğe mensup
olmasına rağmen Hristiyan ile Yahudi'nin din kavramından anladıkları, yine bütünüyle aynı değildir. Din
kavramının saydığımız bütün bu insanların zihinlerinde
oluşturduğu tasavvur ile müslümanın din tasavvuru
arasında da farklılıklar vardır.

güçlüğü

Farklı

dini gelenekiere mensup insanların farklı din
sahip olmaları, bir dereceye kadar anlaşılabilir bir durumdur. Ancak konuya biraz daha yakından bakıldığında, aynı dini geleneğe mensup insanlarda bile, kısmen de olsa, farklı din tasavvurlarının
varlığı göze çarpar. Bu duruma anlaşılabilir bir izah getirmek her zaman kolay olmayabilir.
anlayışiarına

Kataliklik ile Protestanlık gibi iki hristiyan mezhep
derin fark, aynı dini gelenek içindeki farklı
din anlayışiarına verilebilecek çarpıcı örneklerden sadece biridir. 1400 yıllık tarihi süreç içinde oluşmuş
olan değişik itikadi İslam mezheplerini de, bir dereceye
kadar, farklı din anlayışlarının yansıması olarak görmek mümkündür.
arasındaki

Görülüyor ki dinin ne olduğu meselesine, her dinin
tatmin edecek şekilde bir din tarifi getirmek
imkansız denecek kadar zordur ve bu konu, çok özel
bir çalışmayı gerektirmektedir. Bu durumda bize yapılması en uygun gözüken şey, belirli bir din çerçevesinde kalarak dinin neliğini (mahiyetini) araş-

dindarını
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tırmaktır.

İslamiyet

Böylece

cevabını

açısından

din

aramamız

gereken soru

kavramından

ne

an-

laşılmalıdır? sorusu olacaktır.

Yukardaki sorunun cevabını aramaya geçmeden
önce bir konuya dikkat çekmekte fayda vardır: Bütün
ilahi diniere göre Hz. Adem; hem ilk insan hem de ilk
peygamberdir. Hz. Adem'in hem ilk insan hem de ilk
peygamber olmasının birinci manası, din adı verilen olgunun ilk insan ile başlamış olmasıdır. Gerçekten de
dinin tarihi, ilk insanın tarihi kadar eskidir.
İnsanın İlgi Alanı ue Din

Dinin tarihi, ilk insana kadar uzanır. Çünkü insanın
mutlu olabilmesi ve huzurlu yaşayabilmesi, her devir
ve her durumda Allah elçilerine kulak vermesine ve
onları doğru anlayabilmesine bağlı gibi gözükür. İn
sanın bilimsel çalışmalarla teknolojik bir gelişmeyi
sağlaması mümkün olabilmektedir. Ancak mutluluk ve
huzurun elde edilebilmesi için bilimsel çalışmalar, yalnız başına yazık ki yeterli değildir.
İnsanın ilgi alanını iki gruba ayırmak mümkündür.

Bu ilgi alanlarının birincisini, etrafında olup biten tabii
ve beşeri hadiseler dünyası oluşturur. İnsanın bunlarla
sistemli bir şekilde ilgilenmesi, tabii ve beşeri bilimleri
meydana getirmiştir. İşte fizik, kimya, jeoloji gibi tabii
bilimler, insanın etrafındaki tabii olaylarla sistemli bir
şekilde ilgilenmesi sonucunda ortaya çıkmış olan bilim
dallarıdır.
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Tabii olaylarla ilgilenen insanın, etrafında olup biten
beşeri hadiselere ilgisiz kalması mümkün değildir.
Böyle bir ilgisizlik, insanın tabiatma aykırıdır. Sosyoloji,
psikoloji, antropoloji gibi sayısını çoğaltabileeeğimiz
beşeri ilimler de; insanın beşeri olgular dünyasıyla sistemli olarak ilgilenmesi sonucunda oluşan disiplinlerdir.
Bilimsel faaliyeti içinde gerek tabii, gerekse beşeri
olgularla ilgilenirken, insanın dikkat ettiği en önemli
nokta, varolanı olduğu gibi kavrayabilme endişesidir.
Bilim adamı, ilgilendiği alanı, hiç çarpıtmadan olduğu
gibi ortaya koymaya çalışır.
Buraya kadar insanın ilgi alanına giren tabii ve
olgular dünyasından bahsettik. Şimdi de sözünü
ettiğimiz bu olgular dünyasından farklı bir ilgi ala~
nından bahsedelim. İnsanın ilgi alanının ikincisini de,

beşeri

değerler dünyası oluşturur.

Bilimsel çalışmalar sayesinde insan; içinde yaşadığı
tabiatı daha verimli kullanılır hale getirmekte, büyük
çapta tabii afetierin önüne bile geçmektedir. Daha doğ
rusu, etrafında olup biten olay ve olguları, bilimsel bilgisi sayesinde, insanın kontrol altına alması mümkün
olmaktadır. Ne var ki bilim, tabiatı gereği, varolanla ilgilenir. İnsan ise, her zaman varolan olguların bilgisiyle
yetinmez. O, aynı zamanda varolanı aşıp, olması gerekenin bilgisini de elde etmek ister.
Değerler dünyası,

tabiat'tan, olgular dünyasından
farklılık arzeder. Çünkü değerlerin bilgisi; olanın değil,
olması gerekenin bilgisidir. Olması gerekenin ne ol-
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duğunu

tesbit edebilmek için, sadece tabii ve beşeri olguları bilmek yeterli değildir. Bunu bir örnekle açıklığa
kavuşturmaya çalışalım. Bir toplumda hırsızlık olayının
olması, beşeri bir olgudur. Herhangi bir toplumda hır
sızlığın son derece yaygın olduğunu bilmek; onun, olması gereken bir iş olduğunu göstermez. Ne kadar
yaygın olursa olsun hırsızlık, yine de yapılmaması gereken bir eylem olma özelliğini korumaya devam eder.
İşte hırsızlık gibi kötü olan herhangi bir eylemin yapılmaması gerektiği hakkındaki bilgimize, olmast gerekenin bilgisi diyoruz. Olması gerekenierin bilgisi ise,
değerler dünyamızı oluşturur.

İnsan, nasıl tabii ve beşeri olaylarla ilgilenmeden
edemiyorsa, aynı şekilde değerler dünyasıyla ilgilenmeden de edemez. Çünkü insan, sadece bilgi sahibi olan değil, aynı zamanda eylemde bulunan bir
şahsiyettir. Dolayısıyla hangi eylemlerinin iyi, hangilerinin kötü olduğuna; neleri yapıp, neleri yapmaması gerektiğine karar vermek zorundadır. İyi-kötü,
sevap-günah, helal-haram gibi kavramların hepsi, bize
varolanın değil, varolması veya varolmaması gerekenin bilgilerini veren anahtar terimlerdir.

Olgu veya hadiseler hakkındaki bilgileri, bilim sayesinde elde ederiz. Bilimsel bilgilerimiz arttıkça, olgular dünyasını daha iyi tanıma imkanına kavuşuruz.
Olması gereken veya değerler dünyasıyla ilgili ilk bilgi
kaynağımız ise dindir. Dinin tarihinin, ilk insana kadar
uzamasının sebebi, şimdi biraz daha açıklığa kavuşmuş olmalıdır.
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Etrafındaki

olay ve olguları anlama yetisiyle. dünyaya gelen insanın, hangi davranışların iyi, hangilerinin
kötü olduğu konusunda da, hiç değilse birtakım ipuçlarına ihtiyacı vardı. İşte bu ihtiyacı Allah-u Teala, din
ile karşılamıştır.
İlk insan'ın aynı

zamanda ilk peygamber olmasının,
gözardı edilmemesi gereken başka bir manası daha
vardır. Sözünü ettiğimiz bu mana da, insan adı verilen
varlığın

din

olmaksızın

insanlığını

tam olarak ger-

çekleştiremeyeceğidir.

Bu sebepten yaratılan ilk insana, Allah tarafından bir din verilmiş ve bu dinin peygamberi de bu ilk insan olmuştur.
Din ihtiyacının Kaynağt
Bazı düşünürler,

bilim ve teknolojinin bu kadar ilerbir devirde insanlığın dine artık ihtiyaç duymayacağını çünkü bilimin bütün ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğini
düşündüler.
Başka
bir ifadeyle,
yeryüzünün güneşten kaç milyon kil'ometre uzaklıkta
olduğunu, güneşte ve yıldızlarda hangi metallerin bulunduğunu öğrenen bir kişinin, bu anlayışa göre, artık
dine inanmasına lüzum kalmayacaktır.
Iediği

Bu

şekilde düşüneniere

göre, "bir cehalet dönemi
yaşandı. İnsanlık, varoluşunun atalardan kalma kimi
belirtilerini terkederek bu dini dönemi uzun zaman
önce geride bıraktı. Bunu bir metafizik dönemi izledi.
Bu metafizik dönem de geride bırakılmış durumda.
Bugün bizler, bilimsel dönemde, yani dinin yerini alacak ve insanlığı dinin öğretilerinin hakimiyeti al-
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tındayken ulaşılamayan gelişmenin zirvelerine götürecek olan pozitif bilim döneminde yaşıyoruz."( 1 )

Bilimin insanlığın bütün ihtiyaçlarına cevap veolan inanç 18. ve 19. asırlarda o kadar yaygınlaştPl ki, insanlar bunu ispat edilmiş bir hakikat
zannettiler. Ancak 19. asrın ikinci yarısıyla 20. asırda
yaşanan tecrübeler, böyle bir düşüncenin yanlış olduğunu fiilen ortaya koydu.
receğine

Yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda geliştirilen
teknoloji ile insanlar, daha önceden tahmin edemeyecekleri kadar büyük imkanlara kavuştular.
Ancak kavuşulan imkanların beraberinde getireceği
olumsuzluklar, önceden düşünülemeyecek kadar
büyük oldu. Bu konuyu Tolstoy şu şekilde dile getirir:

"Tarihin hiçbir döneminde 19.cu yüzyıldaki kadar
maddi başanya ulaşılmadı. Fakat tarihin hiçbir döneminde, giderek canavarlaşan şimdiki Hristiyan dünyasındaki kadar ahlaksız, insanın hayvani ihtiraslarına
((1) Tolstoy, Din Nedir?, Çev. Murat Çiftkaya, İstanbul1995, s. 10.
(2) Mesela 18. yüzyılda ortaya çıkan aydınlanma felsefesi, "tezahürlerinde, çok değişik şekiller gösterir. Bununla beraber, bunların hepsi de, duygudan ayrı tutulan sırf zekayı, açık ve seçik
bilgiyi, ilmi, insanlığın mutluluğunu ve yetkinliğini sağlamak için
yeterli sayarlar. Bu felsefe, Fransa'da Lamettrie (1709-1751 ),
Ansiklopedistler, Helvetius (1715-1771) ve d'Holbach ( 17231789) aracılığıyla Bacon (1561-1626)'u Descartes'a birleştirir.
Bu;bir çeşit tecrübeci, hatta maddeci ve dini inançlara tam anlamıyla düşman rasyonalist bir anlayıştı. Bu doktrin, ilimierin gelişmesini büyük bir hayranlık ve çoşkunlukla yüceltti; ilmi ve
zihni gelişmenin zorunlu ve tabii sonucu olarak düşünülen ahlaki
ve siyasi gelişmeye bir çeşit dini iman yarattı." (E. Boutroux,
Çağdaş Felsefede ilim ve Din, Çev. Hasan Katipoğlu, İstanbul
1988, s. 29-30).
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hiçbir kısıtlamanın getirilmediği bir hayat yaşanmadı.
19. yüzyılda ulaşılan maddi ilerleme gerçekten muazzam; fakat bu ilerleme Neron'un zamanında bile
şahit olunmayan şekilde ahiakın en temel . Şi=! rtlarını
ihmal etme pahasına satın alındı ve halen de satın alı
nıyor.

Zırhlı gemilerin, demiryollarının, matbaaların, tünellerin, röntgen ışınlarının vs. çok güzel şeyler olduğunu kimse tartışacak değil. Bunlar gerçekten de
güzeller, fakat Ruskin'in dediği gibi, başka hiçbir şeyle
kıyaslanmayacak derecede daha güzel olan şeyler var
ki, bunlar zırhlı gemilerin, yolların, tünellerin, kısacası
hayatı güzelleştirmekten çok bozan şeylerin ele geçirilmesi pahasına milyonlarcası yok edilen insan hayatlarıdır. Buna her defasında şu cevap. verilir: "Şu
anda dünya yüzündeki insan hayatının tahribini kontrol
altına alacak aletler icat ediliyor ve zamanla icat edilecek". Fakat bu doğru değil.

İnsanlar bütün insanları kendi kardeşleri olarak görmedikçe, insan hayatını en mübarek şey olarak kabul
etmedikçe, onu tahrip değil korumayı ve desteklerneyi
en birinci vazifeleri bilmedikçe; insanlar birbirlerine
kulluk şuuruyla davranmadıkça, şahsi kazanç uğruna
birbirlerinin hayatını mahvedeceklerdir.

Birkaç yüz lira harcayarak ve birkaç insanı "telef
etme" pahasına elde edebileceği bir şeye binlerce lira
harcamaya hiçbir ahlak razı olmaz. Her sene Şi
kago'da aynı sayıda insan demiryolunda eziliyor. Demiryolu yöneticileri, yaralanan insanlara ve ailelerine
ödenen yıllık ödemelerin, insanların ezilmelerini ön-
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!emek için yapılacak düzeltmelerin maliyetinden daha
az olduğunu hesapladıklarından, gayet mantıklı davranarak bu yolda hiçbir düzeltmeye gitmiyorlar.
Çok muhtemeldir ki, kendi karları için insanların hamahvedenler kamuoyu tarafından kınanabilir
veya düzeltmeler yapmaya zorlanabilir. Fakat, insanlar
dinlerine bağlanmadığı veya eylemlerini Allah'ın değil
insanların huzurunda işlediği sürece, belki bir açıdan
insanların hayatını korumak için değişiklikler yapacaklar, fakat başka bir yerde insan hayatını en karlı
malzeme olarak yine kullanacaklardır."(3)
yatlarını

Gerçekten de son iki asır içinde bilimsel çalışmalar
sonucunda kavuşulmuş olan imkanlar, insanlığın aleyhine olacak şekilde öylesine kötüye kullanıldı ki, insanlar olup bitene mana vermekte, adeta zorlandılar.
Nihayet acı bir şekilde tecrübe edilen iki dünya savaşı
ve bu savaşlarda kullanılan silahlar; göz kamaştıran
teknolojik gelişmenin, kötü niyetli insanların elinde, insanlığın aleyhine nasıl sonuçlar vereceğinin somut örneklerini verdi.
Kötü niyetli insanların elindeki teknoloji vasıtasıyla
beşeriyet ilk defa, içinde yaşadığı gezegen üzerindeki
insan cinsinin toptan imha edilme tehlikesi ile karşı
karşıya kaldı. İnsanlık, 20. asırda akıtılandan daha
fazla insan kanının akıtıldığı bir devre şahit olmadı.
Böylece sözünü ettiğimiz teknolojinin kötü niyetle kullanımı sonucunda insanlık, kendisini, dengeleri alt üst
olmuş tabii bir çevre içinde buldu. Bütün bunlar, tek
(3) Tolstoy, s. 33.
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başına

teknolojinin, insanın
karşılayamayacağını gösterdi.

bilim

tiyaçlarını

ve

bütün

ih-

Dine ve ahlaka ihtiyaç duymadan hayatımızı sürinsanlar, insanın .varlık yapısını gözardı ettiklerinin farkında değillerdi. Çünkü
insan; diğer varlıklar arasında "insan" olarak isimlendirilmesine sebep olan varoluş özelliklerini koruduğu sürece, dine olan ihtiyacı devam edecektir.
Ama gün gelir bilim ve teknoloji, insanın mevcut varlık
yapısını bozarak onu gelişmiş bir makina seviyesine indirgerse, bu durumda insanın dine ihtiyacı kalmayabilir. Çünkü ortada bugünkü anlaminda "insan"
denen bir varlık kalmaz.
dürebileceğimizi düşünen

insan dine niçin ihtiyaç duyar? Yahut insan, nıçın
dinsiz yapamaz? Bu sorunun cevabı, insanın temel karakteristik özelliklerinde aranmalıdır.
Hayvanların idrak etme yetisi içgüdüleridir. Hayvanlar içgüdülerinin yönlendirdiği davranışları yapıp
yapmama konusunda şüpheye düşmezler. Buna karşılık insanın idrak etme, anlama yetisi, birinci derecede
aklıdır. İnsan, hayvanın aksine, yaptığı ya da yapacağı
her davranışın muhtemel sonucunu hesap etmek zorundadır. Bu sebepten insanın, yapıp edeceği davranışlar konusunda hayvanın içinde bulunduğu rahatlık
içinde olması beklenemez.(4) İnsanın akıl sahibi oldavranışlarında yol gösteren şey (isteklerinin karihtiyacıyla sevkedildikleri hareketler dışında), hareketlerinin hemen sonrasındaki sonuçların gözönüne alın
masıdır. Sahip olduğu kavrama melekesi sayesinde bu

(4) "Hayvanlara
şılanması

sonuçlara bakan bir hayvan hareketlerini bu sonuçlara uygun
yapar ve tereddütsüz hep aynı şekilde davranır. Bu açıdan,
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ması, varlıklar arasında insanın ayırd
özelliği

edici temel bir

olarak kabul edilir.

insanın akti sahibi olmast ne anlama gelir? Akti sahibi olmak lle dine ihtiyaç duymak arasmda ne türden
bir ilgi vardtr?
Akıl

sahibi olmak, insanın hür olmasını gerekli kılar.
Gerçekten de canlılar içinde iradesi ile hareket edebilen yalnız insandır. iradeye göre hareket etmek
demek, düşünüp taşınıp seçenekler karşısında seçim
yapmak ve ona göre davranışlar geliştirmek demektir.
"İnsanın akıllı ve hür olması yanında başka özellikleri
de vardır. Mesela insanın, her caniıda tabii olarak bulunan kendini koruma içgüdüsü vardır. Böyle bir içgüdüye sahip olma, insanda bencilik (egoizme) duygusunu doğurur. insanın başka bir özelliği de, bir
toplum içinde yaşamamecburiyetinde olmasıdır."(5)
mesela bir bal arısı bal peşinde kanat çırpar ve onu kovanma getirir, çünkü kendisi ve yavruları için kışlık erzakın olması gerekir
ve bunun ötesinde hiçbir şey bilmez ve yapamaz.
Yuvasını yaparken veya kuzeyden güneye göç ederken bir kuş
da aynı şekilde davranır. Doğrudan ve anlık bir ihtiyacın sonucu
olmayan bir şeyi yaparken bütün hayvanlar bu şekilde hareket
ederler ve bunu önceden tahmin ettikleri sonuçlara bakarak yaparlar. Fakat insanlar böyle değildir.
Insanla hayvanın arasındaki fark, hayvanın idrak melekelerinin
içgüdü dediğimiz şeyle sınırlı olmasına karşılık, insanın asıl idrak
melekesinin aklı oluşudur. Besin toplayan bir bal arısı, yaptığının
iyi mi yoksa kötü mü olduğuna dair şüphe duyamaz. Fakat, ekin
biçen veya meyve toplayan bir insan, bir sonraki hasada zarar
verip vermediğini veya komşusunun hakkı olan meyveyi toplayıp toplamadığını düşünmeden edemez. Beslediği çocuklarının
geleceğini de merak etmeden duramaz ... Aklıbaşında bir kişi,
hayatın önemli sorularının hiç birisini, anlık sonuçlara bakarak
çözemez. Bir hayvanın davranışiarına yön veren şeyler onu tatmin edelJlez." (Tolstoy, a.e., s. 12-13)
(5) Necati üner, "Hürriyet ve Otorite", Felsefe Dünyası, Ankara
1992(Temmuz), sayı IV, s. 5
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İnsanın bu dört özelliği: akıllı, hür, bencil (egoist) ve

bir arada yaşama mecburiyetinde olması dikkate alı
narak düşünüldüğünde, insanın niçin dine her devirde
ihtiyaç duyacağı daha iyi anlaşılacaktır.
İnsan bencildir. Bencillik duygusunu tatmin için, aklını

başkalarına

zarar verecek şekilde kullanabilir.
Mesela daha fazla kazanmak için hırsızlık yapabilir,
rüşvet alıp verebilir. Aklı ile insan, istek ve iştah güdülerinin tatmini için sayısız yollar bulabilir. Bu bakımdan sadece içgüdüleriyle hareket eden hayvanın
nasıl davranacağını önceden hesap edebilmek mümkün iken insan davranışlarının nasıl olacağını önceden
kestirrnek aynı şekilde kolay değildir. Çünkü insanın
hareketleri, (bal peşinde kanat çırpan arı örneğinde olduğu
gibi) hayvanlarınki gibi önceden planlanmamıştır. Dolayısıyla akıl, insanın hayrına olabileceği
gibi zararına da olabilecek imkanlar
sağlayabilir.

"Aklın sağladığı

imkanlar ile başkalarının hakkını
ise, birlikte yaşamaya zarar verir. Böyle bir
halden sonuçta kendisi de olumsuz yönde etkilenir.
Öyle ise, insanların hürriyet haklarını kullanmada, bir
nizarn ve düzene ihtiyaç vardır."(6)
çiğneme

işte insanlar arasında "insani" bir hayatın tesisi için

gerekli olan

f;ıu

nizarn ve düzen; din, ahlak ve hukukun
ile sağlanabilir. Din, ahlak ve
hukukun koymuş olduğu "günah", "ayıp" ve "yasak"
gibi değerler, bir anlamda insan hürriyetinin sınır taş-

koymuş olduğu değerler

(6) Necati Öner, a.e., s. 5.
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larıdır.

Bu sebepten insanların bir arada huzur içinde
ahlak, din ve hukukun düzenlemeleri sayesinde mümkün olabilir(?).
yaşamaları

İnsanın

bütünüyle bir akıl varlığı olarak göolarak itiraz edilebilir. Çünkü insan;
akıl varlığı olduğu kadar duyguları ve tutkuları da olan
bir varlıktır. Esasen D. Hume gibi düşünen filozoflara
bakarsanız, duygu ve tutkularıyla kıyas edildiğinde
aklın insan üzerinde hiçbir tesiri yok sayılır. Yok sayılır
diyorum çünkü bu bakış açısına göre insan davrülmesine,

haklı

(7) insan; akıllı olduğu ve başka insanlarla bir arada yaşama mecburiyetinde olduğu sürece, din, ahlak ve hukukun düzenlemelerine ihtiyacı olacaktır. Ahlak ve hukuk ile karşılaştırıldığında, dinin insan için özel bir yeri olduğu ortaya çıkar.
Çünkü din ilahidir, dolayısıyla evrenseldir. Kaynağı ilahi olduğu
için, insanlar üzerindeki yaptırım gücü daha fazladır. insanların
dini inançlarını gözardı eden bir ahlak ve hukuk sisteminin, o insanlar üzerinde beklenilen etkiyi göstermesi mümkün olmaz.
Ahlak ve hukuk kurallarının belli bir toplumda tesirli olabilmesi
için, bu kuralların o toplum insanlarının dini inançlarıyla uyumlu
olması gerekir. Din, ahlak ve hukuk kuralları arasında uyum
sağlanamayan toplumlarda, ne dinin, ne hukukun ne de ahiakın
kuralları tesirli olabilir.
Bir davranış düşünelim ki hukuken yasaklanmış, ahlaken ayıp
lanmış olsun. Eğer bu davranış aynı zamanda dinen günah değilse, en azından dindar insanlar bu davranıştan kaçınma konusunda tutarlı bir tavır sergileyemiyeceklerdir. Böyle bir
davranıştan hukuken zorlandıkları takdirde kaçınacaklar, ama
fırsatını bulduklarında bu davranışı yerine getireceklerdir. Bu
durum; böyle bir ikilem içinde kalan insanların şahsiyet zaafına
l)_ğramalarına, iki yüzlü bir tavır geliştirmelerine sebep olacaktır.
Ornek olarak seçtiğimiz bu durumun tersi de doğrudur. Yani
ahiakın ayıplamadığı, hukunun yasaklamadığı fakat dinin günah
kabul ettiği bir davranış karşısında kalan bir insanı düşünelim.
Bu insan da dini inançları kuvvetli olduğu zamanlar bu davranıştan kaçınacak, ama inançlarında zayıflık meydana geldiğinde o davranışı yerine getirmekten kaçınmayacaktır. Bu da
bu insanda bir suçluluk duygusu doğuracak, bir kere kural çiğ
nemeye alışınca, diğer kuralları da çiğnemekten kaçınmayacak
bir ruh hali kazanacaktır.
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ranışiarı alanında aklın

fonksiyonu, sadece tutkulara
giden en kısa ve kolay yolu bulma işidir. Bu sebepten
konuyu şu şekilde ele almak da mümkündür. Bütün
insan eylemlerini harekete geçiren üç saikden söz edilir. Bunlar; duygu, akıl ve telkin' dir.
·
Bir insan, bazen,

arzuladığı şeye ulaşınaya çalışarak

yalnızca duygularının etkisiyle hareket edebilir. Zaman
zaman da ne yapılması gerektiğini gösteren aklı, hareketlerinin biricik etkeni olur. Diğer zamanlarda, daha
doğrusu daha sıkça, hareketlerinin nedeni ya kendisinin ya da başkalarının belli bir eylemi telkin etmiş
olması ve kendisinin de bu telkine şuur harici olarak
boyun eğmesidir.

Normal hayat şartlarında, bir kişinin davranışlarını
her üç saik de etkiler. Duygu onu belli bir harekete
zorlar. Akıl bu hareketin onu kuşatan şartlarla, geçmiş
ve gelecekle uyumunu sağlar. Telkin de onu duygunun uyardığı ve aklın da izin verdiği hareketleri, düşünce ve duygudan bağımsız olarak tamamlamaya
zorlar.
duygu olmaksızın hiçbir işe girişmez. Akıl
olmaksızın ise, birbiriyle çelişen ve hem kendisine hem
de başkalarına zarar veren bir sürü duyguya maruz kalacaktır. Kendisinden veya başkalarından gelen telkine
uyma yeteneği olmadığı takdirde ise, kendisini belli bir
harekete sevkeden duyguyu sürekli yaşayacak ve aklını sürekli bu duygunun yerindeliğini doğrulama konusunda yoğunlaştıracaktır. Dolayısıyla, en basit insan
eylemi için her üç saik de hayati önem taşır.
Bir

kişi
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kişi bir yerden başka bir yere yürüyorsa, duyonu yer değiştirmeye zorladığı, aklı bu niyeti tasdik edip bunun araçlarını ona kabul ettirdiği içindir ki,
kasları itaat ediyor ve öngörülen yoldan yürüyordur. O
yürürken duyguları ve aklı bir sonraki eylem için salıverilmiş haldedir ve bu eylem telkine boyun eğme kabiliyeti olmadan mümkün olmayacaktır. Bu, bütün
insan eylemlerinde yaşandığı gibi, en önemli insan eylemi olan dini eylemde de yaşanır.

Bir

guları

"Duygu, insan ile Allah arasında bir ilişki kurma ihbu ilişkiyi tanımlar ve telkin de kişiyi bu ilişkiden doğan davranışlara sevkeder. Fakat
bu, din tahrife uğramadığı sürece böyle olur. Tahrif
başladığı an, telkin çok daha fazla kuvvetlenir ve
duygu ile aklın eylemleri zayıflar. Telkinin yöntemleri
her zaman ve her yerde aynıdır. Bu yöntemler, çocuklukta veya doğum, ölüm veya evlilik gibi önemli
anlarda olduğu gibi insanın zihnl halinden faydalanmaktan oluşur. Kişi, evvela sanat eserleri,
mimari, heykel, resim, müzik, tiyatro eserleriyle etki altına alınır ve (yarı uyur haldeki insanlarda meydana
getirilen hale benzeyen) telkine açıklık haline girince,
iknaemın istediği ne ise o aşılanır."(8)
tiyacı uyandırır, akıl

Görüldüğü gibi insanların ister birey, isterse toplum
halinde olsun huzur içinde yaşamaları için dine olan ihtiyaçları kaçınılmazdır. Acaba ihtiyaç duyulan bu din
nedir? Şimdi dinin ne olduğunu açıklığa kavuşturmaya
çalışalım.

(8) Tolstoy, a.e., s. 20-21.
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Dinin Mahiyeti Meselesi

Öncelikle belirtilmelidir ki din, insanın ahlakileşmesi,
bir başka deyişle insanlleşmesi içindir. "Allah ölümü ve
hayatı,
hanginizin daha güzel davranışlarda bulunacağını imtihan etmek için yarattı"(9) ayeti, dinin gayesinin insanı ahlaki olgunluğa ulaştırmak, insanı
"insan-ı kamil" haline getirmek olduğunu gösterir.
Dinin insan için olması demek, insanın girebileceği
düşünülen her türlü ilişkide dinin bir takım düzenlemeler yapması anlamına gelir. İnsanın girebileceği ilişkileri üçe ayırmak mümkündür.

\

1. İnsanın Mutlak varlık olan Allah ile bir bağlantısı
söz konusudur. Yapılan dualar, kılınan namazlar düşünülürse, bu bağlantının son derece sık kurulduğu
kendiliğinden görülecektir. İnsanlar niçin dua ederler?
Kendilerini duyan, onları koruyan ve bozuk giden işleri
düzeltebilecek güçte olan bir Allah'a inanmamış olunsa, dua etmenin bir manası kalır mı? Bunları, insanın
Yüce Allah ile kurduğu bağlantısına somut örnek verebilmek için söylüyorum. İşte dinin öncelikle düzenlediği ilk alan, insanın Allah ile kurduğu ilişkiler alanıdır.

2. İnsanın bir de hemcinsleriyle, insanlarla girdiği
dizisi söz konusudur. Bunlar komşuluk, akrabalık, ticaret ilişkisi gibi türlere ayrılabilir. Din, getirmiş olduğu değerler ile insanın bu ilişkiler ağını da
düzenler.
ilişkiler

(9) Mülk Suresi, 2.
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3. Üçüncü olarak insanın içinde yaşadığı fiziki çevresiyle girdiği ilişkisi vardır. Fiziki çevre derken, insanın dışındaki canlı cansız bütün varlık alemini kastediyorum. İnsanın içinde yaşadığı fizik dünya ile
kurduğu yanlış ilişki türü, günümüzün çevre problemlerini gündeme getirmiştir. Çünkü insanın tabiatla
yanlış ilişkiler kurması; kendisi için vazgeçilmez olan
şehri oturulamaz, suyu içilemez ve havayı solunamaz
bir hale getirmektedir. Din, bu alanda da gerekli düzenlemeleri yapar.
İşte din insan içindir derken, dinin, insanın bütün bu
ilişkilerini düzenlediğini

ifade etmek istiyorum. Bu sebepten, dini sadece insan ile Allah arasındaki ilişki türüne indirgemek, yanlış olmasa bile eksik bir din anlayışı olur. Çünkü din, insanın sadece Allah ile
ilişkilerini değil ama aynı zamanda hem diğer insanlarla hem de alem ile ilişkilerini düzenlemek üzere,
Allah tarafından konulmuş olan değerler manzumesinin adi şeklinde tarif edilebilir.

Din insanın bütün bu ilişkilerini nasıl düzenler? İn
Allah ile kurduğu ilişkiyi ele alalım: Din sözünü
ettiğimiz bu düzenlemeyi, doğrudan doğruya iman ve
ibadet esasları ile yapar. Nelere inanmamız ve nasıl
ibadet etmemiz gerektiğini bize öğreten dindir.
sanın

Diğer

gelince; din, beşeri
ilişkiler ağını koymuş olduğu değerler ile düzenler.
Dinin sözünü ettiğimiz düzenlemeleri hakkında aşa
ğıdaki Kur'an ayetleri yeteri kadar fikir verir diye düinsanlarla olan

ilişkilere

şünüyorum.
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İsra suresinde şöyle buyurulur:

"Rabbin, yalnızca Allah'a ibadet etmenizi ve anaiyilikle davranınanızı kesinlikle emreder. Ana
ve babandan biri veya her ikisi eğer senin sağlığında
yaşlanırlarsa, onlara karşı 'öf be!' bile deme; onları incitme; onlara sadece güzel söz söyle ...
babanıza

Bir de akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver.
Gereksiz yere saçıp savurma. Zira böylesine saçıp savuranlar, şeytanların dostlarıdır. Şeytan ise, Rabbine
karşı çok nankördür. .. Eli sıkı olma; büsbütün eli açık
da olma. Sonra kınanır; kaybettiklerinin hasretini çeker
durursun. Çünkü Rabbin rızkı dilediğine çok, dilediğine
az verir. Şüphesiz O, kullarından haberdardır ve yaptıklarını gözlem ektedir.... Zinaya yaklaşmayın. Çünkü
o,bir hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur."(lO)
Bu Kur'an-ı Kerim ayetlerinden de açıkça anlaşıldığı
gibi din, insanın sadece Allah ile olan ilişkilerini değil
ama aynı zamanda çevresindeki insanlara karşı geliştireceği tavırlara da yön verir.
Din insana sadece ahlaken iyi ve kötünün, hukuken
doğru ve yanlışın ne olduğunu göstermekle yetinmez;
iyiyi eylem haline dönüştürebilmesi ve kötüden uzaklaşabilmesi için, insana manevi bir çevre de hazırlar.
Koymuş olduğu iman ve ibadet esasları ile ancak dinin
sağlayabildiği bu manevi çevreden yoksun olan insanların;
ıyıyı,
güzeli ve doğruyu eyleme dönüştürebilmeleri her zaman mümkün değildir. Ahlaken
iyi olanı, hukuken doğru olanı bildiği halde gayri ahlaki
(10) İsra, 23-32.
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ve gayri rneSru eylemlerde bulunan insanlar, igte dinin
sagladlg~bu manevi qevreden yoksun olan insanlardlr.
insanlararas~iligkileri duzenleyen, sadece din degildir. Dinin dqrnda ahl$k, hukuk ve iktisat gibi disiplinlerin gayesi de b e ~ e r iligkileri
i
diizenlemektir. i ~ t e
dinin, insanlararasi iligkileri duzenleyen bu disiplinlerden hangi yonlerden ayrildlg~n~,iyi belirlememiz gerekir.
Bir kere dinin dlglndaki bu disiplinlerin hepsi degilse
bile qogunlugu begeridir. Dolay~s~yla
koymug olduklar~
deger hijkumleri zamana ve kiilture gore degigkenlik
gosterir. Oysa din ilahidir; ilGhP otmas~,evrensel olmasl
demektir. Evrensel oldugu &in, dinin deger hiikumlerinde degigkenlik olmaz.

I

Dinin insan-5Iem iligkilerini d e diizenlediginden
bahsettik. Ger~ekten de dini degerler, sadece insanlararas~iligkilerle s ~ n ~degifdir.
rl~
Ciinkij din; insan~n
bitkilere, hayvanlara ve klsaca tabiata karg~takinmasi
gereken tav~rlar~
da belirler. insanln varolandan edindigi bilgiyi nasd kullanmas~gerektigini ogretir. igte insanl~grnbu ogretilere kulak tlkamasi, Gevre problemi
diye biiyuk bir problemle k a r y l a ~ m a s ~ nsebep
a
olmuatur.
fnsanln alem ile iligkilerinde gozonunde bulundurmas~gereken noktalara igaret etmesi a ~ ~ s t n d a n
gu byet-i kerimeler dikkat ~ekicidir:
"$uphesiz biz, her ~ e y i bir o l ~ u y e gore yaratmlglzdlr."(l
(1 1 ) Kamer suresi, 49.

"Yeri yardık, oraya sabit dağlar yerleştirdik, orada
her şeyi bir dengeye göre bitirdik."(12)
"İnsanların elleriyle işledikleri yüzünden karada ve
denizde fesat ortaya çıkar. Allah da belki geri dönerler
diye, yaptıklarının bir kısmını kendilerine tattırır."(l3)

Din, saydığımız bütün bu düzenlemelerini vahiy ve
vahyi insanlığa ulaştırıp öğreten peygamberi ile yapar.

Vahiy, dinin tamamen ilahi olan kısmıdır. Vahyin ilahi
olması, evrensel olması demektir. Evrensellik ise, belirli bir zaman ve mekana bağımlı olmaksızın her devir
ve kültür için vahyin bildirdiklerinin doğru olması demektir.
İslam

söz konusu olduğunda vahiy denilince
Kerim akla gelir. İslam, insan ve alem ile ilgili
düzenlemelerini Kur'an-ı Kerim ile yapar. Bu sebepteri
Kur'an-ı Kerim, insanın din ile ilgili bilgilerinin ilk kayKur'an-ı

nağıdır.

Dini bir bilgi kaynağı olarak Kur'an-ı Kerim'in evrensel olduğunu söylüyoruz. Sözünü ettiğimiz bu evrensellik, dini koyan otoriteden yani Allah-u Teala'dan
kaynaklanır. O'nun bilgisinde zaman, mekan ve kültüre görelik olmadığından, bildirdiklerinde de görecelik
olmamalıdır.

Vahiy; dinin ilahi ya da evrensel yönü olmakla beraber din, sadece ilahi olandan ibaret değildir. Çünkü
dinde "ilahi olan" ile "beşerl olan" içiçedir. Aralarında
(12) Hicr suresi, 19.
(13) Rum suresi, 41.
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aylrrmi oldukqa zor bir iligki sozkonusudur. lkisinden
biri olmadigi takdirde, digeri sanki eksik gibi kal~r.
Dindeki ilihi olan ile begeri olan arasindaki iligki, kisaca gu ~ekildeifade edilebiiir: ibhi olan vahyin insan
hayatrnda fonksiyonel olabilmesi i ~ i nbegeri bir faaliyet
gerekir. Bu begeri faaliyet olmaksrz~nvahiy, insan iqin
her zaman bir anlam ifade etmeyebilir. Sozilnii ettigimiz begeri faaliyet, zaman ve mekan ustii olan evrensel vahiy ilkelerinin, belirli bir zarnan ve cografyada
yasayan insanin ozel durumlarrna uygulanacak hale
getirilmesi iglernidir. Butunijyle begeri olan bu iglem
gerqeklegmeden, vahyin insan hayatma uygulanmast
mumkun olmaz. Bir bagka ifadeyle bu iglem, tumel
olan vahyin, tekil durumlara uygulanabilecek hale getirilmesi iglernidir. Bu aqldan baklldlgl zaman, vahyin
bir yonuniin evrensel, diger yoniiniin de degi~kenoldugu goziikijr. Degigkenlik, insanin anlama ve anlamlandirma formlarlndaki degigkenlikle ilgilidir, vahiyden desil lnsandan ve insan~n degigkenliginden
kaynaklanlr.
Vahyin ifade etmeye qall$t~gim~z
bu iki gorijniirnlii
yap~sindando lay^, dinde ilahi olan ile b e ~ e r olan
i
birbirinden kolayca ayrilamayacak gekilde iqi~egirmig
durumdadir. Bir taraftan il6hiIik ozelligi kaybolunca din
ortadan kalkmakta, obur taraftan da beqeri anlarna
formlar~na indirgenip anlamlandir~lamayan din, insan
hayatlnda etkili olamamaktadir.
Dinin insanla ilgili duzenlernelerini, vahiy ve Peygamber vas~tasiylayaptigln~soyledik. Vahiy ile ilgili

bazı konulara dikkat çekmeye çalıştık.
gamber ile ilgili konuyageçmek istiyorum:

Şimdi·

Pey-

Peygamberin ya da peygamberlik kurumunun dindeki önemi nedir? Yüce Allah, insan için gerekli olan
her şeyi, bir taraftan vahiy ile insana bildirmiş; diğer taraftan da Peygamberler vasıtasıyla, bildirdiklerinin sosyal hayata nasıl geçirileceğinin somut örneğini göstermiştir.

Din'in insana ulaşması ve öğretilmesi konusunda
Peygamberin önemi son derece büyüktür. Dini koyan
Allah'tır; ama onu eksiksiz bir şekilde beşeriyete sunan
Peygamber'dir. Bu sebepten gerçek dindarlık; Peygamber (a.s.)'ı doğru anlamak ve onu Uıyıkıyla örnek
alabilmekle mümkün olabilir.
Bütün bunlardan sonra; 'Peygambere olan ilgimiz
nereden kaynaklanmaktadır' şeklindeki bir soruya, sadece 'insan olmamızdan' şeklinde bir cevap vermek
mümkün hale gelir. Çünkü insanın; insani nitelikte bir
hayat yaşayabilmesi, dini değerlere kulak vermesiyle
mümkündür. Dini değerleri hayatında yaşantı haline
dönüştürebilmesi için de, insanın Hz. Peygamberin örnekliğine ihtiyacı vardır. Çünkü O'nun hayatını; dini
değerlerin somutlaşması, yaşantı haline dönüşmesi ya
da relatiflikten kurtulup objektiflik kazanması· olarak
mütalaa etmek mümkündür. .
Din'de Peygamber'in bu konumundan dolayıdır ki
Allah-u Teala, Peygamberimizin insanlara şöyle söylemesini buyurur: "De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana
tabi olun; böylece Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı
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bağışlasın. Allah son derece
geyendir".(14l

Evet

bağışlayan

ve esir-

Allah'ı

sevenler Hz. Peygamber'e tabi olaÇünkü Hz. Peygamber; bir taraftan Allah'ın
buyruklarını olduğu gibi insanlara ulaştıran, diğer taraftan da ilahi buyrukları en iyi şekilde uygulayarak
başka insanlara örneklik edendir. Allah'ın buyrukları
eyleme dönüştürüldüğü takdirde, nasıl bir insan ortaya
çıkacağı konusunda, insanlar Hz. Peygamberin şah
sında açık, somut bir model bulurlar.
caklardır.

Il. Hz. Peygamberin

Hayatından Davranış

medya aracılığı ile her gün yeni deadeta bir değerler bombardımanına uğramaktadır. Bu sebepten insanımızın
Hz. Peygamber'in hayatını bilmeye, öğrenmeye olan
bugünkü ihtiyacı, her zamankinden çok daha fazladır.
Ancak hemen belirtilmelidir ki birinci derecede ihtiyaç
duyulan şey, bilgilenmekten ziyade sahip olunan mevcut bilginin sosyal hayata yansımasıdır. Yani bugün
için öncelikli konu, bilgisine sahip olduğumuz ahlaki
değerlerin davranış halinde sosyal hayata geçirilebilme
konusudur. Toplumu oluşturan büyük ekseriyetin; yalanın, gıybetin, rüşvetin kaçınılması gereken kötülükler
olduğunu bildiklerini düşünüyorum, yine aynı ekseriyetin bu bilgiyi davranış haline dönüştürme aşaGünümüz

ğerlerle

insanı

Modelleri

tanışmakta,

(14) Al-i İmran suresi,

31.
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masında

sıkıntılara düştüğünü gözlüyorum. Bu sebepten "Hz. Peygamberin Hayatından Davranış Modelleri" gibi bir konunun seçimi, oldukça anlamlıdır ve
doğrudan doğruya ihtiyaç duyduğumuz bir alanla ilgilidir.

Peygamberimizin; ona inananlar için model ve
örnek olduğu, son derece aşikardır. Zaten Peygamberlerin en önemli gönderiliş gayelerinden birisi de
insanlığa örnek ve model olma konumlarıdır. Yüce
Allah Peygamberimize hitaben "muhakkak. sen çok
yüce bir ahlak üzeresin"(15) buyururken; insanlara hitaben de "Gerçekten sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler
için, Resulullah'da çok güzel bir örnek vardır"(16) buyurur. Dolayısıyla Peygamberimizi örnek almak, müslüman insan için, öncelikli dini bir görev durumundadır.

Ancak bu noktada cevabı aranılınası gereken bir
soru vardır: "Peygamberimizden 14 asır sonra, O'nun
yaşadığı kültür ve coğrafyadan apayrı bir ortamda yaşayan insanın, Hz. Peygamber'i bugün tam olarak
örnek alması ne kadar mümkündür? Eğer mümkünse
bu nasıl gerçekleşmelidir?
Başka

bir ifadeyle bugün Peygamberi örnek almak,
O'nun hayatından davranış modelleri çıkarmak nasıl
anlaşılmalıdır? Bu; O'nun belli bir tarih ve coğrafyada
yaşadığı hayatı bugün tekrar yaşamaya çalışmak şek(15) Kalem suresi, 4.
(16) Ahzab suresi, 21.
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linde mi, yoksa O'nun kendi zamanındaki insan ve
olaylar karş1smda takmdLğL tavırlan kavrayıp, aynı
tavır alişlan bugün de geliştirmeye çalışmak şeklinde
mi anlaşılacaktır?Yoksa bunlardan ikisinin birden aynı
anda gerçekleşmesi mi gerekecektir?

Peygamberimizin yaşadığı hayatın aynısını yaşamaya çalışmak ile; çok genel anlamda, onun o dönemde giydiklerinin aynısını giymeye, yediklerini yemeye ve günlük ihtiyaçlarını gidermek üzere kullandığı
eşyanın aynısını bugün de kullanmaya gayret etmeyi
anlıyoruz.

Peygamberimiz, yaşadığı zaman ve coğrafyada
başka insanlar gibi hayatını sürdürdü. Yani o, dönemindeki insanların yediği yemeklerden yedi, gündelik hayatında o kültürde kullanılan malzemeleri kullandı. Bu çerçevede bir örnek olsun diye belirtelim ki
zamanın Mekke toplumunda yaşayan insanlar gibi,
Peygamberimiz de entari türünden elbise giydi; başka
insanlar gibi o da yemeği elle yedi. Çünkü o günün ve
o coğrafyanın şartları öyleydi.
Şimdi,

Peygamberimizi örnek almak, hayatından
modelleri çıkarmak adına, "O yemeği elle yiyordu öyleyse bizim de elle yememiz gerekir" gibi bir
düşüneeye kapılmak ve bunu din adına savunmak,
İslami bir zihniyet midir? Acaba Yüce Allah Hz. Peygamberin örnek alınmasını emrederken, böyle bir
örnek alma biçimini mi kastetmektedir? Bu sorular
basit gibi görünse de, hemencecik geçiştirilecek önemsiz sorular değildir. Üzerinde her kesimden insanımızın
düşünmesi, düşünmeye teşvik edilmesi gereken türden
davranış
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sorulardır. Şu

anda sadece böyle bir soru üzerinde dedurmak yerine, ona kısaca atıfta bulunup esas
konumuza geçmeyi daha uygun görüyorum. Fakat şu
kadarını belirtıneden geçmemeliyim:

rinliğine

Peygamberimizin; nübüvvetten önce hangi tarzda
yemek yiyorsa, nübüvvetten sonra da yemeğini aynı
şekilde yemeğe devam ettiği, bilinmeyen bir husus değildir. Bu durumda şunu rahatça söyleyebilme hakkımız olmalıdır: Hz. Peygamber'i örnek almak, onun
hayatından davranış modelleri çıkarmak; onun bir
insan olarak günlük hayatını devam ettirmek üzere yaşadığı hayatın biçimsel yönünü aynen yaşamaya çalışmak demek olmamalıdır. Çünkü hayatın biçimsel
yönü büyük çapta gelenek ve göreneklerce şe
killenmektedir. Ayrıca böyle bir örnek alma; herhangi
bir zorluğu olmayan kolay bir işdir ve sonuçta bunun,
yaşadığımız hayata ahlaki bakımdan kazandıracağı
herhangi bir katkısı da olmayacaktır.
Hz. Peygamber'i örnek almayı, hayatından davranış
modelleri çıkarmayı: sahip olduğu ahlaki faziletierin
hayata geçirilmesi; getirmiş olduğu dinf zihniyetin benimsenmesi ve gelişen olaylar karşısında onun almış
olduğu tavır/ara benzer tavırların sergilenmesi şeklinde
anlamanın daha doğru olacağı kanaatindeyim. Çünkü
Peygamberimizin hayatı, ancak bu şekilde örnek alın
dığı zaman, kendisinden 1400 sene sonra yaşayan bir
insan için anlamlı hale gelir. insani ilişkiler açısından
anlamlı ve önemli olan; kişinin onun gibi giyinip onun
gibi koku sürmesi değil, onun ahlaki niteliklerine
sahip olmasıdır, yani önemli olan O 'nun gibi adalet/i,
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O'nun gibi durust, O'nun gibi mer-hametli nlrnak, kisaca insani ili~kileriniO'nun ahlski ol~ulerineuygun
~ekildeyuriilmektir.
Gunumuz insanl, Peygamberimizi ornek almayr;
onun gibi eg, onun gibi ticaret adaml, onun gibi
komgu, onun gibi vatandag, onun gibi devlet adaml
olrnak geklinde anlad~give bunu ger~eklegtirmeyekoyuldugu zaman, gundelik hayat~da dahil toplum hayatinda ne kadar buyuk bir degi~ikliginve manevi zenginligin meydana geldigini kendiliginden farkedecektir.
isldm toplumlarln~nbugiin yuzyiize bulundugu sorunlar
konusunda, ferdi planda her birey, dile getirdigimiz gekilde bir ornek almayi ger~eklegtirebilse, yaplfacak
bagka bir geye lijzum kalrnaz.
lfade etrneye qallgtlglrn tarzda Peygamberirnizi
ornek alma iginin, soylenildigi kadar kolay bir ig olmadlgl agiksrdir. Arna dindar insandarr beklenen; oncelikle bu zora talip olmas~,onu gerqeklegtirrnek iqin
qallgmasldlr. Bunun gerqeklepmesi, oncelikle O'nun
hayatin~niyi ogrenilmesi ve dogru deQerlendirilmesiyle
mumkiin olabilecek bir konudur. Cunkij bir ~ e y i nornegini gkarma igleminde oldugu gibi, bir insani ornek
alrna hususunda da, ornegi allnacak insanin dogru taninmasr ve hakklnda yeterli bilgi sahibi olunmasl zaruret arzeder. Bu bilgilenme surecinde muracaat edilebilecek o l d u k ~ a~ o kitap
k
vardlr. Peygamberimizin
hayatl kadar a p k ve net bir gekiide bilinen, tarihi bir
bagka gahsiyet adeta yok gibidir.
Peygamberirnizin hayat~nln;inanan insan isin ozel
bir anlaml vardlr, ~ u n k uinanan k i ~oi hayatta, dini hu-

kümlerin yaşantı haline dönüştüğünü, ahlaki değerlerin
de somuttaştığını görür. Kısaca Peygamberimizin hayatı; İslami bütün değerlerin hayat bulup müşahhas
hale geldiği bir alandır.
Onun hayatında müşahhas hale gelen bütün bu desistematik bir şekilde düzene koymak, herhangi birine öncelik vermek oldukça zordur. Bu zorluk;
hem hayatın bir bütün olmasından, hem de düzenleme
işinin, kişinin bakış açısına göre değişen bir durum olmasından kaynaklanır. Dolayısıyla bizim yapacağımız
düzenleme de, bizim bakış açımıza göre olacağından,
bir başkasının bunları daha farklı bir şekilde sunma
imkanı her zaman mümkün olacaktır.
ğerleri;

Hiçbir ahlaki değerin Peygamberimizin hayatında
ihmal edilmemiş olduğunu öncelikle belirtmemiz gerekir. Her ahlaki değer, gerektiği kadar ve gerektiği şe
kilde onun hayatında yer almıştır. Zaten onun hayatından davranış modelleri çıkartmaya çalışmamızın
sebebi de budur. Bu değerleri ele atmağa kalkıştığımızda, öncelikle doğruluk ve dürüstlükten baş
lamanın daha uygun olduğunu düşünüyorum.
" ... Emrolunduğun gibi dosdoğru ol"( 17); "Rabbimiz
Allah'tır deyip sonra da dosdoğru olanlara korku yoktur ve onlar üzülmeyecektir"08) gibi ayet-i kerimeler,
Peygamberimizin hayatının her anında yaşantı haline
dönüşmüş olan ilahi buyruklardır.
( 17) HCıd suresi, 112.
(18) Ahkaf suresi, 13.
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Bütün hayatı boyunca içi ile dışı, özü ile sözü bir
olan, meşhur ifadeyle, ya olduğu gibi görünen, ya da
göründüğü gibi olan, Peygamberimizden başka bir
insan göstermek mümkün değildir. Onun hayatı, söyledikleriyle yapıp ettikleri arasındaki uyurnun hiç bozulmadan devam ettiği bir hayattır. Peygamber efendimiz yaşamamış olsaydı, insanlar "ey iman edenler;
yapmayacağıniz
şeyi
nıçın
söylersiniz?
Yapmayacağınız şeyi söylemeniz, Allah katında çok büyük
bir günahtır"(l9) ayet-i kerimesinin tam olarak hayata
geçirilip geçirilemiyeceğinden şüpheye düşebilirlerdi.
Kendisine nasihat etmesini isteyen şahsa Peygamberimizin verdiği cevabın "Allah 'a inandim de,
sonra da dosdoğru of"(20) şeklinde olması da, doğ
ruluğa verdiği önemi gösterrneğe kafidir. Burada dosdoğru olmak; Allah'a imandan sonra, insanın gerçekleştirmesi gereken ilk dini ve ahlaki görev olarak
takdim edilmiş gibidir. Peygamberimizin bu evrensel
mesajı; kişiyi dosdoğru hale getiremiyen Allah inancının, gerçek manada bir iman olup olmadığını sorgulayan bir uyarı olarak da anlaşılabilir.
Şüphesiz doğruluğun sözünü etmek başka, doğru
olmak daha başka bir şeydir. Doğruluğu bir yaşantı haline getiren Peygamberimizin, doğru olma yönündeki
tavsiyesi, belki de sadece bu sebepten tesirli oluyordu.

Ticari hayatta "doğru sözlü ve her konuda kendine
güvenilen bir ticaret adami, ahirette Peygamberler,
(19) Saf suresi, 2-3.

(20) Müslim, Kitabu'l- İman.
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sıddlkler ve şehitlerle beraber olacaktır"(21) buyuran

Peygamberimiz; çarşıdcı dolaşırken bir yiyecek yı
ğınının önünde durup, elini yığının içine daldırınca, belirli bir ıslaklığın farkına varır. Bunun sebebi. olarak
yağmurdan ısianmış olabileceğini gösteren mal sahibine; ıslak tarafı herkesin görebileceği şekilde üste
koyması gerektiğini söyledikten sonra "bizi .aldatan
bizden değildir" buyurur.
Doğruluk ve dürüstlüğün insan hayatındaki önemini
bundan daha açık ve kesin bir şekilde dile getirebilmek, adeta imkansız gibidir. "Bizi aldatan bizden
değildir" temel ahlak ilkesiyle Peygamberimiz, dürüstlükten ayrılmakla dinden çıkmayı sanki aynı şey
miş gibi değerlendirmektedir.

İşte

konuya başlarken "Peygamberimizi örnek
almak nasıl anlaşılmalıdır?" şeklindeki bir soruyu dile
getirirken, günümüz insanının Peygamberimizin şe
kilsel hayatından ziyade, onun hayatında önem verdiği bu gibi ahlak ilkelerini örnek alması gerektiğini
vurgulamak istiyordum. Bir an için bütün müslümanların; "bizi aldatan bizden değildir" hadis-i şe
rifine göre yaşadığını düşünelim: Bu durumda
imalatçı, imal ettiği ürünü o günkü standartiara göre
en kaliteli, müteahhit inşa ettiği binayı en sağlam,
çiftçi ürettiği mahsulü en temiz şekilde üretecek ve bu
gibi meslek erbabından oluşan bir toplum da o günkü
standartiara göre her bakımdan en ilerde örnek alı
nacak bir toplum olacaktır.
(21) Tirmizi, 12.Kitabu'l- Buyu',

Bal:ı:
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4, H. No: 1209.

Doğruluk, insan olmanın gerektirdiği bir yaşantı halidir. İnsan herhangi bir faydası olur diye değil de sırf
insan olmanın gereği olduğu için doğru olmalıdır.
Ancak sonuçta doğru olan insanların Cennet gibi dini
bir ödülü de vardır. Bu manada Peygamberimiz; "Doğ

ruluktan ayrılmayın, Çünkü doğruluk iyiliğe götürür.
İyilik de şüphesiz Cennet'e iletir. İnsan doğru oldukça
ve doğruluğu araşttrdtkça, Allah katında doğru olarak
yaztltr... "(22) buyurur.

Her ahlaki fazilet gibi doğruluk da, ancak girilen bir
ilişkide ortaya çıkar. Beşeri ilişkilerinde doğru davranmayan insanlar; yalancı, sahtekar veya ikiyüzlü gibi
sıfatlarla nitelenirler.
İnsanın girdiği ilişkide doğru olmaması halinin din

dilindeki adı münafıklıktır. Münafık; belirli ilkelere inanmadığı halde, kasıtlı olarak inanıyor gözüken kişidir.
Peygamberimiz münafığı tanıtırken, üç özelliğe dikkat
çeker. Münafığın ayırt edici özelliği olarak zikredilen
hususların üçünün de, bir şekilde doğrulukla ilgili olması oldukça ilginçtir. "Müna{tğl tamtan üç özellik vardtr: Konuştuğunda yalan söyler; verdiği sözde durmaz;
kendisine güvenildiğ inde ihanet eder. "(23)
Münafığı

bu şekilde tanıtan Peygamberimiz; kendi
yani müslümanı "müslümanların elinden ve
dilinden güvende olduklan kimse"(24) şeklinde tarif
eder. Burada müslüman insanın ayırt edici özelliği olainsanını,

(22) Buhari, Edebu'l Mufred, C. I, s. 476, H. No: 386.
(23) Müslim, Kitabu'I-İman, Bab: 25.
(24) Müslim, Kitabu'I-İman, Bab: 14, H. No: 41.
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rak "elinden ve dilinden güvende olunma" durumuna
işaret edilmesi, üzerinde önemle durulması gereken bir
konudur. Çünkü insanın elinden ve dilinden güvende
olunması demek; hem bilgisinden hem de bu· bilgiyle
yaptığı eylemlerinden emniyette olmak demektir.
Mesela bir hekim; çok iyi bir insan olmasına rağmen
sahasında iyi yetişmemiş, uzmanlık alanında yeterli
hale gelernemiş olmasından dolayı kendisine güvenip
tedavi olmak için gelen hastalarına uygun teşhis ve tedavi uygulayamıyorsa, böyle bir hekim, elinden ve dilinden emin olunan bir insan olamamış demektir. Din
görevlileri de dahil bütün meslek grupları için aynı şe
kilde düşünmemiz mümkündür. Mensup olduğu mesleğin gerektirdiği bilgi birikimi ve beceriyi edinmemiş
bir meslek adamının, o meslekte güvenilen insan olması beklenemez.
Peygamberimizin tarifinin ışığında düşündüğümüzde
müslüman insan; hem kendi sahasında bilgisine baş
vurulmadan edilemeyen bir bilgi seviyesini, hem de bu
bilgiyle gerçekleştireceği eylemlerini, insanlığın hayrına kullanacak bir karakter yapısını kazanmak zorundadır. Ancak bu şekilde bilgisiyle eylemi arasında
bir ahenk kurma imkanına kavuşacabilecektir. Peygamberimiz böyle bir ahengi kurma işini, müslüman
olmanın bir gereği olarak takdim eder.
Eğer
yapıp

sahip

ettiğimiz

ramıyorsak,

niden

olduğumuz

ahlaki

değerlerin

bilgisi ile
bu ahengi kuuyarıları üzerinde ye-

davranışlar arasında

Peygamberimizin şu
gerekecektir:

düşünmemiz
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"Bana altı konuda garanti verirseniz, ben de size
Cennet'i garanti ederim. Birincisi, konuşunca doğru
konuşmak; ikincisi, söz verdiğinde sözünde durmak;
üçüncüsü, emanet edilen bir şeyi iade etmek; dördüncüsü, namuslu olmak; beşincisi, gözleri haramdan
korumak; altıncısı, ellere hakim olmak."( 25)
"Bir müslümana ihanet eden, zarar veren yahut hile
yapan kişi, bizden değildir."(26)
Doğru sözlü olmak, ne kadar insan!, İslami ve

ahiakl bir özellik ise, yalancılık da o kadar gayri insani,
gayri İslam! ve gayri ahiakl bir durumdur. Yalanın merkez! kötülüğü, insanlar arasındaki ilişkileri temelinden
sarsmasında aranmalıdır.

İslam dini; "Yalan sözden sakının"(27) "Yalan uyduranlar, Allah'ın ayetlerine inanmayanlardır. Yalancılar da onlardır"(28) gibi ayet-i kerimelerle, bir taraftan toplumun fertleri arasında sağlıklı ilişkiler kurma
imkanını ortadan kaldıran yalancılığı kesin bir şekilde
yasaklar. Diğer taraftan da İslam dini, yalan söz söylemeden de yaşanabileceğinin somut örneğini Peygamberimizin hayatı vesilesiyle müşahhas olarak insanlığa göstermiş olur.

Peygamberimizin yalancılık konusundpki tavrını,
zikredeceğimiz şu rivayetler vasıtasıyla daha açık hale
getirebiliriz. "Resülullah, 'size günahların en bü(25) Müsned-i A. Hanbel, C. V, s. 323.
Bab: 43, H. No:

(26) Müslim, l.K. İman,
(27) Hac suresi , 30.
(28) Nahl suresi, 105.
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101-102.

yüğı1nü

haber vereyim mi?' diye sorunca, biz de
'haber ver, ya Rasillallah' dedik. Bunun üzerine Hz.
Peygamber şöyle dedi: 'Günahların en büyüğü;
Allah 'a ortak koşmak, anne babaya asi olmaktır'. Buraya kadar söylediklerini yaslanmış bir şekilde söylemiş olan Hz. Peygamber oturdu ve şöyle devam etti:
'Özellikle yalan söz söylememeye, yalan yere şahitlik
etmemeye dikkat ediniz'. Yalancılık ve yalancı şahitlik
yapmaktan sakınmak üzerinde o kadar ısrarla durdu
ki, sözünü hiç kesmeyeceğini sandık. "(29)
"Yazıklar

olsun o kimseye ki, insanları güldürrnek
için konuşur ve yalan söyler; yazık, yazıklar olsun
onaf"(30)
"Rasillullah, 'kim müslüman bir insanın malını koparmak için yalan yere yemin ederse, kıyamet gününde o insan, Cenab-ı Ha kk 'ın azabına uğrayarak
Allah 'a ulaşır.' dedi ve Yüce Allah 'ın şu ay eti indirdiğini bildirdi: ' Allah 'a karşı verdikleri sözü ve yemin/erini az bir paraya satanlara gelince, işte bunların
ahirette bir payı yoktur. Allah ktyamet günü onlarla
konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temizlemeyecektir. Onlar için acı bir azab vardır. "(31)

Peygamberimizin hayatında, insan davranışları açı
dikkatimizi çeken doğruluktan sonra bir başka
ahlak ilkesi de "adalet"tir. "Ey iman edenler; Allah için
hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler
olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adaletsizlik
sından

(29) Müslim, l.Kitabu'l- İman, H. No: 87.
(30) Tirmizi, 37.Kitabu'z- Zühd, Bab: 10, H. No: 2315.
(31) Al-i İmran suresi, 77; Tecrid, C. VII, s. 211.
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yapmaya itmesin. Adaleti her zaman yerine getirin.
Takvaya en yakın davranış şekli budur. .. "(32) ayet-i
kerimesi, O'nun hayatına bütünüyle yansımıştır. Bütün
hayatı boyunca adaletten ayrıldığını gösteren tek bir
durum bile söz konusu değildir.
Adalet konusundaki hassasiyetini dile getirmesi ve
adaletin nasıl uygulanması gerektiğini göstermesi bakımından şu rivayet son derece anlamlıdır: "Mahzumoğullan

kabilesinden bir kadın hırsızlık yapar. Kabile üyeleri, bu kadını af{etmesi için Hz. Peygamberle
kimin konuşabileceğini araştırır. Fakat bu konuyu
Rasulullah 'a söylemeye kimse cesaret edemez. Sonunda Üsame b. Zeyd, Peygamber'den kadını affetmesini ister. Bunun üzerine Rasulullah şunları söyler:
'İsrailoğullan, aralarından mevki ve makam sahibi
kişiler hırsızlık

yaparsa onlara dokunmazlardL. Ama
zayıf ve kimsesiz kişiler hırsızlık yaptığında onların ellerini keserlerdi. Eğer hırsızlık yapan bu kadın Mahzumoğullarından değil de kendi kızım Fatıma bile olsaydı, onun da elini keserdim '. "(33)

Zulüm ve taşkınlığın zıddı olan adalet; her şeyi yerli
yerine koymak, hak edenin hakkını vermek şeklinde
tarif edilebilir. Bu sebepten toplumdaki dirlik ve düzenin sağlanması ve sürdürülmesi ancak adaletle
mümkündür. Bu açıdan "Muhakkak ki Allah; adaleti,
ihsanı ve yakıniara vermeyi emreder. Çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. Düşünüp tutasınız diye
(32) Maide suresi, 8.
(33) Tecrid, C. IX, s. 383, H. No: 1507.
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Allah size öğüt verir"(34) ayet-i kerimesi, geçerliliğini
her zaman ve zeminde koruyan evrensel bir ilkedir.
Bu açıdan adalet, yaşantı haline getirilmesi .9ereken
ahlaki bir değerdir. İnsanın adaleti yaşantı haline getirmesini; hangi işi yapıyorsa, o işi hakkıyla yapması
şeklinde anlamak mümkündür. Ayrıca adalet; işin ehline verilmesi anlamına da gelir. Bu bakımdan Peygamberimiz insanları şu şekilde uyarır: "işler ehil olmayanlara verildiği zaman, kıyameti bekleyiniz. "(35)

Gerçekten de işlerin ehil olmayan insanlara verildiği
toplumlarda, belki de kıyamet günü yaşanacak karakterde bir karmaşa ve dengesizlik ortaya çıkar. Bu
karmaşa da, o toplumun sonunu hazırlayabilir. Peygamberimizin hayatından davranış modelleri çı
karmaya çalışırken onun sözlerine sık sık atıfta bulunuyoruz. Çünkü başka insanlardan farklı olarak o,
sözlerinin tamamını yaşantı haline dönüştüren bir insandır. Her konuda olduğu gibi işin ehline verilmesi konusunda da bunun örnekleri o kadar çoktur ki, burada
bunları tek tek saymak mümkün değildir. Peygamberimizin idaresinde yapılan iş dağıtımlarında
etken olan amil; insanların mensup oldukları aile, geldikleri sosyal tabaka ve benzeri etkenler değil, sadece
o işe ehil olup olmamalarıdır. Bu anlayışın sonucu olarak köle iken azad edilmiş bir insan, belki de kendisini
azat eden insanlara ordu kumandanı olarak atanmış ve
bu atanma kimseyi rahatsız etmemiştir.
(34) Nahl suresi, 90.
(35) Buhari, Sahih, 3.Kitabu'l- ilim, Bab: 2.
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Adalet; ölçülü olma, haddi aşmama anlamına da
gelir ki bu durumda "itidal ile aynı anlama gelecek şe
kilde kullanılır. İtidal yani ölçülü olma hali, ahlaki
bütün faziletierin esasıdır. Çünkü fazilet; son tahlilde
biri aşırılık (ifrat), öteki eksiklik (tefrit) olan iki kötülüğün ortasıdır. Mesela ahiakl bir fazilet olan "cömertlik", is raf ile cimriliğin; "cesaret", atılganlık ile korkaklığın; "kanaat", aşırı hırs ile tembelliğin ortası
halidir. Bunun için itidal, yani ölçülü olmak; eylem ve
duygularımızla ilgili ahiakl faziletleri belirleyen temel
bir ölçüttür.
Beşeri

ilişkilerinde

her zaman ölçülü olan Pey-

kimseye karşı duyduğunuz
belki de bir gün o kimse
düşmanınız oluverir; düşman olduğunuz kimseye karşı
gösterdiğiniz düşmantıkta da aşırı gitmeyin, belki de birgün o kimse dostunuz oluverir"(36) buyurur. Böylece

gamberimiz;
sevgide

"Sevdiğiniz

aşırıltğa kaçmayın,

müslümanların ilişkilerini

geli bir

şekilde

belirli bir ölçüye göre, densürdürmesini ister.

Görülüyor ki Peygamberimiz, hem sevgide hem de
nefrette aşırılığa kaçılma masını ister. "Allah 'ın en çok
buğz ettiği insan, düşmanlıkta aşırı gidendir"(37) buyurarak insanları bu konuda uyarır. Bu uyarıları dikkate almayan insanların hayatlarında dengesizlik ortaya çıkar. Bu dengesizliğin en belirgin şekli, bu tip
insanlar, yıllarca çok sıkı dost oldukları insanlarla birdenbire düşman olabilirler, sanki hiç dost olmamışlar
(36) Tirmizi, 28.Kitabu'l- Birr ve's- Sıle, Bab: 60, H. No: 1997.
(37) Tecrid, C. Vll, s. 387, H. No: 1094.
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gibi birbirlerinin aleyhlerine konuşup faaliyette bulunabilirler. Peygamberi uyarıların gözardı edildiği toplumlarda da, bu tip insanlar ve yaptıkları işler yadırganmaz hale gelir.
Beşeri ilişkilerde

itidalli, ölçülü olabilmek, biraz da
"müsamaha" ile ilgili bir konudur. Hoşgörüsüz insanların ölçülü olabilmelerini beklemek, boşuna bir bekleyiş olur. Ahlaki değerler ve
buna bağlı olarak ortaya çıkan ahlak ilkeleri, birbiriyle
yakından ve derinden ilgilidirler. Biri olmadan diğerinin
bütünüyle gerçekleşmesi mümkün olmaz. Bu sebepten
Peygamberimizin hayatında bütün ahlaki değerler, gerektiği şekilde ve· gı:>rektiği kadar mevcuttur diyoruz.
İşte "hoşgörü" dediğimiz müsamaha ve yumuşak huyluluk da, Peygamberimizin davranışlarında son derece
belirgin olarak ortaya çıkan değerlerdir.

hoşgörü adını verdiğimiz

Hoşgörülü

olabilmek için öncelikle insanları sevebilmek gerekir. Peygamberimiz bu konuda şöyle buyurur: "Allah 'a yemin ederim ki, müslüman olmad1kça
Cennet'e giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de tam
anlam1yla müslüman olamazsinlZ... "(38)
"Sizden hiç kimse, kendisi için istediğini kardeşi
için de istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş
olmaz. "(39)

Bu hadislerin ışığında Peygamberimizin, insanlar
arasındaki sevgi ve dayanışmayı bir iman meselesi
olarak gördüğünü söylememiz mümkündür. Pey(38) Buhari, Edebu'l Mufred, C. I, s. 359, H. No: 260.
(39) Tecrid, C. I, s. 30, H. No: 13.
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gamberimiz, birbirlerine karşı göstermeleri gereken
sevgi ve yardımlaşmada, müslümanları aynı bedenin
organlarına benzetir. Buna göre müslümanlar; diğer
müslümanların dertlerinden etkilenebilecek kadar birbirlerini sevebilmelidirler. "Mü 'minler; birbirini sevmek te, birbirine merhamet etmekte ue her konuda yardımlaşmakta, bir beden gibidirler. Vücudun herhangi
bir organı hastalanınca, diğer organlan da uykusuzluk
ue acıyla bundan rahatsız olur etiklenirler. •'(40)

Bu konuyla ilgili bir başka hadiste de Peygamberimiz şöyle buyurur: "Müslüman müslümanın
kardeşidir. Ona zulmetmez, zulme teslim de etmez. ihtiyacını

gidermekte kim kardeşine yardımcı olursa,
Allah da ihtiyaçlarını gidermekte ona yardım eder.
Kim müslümanın üzüntüsünü giderirse, Allah da kı
yamet günü onun üzüntüsünü giderir. Kim müslümanın ayıbını örterse, kıyamet gününde Allah da
onun ayıbını örter. "(41)

Peygamberimiz; kendisine inanan insanları birbirini
seven, yardımlaşan, ayıplarını örten kardeşler haline
getirmek ister. İnsanın başka bir insanın ayıbını örtmesinin, onu gerçekten sevebilmesi ile mümkün olacağı ise aşikardır. Dile getirdiğimiz hadis-i şeriflerden
hareketle şöyle bir hükme varmak yanlış olmasa gerekir. İnsanları sevmeyen, kendisi için istediğini başka
insanlar için de istemeyen insan, gerçek anlamda müslüman değildir. Müslümanlar arasındaki sevgi ve yar(40) Müslim, 45.Kitabu'l- Birr ve's- Sıle ve'!- Adab, Bab: 17, H. No:
2586.
(41) Sünen-i Ebi Davud, 35.Kitabu'l- Edeb, Bab: 46, H. No: 4893.
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dırnlaşmanın özelliği, sırf

faate

Allah için olması yani· menBu konuda Peygamberimiz

dayandırılmamasıdır.

"işlerin en güzeli, Allah için sevmek ve Allah için kı
namaktır"(42) buyurur. Ancak menfaate dayanmayan

ve sadece Allah için olan sevgilerin devamlı olmasından söz edilebilir. Aksi halde menfaatlerin bittiği
yerde, sevgi ve yardımlaşma da kendiliğinden biter.
Daha önce de değişik ifadelerle dile getirdiğimiz gibi
İslam dini; insana, sadece ideal ölçüleri vermekle kalmaz. Bu ideal ölçüleri yaşantı haline getiren ideal bir
model de sunar. İslamın model insanı olan Peygamberimiz; hoşgörü, sevgi ve kardeşlik konusunda
yalnızca güzel öğutler vermekle kalmamış, bunları aynı
zamanda bir yaşantı haline getirmiştir. Bu konuda
örnek vermek istenirse, onun hayatının başından sonuna kadar anlatılması gerekebilir. Ama sadece
Taif'deki tutumu ile Vahşi ve Fetih günü Mekke' halkı
ile liderlerine karşı takındığı tutumu zihnimizde canlandırmak, O'nun hoşgörüsü ve merhameti hakkında
fikir edinmemiz için yeterlidir, diye düşünüyorum.
Beşeri ilişkilerde

"Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız;

müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. "(43) gibi evrensel bir

ilke

koymuş

başka

olan bir Peygamberin hayatından esasen
bir örnek aramaya bile lüzum yoktur.

Peygamberimizin davranışlarında öne çıkan başka
önemli bir husus da, yumuşak huyluluktur. Zaten yumuşak huyluluk ile hoşgörü arasında organik bir bağ
(42) Sünen-i Ebi Davud, 35.Kitabu'l- Edeb, Bab: 34.
(43) Buhari, Sahih, 3.Kitabu'l- ilim, Bab: 11.
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vardır.

Çünkü

beşeri ilişkilerinde hoşgörülü

olabilen in-

yumuşak huylu da olabilirler. "Yumuşak huydan yoksun olan, iyilikten de yoksun olur"(44) bu-

sanlar,

yuran Peygamberimiz, yumuşak huylu olmanın da
halindeki örneği durumundadır. Bu konuda
Enes'in anlattığı şu olay da oldukça anlamlıdır: "Re-

yaşantı

sulullah ile beraber yürüyordum. Üzerinde Necran kumaşından yapılmış sert ve kalın yakalı bir elbise vardı.
Çölde yaşayan bir Arap yaklaşarak Hz. Peygamber'in
elbisesinden kuvvetiice çekti. O kadar sert çekti ki, elbisesinin yakası ensesinde iz bıraktı. Sonra da şöyle
dedi: 'Ey Muhammed; sende olan Allah malından
bana verilmesi için emret.' Bunun üzerine Rasulullah
(s), o adama döndü, gülümsedi ve kendisine bir şey
verilmesini emretti. "(45)

Konumuz açısından bu olayda dikkat çekilmesi gereken çok önemli noktalar vardır. Çölde yaşayan bir
insanın rahatça gelip elbisesinden tutup çekebildiği
şahıs, Allah'ın insanlık için seçip gönderdiği bir peygamberdir. Bu dini kişiliği yanında, onun siyasi kimliği
de vardır. Siyasi kimliği ile de o, uğrunda seve seve
can vermeye hazır binlerce gönüllünün bulunduğu bir
devlet başkanıdır. Nezaket kurallarına aykırı bir şekilde
kendisinden istekte bulunan kimseye karşı sergilediği
tavırda, kızgınlık ve güceniklik yoktur. Tatlı bir tebessümle karşıladığı insanın isteğini de yerine getirmiştir.

(44) Müslim, 45.Kitabu'l- Birr ve's- Sıle ve'l- Adab, Bab: 23, H. No:
2592.
(45) Buhari, Sahih, 77.Kitabu'l- Libas, Bab: 18.
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Bu dini ve siyasi vasıfların ikisine birden sahip bir
başka insan artık yoktur. Böyle bir insanın gösterdiği
ahlaki davranış tarzını örnek almak ve insanlığa model
olarak sunmak, müslüman kimliğine sahip her insanın
birinci
dereceden
görevi
durumundadır.
Öfkelendiğinde bile yumuşak huylu olabilen insanı, baş
pehlivanlardan daha güçlü bir insan olarak tanıtan Hz.
Peygamber, şöyle buyurur: "Güçlü insan; güreş meydanlarında

başkalarını yenen
kendine hakim olandır. "(46)

değil,

ö{kelendiğinde

Peygamberimizin hayatında dikkatimizi çeken
önemli hususlardan birisi de çalışmaya verdiği önemdir. "Hiçbir kimse kendi elinin emeği ile kazandığından
daha hayırlı bir lokma asla yiyemez. "(4 7 ) buyuran Peygamberimizin; "Allahım; tembelllkten, korkaklıktan,
ihtiyarlığın verdiği düşkünlük

ve cimrilikten Sana

sı

ğınırım"(48) şeklinde dua etmesi ne kadar anlamlıdır.

"Servet, bir müslüman için ne güzel arkadaştır. Yeter ki
o, servetinden fakire, yetime ve yolcuya vermiş
olsun. "( 49 > buyuran Peygamberimiz, aynı zamanda insanları çalışınağa teşvik ediyordu.

Peygamberimizin hayatında çalışma, kanaat ve tevekkül bir aradadır. Kanaat; mevcut olanla yetinip, çalışmayı bırakmak değil, insanın sahip olduğu kıy
metlerin değerini bilmesidir. Gücü yettiğince çalışmak,
(46) Müslim, 45.Kitabu'l- Birr ve's- Sıle ve'!- Adab, Bab: 30, H. No:
2609.
(47) Tecrid, C. VI, s. 369, H. No: 967.
(48) Buhari, Edebu'l Mufred, C. ll, s. 72, H. No: 615.
(49) Müsned-i Ahmed İbn-i Hanbel, C. lll, s. 21.
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çalışmasının

sonunda elde ettikleriyle yetinmek, baş
göz dikmemektir. Kısaca kanaat, hırs
ve ihtiras sahibi olmamak demektir.
kalarının malına

Peygamberimiz, hırs ve ihtirasa kapılmanın tehlikesine şöyle işaret eder: "Allah 'a yemin ederim ki,
benden sonra
Ancak ihtirasa

şirke

döneceğinizden

kapılıp

endişe

etmem.
menfaat yüzünden birbirinizle

didişmenizden korkarım. "(50)

Kanaat ile tevekkül, birbirleriyle yakından ilgili olan
iki ahlaki fazilettir. Tevekkül de; insanın gerçekleştirmek istediği bir iş için gereken her şeyi yapıp,
sonucu Allah'tan beklernesi halidir. Kanaat ve tevekkül
sahibi olabilmenin pratik yollarını göstermiş olan Peygamberimiz şöyle buyurur: "Geliri sizden yüksek olanlara değil aşağı olanlara bakınız. Allah 'tn üzerinizdeki
nimetini hor görmemeniz için yapacağınız en uygun
şey budur. "(51)

Peygamberimizin hayatında çalışma, kazanma, tevekkül ve cömert olmanın hepsini aynı anda bir arada
bulabiliyoruz. Cömertlik, insanın elinin açık olması halinin adıdır. Harcamalarda israf ve cimrilikten kaçınmaktır. Gereken yerde gerektiği kadar harcama yapabilmektir.
"Onlar harcadıkları zaman ne israf ederler ne de
cimrilik yaparlar. Bu ikisi arasında orta bir yol tutarlar."(52)
(50) Tecrid, C. IV, s. 513.
(51) Tirmizi, 38. Kitabu Sıfati'I(52) Furkan suresi, 67.
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"Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver.
Fakat saçıp savurarak israf etme. Çünkü israf edenler,
Şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise, Rabbine karşı
çok nankördür."(53)
"Şeytan

sizi fakir olacaksınız diye korkutur. Size köemreder. Allah ise lütfundan bir mağfiret ve zenginlik vaad eder. Allah; kudreti geniş olan; herşeyi hakkıyla bilendir."(54)
tülüğü

Bu ve benzeri ayet-i kerimelerdeki buyrukları en iyi
şekilde uygulamış olan Peygamberimiz, şöyle buyurur:
"Allah 'a ve ahiret gününe iman eden; komşusuna iyilik etsin, misafirine ikram etsin, ya hayır söylesin ya
da sussun. "(55)
Cömertliği

insanlara bu şekilde öğütleyen Peygamberimiz, cimriliği de aynı şekilde yasaklar. Öyle ki,
iman ile cimriliğin bir arada bulunamayacağını vurgulayarak inanan insanları şöyle uyarır: "İki özellik
mü 'min de bir araya gelemez. Bunlardan biri cimrilik,
diğeri de kötü ahlaktır. "(56) "Cimrilikten sakının.
Çünkü o, sizden öncekileri helak etmiştir. Onlar kanlarını akıtmışlar, akrabalık bağlarını kesmişlerdir. "(57)

Dile getirmeye çalıştığımız bu ahlaki faziletler; Peygamberimizin hayatında davranış olarak ortaya çıkan
değerlerin sadece bir kısmıdır. Bunları daha fazla uzatmaya lüzum yoktur. Ancak işaret etmeden geç(53) İsra suresi, 26-27.
(54) Bakara suresi, 268.
(55) Buhari, Edebu'l Mufred, C. 1, s. 190.
(56) Buhari, Edebu'I-Mufred, s. 379- 380, H. No: 282.
(57) Buhari, a.e., s. 556, H. No: 470.
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mememiz gereken önemli bir husus vardır, o da; bütün
bu değerlerin hayata davranış olarak yansıyabilmesinin
olmazsa olmaz türden bir şartı olduğudur. Bu şart, insanın haya sahibi olmasıdır. Haya duygusunu kaybetmiş olan insandan, ahlaki bir hayat sürdürmesini
beklemek boşunadır. Haya sahibi olmak, insanın utanma duygusunu kaybetmemiş olması demektir.
Peygamberimiz; insanı ahlaki bir varlık kılan duygunun, utanma duygusu olduğunu şu şekilde vurgular:
"'Utanmadığın zaman dilediğini yap' sözü, insanların
peygamberlik ketamından işittiği cümlelerdendir. "(58)

Peygamberimizin vurguladığı utanma duygusu, sadece
insanlara karşı duyulan bir utanmadan ibaret olmayıp
Allah'a karşı duyulan utanma duygusunu da içine alır.
Bu anlayışta Allah'a karşı duyulan utanma duygusu,
insanlardan utanmanın da temelidir.
Allah'tan gerektiği şekilde haya edilmesini isteyen
Peygamberimiz, bunun nasıl olacağını şu şekilde anlatır:

"Allah 'tan hakkıyla haya etmek; insanın başını
ve başında bulunan organlar ile karnını ve karın bölgesinde bulunan organlarını kötülüklere karşı korumasıdır. Ölümü ve sonra çürümeyi hatırlamasıdır.
Ahireti isteyen kişi, dünyaya tapmaktan vazgeçsin.
İşte bunları yapan kimse, Allah 'tan gerektiği şekilde
haya etmiş olur. •'(59)

Peygamberimizin hayatında davranış olarak ortaya
bu ahlaki değerleri, kendi hayatımızda davranış

çıkan

(58) Buhari, Edebu'l Mufred, C. ll, s. 52, H. No: 597.
(59) Tirmizi, 38. Kitabu Sıfati'l- Kıyame, Bab:24, H. No: 2458.
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haline getirebildiğimiz oranda, O'nu gerçek anlamda
örnek ve model almış oluruz. O'nun gibi eş, onun gibi
baba, onun gibi komşu kısaca onun gibi insan olma
imkanına, ancak bu şekilde kavuşabiliriz.
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