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Sadece müslümanların değil bütün 
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ihtiyacı vardır.

GİRİŞ

Hz. Peygamber (s.a.v.) insanlığın dünyada ve ahirette istikamet üze-
re olması için gönderilen son ilâhî mesajı tebliğ eden, dinimizi 

aldığımız ve öğrendiğimiz örneğimiz olarak, Hz. Âdem’le başlayan hak-batıl 
mücadelesindeki son halkadır. Onun tebliğ ettiği Allah’ın Kitabı, tebliğe baş-
ladığı günden kıyamete kadar insanların sorunlarını çözmeleri için temel re-
ferans olduğu gibi, uhrevi hayatlarında da kurtuluşlarına vesile olacak yegâ-
ne kaynaktır. Diğer kaynakların hepsi ona dayandıkları sürece meşru ve de-
ğerlidir. Kur’ân’ın Allah mesajı olarak tebliğ edilmesi ona imanla başlamış-
tır. Bundan dolayı onun dindeki konumunu göz ardı etmek mümkün değil-
dir. Öte yandan Hz. Peygamber’in dindeki konumu onun hayatını sahih ve-
rilere dayalı olarak öğrenmemizi zorunlu hale getirmektedir.

Hz. Peygamber’in hayatına ilişkin bilgimiz diğer peygamberlerle karşı-
laştırılamayacak kadar iyidir. Zira Hz. Peygamber’in tebliğ ettiği mesaj gü-
nümüze eksiksiz olarak ulaştığı gibi onun hayatı hakkında geniş bir rivayet 
koleksiyonuna da sahibiz. Bununla birlikte tarihî birikimimiz, Hz. Peygam-
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ber’in farklı anlaşılmasını ve anlatılmasını engellememektedir. Bundan dola-
yı Hz. Peygamber’in hayatını sahih kaynaklardan öğrenmek hem dinî hem 
de ilmî bir yükümlülüktür.

Hz. Peygamber tebliğ ettiği Allah’ın kitabına iman eden ilk kişidir. Me-
sajın muhatabı olarak aynı zamanda mesajı en iyi anlayan kimsedir. Allah El-
çisi, yaşadığı dönemden itibaren müslümanların örnek aldığı ve itaat ettiği 
bir otorite olmuştur. Yüce Allah birçok âyette Elçisi’ne itaat edilmesini em-
retmektedir. Kendisine ve Elçisi’ne itaat edenleri zemininden ırmaklar akan 
cennetlere koyacağını ve orada kalıcı olacaklarını vadetmekte, bunun büyük 
kurtuluş olduğunu vurgulamaktadır.1 Allah’a ve Elçisi’ne itaat edenler, Al-
lah’ın kendilerine lütufta bulunduğu peygamberler, sıddîkler, şehitler ve sa-
lih kişilerle beraberdirler.2 Allah’a ve Elçisi’ne itaat edip Allah’a saygı duyan 
ve O’ndan sakınanlar gerçek mutluluğa erenlerdir.3 Allah Elçisi’ne itaat eden 
Allah’a itaat etmiş olur. Allah Elçisi, kendisinden yüz çevirenden sorumlu de-
ğildir.4 Onun görevi apaçık duyurmaktır.5 Allah’a ve Elçisi’ne itaatten yüz çe-
virmemek gerekir.6 Bu, dinin gereğidir. Hz. Peygamber’in sorumluluğu teb-
liğ görevini yerine getirmek, bizim sorumluluğumuz ise size onun tebliğ etti-
ği dine itaat etmek ve gereğini yapmaktır. Eğer ona itaat edersek doğru yolu 
bulmuş oluruz.7 Allah ve Elçisi bir işe karar verdikleri zaman, inanmış erkek-
lere ve kadınlara o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur.8 Allah’a ve 
Elçisi’ne itaat etmeyen işini boşa çıkarmış olur.9 Allah’a ve Elçisi’ne karşı is-
yan edip sınırlarını aşanları Allah devamlı kalacakları bir ateşe sokar. Onlar 
için alçaltıcı bir azap vardır.10

Yukarıda atıf yaptığımız âyetlerde Allah Elçisi’ne itaat Yüce Allah’a ita-
atle birlikte zikredilmiştir. Müslümanın Allah Elçisi’ni göz ardı ederek Yüce 
Allah’ın rızasına nail olabileceği bir konum elde etmesi mümkün değildir. Al-
lah Elçisi’ne itaat, onun getirdiği mesajın kaynağı olan Yüce Allah’ın emridir. 
Bunun için onun hayatını öğrenmek müslüman açısından dinî bir yükümlü-

1. Nisâ 4/13.
2. Nisâ 4/69.
3. Nûr 24/52.
4. Nisâ 4/80.
5. Mâide 5/92.
6. Enfâl 8/20; Teğâbün 64/12.
7. Nûr 24/54.
8. Ahzâb 33/36.
9. Muhammed 47/33.
10. Nisâ 4/14.
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lüktür. Bunun yolu da Hz. Peygamber’den bahseden rivayetlerin ilmî bir di-
siplin içinde okunmasından geçer.

A) HZ. PEYGAMBER’İ DOĞRU ÖĞRENMENİN ÖNEMİ

Hz. Peygamber’in söz, fiil ve ikrarına dair rivayetler müslümanlar tara-
fından erken dönemlerden itibaren muhafaza edilerek gelecek nesillere zen-
gin bir literatür emanet edilmiştir. Bununla birlikte Hz. Peygamber ve döne-
mi hakkındaki anlatımların sağlıklı bir şekilde anlaşılabilmesi için onun yaşa-
dığı dönemi ve hayatını bilmek gerekir.

Yüce Allah’ın mesajı bizim imtihanımızda karşılaşabileceğimiz sıkıntıları 
bertaraf edecek çok yönlü emir, yasak ve tavsiyeler ihtiva etmektedir. İlahî 
mesajın ilk muhatabı olan Hz. Peygamber’in hayatında tebliğ ettiği mesa-
jın karşılık bulduğunu görmek mesajı anlamak için önemlidir. Vahyin prati-
ğe dökülmesi, elbette insanların anlayış ve uygulamalarına bağlı olmak üze-
re farklılıklar gösterebilir. Farklılıklarımız için bir ölçüye ihtiyacımız bulun-
maktadır. Uygulamadaki farklılıkların kritik edilebileceği ölçülerden biri Al-
lah Elçisi’dir.

1. Siyerin Kur’ân’ın Anlaşılmasına Katkısı

Kur’ân’ı ve mesajını anlamak için Allah Elçisi’nin hayatını öğrenmek 
önemlidir. Hz. Peygamber vahyin ilk muhatabı olarak Yüce Allah’ın bizden 
ne istediğini en iyi bilen kişiydi. Öte yandan vahiy süreci devam ettiği için 
Hz. Peygamber’in davranışları ve sözleri Allah’ın kontrolü altındaydı. Bu se-
beple Hz. Peygamber yaşadığı toplumda dinin anlaşılmasının temel referans-
larından biridir.

Hz. Peygamber’in tebliğ ettiği din insanın Allah’la ilişkisine dair düzen-
lemeler getirdiği gibi insanın insanla ve insanın doğayla ilişkisiyle ilgili de te-
mel belirleyicidir. İnsanoğlunun tarihi tecrübesi, dinin zayıfladığı ve hayatın 
dışına itildiği dönemlerde insanlığın büyük sorunlar yaşadığını göstermek-
tedir. Bu dönemlerde zulüm artmış, haksızlıklar insanlar tarafından meşru-
laştırılmıştır. Dinin güçlü olduğu dönemlerde de sorunlarla karşılaşıldığı bir 
gerçektir. Ancak bunlar, büyük ölçüde cehalet, sapma ve istismar gibi sebep-
lerden kaynaklanmaktadır. Sözünü ettiğimiz din, Allah katında makbul olan, 
O’na has kılınmış olan dindir.
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2. Hz. Peygamber’in Referans Olması

Müslümanların dinî yaşantılarında onu örnek almaları ve karşılaştıkları 
sorunları çözmeleri için Hz. Peygamber’in hayatını öğrenmeleri önemlidir. 
Zira Hz. Peygamber, hem dinî emirlerin anlaşılmasında hem de Kur’ân’da 
ayrıntıları bulunmayan konular karşısında nasıl bir tutum takınılacağı husu-
sunda önemli bir konuma sahiptir. O, aynı zamanda dinî emir ve yasakların 
insan hayatındaki karşılıklarını anlamak açısından da önemli bir referanstır.

Hz. Peygamber’in insanlık için örnekliği sadece yaşadığı döneme mah-
sus olmayıp kıyamete kadar devam edecektir. Zira insanoğlunun hayat se-
rüveninde benzerlikler olduğu gibi farklılıklar da mevcuttur. Kur’ân’ın reh-
berliği devam ettiği gibi onu bize ulaştıran Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ör-
nekliği ve öğreticiliği de devam edecektir. Ancak burada önemli bir ayrıntı-
ya işaret etmek gerekir: Yaşanan süreç birbirine benzese de koşullar ve im-
kânlar arasında farklılıklar vardır. Hz. Peygamber’in yaşadığı dönemde in-
sanların ilişkileri ve imkânları günümüzle karşılaştırılamayacak kadar fark-
lıdır. Bu farklılıkları dikkate almak gerekir. Ama insanoğlunun kaygıları, se-
vinçleri, mutlulukları, üzüntüleri ve benzeri duyguları arasında benzerlik-
ler vardır. Allah Elçisi’nin yaşadığı hayat çoğu zaman o kadar bizdendir ki 
Mekke ve Medine sokaklarında dolaştığımızı zanneder, Allah Elçisi’nin ya-
nı başımızda yaşadığımız kentte olduğunu hissederiz. Zira onun hayatı in-
sanîdir ve bizdendir.

3. Hz. Peygamber’in Rehberliği

İnsanlığın her zaman bir rehbere ihtiyacı vardır. Ancak kriz dönemlerin-
de rehbere olan ihtiyaç çok daha fazladır. Elçilerle özgürlüğüne kavuşan, di-
ni Allah’a has kıldığı için sömürülmekten kurtulan insanlık zamanla raydan 
çıkmış; tarihte bunun için birçok peygamber gönderilerek insanlığın yoldan 
çıkmışlığını ve taşkınlıklarını düzeltmişlerdir. Hz. Peygamber’den sonra başka 
bir peygamber gönderilmesine gerek kalmamış; Yüce Allah tarafından Kur’ân 
ve Hz. Peygamber’in mirası insanlığın krizleri aşması için yeterli görülmüş-
tür. İnsanlık tarihte örnekleri görüldüğü üzere son dönemde büyük bir kriz-
le karşı karşıyadır. Bugün sadece İslâm dünyasında sorunlar yaşanmamakta-
dır. İnsanlık topyekûn bir krizin içindedir. Böyle bir zamanda bir kurtarıcı-
ya daha çok ihtiyaç duyulur. Yüce Allah artık peygamber göndermediğine ve 
son mesajı korunmuş olarak elimizde olduğuna göre yapılması gereken, eli-
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mizin altındaki hazineyi keşfetmek, önümüzdeki kurtarıcıya, Allah’ın mesajı-
na ve onu insanlığa tebliğ eden Elçisi’nin hayatına uzanmaktır. Peygamber’e 
uzanan el kurtuluşa uzanır.

B) HZ. PEYGAMBER’İ DOĞRU ÖĞRENMEK

Müslümanların Hz. Peygamber’i sahih kaynaklara dayalı olarak doğru öğ-
renme, ondan öğrendikleri İslâm’ı doğru yaşama ve bunu insanlığa en doğ-
ru şekilde ulaştırma sorumlulukları vardır. Zira İslâm açısından bireysel kur-
tuluşun yanında toplumsal kurtuluş da önemlidir. Bir müslümanın bireysel 
olarak iyi olması, toplum hayatının istikamet üzere olması için yeterli değil-
dir. İyiliği yaymak da gerekir. Aksi takdirde arzu edilmeyen durumlarla mu-
hatap olmak, hatta yaşamak kaçınılmazdır.

Hz. Peygamber’in hayatına ilişkin bir anlatının doğru kabul edilebilme-
si için onu araştırmak ve doğruyu tespit etmek, çaba gerektirir. Her müslü-
manın dinini aldığı peygamberini öğrenme yükümlülüğü vardır. Bu yüküm-
lülük, dinini doğru öğrenmesi için gereklidir.

Hz. Peygamber’in hayatını öğreneceğimiz kaynak önemlidir. Bugün eli-
mizde Allah Elçisi hakkında yazılan birçok kitap ve makale mevcuttur. An-
cak bunların önemli bir kısmı doğru bir tasvire ulaşmak için aracılık yap-
maktan uzaktır. Çünkü çoğu Hz. Peygamber ve dönemi hakkında kaynak-
lara dayalı bilgiyi kritik edebilecek birikime sahip olmayan insanlar tarafın-
dan yazılmıştır. Allah Elçisi’ni herhangi bir kişisel hesabı olmadan hakikat 
adına anlatma çabası içinde olan işin uzmanı kişilerin çalışmalarını esas ala-
rak okumak önemlidir. Ana kaynaklardan öğrenilen bilgi önemli olmakla 
birlikte kaynak kritiği olmadan yapılacak okumaların yanlış anlamalara se-
bep olabileceğini göz ardı etmemek gerekir. Bundan dolayı kaynak eserle-
rin bir uzman gözetiminde okunması ya da ilmî kritik çerçevesinde yazıl-
mış çalışmaları tercih etmek daha sağlıklıdır. Bununla birlikte din öğreti-
minde ya da dinî hizmetlerde çalışacak kişilerin kaynaklar hakkında bilgi 
sahibi olmaları gerekir.

Her şeyde olduğu gibi iyi niyet ve samimiyet önemli bir belirleyicidir. 
Hz. Peygamber’in doğru öğrenilmesi ve anlaşılması hedef olmalıdır. Bunu 
gerçekleştirmek için elden gelen çaba gösterilmelidir. Öte yandan Allah El-
çisi’nin dindeki konumunun da Kur’ân’ın çizdiği çerçeve doğrultusunda be-
lirlenmesi gerekir.
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1. Kur’ân Perspektifi

Allah Elçisi’nin doğru öğrenilmesi için başvurulacak kaynakların başın-
da Kur’ân-ı Kerim gelmektedir. Ayrıca onun uygulamaları ve hayatı hakkın-
da bize ulaşan rivayetler önemli bir kaynaktır. Öte yandan geçmişte Hz. Pey-
gamber’in konumu ve hayatının nasıl anlaşıldığını öğrenmek de önem arz et-
mektedir. Hz. Peygamber hakkındaki tarihî algıyı şekillendiren birçok etken 
bulunmaktadır. Bunları geliştiren dinamikleri bilmemiz onun hakkında sağ-
lıklı bir bakış açısı oluşturmak için önemlidir. Tarihte gelişen din ve Hz. Pey-
gamber algısının ortaya çıktığı ve geliştiği dönemlere bağlı etkilerle ilişkili ol-
duğu muhakkaktır. Bütün bunları dikkate almadan Hz. Peygamber hakkında 
sağlıklı bir değerlendirme yapmak zor olur.

Hz. Peygamber’i doğru anlamayı amaçlayan bir kişi bağnaz ve fikr-i sa-
bit olmamalıdır. Hz. Peygamber’i anlama konusu, zihin dünyamızı geliştiri-
ci bir sürece dönüşmeli, onu ve tebliğ ettiği mesajı anlamaya hizmet etmeli-
dir. Hiçbir insan sağlıklı bir eğitim sürecine sahip olmadan, doğaçlama yol-
larla dinî konularda derinlikli bilgi sahibi olamaz. Bilgisi az da olsa samimi bir 
imana sahip olabilir, ama imanı sahih bilgi üretemez. Hz. Peygamber hakkın-
da küçüklüğümüzden itibaren kabul ettiklerimizi tashih ederek hayatı bir öğ-
renme sürecine dönüştürmezsek kişisel görüş ve kanaatlerimizi Hz. Peygam-
ber kimliği olarak sunmamız kaçınılmaz olur. Oysa bizim inandıklarımız ve 
amellerimiz yorumlarımızdır.

Hz. Peygamber hakkındaki inancımız ve bilgimiz İslâm’ın temel referan-
sı olan Kur’ân’a ve sünnete aykırı olmamalıdır. Zira Hz. Peygamber Kur’ân-ı 
Kerim’i tebliğ ettiği gibi aynı zamanda onu hayatın merkezine alarak yaşadı. 
Bundan dolayı Hz. Âişe onun hayatını adeta Kur’ân’ın ete kemiğe bürün-
müş hali olarak niteler.11 Hz. Peygamber’in hayatı bizi Kur’ân’a, Kur’ân da 
Hz. Peygamber’in hayatına götürür. Kur’ân-ı Kerim’den bağımsız bir pey-
gamber hayatı okumak doğru olmaz. Öte yandan Hz. Peygamber anlaşıl-
madan dinin doğru anlaşılması mümkün değildir. Bu sebeple hem Allah’ın 
mesajını doğru anlamalı hem de Hz. Peygamber’in hayatını doğru anlamak 
için Kur’ân’ı Hz. Peygamber’in hayatının paralelinde ve onunla ilişkili ola-
rak okumalıdır.

11. İbn Sa‘d, Ebû Abdullah Muhammed b. Sa‘d b. Menî (ö. 230/845), Kitâbü’t-Ta-
bakâti’l-Kebîr, thk. Ali Muhammed Ömer, Kahire 1421/2001, I, 313.
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2. Bütüncül Bir Bakış

Hz. Peygamber’in hayatı bütüncül bir gözle okunmalıdır. Bazen üzerin-
de durulan konu gereği onun hayatının bir yönüne vurgu yapılabilir. Ancak 
bu durum onun hakkında yanıltıcı olabilir. Zira bir konunun kısmen öğrenil-
mesi, bütününün öğrenilmesi anlamına gelmez.

Hz. Peygamber’in hayatının birçok veçhesi olduğu muhakkaktır. Onun 
hayatını parçalamadan, gündelik hayatını, ahlâkını, ibadetini, insanlarla iliş-
kilerini ve hayatının diğer yönlerini iyi anlamak ve hayatındaki vahiy, ahlâk, 
ibadet ve amel uyumunu iyi görmek gerekir. Allah Elçisi’nin hayatı Kur’ân’ın 
çizdiği takva ölçüsünün tezahürüdür. İmanı, ibadetlerine, ameline, yaşantısı-
na ve insanlarla ilişkilerine yansır. İnsanlara karşı merhameti, hoşgörüsü ve 
nezaketi onu çevresindeki insanlardan ayırmaktadır.

İslâm’ın insana sadece emir ve yasaklarla bir alan çizmediğini, aynı za-
manda onu dünyada değerli kılan bir ahlâk kazandırdığını biliyoruz. Bunun 
için İslâm bugün büyük bir ahlâkî kriz yaşayan insanlık için bir çıkış yoludur. 
Allah’a itaatle huzur bulacak olan ahlâklı kişi insanlarla ilişkilerinde hem hu-
zur bulacak hem de huzur verecektir.

Hz. Peygamber’in hayatıyla getirdiği mesaj arasında güçlü bir uyum ve 
ilişki vardır. Eğer ona dair bir nakilde tebliğ ettiği mesajla söz veya fiili ara-
sında çelişki varsa nakli iyi kritik etmek ve farklılığın sebebini tespit etmek 
gerekir. Anlama çabası ve ihtiyatlı yaklaşım her zaman önemlidir. Karşımıza 
çıkan bir rivayeti diğer versiyonlarıyla ve başka rivayetlerle karşılaştırmadan, 
geçmişteki yorumlarına bakmadan kestirip atmak yanılgı ihtimalini arttırır. 
Rivayetlerin bir dili ve ait oldukları dönemin anlatım tarzı vardır ki bu konuda 
derinlik, sahibi olmadan sağlıklı değerlendirmeler yapmak mümkün değildir.

3. İstisnayı Kural Haline Getirmekten Kaçınma

Hz. Peygamber’in hayatına bütüncül gözle bakmanın bize kazandıracağı 
derinlik olay ve olguları yorumlamada isabet etme ihtimalimizi yükseltir. Ba-
zen koşullar sebebiyle istisnai bir durum meydana gelmiş olabilir. Allah El-
çisi’nin istisnai durumdaki tutumu ya da kararı sonraki dönemlerde Müslü-
manlar için önem arz edebilir. Ancak istisnayı kural gibi değerlendirmek so-
runlu bir yaklaşım olur. Hz. Peygamber’in hayatındaki istisnaların kural ha-
line gelmiş gibi anlaşılmasının büyük bir sorun olduğu muhakkaktır.
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4. İstismara Yol Vermeyen Bir Bakış

Tarih boyunca başta Hz. Peygamber olmak üzere tarihi şahsiyetler ve 
dinî değerler bazı kişiler tarafından istismar konusu yapılabilmiştir. İnsanla-
rı yanıltmak ve kendisi için çıkar elde etmek isteyen kişiler, istismardan ka-
çınmazlar. Çoğu zaman istismarcılar insanları ustaca yanıltabilirler. Hz. Pey-
gamber’in hayatını anlattıklarında büyük bir kısmını hakikate uygun olarak 
anlatırlar. Ancak bazı küçük farklılıklarla algı yönlendirmesi yaparak istis-
mar hedeflerine ulaşırlar.

Din ve Allah Elçisi, görüş ve yaşantımızı tashih etmek için kaynak olmalı, 
tavır ve yaşantımızı meşrulaştırmak için istismar konuşu olmamalıdır. İnsan, 
merkeze kendisini değil, Allah’ın rızasını koyarsa davranışlarını tashih etmek 
ve ruhî derinlik kazanmak için Allah’ın kitabını ve Elçisi’nin sünnetini mih-
mandar edinir. O zaman, dini istismar değil, kendisini inşa gerçekleşmiş olur.

5. Abartıdan Kaçınma

Hz. Peygamber’i insanlara sevdirme ya da insanları etkileme amacıyla 
abartıdan kaçınmalı, Allah Elçisi’ni Kur’ân’ın ve sahih rivayetlerin anlattığı 
gibi anlamalı ve anlatmalıyız. Abartı, yanıltma ve yalan ihtiva eder. İslâm’ın 
yasakladığı yalana dayalı bir iyiliğin sağlam temellere oturması mümkün de-
ğildir. İyilik, kötülük ve yanlışlıkla inşa edilemez.

Birçok insan abartmaya meyyalidir. Bunu söylemlerinde yaptığı gibi ey-
lemlerinde de yapar. Hz. Peygamber için abartılı ifadeler ihtiva eden rivayet-
lere karşı ihtiyatlı olmak gerektiği gibi abartıdan kaçınmak da gerekir. Allah 
Elçisi (s.a.v.), abartının dinî hayatımızda dahi doğru bir yaklaşım olmadığı-
nı bize göstermiştir. O, dünyada, ibadet-amel dengesini koruyarak yaşama-
ya ve bu açıdan örnek olmaya önem vermiştir. Bu dengeyi korumak, aynı za-
manda insanın ilişki içinde olduğu başka insanların haklarını korumak anla-
mına da gelir.

Allah Elçisi’nin (s.a.v.) ashabından birkaç kişi onun evine gidip nasıl iba-
det ettiği hakkında sorular sordular. Onlara Allah Elçisi’nin yaptığı ibadetler-
den bahsedilince ziyaretçiler kendilerinin daha fazla ibadet etmeleri gerekti-
ğini düşünerek “Biz kim, Allah Elçisi kim?! Tabii Allah, Elçisi’nin geçmiş ve 
gelecek bütün günahlarını bağışlamış.” dediler. Onlardan biri, “Ben gecele-
ri daima namaz kılacağım.” dedi. Diğeri, “Ben sürekli oruç tutacağım.” dedi. 
Üçüncüsü ise “Ben de kadınlardan uzak duracağım.” dedi. Allah Elçisi onla-
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ra, “Allah’a yemin ederim ki, aranızda Allah’tan en çok korkan ve O’na en 
bağlı olan kişi benim. Bununla beraber bazen oruç tutarım, bazen tutmam. 
Namazımı kılarım, uykumu da alırım. Kadınlarla da evlenirim. Sünnetimden 
yüz çeviren benden değildir.” dedi.12

6. Sabitelerle Değişkenleri Ayırmak

Hz. Peygamber’in hayatı şeklî bir taklit olarak örnek alınmamalı, tebliğ 
ettiği vahiy çerçevesinde şekillenen hedeflerine ve bunları nasıl gerçekleştiği-
ne yoğunlaşmalıdır. Hz. Peygamber’in fiil ve davranışlarında sadece şekle ta-
kılmamalı, şekil özün önüne geçmemelidir.

Hz. Peygamber’in hayatında meydana gelen her gelişme, her fiil ve ifa-
de ettiği her söz günümüz insanı açısından aynı değerde bağlayıcılık ifade et-
mez. Bazen onun bir söz ya da davranışından farklı sonuçlar üretebiliriz. Ör-
neğin Allah Elçisi’nin yaşadığı dönemin koşulları çerçevesinde sahip olunan 
imkânlarla şekillenen yaşantıyı sonraki dönemlerde meydana gelen gelişmeler-
den ayırmak gerekir. Bunu birkaç örnek üzerinden hatırlamak mümkündür:

Hz. Peygamber döneminde bölgenin kültürüne göre elle yemek yeniyor-
du. Yemekler de buna uygundu. Bu âdet, dünyanın her bölgesinde ve her dö-
neminde uyulması gereken bir gelenek değildir. Ancak Allah Elçisi’nin (s.a.v.) 
yemek adabıyla ilgili her dönemde örnek alınması ve uygulanması gereken 
tavsiye ve uygulamaları mevcuttur. Yemekten önce ve yemekten sonra elle-
rin yıkanması, insanların önlerinden yemek yemeleri, sofradakileri rahatsız 
edici hareketlerden kaçınılması, tıka basa doymadan sofradan kalkılması, ye-
meğin israf edilmemesi ve muhtaçlarla paylaşılması bugün de uyulması gere-
ken yemek sünnetlerindendir.

Yine Hz. Peygamber’in yaşadığı bölgenin iklimi sebebiyle terliğe benzer 
nalın dediğimiz bir ayakkabı giyiliyordu. Ancak bu ayakkabıyı dünyanın so-
ğuk memleketlerinde giyme imkânı yoktur. Zira soğuk memleketlerde ayağı 
soğuktan koruyacak kapalı ayakkabılara ihtiyaç bulunmaktadır.

Hz. Peygamber (s.a.v.), yolculuklarında başta deve olmak üzere bazı bi-
nek hayvanlarına binmiştir. Oysa günümüz müslümanlarının bir kısmı deve-
yi ancak resim olarak ya da televizyonda görebilmektedir.

12. Buhârî, Ebû Abdullah Muhammed b. İsmail (256/870), Sahîh, İstanbul 1992, 
“Nikâh”, 1.
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Kuşkusuz dönemin imkânları çerçevesinde sahip olunan eşyaları kullan-
mak, dinî yaşantının bir parçası olarak görülmemelidir. Kısacası sabiteler ve 
değişkenler bilinmeli ve Hz. Peygamber’in hayatı öğrenilirken ve örnek alı-
nırken buna dikkat edilmelidir. Hz. Peygamber’in yaşadığı dönem ile günü-
müz arasında benzerlikler olduğu gibi farklılıklar da vardır. Bunları doğru tas-
vir etmek, isabetli bir şekilde anlamaya da imkân verir.

C) HZ. PEYGAMBER’İ  
DOĞRU ANLAMAK VE YORUMLAMAK

Hz. Peygamber’in hayatını ve dönemini doğru öğrenmek, onu doğru an-
lamaya da imkân verecektir. Allah Elçisi’ne (s.a.v.) iman etmiş bir müslümanın 
onun hayatından nasıl dersler çıkaracağı konusuna da kafa yorması gerekir. Zira 
o, müslümanlar için örnek alınması gereken bir şahsiyettir, müslümanlar için bir 
modeldir. Yüce Allah “Andolsun, Allah’ın Resûlünde sizin için; Allah’a ve ahi-
ret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek 
vardır.”13 buyurur. Allah Elçisi’nin örnekliğine bütün insanlığın ihtiyacı vardır.

Hz. Peygamber hayattayken müslümanların her sorunuyla ilgilenirdi. 
Onun sahip olduğu imkânları ölçüsünde olan meşru hiçbir talebi reddetme-
diği bilinmektedir. Müslümanlar karşılaştıkları sorunları ona götürerek çöz-
meye çalışırlardı. Bunlar gündelik hayatlarıyla ya da kişisel sorunlarıyla ilgi-
li olabileceği gibi, dinî yaşantılarında karşılaştıkları bir sorunu çözmeye ma-
tuf da olabilir. Bu sebeple Allah Elçisi’nin (s.a.v.) aralarında bulunması on-
lar için büyük bir nimetti. Zira o, karşı karşıya kaldıkları bir sorunu çözme-
lerinde her an Yüce Allah’tan vahiy gelmesinin imkânıydı. İçtihat ederek so-
runu kendisi çözebiliyor, ayrıca vahiy süreci devam ettiği için kararları tashih 
edilebiliyordu. Bundan dolayı Hz. Peygamber vefat ettikten sonra da müslü-
manların karşılaştığı sorunları çözüm çabalarında önemli bir referans olmuş; 
ilk dönemlerden itibaren bir sorunla karşılaşıldığında önce Allah’ın kitabı-
na, sonra da elçisinin söz ve uygulamalarına bakmaya dikkat edilmiştir. Al-
lah Elçisi Muâz b. Cebel’i Yemen’e gönderdiğinde karşılaştığı sorunları na-
sıl çözeceğini sorunca referans olarak önce Kur’ân’a göre hüküm vereceğini, 
orada cevap bulamadığında Allah Elçisi’nin hükmüne başvuracağını ifade et-
miş; orada da cevap bulamaması durumunda içtihat edeceğini söylemiştir.14

13. Ahzâb, 33/21.
14. İbn Sa‘d, Tabakât, II, 300.
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Hz. Peygamber’in söz ve fiillerini günümüze ve hayatımıza nasıl taşıya-
cağız? Hz. Peygamber’in söz ve fiillerinin kendi dönemine bakan tarafları ol-
duğu gibi günümüze bakan tarafları bulunmaktadır. Bunun için yorumları-
mızı İslâm’ın genel çerçevesi doğrultusunda ortaya koymalıyız. Hz. Peygam-
ber’in hayatını bugüne taşımak ve onu yaşatmak, onun tebliğ ettiği değerleri 
bugüne taşımakla mümkündür.

Hz. Peygamber’in yaşadığı şehirlerin nüfusu ve orada yaşayan kabilelerin 
birbirleriyle ilişkileri günümüzden farklıdır. Bu farklılıkları göz ardı etmek, 
bizi yanıltır. Ancak Hz. Peygamber döneminden bugüne gelen güzel değerler 
vardır ki bunlara insanlığın her zaman ihtiyacı vardır.

Hz. Peygamber’in hayatıyla ilgili anlatımlardaki ihtilaflı konuları merkeze 
koyarak Allah Elçisi’nin hayatını yorumlamak doğru değildir. Bu vurgu ihti-
laflı konuların ele alınmaması ve yok sayılması anlamına gelmez. Elbette işin 
erbabı olan kişiler, rivayetlerdeki sorunları kritik ederek sahih bir peygam-
ber anlatımı için çaba harcayacaklardır.

Hz. Peygamber’in hayatını öğrenmenin ilâhî mesajı ve sünneti anlamak 
açısından önemli olduğu açık olmakla birlikte rivayetleri dikkate almadan 
onun hayatından doğrudan fıkhî hüküm çıkarmaya çalışmak sorunlu bir yak-
laşımdır. Örneğin Allah Elçisi’nin (s.a.v.) Mekke dönemindeki faaliyetlerin-
den ve yaptıklarından hareketle günümüzdeki gelişmeler ve o dönem arasın-
da ilişki kurmak ve bundan hüküm çıkarmak, Allah Elçisi’nin lider ve komu-
tan sıfatıyla bazı icraatlarından ve kararlarından kişisel sonuç üretmek prob-
lemli yaklaşımlara sebep olabilir. Bundan dolayı Kur’ân’ı, sünneti, onların yo-
rumunu ve insanların içtihadına bırakılan alanlarda ortaya çıkan geçmiş tec-
rübeyi bilmek gerekir.

D) HZ. PEYGAMBER’İ DOĞRU ANLATMAK

Hz. Peygamber’i (s.a.v.) doğru öğrenen kişinin onu örnek alması ve ha-
yatına yön veren kaynaklardan biri olarak görmesi önemli olduğu gibi onu 
doğru anlatmak da önem arz etmektedir. Hz. Peygamber’i anlatırken ölçülü 
bir şekilde edebi eserlerden yararlanmak ve insanların duygularına hitap et-
mek önem arz etmekle birlikte Kur’ân ve sahih sünnet ekseniyle tarih bilgi-
si ihmal edilmemelidir.

Hz. Peygamber’i anlatırken insanları etkilemek için abartılardan kaçın-
mak gerekir. Aslında Allah Elçisi’ni (s.a.v.) en isabetli şekilde anlatmak, onu 
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insan olarak Kur’ân’ın ve sahih rivayetlerin tanıttığı gibi anlatmaktır. O, her 
şeyden önce insanların örnek alabileceği biri olarak anlatılmalıdır. Hz. Pey-
gamber’in büyüklüğü ve mücadelesinin değeri insan olarak gösterdiği gay-
retle daha iyi anlaşılabilir. Zorluklara maruz kaldığında Allah’a sığınması ve 
onun rızası uğrunda başına gelen musibetlere sabretmesi müslümanlar açısın-
dan büyük örnekliktir. Onun sabrının önemli dayanağı Allah’a duyduğu gü-
vendir. Kısacası onun hayatı doğru anlatıldığında her insan kendi hayatında 
Hz. Peygamber’den bir şeyler bulabilir ve onu örnek alabilir.

Kaynaklarımızda zaman zaman farklı yorumlanabilen rivayetler üzerin-
den insanları kuşkuya düşürecek bir anlatıma yer verilmesi algı sapmasına se-
bep olur. Hz. Peygamber’i zanla ele almak ve onun davasından kuşku duyul-
masına sebep olacak bir dille sunmak sorunlu bir yaklaşımdır.

Kur’ân’dan ve Hz. Peygamber’in sünnetinden hüküm çıkarmak ele alı-
nan metinlerin doğru anlaşılabilmesinin sağlayacağı imkânlarla mümkün-
dür. Dönemin Arapçasını iyi bilmek ve rivayetlerin zuhurunun ve gelişimi-
nin geçirdiği aşamalar hakkında bilgi sahibi olmak oldukça önemlidir. Sade-
ce rivayeti okuyabilmek değil, rivayetlerin tarihî süreci hususunda bilgi sa-
hibi olmak da önem arz eder. Öte yandan İslâm kültürüne vâkıf olmak, ya-
pılacak değerlendirmelerde isabet etmeyi etkileyen etkenlerdendir. Altyapı-
sı olmayan kişilerin Hz. Peygamber’i anlama ve onun yaptıklarını yorumla-
ma imkânlarının olmayacağı açıktır. Bu kişilerin Hz. Peygamber’i anlatma-
larının faydadan çok zarar vereceği bir gerçektir. Bunun için Hz. Peygam-
ber ve dönemini anlatacak kişinin genel olarak diğer dinî ilimlerle ilgili bil-
gi sahibi olması, anlatımına derinlik kazandırır, değerlendirme ve tahlilleri-
nin niteliğini arttırır.

Bütün bunların yanında şunu da ifade etmek gerekir ki Allah Elçisi’nin 
ve hayatını anlatmanın en güzel yolu, onun gibi Allah’a dayanarak yaşamak-
tır. Zira insanları etkileyebilecek en önemli faktör samimiyettir. Samimi bir 
davranış, söylemle eylem uyumu muhatap üzerinde büyük bir etki meyda-
na getirir.

SONUÇ

Sonuç olarak bir daha ifade edelim ki insanlık tarihinin en etkili şahsi-
yeti olan ve insanlığın kurtuluşu için tebliğ ettiği vahiyle yol gösterici olma-
ya devam eden Hz. Peygamber’in (s.a.v.) doğru öğrenilmesi, anlaşılması ve 
yaşadıklarının isabetle yorumlanması, insanlık için büyük bir kazançtır. Nü-
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büvvetten sonra bütün zamanını insanlığın kurtuluşu için ilâhî mesajı tebliğ-
le geçiren, fedakârlıklarda bulunan ve bunun için herhangi bir çıkar bekle-
meyen Allah Elçisi’ni öğrenmeye her zamankinden daha çok muhtaç oldu-
ğumuz bir gerçektir. İnsanlık Allah Elçisi’ni anlayabildiği ve onun tebliğ et-
tiği değerleri rehber edinebildiği ölçüde istikametini bulacaktır. Günümüz 
insanının sorunlarını çözmek için muhtaç olduğu kılavuz, son peygamberin 
tebliğ ettiği vahiydir. Vahyi tebliğ eden ve hayatının merkezine alan Elçi ise 
insanlığa örnektir.

Hz. Peygamber’i anlamak ve onun tebliğ ettiği değerleri bugüne taşımak, 
onun hayatını doğru öğrenmekle ve anlamakla mümkündür. Sahih bilgi üze-
rine oturmayan bir din anlayışı insanın kurtuluş ve mutluluğuna imkân ver-
meyeceği gibi doğru peygamber algısına sahip olmayan siyer bilgisi sağlıklı 
bir din algısını beslemez.


