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Hz. Muhammed'in Devlet Yönetiminde Liderlik Sırlan

Önsöz
Rahm ân ve Rahîm olan A llah'ın adıyla. Hamd yalnız onadır. Bütün elçilerine, son elçisi Hz. M uham m ed'e, onun aile
ve ashabına sonsuz salât ü selâm olsun.
Mutlak hakikati anlam aya ve insanın yeryüzündeki var
lığım anlam landırm aya yarayacak bir öğretiye, insanın kendi
varlığının anlam ve am acıyla uygunluk içinde yaşamasını
sağlayacak bir yol ve m etoda sahip olması gereken her gerçek
ve sahih din ilâhî kaynaklıdır ve aslî durumu üzere kaldığı
sürece bu dünya hayatında insana yol göstericilik özelliğini
korum aya devam eder. Vahye dayanmayan din olamaz, çünkü
Allah bildirm edikçe insanın kendi kendine Allah'a ulaştıracak
yolu bulm ası mümkün değildir. Zayıf ve unutkan bir varlık
olarak insan, sınırlı kapasitesi ve kendisini kuşatan sayısız
eşyanın ve nefsî tutkularının etkisine açık yapısı sebebiyle
yaratılış am acının ne olduğunu, insan olm anın gerçekte ne
arılama geldiğini ve bunu nasıl gerçekleştireceğini bilemez.
Bunun için de dine, ilâhî bir vahye muhtaç olup ilk insanın
aym zam anda peygamber olm asımn da sebebi budur. “Benden
size bir hidayet gelir de kim hidayetime tabi olursa onlar için
herhangi bir korku yoktur ve onlar üzüntü de çekm ezler" (elBakara 2/38; ayrıca bk. Tâha 20/123) ve "Eğer sana
uym azlarsa bil ki onlar sırf heveslerine uymaktadırlar. Al
lah 'tan Vır yol göstericilik olmaksızın kendi hevesine uyandan
daha sapık kim olabilir?" (el-Kasas 28/50) meallerindeki âyet
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lerle benzeri birçok âyet bu ilâhî kılavuzluğun gerekliliğine
işaret etmektedir. Kendisini A llah'ın ilk insandan başlayarak
çağlar boyunca insanlığa gönderdiği ve Hz. M uhamm ed'le son
şeklini bulan ilâhî mesaj olarak takdim eden İslâm, bütün pey
gam berlerin yüzyıllar boyunca insanlığa tebliğ ettikleri aynı
gerçeği yeniden ifade edip onaylamakla aynı zamanda hem
son hem ilk din olarak kendi evrensel karakterine dikkat çe
ker. İslâm 'a göre Allah insanlığa yol göstermek için bir tek din
göndermiş olup bütün peygamberler zaman ve şartlara göre
pratikle ilgili hükümler bir ölçüde farklı da olsa aynı temel
gerçeği, tevhid inancını tebliğ etmişlerdir. "Peygam berler
anaları, ayrı, babaları bir kardeşlerdir; dinleri de birdir"
(Buhârî, "E n biyâ", 48; Müslim, "F ezâil", 145) mealindeki hadis
yanında birçok âyette bu husus açıkça ifade edilmiş, her pey
gam berin kendisinden önceki peygam berlerin tebliğ ettiği
m esajı tasdik ettiği ve son olarak da K ur'an'ın gönderildiği
belirtilmiştir (Âl-i İmrân 3/3-4; el-Mâide 5/44, 46; en-Nahl
16/123; eş-Şûrâ 42/13).
Vahiy geleneği içinde İslâm 'ın bu evrensel özelliği, bizzat
dinin kaynak ve mahiyetiyle, insan fıtratına uygunluğuyla
doğrudan bağlantılıdır. Bu bakım dan K ur'an ve hadislerde
geçen İslâm, hanif ve fıtrat kavram larının anlam birliği son
derece dikkat çekicidir. İslâm âlimleri arasında genel olarak
kabul gören yaklaşıma göre fıtrat A llah'ın insan tabiatına bah
şettiği yaratıcısını tanım a eğilimi, hakkı benimseme yatkınlığı;
haniflik de Allah'ın başlangıçtan itibaren insanlığa bildirdiği,
insan tabiatına en uygun olan tevhid dini, Allah tarafından
vazedilen aslî din anlamındadır. "Sen yüzünü hanif olarak
dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmışsa ona çevir.
A llah'ın yaratışında değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur,
fakat insanların çoğu bilm ezler" (er-Rûm 30/30) meâlindeki
âyetle "D ünyaya gelen her insan fıtrat üzere doğar; sonra anne
ve babası onu yahudi, hristiyan v e m ecusi (bazı rivayetlerd e
müşrik) yapar" (Buhârî, "C enâiz", 79, 8 0 ,9 3 ; Müslim, "K ad er",
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22-25) hadisi hanif ve fıtrat kavramları arasındaki derin bağa
işaret etmekte, insanın A llah'la arasındaki ahd ve ikrar doğrul
tusunda kendi yaratıcısını tanım a ve kabule yatkın bir tabiatta
yaratıldığını, bu tabiata en uygun dinin de Allah'ın kendisine
gönderdiği din olduğunu göstermektedir. Bu hadiste her insa
nın fıtrat üzere doğduğuna işaret edilirken sonra anne veya
babanın yönlendirm esiyle benim senen dinler arasında Islâm 'ın
sayılmaması da fıtrat kelim esinin İslâm anlamında kullanıldı
ğını, aksi yönde telkin yapılm am ası halinde çocuğun tabii
olarak İslâm 'ı benim seyeceğini göstermektedir. Bu bakımdan
A llah'ın gönderdiği aslî dinden başkasını seçm ek fıtrata aykırı
bir durum , bir bozulm a ve sapmadır. "B en kullarım ın hepsini
hanif olarak yarattım , sonra şeytanlar onları (dinlerinden)
uzaklaştırdı" (Müslim, "C enn et", 63) meâlindeki kudsi hadis
bu gerçeği ifade eder.
İslâm 'ın temel kaynağı Kur'ân-ı Kerîm evrenin m ahiyeti,
insanın kim olduğu, nerede bulunduğu ve sonunun ne olaca
ğına dair verdiği temel bilgilerle genelde varlık ve anlamı üze
rine kapsamlı bir yorum olması yanında insanın bu dünyada
nasıl yaşaması gerektiğini göstererek, pratik hayatını yönlen
direrek kendi varlığını kem ale erdirmesini sağlar. Son ilâhî
mesajı insanlığa tebliğ eden Hz. Peygamber de bu m esajın en
üstün tercümanı olup onun söz ve fiilleri Kur'an'dan sonra
İslâm 'ın en önemli bilgi ve amel kaynağıdır. İslâm 'da Hz. Pey
gam ber'in önemi sadece ilâhî mesajı insanlığa ulaştırmasında
değil, "A ndolsun ki A llah'ın elçisinde sizin için, A llah'a ve
âhiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok ananlar için
güzel bir örnek vardır" (el-Ahzâb 33/21) meâlindeki âyette de
ifade edildiği üzere bu m esajda sunulan ideal insan (insan-ı
kâmil) modelinin nasıl gerçekleştirileceğini yaşayışıyla bizzat
göstermesindedir. O hayatı, düşünce ve davranışlarıyla hem
en derin m anevî hayatın hem en mükümmel sosyal hayatın
Ölçüsüdür. I l ı , f\tşe'ye M iah Resulü'nün ahlâkı sorulduğun
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da, onun ahlâkının bizzat Kur'an olduğunu söylemesi de
(Müslim, "M üsâfirîn", 139) bu gerçeğe işaret eder.
Hz. Peygam ber'in liderliği vahiy kaynaklı bir bilgiden
kaynaklandığı için hayatın herhangi bir alanıyla sınırlı değildi.
O inananların hem dinî ve ahlakî hem sosyal alanda kılavuz
edinecekleri, otoritesi bütün bu alanları kapsayan önder ve
örnekti. Daha önceki semavi dinlerde olduğu gibi bu geleneğin
son halkısmı teşkil eden İslâm'da da dinin temeli sayılan
tevhid (birlik) fikri, sadece Allah'ın bir olduğuna, ortak ve
benzeri bulunmadığına inanmakla sınırlı kalmayıp insanın iç
dünyasıyla pratik hayatında gerçekleştirilmesi amaçlanan bir
bütünleşm e metodudur. Bu da insanın düşünce ve davranışla
rında birliği gerçekleştirmesiyle, bölünüp parçalanmamasıyla
mümkündür. Her dinde Allah ile insan arasındaki ilişki ve
buna bağlı olarak ibadetler en merkezi unsuru teşkil etmekle
birlikte İslâm 'a göre bu ilişkiyi insanın diğer insanlarla ilişki
sinden soyutlamak mümkün değildir. Bir insanın kişisel din
darlığı diğer insanlarla ilişkilerini etkilediği gibi bunun aksi de
sözkonusudur. İnsan hayatının birlik ve bütünlüğünü koru
mayı amaçlayan İslâm dininde ilâhî irade yalnız soyut ve ev
rensel öğretiler olarak değil aynı zam anda somut kurallar şek
linde tezahür eder. İslâm insanlardan yalnızca özü sözü doğru,
adil, m erham etli, sabırlı, kanaatli, yardımsever ve alçak gönül
lü olmalarını istemekle yetinmez; değişik şart ve imkanlar
içinde bunu nasıl hayata geçirebileceklerini de gösterir.
İslâm, insanın hem Allah'la hem diğer insanlarla ilişkile
rini düzenleyen kurallarıyla bütün bir hayat tarzı tasarlar ve
hayatın hiçbir alanında m addî ve manevî, dinî ve dindışı ayı
rımı yapmaz. Aklî ve ruhî eğilimlerle hayvan! arzular arasında
gidip gelen insan, yaratıcısının buyruklarına uygun bir şekilde
yaşayıp günlük hayatına dinî bir anlam vererek davranışlarını
m anevî bir merkezle bütünleştirir (tevhid) ve yaratıcısıyla,
kendisiyle, diğer insanlarla ve tabiatla barışık, dengeli ve mut
lu bir yaşam imkanına kavuşur. İnsan yaratıcısının kendi m ü
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kem m elliğini gerçekleştirmesi için bir rahm et olarak bildirdiği
ölçülere bağlı kaldığı ölçüde güven ve huzura kavuşacak (elEn'âm 6/82), bu ölçülere sırtını döndüğü ölçüde sıkıntılı, dar
ve anlamsız bir hayata mahkum olacaktır (Tâhâ 20/124). Bu
bakım dan kişinin hem yaratıcısına hem kendisine hem diğer
insanlara karşı sam imiyetinin bir ifadesi olan dindarlık ve
buna bağlı olarak elde edilen ahlakî erdem ler, ferdî mükem
mellik kadar toplumun ortak refah ve mutluluğunu sağlaya
cak m ükem m el bir sosyal hayatın da esası sayılmıştır. Böyle
bir hayatın gerçekleşebilmesi toplumu teşkil eden fertlerin,
var oluşlarını anlamlı kılan bilgi temelini tek tek özümsemeleri
ve hayatlarına uygulamaları ölçüsünde mümkündür. İslam
siyaset kültüründe, özellikle felsefe geleneği ve siyasetname
literatüründe sağlam bir hukuk düzeni kadar fertlerin manevî
ve ahlakî donanım larına büyük önem atfedilmesi de bundan
dır. Erdem siz fertlerin oluşturduğu bir toplum un, izlenen yö
netim tarzı ne olursa olsun, hak ve hukuku esas alan, ortak
refah ve m utluluğu sağlayan bir sosyal ve siyasal örgütlenme
gerçekleştirm esi m ümkün değildir. Bugün sosyal hayatımızın
her cephesinde gözlenen çürüm eye parallel olarak gerek siya
set ve bürokrasi gerekse iş hayatında ülkenin ve milletin gele
ceğini tehlikeye sokacak ölçüde haksızlık, kayırma, suistimal
ve soygunun ayyuka çıktığı, nem elazım cılığm, hoşgörüsüzlü
ğün ve güvensizliğin gittikçe derinleştiği bir ortam da, olan
bitenden sorumlu olan zihniyetin hem durumdan şikayet edip
hem dini toplum hayatının tümünden dışlamaya yönelik tav
rını inatla sürdürmesi sadece bir çelişki değil Kur'an-ı Kerim 'in ifadesiyle "uzak (derin) bir sapkınlık"tır (İbrahim 14/3,
18; Kâf 50/27) ve haktan alabildiğince uzak olan bu halin şifa
umudu da yoktur. Bu toplum var oluşunu anlamlı kılan m a
nevî ve fikrî temele bağlı kaldığı ölçüde varlığını sürdürebile
cek, bugün gelip takıldığı çıkmazda yine rahmet peygam beri
nin hayat veren ölçü ve tavsiyeleri yolunu aydınlatacaktır.
Allah Resulü'nün mübarek hayatının çeşitli yönleri birçok
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çalışmaya konu olm akla birlikte üzerinde pek az durulan ve
bugün bilmeye ve anlamaya en çok muhtaç olduğumuz bir
yönünü inceleyen bu çalışmada Öî\ce bir yönetici olarak yü k
lendiği sosyal m isyonun mahiyeti ve uygulamadaki yansıma
ları üzerinde durulmuş, daha sonra siyaset ve yönetim ile iş
hayatına dair altın öğütleri zikredilmiştir. İkinci ve üçüncü
bölüm lerde, gerekli görülen ender durumlar dışında Allah
Resulü'nün sözleri herhangi bir yorum ve açıklama yapılma
dan olduğu gibi kaydedilm iş, nebevî hikm etten kaynaklanma
sı sebebiyle ilk iki halife ve özellikle Hz. Ömer başta olmak
üzere bazan ashabın ve çok nadir olarak başkalarının aynı
doğrultudaki söz ve uygulam alarına atıfta bulunulmuştur.
A llah'ın kullarına küavuzluk için seçtiği ve bizzat eğit
tiği son elçinin bu alandaki örnekliğini, kaybettiği güneşi ka
ranlıklarda arayanlarla imanı ile hayatı arasındaki çelişkiye
aldırm adan ya da bu çelişkiden habersiz nefes tüketenlere bir
kez daha hatırlatm ak sorum luluğuyla kaleme alman ve belirli
bir zam an içinde sonuçlandırılması sebebiyle konuyla ilgili
herşeyi derleme iddiasından uzak olan bu mütevazi çalışma
nın
erdemli bir "dem okrasi" için katkı olması dileğimdir.
Gayret bizden, başarı Allah'tandır.
Ahmet Özel
M ayıs 2005 / Üsküdar
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I. BÖLÜM
HZ. MUHAMMED'İN
YÖNETİM MİSYONU

Hz. Muhammed'in Devlet Yönetiminde Liderlik Sırlan

Peygamberlik-Yöneticilik İlişkisi
Resulullah'm peygamberlik misyonu ferdî ve m anevî ha
yatın olduğu kadar sosyal ve m addî hayatın da mükemmellik
ölçüsünü ortaya koym ayı, her iki alanda da insanlara kılavuz
luk yapmayı kapsamaktadır. Müslümanlar inançları gereği
Hz. Peygam ber'in her iki alandaki kılavuzluk ve otoritesini
kabul etmekle birlikte İslam dünyasında onu tanıma ve anla
m a konusunda genellikle yeni bir sosyal düzenin kurucusu
olarak gösterdiği faaliyetlerden çok ferdî ve m anevî hayata
kılavuzluğuna alaka duyulmuş, hayatıyla ilgili literatür de
daha çok bu istikam ette gelişme göstermiştir. Esasen tarih
boyunca m üslüm an toplum larda sosyal hayatın K ur'an ve
Sünnet'te belirlenen temel esaslar çerçevesinde şekillenmiş
bulunması da insanların bu yönelişlerinde etkili olmuş, mane
vî olgunluk erdem li bir ferdî hayat kadar düzenli ve h ızu rlu
bir sosyal hayat için de ulaşılması gereken bir amaç olarak
görülmüştür. Batı dünyasında ise din ile hayatın m addî alanla
rını birbirinden ayıran yaygın telakki çerçevesinde peygam
berliğin yalnızca ferdî ve manevî hayata kılavuzluk şeklinde
kabul edilm esi Hz. Peygam ber'in sosyal misyonu ve tarihî
rolünün kavranm asında karşılaşılan ciddî zorlukların başında
gelmekte ve dolayısıyla Resulullah sosyal ve siyasal hayata
âr\ga)C olmuş görülmektedir. Bir diğer problem de Batı'nın yüzyıllar boyunca karşı karşıya kaldığı ve savaştığı rakip
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bir uygarlığın kurucusu olarak Hz. Peygamber hakkında Orta
çağ boyunca teşekkül eden önyargılardan ve menfi tasavvur
dan hala kurtulam am ış olunmasıdır. Ayrıca Resulullah'ın
m anevî yönünün beşerî faaliyetleriyle örtülü olması da'bunda
önem li rol oynamıştır.
Dünya çapında büyük yankılar uyandıran bir hareketin
önderi olarak Hz. Peygam ber'in olağanüstü başarısı manevî ve
m addî olm ak üzere iki saikle izah edilmeye çalışılmıştır. Ge
nelde din âlim lerinin ve diğer m üslüm anların benimsediği
birincisi, Allah tarafından peygamber olarak seçildiği ve dola
yısıyla başarısının ilahî kaynaklı olduğu; Batılı araştırmacılarla
tarihçilerin izlediği İkincisi ise başarısının tarihî ve diğer
tecrübî sebeplere dayandığı, bu konuda dikkat çekici liderlik
vasıfları ve karizm atik şahsiyetinin etkili olduğu yolundadır.
Hz. Peygam ber'in İslam 'da örnek kabul edilen ideal kişiliği ile
tarihî kişiliğini yansıtan iki yönü zorunlu olarak birbiriyle
çelişm ez; aksine bunların her biri kendi araştırma yolunu ve
analiz yöntem ini izleyen iki ayrı sorgulamayı gerektirir. Al
lah'ın elçisine yardım ve desteği inanan için tartışılmaz ol
m akla birlikte Resulullah'ın başarısını izahta sahip bulunduğu
üstün vasıfları göz ardı etm ek, onun bir insan olarak büyüklü
ğünü sadece ilahî mesajı nakleden önemsiz bir vasıta seviyesi
ne düşürme riskini taşır1. Bu durumda getirdiği mesajı bizzat
anlayıp yaşayarak insanlara gösterme ve toplum u dönüştürme
m isyonunu, dinî hayat kadar sosyal hayattaki örneklik ve kı
lavuzluk rolünü kavramada da zorlukla karşılaşılır.
Hz. Peygamber çeşitli âyetlerde açıkça belirtildiği üzere
diğer insanlar gibi bir insandır (el-İsrâ 17/93; el-Kehf 18/110;
Fussilet 41/6). Fakat insanlara örnek olduğuna (el-Ahzâb
33/21), yüksek bir ahlak üzere bulunduğuna (el-Kalem 68/4),
A llah'ın büyük lütuf ve esirgemesine nail olduğuna, kendisine

1 F. Buhl - A.T. VVelch, "Muhammad", Encyclopaedia of İslam (new
edition), VII, 360.
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hikm et bahşedildiğine (en-Nisâ 4/113; el-İsrâ 17/39, 87), ilim
verildiğine (el-Bakara 2/145; Âl-i İmrân 3/61; er-Ra'd 13/37),
kaba ve katı yürekli olm adığına (Âl-i İmrân 3/159), insanlar
dan korunduğuna (el-Mâide 5/67), ilahî yardımla desteklen
diğine (el-Enfâl 8/62; et-Tevbe 9/40; el-Feth 48/3), ilahı göz
lem e/korum a altında olduğuna (et-Tûr 52/48), hidayete, dos
doğru yola erdirildiğine (el-En'âm 6/161; Yâsîn 36/4; ezZuhruf 43/43; el-Feth 48/2; el-Hac 22/67; ed-Duhâ 93/7), hak
ile gönderildiğine (el-Bakara 2/119; en-Nisâ 4/170; Fâtır
35/24), üzerine sükunet ve huzur duygusu indirildiğine (etTevbe 9/26, 40; el-Feth 48/26), göğsünün açılıp genişletildiğine (el-İnşirâh 94/1), Allah ve m eleklerin ona salat okuduğuna
(el-Ahzâb 33/56), inananlara çok düşkün, çok şefkatli ve m er
ham etli olduğuna (et-Tevbe 9/128) dair ayetler yanında hadis
ve siyer kaynaklarında da kaydedildiği üzere diğer insanlar
dan farklı bir kişilik ve birikim e sahip bulunduğu, üstün vasıf
larla donatıldığı; başarısının temelinde de vahyin bulunduğu
ve toplumu bunun kılavuzluğunda yönettiği şüphesizdir. Bu
çerçevede güçlü ve sağlıklı bir vücut yapısı, derin bir sezgi,
anlayış ve kavrayış kabiliyeti, sağlam bir hafıza, etkili hitabet,
ihlas, sabır, cesaret, hilim , cöm ertlik, haya, iyi geçim, şefkat ve
m erham et, vefa, tevazu, adalet, emanet, iffet, doğruluk gibi
üstün vasıflara sahipti. Bununla birlikte peygamber olarak
görevlendirilm esinin bu özelliklerinden dolayı değil de ilahî
seçim in bir sonucu olduğunu belirtm ek gerekir. Böyle bir gö
rev verilen kişinin anılan m üsbet vasıfları taşıması tabiî ve
gerekli olm akla birlikte bu özelliklere sahip olmak peygam ber
lik için yeterli değildir Zira A llah'ın hiçbir kim seye ihtiyacı
yoktur ve bu vasıfları istediği kuluna bahşeder.
Resulullah'ın bütün bu yetenek ve vasıflarıyla birlikte
herhangi bir insan gibi yaşadığına ve tabiatüstü özelliği bu
lunm ayan bir insan gibi diğerlerince izlenebilecek örnek bir
hayat sürdüğüne işaret etmek gerekir. Aksi halde onun hayatı
Kur'an-ı Kerim 'de de belirtildiği üzere insanlık için m ükem 
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mel bir örnek olarak m ülahaza edilemezdi2. O karakter, ahlak,
arzu ve eğilimleri farklı olan bütün insanlara bir rehber olarak
gönderildiğinden bunların bütün ferdî ve sosyal İhtiyâç YÇ
sorunlarını giderecek bir ruhî ve fikrî olgunlukla donatılmıştı.
İzlediği siyaset de bütün fert ve toplumları kapsayan ve bütün
eğilim leriyle insan tabiatını göz önünde bulunduran bir geniş
lik ve derinlik taşıyordu. Hz. Peygam ber'in insanlık tarihinde
siyasî, hukukî, ekonomik ve sosyal alanlarda ortaya koyduğu
değerleri bilfiil uygulamayı başardığı bilinen tek peygamber
ve lider olması da bu beşerî kılavuzluk ve önderlik m isyonu
nun bir gereğidir.
İlk
dönemlerden
itibaren
müslüman
müellifler
Resulullah'ın büyük kahramanlıklarını ve olağanüstü başarıla
rını onun peygamberlik m isyonuyla, Allah'ın yardımına
mazhar olmasıyla izaha çalışırken Batılı araştırmacılar buna da
vurgu yapan nadir örnekler dışında genellikle şahsî kabiliyet
ve becerilerini öne çıkarmışlardır. Sözgelimi W. Montgomery
W att, ortaya çıktığı zam an yaşadığı bölgedeki siyasal, sosyal,
ekonom ik ve dinî şartlar başarısını kolaylaştırmada etkili olsa
da Hz. Peygam ber'in sahip bulunduğu üstün vasıflar olma
saydı bu olağanüstü başarının m üm kün olamayacağını belirte
rek bu vasıfları üçe ayırır. Bunların başında gelen manevi keşif
istidadıyla -müslümanlara göre vahiyle- Arap dünyası sosyal
gerginliklerin çözümlenmesini sağlayan bir fikirler temeline
(ideolojik bir esasa) kavuşmuştu. Böyle bir temelin kurulabil
m esi için aynı zam anda hem devrin sosyal rahatsızlığının asıl
sebeplerini sezişe (feraset) hem insanı varlığının en derinlerine
kadar sarsabilecek bir şekilde bu sezgiyi ifade edebilecek bir
dehaya ihtiyaç vardı. İkincisi bir devlet adamı olarak sahip
bulunduğu bilgeliktir. Kur'an'daki kavramsal yapı sadece bir
temelden ibarettir. Bu temelin üzerinde somut politikalar ve
kurum larm oluşturduğu bir yapının kurulması gerekirdi. O

2 Afzal ur Rahman, s. 11-13
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nun izlediği siyasî strateji ve sosyal reformlarındaki bilgeliği,
küçük devletinin süratle bir dünya imparatorluğu haline gel
mesinde, sosyal kurum larının farklı m uhitlere intibak etmesi
ve on üç yüzyıldan fazla devam etm esinde kendisine göster
mektedir. Üçüncüsü bir yönetici olarak sahip bulunduğu ince
görüşlülük ve m aharet ile İdarî işleri havale ettiği insanları
seçmedeki bilgeliğidir. Uygulam ada hata ve tereddüt olursa
sağlam kurum lar ve kusursuz bir siyaset başarı sağlamaz.
Vefat ettiğinde, kurduğu devlet, onun kaybıyla uğradığı sar
sıntıya karşı koyabilecek güçteydi ve bu sarsıntıyı atlattıktan
sonra akıl almaz bir hızla yayılabildi. İnsan İslam 'ın başlangıç
tarihi ve Hz. Peygam ber'in hayatı üzerine düşündükçe onun
gerçekleştirdiklerinin büyüklüğü karşısında şaşkınlığı da o
nisbette artar. Şartlar ona pek az insana nasip olacak bir fırsat
verm işti, fakat o da bu fırsatı hakkıyla değerlendiren biriydi.
Eğer onun bu m anevi keşif, devlet adamlığı ve yöneticilik ye
tenekleri ve bunların ötesinde A llah'a güveni ve kendisini
A llah'ın gönderdiğine sarsılmaz inancı olmasaydı insanlık
tarihinin önemli bir bölüm ü hiçbir zam an yazılmam ış olacak
tı3.
Diğer bazı Batılı araştırmacılar da Hz. Peygam ber'in haya
tındaki gerçek güçlü faktörün ve olağanüstü başarısının temel
anahtarının, başlangıçtan sonuna kadar, Allah'ın hitabına
m azhar olduğuna dair sarsılmaz inancı olduğuna, böyle sağ
lam bir şekilde oluşan ve zerre kadar şüphe taşımayan bir
kanaatin diğer insanları da derin bir şekilde etkilediğine; ilahî
iradenin icracısı olarak ortaya çıkışındaki açıklık ve kesinliğin,
kendisine, söz ve em irlerine nihaî olarak boyun eğmeyi sağla
yan bir otorite kazandırdığına dikkat çekerler4. Tomlin, Hz.
Peygam ber'i en hafifinden bir ilüzyonun kurbanı olarak gö
renlerin, tarihin daha sonraki akışının tutarlı bir izahını yap
makta güçlükle karşılaşacaklarını, rasyonalizm in de sebe
3 Muhammad: Prophet and Statesman, s. 236-237.
4 F. Buhl - A.T. YVelch, a.g.e., VII, 375.
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bi/amacı küçük görmekle kendi kendisini vakıayı açıklayamaz
hale getireceğini ve nihayet tabiatçılığm omuzlarına taşıyama
yacağı bir yük bindirm ektense tabiatüstü bir müdahale imka
nını kabul etm enin daha akılsalcı olmasa bile daha akıllıca
olduğunu belirtirken5 onun başarısında şahsî meziyetleri ya
nında ilahî desteğin varbğıru kabul etmenin gereğine dikkat
çekmektedir.
Hz. Peygam ber'in görevi sadece kendisine verilen vahyi
tebliğ etm ekten ibaret değildi; tebliğ ettiği dine insanları davet
etm ek, dinin esaslarım açıklayıp bizzat yaşamak (el-Bakara
2/151; Âl-i İmrân 3/164; el-Cum 'a 62/2), gönderildiği toplu
mu bu doğrultuda yönetip yönlendirmek (en-Nisâ 4/105) ve
yeni bir toplum modeli oluşturmak da onun görevleri arasın
daydı6. Zira peygam berliğin amacı yalnızca belli esasları in
sanlara bildirmek değil ferdî ve toplumsal planda bir dönü
şümü de sağlamaktır. Bu sebeple Resulullah'ın bizzat dini
yaşayarak insanlara da bunun nasıl mümkün olduğunu gös
termesi (şehid-şâhid: el-Bakara 2/143; en-Nahl 16/89; el-Hac
22/78; el-Ahzâb 33/45; el-Feth 48/8; el-Müzemmil 73/15)
gerekmekteydi. Müm inler de ona uymak (itaat: Âl-i İmrân
3/32; en-Nisâ 4/64, 80; el-Mâide 5/92; en-Nûr 24/54), emir ve
yasaklarına boyun eğm ek (inkiyad)7 sorumluluğu yanında
örnek eylem ve davranışlarına tabi olmak (ittiba: Âl-i İmrân
3/31; el-A 'râf 7/157) ve onu örnek almakla (teessi: el-Ahzâb
3-3/21) emr olunmuşlardır8.
Alimler, bir hadisten hüküm çıkarmak ve bağlayıcılık de
recesini belirlemek için dikkat edilmesi gereken hususlardan
biri olarak Hz. Peygam ber'in o sözü hangi sıfatla söylediğinin
tesbit edilmesini gösterirken hem ferdî ve manevî hem sosyal
5 Philosophers of the East and West, s. 231.
6 Mehmet Görmez, s. 275.
7 İbn Mâce, "Mukaddime ", 6; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV(126.
8 Görmez, s. 275.
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