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ÖNSÖZ 

 

Güven duygusu insanın yaratılışıyla var olan en temel ihtiyaçlarındandır. Yaratıcımız, 

Hz. Peygamber vasıtasıyla gönderdiği Kitabımızı “hayat rehberi ve güven kaynağı” olarak 

nitelemiştir. İnsanlık bu Kitabın içerdiği ferdî, ictimaî ve ahlakî unsurlara bağlı kaldığı 

müddetçe huzur ve güven ortamında yaşayabilir. Nitekim iman, güven duygusunun ana 

kaynağıdır. 

 

Güven ortamının, toplumların devamı için önemi tartışılmazdır. Güven ortamını 

bozucu unsurlar aynı zamanda toplumsal huzuru da bozmaktadır. Birbirine karşılıklı olarak 

güvenen insanların oluşturduğu toplumlar pozitif değerler üretebilir ve bu tür toplumlar uzun 

süre sağlıklı şekilde ayakta kalabilir.  

 

İslam güvenli bir toplum oluşturmak için her türlü sorunun tamamen çözülmüş 

olmasını öngörmez. Toplumda daima sorunlar ve riskler mevcuttur. Önemli olan adaletin 

tesisi, fertlerin ve kurumların üzerine düşen görevi yerine getirmesidir. 

 

Hz. Peygamber asırlar öncesinde Medine’de insanlık tarihinde benzeri görülmemiş 

ictimaî bir yapı ortaya koymuş, bu mükemmel yapı sayesinde Müslüman, Yahudi, 

Gayrimüslim ve diğer topluluklar bir arada ve güven içerisinde yaşayabilmişlerdir. 

 

Biz çalışmamızda Hz. Peygamber’in farklı dinî ve etnik gruplardan oluşan bu 

toplumda izlediği güven politikasını incelemeye çalıştık. Konu ile ilgili müstakil bir esere 

araştırmalarımız esnasında raslayamadık. Yapılan bazı çalışmalar, konumuzun farklı 

bölümleriyle alakalı olarak yazılmış makalelerden ibarettir.  

 

Bizi bu konuyu seçmeye iten husus, günümüz dünyasında insanların güven bunalımına 

karşılık, Rasulullah’ın bu duruma asırlar öncesindeki insânî, vicdânî ve ahlâkî çözümlerini 

araştırmak, ortaya koymaktır.  

 

Çalışmamızda yararlandığımız kaynaklar; Kur’an-ı Kerim, tefsirler, sahih hadis 

kaynakları ve  İslâm Tarihi ana kaynaklarının yanısıra konumuzla ilgili makalelerdir.  



 

 Çalışmamızın giriş kısmında konunun kavramsal çerçevesiyle birlikte, cahiliye 

toplumunda güven faktörü üzerinde durulmuştur. I. Bölümde İslam toplumunda güven 

faktöründen, II. Bölümde ise kişisel olarak Hz. Peygamber’in güvenilirliğinden 

bahsedilmiştir. III. Bölümde tebliğ- güven ilişkisi incelenmiş, IV. Bölümde ise Hz. 

Peygamber’in devlet politikasında ortaya koyduğu güvenilirlik unsuru değerlendirilmiştir. 

    

Araştırma süresince benden ilgi ve alakasını esirgemeyen ve her türlü desteği sağlayan 

saygıdeğer danışmanım Prof. Dr. Ahmet ÖNKAL’a şükranlarımı sunarım. 

Şûle Çetin 

Konya-2011 
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ÖZET 

 

“Güven” insanla birlikte var olagelen bir duygudur. İman, güven duygusunun 

ana kaynağıdır. İslam’dan önce “emîn” sıfatıyla tanınan Hz. Peygamber, asırlar 

öncesinde Müslüman, Yahudi, Gayrimüslim unsurların birarada yaşayabildiği 

mükemmel bir yapı ortaya koymuştur. Hicretten sonraki en önemli iki sosyal eylem, 

muâhat ve medine sözleşmesidir. Ailevî ve ticarî ilişkilerinde de güven duygusunun ön 

planda olduğu Hz. Peygamber, yaptığı görevlendirmelerde genel anlamda bir sorunla 

karşılaşmamıştır. Çünkü bu tayinlerde hiçbir zaman geleneğe, kan bağına, sınıf ve 

kabile faktörüne itibar etmemiş, daima ehliyet ve liyakati esas almıştır. O izlediği bu 

güven politikasının bir sonucu olarak bütün antlaşmalarda “Eğer düşmanlar barışa 

meylederlerse sen de ona yanaş ve Allah’a güvenip dayan…” ayetine uygun davranmış, 

bu sayede diğer kabilelerle karşılıklı güven duygusunun gelişmesini ve komşuluk 

ilişkilerinin devamını sağlamıştır. 

Anahtar kelimeler: Hz. Peygamber, güven, İslam toplumu, görevlendirme, 

antlaşma. 
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ABSTRACT 

 

“Confidence” is an emotion that exists together with human. Belief is main 

resource of confidence emotion. Our Prophet who was known under title of “El- Emin 

/reliable" before Islam, set forth a perfect structure in where Muslims, Jews and Non-

Moslems can live together. After Hejira, the most important two social actions are 

Covenants of Muâhat and Medina. Our Prophet whose confidence emotion was at the 

forefront in his family and commercial relations never met any problem in general mean 

at his assignments. Because he never considered tradition, blood-relation, class and tribe 

factor at his assignments; he always had principles for qualification and competence. As 

the result of his followed confidence policy, he always behave pursuant to the following 

verse in all treaties so he provided developing of mutual confidence with other tribes and 

sustainability of neighborhood relations  “[Anfal 8:61] And if they incline towards 

peace, you too lean towards it, and trust Allah; indeed He only is the All Hearing, the All 

Knowing.” 

Key Words: Hadrati Prophet, confidence, Islamic society, assignment, treaty. 
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GĠRĠġ 

 

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 

a- Adalet 

 

A-d-l fiilinin mastarı olan "adâlet" kelimesi sapmanın ve zulmün zıddıdır.
1
 Adl'ın misil, 

denk ve eĢ anlamı da vardır.
2
 Ayrıca adl denkliği, basiretle idrak olunanı; ıdl ise, duyularla 

idrak olunanı ifade eder.
3
 Kur'an' da kıst ve mîzân kelimeleri de bazı küçük nüanslarla da olsa 

adâleti ifade ederler. Kavramsal olarak anlamı, dosdoğruluğu zihinde kesinlikle yer etmiĢ, 

sabitleĢmiĢ Ģeydir.
4
 Adalet, Kur‟an‟ da ve hadislerde genellikle “düzen, denge, denklik, eĢitlik, 

gerçeğe uygun hükmetme, doğru yolu izleme, takvaya yönelme, dürüstlük, tarafsızlık” gibi 

anlamlarda kullanılmıĢtır.
5
 Ġnfitar suresinin yedi ve sekizinci ayetlerinde, insanın fizyolojik ve 

fizyonomik yapısındaki uyum, ahenk ve estetik görünüm adalet kavramıyla ifade edilmektedir. 

Diğer bir ayette de insanın ruhî ve manevî yapısında bulunan  ve Ġslâm filozoflarınca inayet ve 

nizam kavramlarıyla açıklanan denge ve ahenk, adalet kavramının Ģumulüne giren “ahsen-i 

takvîm”
6
 ve “tesviye”

7
 tabirleriyle ifade edilmiĢtir. ġûra suresinde Hz. Peygamber‟in adalet 

sıfatını kazanabilmesi; risalet görevini yerine getirmesi, bu konuda insanların keyfî istek ve 

arzularını hesaba katmaksızın ilâhî emirlerin gösterdiği Ģekilde doğru olması ve Allah‟ın daha 

önceki kitaplarda bildirdiği ebedî gerçeklere inanması Ģartına bağlanmıĢtır.
8
 Bu durumda 

                                                 
1 Ġbn Manzur, Ebu'l-Fadl Cemaluddîn Muhammed b. Mükerrem (771/1369), Lisânü'l-Arab, Beyrut, 1999,  

IV/2838 
 

2 Ġbn Manzur,a.g.e. , IV/2839; Fîruzâbâdî, Mecduddin Muhammed b. Yakub (817/1415), Kâmûsu'l-Muhît,Beyrut, 

1991, IV/20 

 

3 Ġbn Manzur, a.g.e., IV/2840 

 

4 Ġbn Manzur, a.g.e., IV/2840 
 

5 Mustafa Çağrıcı, “Adalet” , DĠA, Ġst., 1988, I/341 

 

6 Tîn, 95/4 

 

7 ġems, 91/7 

 

8 ġûra, 42/15 
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adalet baĢkalarının istek ve telkinlerinden etkilenmeyen istikrarlı bir doğruluk ve ahlak 

kanununa itaatle gerçekleĢen ruhî denge ve ahlâkî kemaldir.
9
 

 Ġnsanın Allah nezdinde en üstün değer ölçüsü olan takvâ
10

 erdemine ulaĢabilmesi için 

âdil olması
11

 ve adaletli söz söylemesi
12

 gerekir. Aynı zamanda doğrulukla (sıdk) birlikte 

adalet (adl) de ilâhî kelâmın bir niteliğidir.
13

 

Kur'an' da adâlet kavramının çeĢitli kullanımlarını; 

- Sözde adâlet
14

 

- Hükümde adâlet, insaf etmek
15

  

- BarıĢta adâlet
16

  

- ġahitlikte adâlet
17

   

- Ticari iliĢkilerde adâlet
18

 

- Allah'a eĢ koĢmamak
19

 

   Ģeklinde sıralamamız da mümkündür. 

Allah'ın fiilleri, sıfatları yönüyle ölçü ve oran anlamında adâlet Allah'ın hakîm ve alîm 

oluĢunun tezahürüdür. Tabiatta her Ģey ölçülü ve orantılıdır. Allah, âdil oluĢu itibariyle hiçbir 

varlığın hakkını ihlal etmez, herkese hak ettiğini verir. Hakîm (hikmetli) oluĢu ise, yaratılıĢ 

nizamını; en güzel, en uygun nizamı ifade eder.
20

 

                                                 
9 Mustafa Çağrıcı, “Adalet” , DĠA, Ġst., 1988, I/341 

 

10 Hucurât, 49/13 

 

11 Mâide, 5/8 

 

12 En‟âm, 6/152 
 

13 En‟âm, 6/115  

 

14 En'am, 6/152 

 

15 Nisâ, 4/58 

 

16 Hucurât, 49/9 
 

17 Talak, 65/2 
 

18 En'am, 6/152; Ġsrâ', 17/35 

 

19 En'am, 6/1 

 

20 Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed (505/1111), Ġhyâu Ulûmi'd-Dîn, Kahire, 1968, IV/321 
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Ġslâm filozoflarından Ġbn Miskeveyh‟e göre ahlakî anlamda adâlet ise, hikmet, iffet ve 

cesaret gibi üstün niteliklerin (faziletlerin) bir insanda toplanmasıyla oluĢan bir erdemdir.
21

 

Ġslâm'a göre adâletsizlik, insanın Ģirke dayalı bir inanç ve davranıĢ içerisine girmekle Allah-

insan arasında, insanların birbirleriyle olan iliĢkilerinde ve hiç de azımsanmayacak bir 

düzeyde kiĢi ile kendi nefsi arasında meydana gelir.
22

 Bunların ortadan kaldırılabilmesi ise, 

ahlakî anlamda hikmetin amacına ulaĢabilmesi, bireyin, kendi nefsinde adâletli olmasıyla 

gerçekleĢir. Kur'an bu alanda sorumluluğu bireye yüklediğinden, hikmetlilik, insanın yetkin 

olması ile gerçekleĢir. Ġnsanın yetkinliği ise adâlettedir. 

 

b- Emîn(Güvenilir)’lik: 

“Emin” kelimesi sözlükte, “kendisine güvenilen, hıyanet etmeyen, sözünde duran, 

vefalı, baĢkalarından korkmayan kimse”
23

 anlamına gelir. Emniyet, bütün peygamberlerin 

ortak özelliğidir.
24

 Onların bu özelliği taĢımaları aksini düĢündürmeyecek kat‟iyette zaruridir. 

Çünkü onlar ilahi vahyin kaynağıdırlar. Bir peygamber ile halkı arasındaki iletiĢimin 

kalitesinden söz etmek için yani etkileyici bir iletiĢimin gerçekleĢebilmesi için kaynağın 

güvenilirliği ön Ģarttır.
25

 Bu açıdan iletiĢim (tebliğ) in kaynağı olan peygamberlerin de 

güvenilir olmalarının arandığından söz etmemiz gerekecektir. 

Hz. Peygamber‟in, baĢlattığı tebliğ çalıĢmasında hiçbir maddi çıkar beklentisinde 

olmaması onun güvenilirlik derecesini artırmıĢtır. 

Ayet-i kerîme onun beklentisizliğini, Ģahsî çıkar peĢinde olmadığını Ģöyle 

anlatmaktadır:“(Resulüm!) Deki: Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum. Ve ben 

olduğundan başka türlü görünenlerden de değilim.”
26

 

Bir mesajın muhataplara etki edebilmesi için güvenilirlik Ģarttır. Güvenilirliğin koĢulu 

da, kaynağın ileteceği mesaj yardımı ile bir çıkar beklentisi içinde olmamasıdır. Herhangi bir 

                                                 
21 Ġbn Miskeveyh, Ahlakı OlgunlaĢtırma, çev. Abdülkadir ġener-Ġsmet Kayaoğlu, Ankara,1983 s. 15 

 

22 Ġbn Manzur, a.g.e., XII/ 373 

 

23 Ġbn Manzur, a.g.e., XIII/21 

 

24 A‟râf, 7/68; Yûsuf, 12/54;  ġuarâ, 26/ 107, 125, 143, 162, 178; Neml, 27/39 

 

25 Alparslan Usal,  Zeynep Aslan , DavranıĢ Bilimleri Sosyal Psikoloji, Ġzmir, 1995  s. 159. 
 

26 Sad, 38/86 
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kiĢinin ortaya koyduğu düĢünce sistemi ile ilettiği mesajlar kendi çıkarı ile özdeĢleĢtiğinde 

iletiĢim etkileyici olmaktan çıkar.  

 

c- Emanet 

  Dilimizde “emanet” kelimesi birine emniyet edip bir Ģey terk ve tevdi etmek,
 
emniyet 

edilen kimseye bırakılan Ģey, eĢya veya kimse, birisi aracılığı ile bir baĢkasına gönderilen Ģey, 

bir eĢyanın belli bir süre için bırakıldığı yer, can gibi anlamlara gelmektedir. 
27

  

Ġslâm literatüründe emanet oldukça geniĢ kapsamlı bir kavram niteliğindedir. Bu durum 

kelimenin Kur‟an ve hadislerdeki kullanımından ileri gelmektedir. Ġslam hukukunda ise bu 

kavram “hem belli tür akid ve hukukî iĢlemlerin ve buna bağlı olarak tarafların zilyedliğinin 

hukukî niteliğini, hem de meĢru bir sebebe dayalı olarak kullanma , iĢleme ve koruma 

sorumluluğuyla bir kimsenin yanında bulunan, baĢkasına ait malın hukukî konumunu ifade 

eden bir terim”
28

 Ģeklinde açıklanmaktadır. 

E-m-n kelimesinden türeyen bu kelime Kur‟an‟da iki âyette tekil
29

, dört âyette çoğul
30

 

olmak üzere toplam altı yerde geçmektedir.  Sözkonusu ayetlerde emanet kelimesinin 

kullanımlarını tefsirlerde incelediğimizde, kavramın terim anlamı konusunda görüĢ 

farklılıkları dikkat çekmektedir. 

Dikkat çekici diğer bir unsur da; içinde emanetin de bulunduğu Kur‟ân‟daki e-m-n 

kelimesinden müĢtak kelimelerin hemen hepsinin “güven” anlamını içermesidir. e-m-n 

kökünden türeyen “iman”, “mü‟min”, “emanet” gibi kavramları da bütün kullanımlarında dînî 

ve ahlâkî boyut taĢıyan semantik bir alan içerisinde görmekteyiz. 

Kavramsal çerçeve içerisinde değindiğimiz baĢlıkları birbiriyle iliĢkisi bakımından 

değerlendirirsek;  “güven” duygusu nihaî anlamda iman ile elde edilirken, iman ise, insanın 

emniyet ve güvene kavuĢmasını sağlayan bir vasıta özeliği taĢımaktadır.  Diğer taraftan 

Kur‟ân‟da insan, “emaneti” yüklenen bir varlık olarak anlatılmakta, Hz. Peygamber‟in de 

                                                 
27 ġemseddin Sâmi, Kâmûs-i Türkî, Ġst., 1317, s.162   

 

28 Hamza Aktan, “Emanet”, DĠA, Ġst., 1995, XI/83 

 

29 Bakara,2/283; Ahzâb,33/72.   

 

30 Nisâ,4/58; Enfâl,8/27; Mü‟minûn,23/8; Meâric,70/32  
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“emaneti olmayanın imanı da yoktur”
31

 buyurması, mü‟min kiĢinin emanetinin onun imanıyla 

doğru orantılı olduğunu ifade etmektedir. Emanet güvenilen kimseye yüklenir. “adalet” ise 

yukarıda özel baĢlık altında değindiğimiz Ģekilde iman eden kimselerin belirgin özelliğidir. 

Emanetlerin ehline verilmesi ile adaletli olma arasında da sıkı bir bağ vardır. Bahsettiğimiz bu 

kavramlar Allah ile insan, insan ile insan ve insanın kendisi ile iliĢkilerinde temel olan ve 

hayatı kuĢatan, Ģuurlu davranıĢı gerektiren unsurlardır. 

 

 

2- CAHĠLĠYE DÖNEMĠNDE GÜVEN UNSURU 

 

 Hz. Peygamber‟in toplumsal yaĢamda güven duygusunu tesisi hususuna baĢlamadan 

önce, bu toplumun risaletten önceki durumundan bahsetmek gerekmektedir. 

 “Cahiliye” kavramı genellikle  “bilgisizlik, cahillik” devri yahut “saldırganlık, 

barbarlık” devrine iĢaret için kullanılagelmiĢtir.
32

 Ġslâm öncesi dönem için bahsedilen bu 

adlandırmadan Arapların medeniyetten yoksun olduğu sonucu çıkarılmamalıdır. Bazı 

kaynaklar, ilmin zıddı anlamındaki cehaleti Ġslâm öncesi Araplar için kullanmaktan kaçınmıĢ, 

bu ifadenin bir “dönemi” belirttiğini kaydetmiĢlerdir.
33

 Cahilliye çağı ifadesi genel anlamda 

Arapların toplumsal ve dinî yaĢantılarındaki gayr-i medenî âdet ve geleneklerini anlatmak için 

kullanılmıĢtır. Nitekim o dönemde Arap toplumunda toplumun temellerini sarsıcı birtakım 

durumlar göze çarpmaktadır. Ġçki, kumar, riba, zina, fuhuĢ, soygunculuk, tefecilik, kavgacılık, 

kan davası, öç alma
34

 gibi ahlak dıĢı davranıĢların yanısıra kadın ve çocukların  mirastan 

mahrum bırakılması ile  evlilik müessesesindeki bozulmalar  da o döneme ait belirgin 

olgulardandır.  

 Cahiliye döneminde Araplarda sosyal yapının temelini “kabile” bağı oluĢturmaktadır. 

Kabile    nizamının esası da “asabiyet”tir.  Bu anlayıĢa göre  kiĢi, asabesini, yani baba 

tarafından akrabalarını veya genelde kabilesini, ister haklı, ister haksız olsun her zaman 

savunmaya hazır olmalıdır. Asabiyet,    dıĢ tehlikelere karĢı koymak veya saldırı yapmak 

                                                 
31 Ahmed b. Hanbel, Ebû Abdillâh Ahmed b. Muhammed (241/855); el-Müsned, Mısır,1313, III/135  

 

32 Philip K. Hitti, Ġslam Tarihi, çev. Salih Tuğ,Ġstanbul, 1980, I/131 

 

33 Suphi es-Salih, Ġslam Mezhepleri ve Müesseseleri, çev. Ġbrahim SarmıĢ, Ġst. , 1981,s. 38 
 

34 Hüseyin Algül, Ġslam Tarihi, Ġst. ,1986, I/106 
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gerektiğinde bütün kabile üyelerinin harekete geçmesini sağlayan, kabilenin bütün fertlerini 

birbirine bağlayan birlik ve dayanıĢma ruhudur.
35

 O dönemin Ģartları göz önünde 

bulundurulduğunda;  çölde hem hayat Ģartlarına ve hem de düĢman kabilelerden gelecek 

tehlikelere karĢı koyabilmek için kabile dayanıĢmasına ihtiyaç vardı. Bedevîlerin birlikte 

yaĢaması, birlikte savunması, birlikte saldırması gerekiyordu. “Zalim de olsa mazlum da olsa 

kardeĢine yardım et” atasözü, kabiledaĢa her durumda yardım edilmesi gerektiğine iĢaret 

etmektedir.
36

  

Arap kabileleri arasında siyâsî, sosyal ve psikolojik sebeplerle baskın, yağma ve savaĢlar 

eksik olmazdı. Arap kabileleri arasında meydana gelen savaĢlara "Eyyâmü'l-Arab" 

denmektedir. SavaĢın geçtiği yere, sebebe veya sonuca göre bu savaĢların her birine Yevmü 

Buâs, Yevmü Zû-Kâr ve Yevmü Ficâr gibi
37

 çeĢitli isimler verilmiĢtir. Nitekim Hz. Peygamber 

yirmi yaĢlarında iken Mekkeliler ile Hevâzin kabilesi arasında vuku bulan Ficâr Harbi'nde, 

savaĢabilecek bir yasta ve güçte olmasına rağmen sadece savaĢ alanının gerisine düĢen okları 

toplayıp amcalarına vermekle yetinmiĢti. Harp yapılması yasak olan kutsal aylarda bile harp ve 

yağma
38

 olaylarının yaĢanması toplumda güven duygusunun aksine korku ve endiĢenin hakim 

olduğunun göstergesidir. 

Sosyal yapı bakımından Arap toplumunda hür, esir ve mevali Ģeklinde üç çeĢit sınıf 

bulunmaktaydı. Hürler ortak bir yaĢam sürdürmelerine rağmen bunlar arasında birtakım 

ayrıcalıklar mevcuttu. Köleler hiç bir insanî hakka sahip değildi. Mevaliler ise hürlerin altında 

kölelerin üstünde bir sınıftır ki bu sınıfı azat edilmiĢ köle ve cariyeler oluĢturur.
39

Arap 

toplumunda kadının hiçbir önemi ve hakkı bulunmamaktadır. Hatta “taaddüdü zevcat” yaygın 

bir halde Arap toplumuna yerleĢmiĢ, esir kadınlar fuhuĢ için kiralanmıĢ, çocuk vermeleri için 

                                                                                                                                                         
 

35 Ġbrahim Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, 2. baskı, Ankara, 2001, s.38 

 

36 Ġbrahim Sarıçam, a.g.e. , s.38 

 

37 Ġbrahim Sarıçam, a.g.e. , s.39 

 

38 M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur‟an Dili , Ġst., trs. ,IV/2522  

 

39 M. Ali Kapar, Hz. Muhammed‟in MüĢriklerle Münasebetleri, , Ġst. , 1987, s. 70-71 
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baĢka erkeklerle iliĢki kurmalarına müsaade edilmiĢtir.
40

 Kadınlar miras olarak devredilmiĢ 

oldukları için kendilerine miras hakkı tanınmamıĢtır.
41

 

Bunların yanısıra Arapların güzel davranıĢları da vardı. Bunlara “Arapların faziletleri” 

(Fezâilü‟l-Arab) denilir. Bağımsızlık ve özgürlüklere düĢkünlük, yiğitlik , cömertlik, ahde vefâ, 

misafirperverlik, kendilerine sığınanları himaye etme, kanaatkârlık ve sabır bunlardandır.
42

 

Fakat bu özellikler yukarıda bahsettiğimiz cahiliye adetleri ve gayr-i ahlâkî tutumlar nedeniyle 

etkisini pek hissettirememiĢtir. 

O dönemde Arap toplumunda dinî yaĢantı  açısından Sâbiîlik, Putperestlik, Yahudilik, 

Hıristiyanlik, Mecusîlik ve Haniflik dikkat çeker.
43

  Buraya kadar bahsettiğimiz toplumsal 

özellikler, tahrif olmuĢ dinler ve tek Allah inancından yoksun inançlar nedeniyle insanların 

insanî sıfatların uzağında yaĢadığını müĢahede ediyoruz. Ġnsanın yaratıcısı onun için en güzel, 

fıtrata en uygun sistemi kurmuĢ ve peygamberleri bu sistemin en güzel temsilcileri olarak 

dünyaya göndermiĢtir. Ġnsan Rabbinden gelen bu ıĢığın uzağına düĢtükçe karanlığa 

sürüklenmiĢ, sürüklendikçe iman kaynaklı güven ve huzur ortamı yerini karmaĢa, Ģiddet ve  

kaos ortamına terk etmiĢtir. Dolayısıyla bu meziyetlerden yoksun cahiliye dönemi Arap 

toplumunda güvenli bir ortamdan bahsetmek mümkün olmamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 NeĢet Çağatay, Ġslam Öncesi Arap Tarihi ve Cahiliye Çağı, Ankara, 1982, s.133-137 

 

41 M. Ali Kapar, a.g.e. , s.71 

 

42 DoğuĢtan Günümüze Büyük Ġslam Tarihi, I/167-168 

 

43 Daha geniĢ bilgi için bkz. Sıddık Ünalan, “Risalet Öncesinde Arap Yarımadasındaki Dinler ve Bir Peygamber 

Beklentisi”,F.Ü..Ġlahiyat Fak. Dergisi,Sayı:6 (2001), s.91-98 

 



 8 

 

 

 

     I. BÖLÜM 

           ĠSLÂM TOPLUMUNDA GÜVEN FAKTÖRÜ 

 

1-  MÜSLÜMANLARA “GÜVENĠLĠR OLMA” ÖZELLĠĞĠNĠN KAZANDIRILMASI 

 

Kelime-i ġehadetle Ġslâm'a giren /teslim olan müslümanlara “mümin” sıfatının 

kazandırılması belli bir süreç içerisinde gerçekleĢecek bir durumdur. Ġman-emîn-mümin 

kavramlarının  aynı kökten türeyen kelimeler olduğunu düĢünürsek, mümin kimse de “emîn” 

olmalıdır. Pekçok ayet ve hadiste bu konuya vurgu yapılmaktadır.Konuyu ayet ve hadisler 

bağlamında değerlendirmek gerekirse; 

Meâric Suresinde Allah Teâlâ müminlerin meziyetlerini sayarken “Onlar ki 

emanetlerine ve verdikleri söze riayet ederler. Onlar ki şahitliklerini dürüst yaparlar”
44

 

buyurarak, emanetin önemli bir kiĢilik özelliği olduğunu vurgulamaktadır.Bu ayete 

bakıldığında adalet ve güven arasındaki sıkı bağlantı dikkatten kaçmayacaktır. BaĢka bir ayette 

ise;”Gerçekten Allah size, emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz 

zaman adaletle hüküm vermenizi emreder.”
45

 buyruğuyla, bir yerde barıĢ ve güvenin 

devamının güvenilir insanların söz sahibi olmasıyla mümkün olacağı ifade edilmiĢtir. Allah 

Teâlâ emniyet vasfına sahip olmayan kimselerin yapacakları icraatı Ģöyle anlatmaktadır: 

“Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiği zaman „Biz ancak ıslah edicileriz‟ derler. Şunu 

bilin ki onlar bozguncuların ta kendileridir. Lakin anlamazlar.”
46

 Ayet sorumluluk verilme 

açısından güven telkin etmeyen bir kısım insanları “kurulu düzene zarar veren bozguncular” 

olarak nitelemektedir. 

 Bir yerde barıĢ ve güvenin devamının güvenilir insanların söz sahibi olmasıyla 

mümkün olacağı açıktır. Bu konuda Hz. Peygamber Ģöyle bir tespitte bulunmaktadır: 

                                                 
44 Meâric, 70/32, 33 
 

45 Nisâ, 4/58 
 

46 Bakara, 2/ 10–12 
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“Emanet zayi olduğunda kıyameti bekleyin! ” Sahabenin emanetin nasıl zayi olacağı 

hakkındaki sorusuna “İş, ehli olmayana verildiği zaman”
47

 Ģeklinde cevap veren Hz. 

Peygamber, toplumun güvenini sağlamanın güvenilirlik vasfını taĢıyan vazifeliler tarafından 

oluĢturulacağını anlatmıĢ olmaktadır. 

Hz. Peygamber emin bir toplum oluĢturmak için düĢmanlığa set çekmeye, kötülüğü 

ortadan kaldırıp iyiliği ve kardeĢlik düĢüncesini yaymaya çalıĢmıĢtır. Bunun için 

Müslümanların birbirlerinden emin olması gerektiğini söyleyerek  bu doğrultuda  “Müslüman, 

diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.”
48

 buyurmaktadır. Onun 

beyanlarına göre hayırlı bir insan olup cennet ehlinden sayılmak, yalnızca namaz, oruç gibi 

ibadetlerle yetinmekle mümkün olmaz. “Kötülüğünden çevresindekiler emin olmayan kimse 

cennete giremez.”
49

 Böyle yoğun bir Ģekilde ibadet eden ancak komĢusuna kötülük yapan bir 

kadın için Allah Rasûlü “O kadında hayır yoktur, o cehennemliktir”
50

 buyurmuĢtur. 

Ġslâm dini toplumda güvenin yayılması için iyilik düĢüncesine önem vermiĢ, ayetlerde 

bir iyilik yapana daha iyisi ile karĢılık verileceği belirtilmiĢtir.”
51

 Hz. Peygamber‟e göre her 

iyilik bir sadakadır, ancak bunu da yapamayan birisi kötülük iĢlemekten kendini alıkoyarsa bu 

da onun için bir sadaka olur.
52

 

Hz. Peygamber toplumda emniyeti sağlamak ve korumak için inananların birbiriyle 

kardeĢ olmasını, dargınlıklara ve küskünlüklere son verilmesini istemiĢtir.
53

 Medine‟de 

KureyĢ‟le Ensar arasında kardeĢlik sözleĢmesi akdederek insanları birbiriyle kardeĢ ilan 

etmesi bu konudaki açık örneklerden biridir.
54

 

Allah müminler arasındaki kardeĢliğe Ģöyle iĢaret etmektedir: “Müminler ancak 

kardeştirler. Şu halde iki kardeşinizin arasını düzeltin ve Allah‟tan korkun ki merhamet 

                                                 
47 Buhârî, Ġlim, 2; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II/ 361 

 

48 Müslim, Ġman, 114 

 

49 Müslim, Ġman, 73; Ahmed b. Hanbel, I/ 387, II/288 

 

50 Buhârî, el-Edebü‟l-Müfred, I/ 133 

 

51 Yunus, 10/26; Neml,27/ 89 

 

52 Buhârî, Edeb, 33; Müslim, Zekât, 16. 

 

53 Buhârî, Birr, 25; Ahmed b. Hanbel, IV/20 

 

54 Buhârî, Ġ‟tisâm, 16; Müslim, Fezâilü‟s-Sahabe, 205 
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olunasınız.”
55

 Ayetlerin delaleti ve Hz. Peygamber‟in uygulamaları ile toplumda güven ve 

dolayısıyla huzuru sağlama, yapıcı ve birleĢtirici olmak gibi karakter özelliklerine sahip 

olmak, istenilen özellikler olup bunlar önce Hz. Peygamber‟de belirginleĢip dinî kimliğin 

içindeki yerini almıĢtır.  

Hz. Peygamber‟in söyledikleri ile yaptıkları arasında bir farklılık görmek mümkün 

değildir. Hayatı boyunca insanları doğruluğa sevk etmeye gayret göstermiĢtir. Bir defasında 

kendisine nasihat etmesini isteyen bir kimseye: “Allah‟a inandım de, sonra da dosdoğru ol”
56

 

buyurmuĢtur. Hz. Peygamber, doğruluğu Allah‟a imandan sonra dile getirmiĢ ve doğrulukla 

Allah‟a iman arasında bir bağlantı kurmuĢtur. Bir defasında Resûlüllah ashabına:  

“Bana şu altı şey hakkında söz verin, ben de size cennete gireceğinize dair garanti 

vereyim: 

— Konuştuğunuz zaman doğru konuşun,  

— Va‟dettiğiniz zaman yerine getirin,  

— Emanete hıyanet etmeyin,  

— Irzınızı namusunuzu koruyun,  

— Gözlerinizi harama bakmaktan sakının,  

—Ellerinizi haramdan uzak tutun.”
57

 demiĢtir.  

O, kardeĢliği bozacak bütün davranıĢları yasaklayarak, birliği, emniyeti güvence altına 

almıĢtır. Bunun için kötü zan, haset, gıybet ve koğuculuk gibi ayrılığa düĢürücü tutumlara 

karĢı kesin tavır almıĢtır. Bu hususlarla ilgili Ģöyle tespitlerde bulunmaktadır: 

“En kötüleriniz, koğuculukla dolaşanlar, dostların arasını bozanlar, birbirlerinden ayrı 

kalmakla fesadı isteyenlerdir.”
58

 “Zandan sakınınız, çünkü zan sözün en yalanıdır. 

Alışverişlerinizde birbirinizi aldatıcı hareketlerde bulunmayın, birbirinizi çekememezlik 

etmeyin.”
59

 

                                                 
55 Hucurât, 49/ 10 

 

56 Hud, 11/112 
 

57 Buhârî, Edeb, 69; Müslim, Birr, 105; Ebu Davud, Edeb, 80 

 

58 Ahmed b. Hanbel, VI/ 459 

 

59 Buhârî, Edeb, 57; Müslim, Birr, 28 
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Öncelikle Hz. Peygamber‟in temel karakter özellikleri arasında yer alan, kiĢiler arası 

münasebetlerde hakların korunması ve herkese iyilik düĢüncesi ile yaklaĢılması prensibi, 

Ġslâm‟da insanlarla iletiĢimin düsturları haline gelerek Ġslâmî kimliğin bir ögesini 

oluĢturmaktadır. Yani Hz. Peygamberin bahsettiğimiz karakter özellikleri modelleĢmiĢ bir 

Ģahsiyetin unsurları olarak dinî kimliği oluĢturmuĢtur. 

Hz. ÂiĢe boyunun kısalığı sebebiyle Hz. Safiyye‟yi ayıplamaya kalkıĢtığında Hz. 

Peygamber‟in cevabı kötülüğü her ne Ģekilde olursa olsun önleme Ģeklinde kendini gösteren 

birleĢtirici karakterini ve güvenilir olması Ģeklinde belirttiğimiz kiĢilik özelliğini 

göstermektedir. Bahsettiğimiz mevzuda Hz. ÂiĢe‟ye cevabı Ģöyle olmuĢtur: 

“Bir söz söyledin ki denizin suyuna karıştırılsa onu bile bozardı” Bu Ģekilde Hz. 

ÂiĢe‟yi tenkit ettikten sonra, kendisine karĢılığında dünyanın en iyi nimetleri verilse bile bir 

baĢkasını taklit etmekten hoĢlanmayacağını söylemiĢtir.
60

 

Allah Rasûlü toplumda insanların birbirlerinin haklarına saygılı, kötülüğü elinden, 

dilinden ve zihninden silmiĢ, hep iyilik düĢüncesi ile hareket eden kimseler olması hususunu 

gerçekleĢtirmek için çabalamıĢ, böyle insanların birbirlerini karĢılamalarının ise selamla 

olacağı üzerinde durmuĢtur. Selam veren, taĢıdığı iyi niyetler hakkında kendisine 

güvenilebileceğini ifade etmiĢ olmaktadır. Böylelikle selamın yayılmasıyla toplumda emniyet 

ve güven yayılmıĢ olmaktadır. Hz. Peygamber bu konuda Ģöyle buyurmaktadır: 

Abdullah b. Amr‟dan rivayet edildiğine göre, bir adam dedi ki: “Ya Rasûlullah! 

İslâm‟ın hangi işi daha hayırlıdır? Peygamber şöyle dedi; Yemek yedirmen ve tanıdığına, 

tanımadığına selam vermendir.”
61

 

Bahsettiğimiz bu ayet ve hadislerde müslümanlara kazandırılmak istenen ahlakî 

özellikler, aynı zamanda “güvenilirlik”sıfatının kazandırılmasına yöneliktir. Ayrıca bu emir ve 

tavsiyeler güven ve huzur içerisindeki bir toplumun ana dinamiklerini ortaya koymak 

bakımından önem arzetmektedir. 

 

 

 

                                                 
60 Ebû Dâvûd, Edeb, 40 

 

61 Buhârî, Ġman, 6; Müslim, Ġman, 63; Ġbn Mâce, Et‟ıme, 45 
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2-   TOPLUM FERTLERĠ ARASINDA KARġILIKLI GÜVEN DUYGUSUNUN TESĠSĠ 

 

Güvenilir olma insan  için “değer” anlamı taĢıyan kiĢilik özelliklerindendir. Bu değere 

sahip olan kimse insanlararası bütün iliĢkilerinde güvenin gerçekleĢmesini sağlar. 

Yukarıda “müslümanlara güvenilir olma özelliğinin kazandırılması” baĢlığı “güven” 

kavramının daha çok dînî boyutunu açıklamaya yönelik olmuĢtur. Fakat bu kavramın bir de 

sosyal boyutu vardır. Zira insan sosyal bir varlıktır. Bu yüzden içinde yaĢadığı topluma karĢı 

birtakım sorumlulukları vardır. Esasen bütün dinlerin buluĢtuğu ortak payda, önce kul ile 

yaratanının iletiĢimini sağlamak, sonra da insana toplumsal sorumluluğunun ne olduğunu 

öğretmektir. Özellikle dinimizin ve Hz. Peygamber'in bu konuya verdiği önem açıktır. Çünkü 

toplum, Ġslâm'ın özündeki barıĢ ve huzurun tecelli ettiği ortamdır. Toplumda bütün bireylerin 

hissedebileceği güven duygusu ve barıĢ ortamının te'sîsi, ahlâkî seviyenin boyutuyla 

orantılıdır. Eğer topluma bu ahlakî seviye kazandırılmaz, huzur ve güven ortamı sağlanamazsa 

insanlararası tüm iliĢkiler bozulduğu bu ortamda hak ve hakîkatten bahsetmek mümkün 

olmayacaktır. 

 Güven ortamını sağlamak için Rasulullah'ın yaptığı çalıĢmaları iki boyutlu olarak  

değerlendirebiliriz. Çünkü onun faaliyetlerinin bir bölümünün milletlerarası veya 

kabilelerarası    boyutta, bir bölümünü ise bireysel ve tolumsal boyutta olduğunu görüyoruz.  

 Biz konunun milletlerarası boyutunu ileride ayrı baĢlık altında 

değerlendireceğimizden, burada bireysel ve toplumsal yönüyle değerlendirmekle yetineceğiz. 

Toplumsal barıĢ ve güven ortamının te'sisinde fertlere büyük görevler düĢmektedir. Bu 

da fertlerin ahlâkî kiĢiliğiyle alakalı bir husus olarak karĢımıza çıkmaktadır. Rasulullah toplum 

ve toplumu oluĢturan fertlerin ahlâkî geliĢimi konusunda birtakım emir ve tavsiyelerde 

bulunmuĢtur. Bunların baĢında ise adalet ve güvenilirlik gelmektedir. 

 

a-  Adalet: Adalet konusuna kavramsal çerçeve de değinmiĢtik. Sosyal yaĢantı 

boyutuyla adalet; toplumun muhtaç olduğu huzur, barıĢ ve güvenin teminatıdır. Bu nedenle 

dinimiz adalet hususuna çok önem vermiĢ, bütün beĢerî iliĢkilerde gözetilmesi gereken temel 

fazilet olarak görmüĢtür. Çünkü hukukun/adaletin gözetilmediği toplumlarda huzur ve güven 
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duygusundan bahsedilemez. BeĢerî iliĢkilerin bozulması toplumsal barıĢın da bozulması 

demektir. Konu ile ilgili olarak Nahl Suresinde Ģöyle buyurulmaktadır: 

“Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği ve yakınlara vermeyi emreder. Çirkin iĢleri, fenalığı 

ve azgınlığı da yasaklar. DüĢünüp tutasınız diye size öğüt verir.”
62

  

Maide Suresinde ise Ģöyle buyrulmaktadır: 

“Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir 

topluluğa duyduğunuz kin, sizi adaletsizliğe itmesin. Adaleti her zaman yerine getirin. Takvaya 

en yakın davranış şekli budur. Allah'tan korkun.  Çünkü Allah yaptığınız herşeyden 

haberdardır.”
63

 

Adaletin korunması ve uygulanması konusunda Hz. Peygamber'in hadislerinden birini 

zikretmekle yetineceğiz: 

Rivayete göre Mahzumoğulları kabilesinden bir kadın hırsızlık yapar, kabile üyeleri de 

kadının affını sağlamak için bazı hatırı sayılır kimseleri Hz. Peygamber'e aracı olarak 

gönderirler. Üsame b. Zeyd gidip  durumu anlattıktan sonra Hz. Peygamber Ģöyle buyurur: 

“İsrailoğulları aralarında makam ve mevki sahibi olan kişiler hırsızlık yaptığı zaman onlara 

dokunmazlardı. Ama zayıf ve kimsesiz kişiler hırsızlık yapınca onların ellerini keserlerdi. Eğer 

hırsızlık yapan bu kadın Mahzumoğullarından değil de kendi kızım Fatıma da olsaydı, onun 

bile elini keserdim.”
64

 

 

b-  Emanet/ Güvenilirlik:  Güvenilir/emîn olmanın din ve toplum açısından önemi 

konusuna daha önce değinmiĢtik. Buna göre müminler güvenilir olmak zorundadırlar. Zira 

Mü'minun Suresinde Yüce Allah mü'minleri “emanetlerine ve ahitlerine özen gösteren 

kimseler” olarak nitelemektedir.
65

 

Ayette ki “emanet ve ahit” kelimeleri zihnimizde doğruluk/ dürüstlük kavramlarını 

çağrıĢtırmaktadır. Bu sıfatlar da insanlar arasında güveni sağlayan temel değerlerdendir. Zira 

Rasulullah (s.a.v.), “bir müslümana ihanet eden, hile yapıp insanlara zarar veren bizden 

                                                 
62  Nahl, 16/90 
 

63  Maide, 5/8 
 

64  Zebîdî, Zeynüddin Ahmed, Sahîhi Buhârî Muhtasarı,Tecrid- i Sarih Tercemesi,çev. Ahmed Naim, Ġst. , 1976 , 

IX/383 
 

65  Mü'minun, 23/8 
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değildir.” buyurmaktadır.
66

 Doğruluk konusunda Kur'an'da net bir tavır görmemiz 

mümkündür: 

“Seninle beraber tevbe edenlerle birlikte emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Hak ve 

adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O yaptıklarınızı hakkıyla görür.
67

 Ahkâf Suresinde 

“Rabbim Allah'tır deyip sonra da dosdoğru olanlar için korku ve üzüntünün olmayacağı”
68

 

bildirilmekte, Sâf Suresinde ise sözle davranıĢ uyumuna dikkat çekilmektedir: “Ey iman 

edenler! Yapmayacağınız şeyi neden söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyi söylemeniz Allah 

katında büyük günahtır.”
69

 

Ticarette de güven duygusu ayrı bir önem taĢır.Hz. Peygamber “dürüst ve namuslu olan 

tüccarın kıyamet gününde peygamberler ve Ģehitlerle beraber”olacağını bildirmiĢtir.
70

 

Kısacası mü'min kimsenin, sosyal yaĢantısını dinle Ģekillendirdiği için dinin öngördüğü 

ahlakî unsurlardan olan “güvenilirlik” sıfatını istisnasız her alanda hissettirmesi 

gerekmektedir. 

 

c-  Haya: Utanma duygusu anlamına gelen haya, ahlak için son derece önemli bir 

husustur. Haya duygusu insanı kötülüklerden uzaklaĢtırır ve hayra yöneltir. Hz. Peygamber 

“utanmadıktan sonra dilediğini yap.”
71

 buyurarak haya duygusu olmayan insandan her türlü 

Ģerrin beklenebileceğini ifade etmektedir. Güvenli bir toplum oluĢturmak için fertlere bu 

duygunun aĢılanması gerekmektedir. Utanma duygusu temiz ve güvenilir toplum için en 

büyük  dayanaklardan biridir. 

 

d- AnlayıĢ/ HoĢgörü: Ġnsanlararası iliĢkilerin bozulmasında en önemli etken önyargı 

ve hoĢgörü eksikliğidir. Toplumudaki barıĢ ve güven ortamının bozulmasının arkasında da 

genelde aynı sebep yatmaktadır. HoĢgörünün olmadığı durumlarda konuĢup, anlaĢmak, 

tartıĢmak mümkün olmamaktadır. Bunun sonucu olarak insanlar da toplumlar da zarar 

                                                 
66 Müslim, Ġman,164 
 

67 Hud, 11/112 

 

68 Ahkâf, 46/13 

 

69 Sâff, 61/2-3 

 

70 Tirmizî, Buyu', 4 
 

71 Ebu Davud, Edeb, 6 
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göreceklerdir. Bu yüzden dinimiz hoĢgörü konusuna büyük önem vermiĢtir. Hz. Peygamber “ 

mü'minlerin en sevimli olanı, başkalarıyla iyi geçinen, ve başkalarının da kendisiyle iyi 

geçindiğidir. Ülfet etmeyen ve başkalarıyla iyi geçinmeyen kimsede hayır yoktur.”
72

 buyurarak, 

toplumda huzurlu bir ortamın oluĢması için insanların birbirine karĢı anlayıĢlı olması 

gerekliliğine vurgu yapmıĢtır. 

 

e- Ġtidal/ Ölçülü Olmak: Güven ortamının sağlanmasında gözetilmesi gereken ahlakî 

faziletlerden biri de mutedil olmaktır. Ġslâm ifrat ve tefriti kötülüklerin kaynağı olarak görür. 

Ġtidal ise fazilettir. O nedenle Yüce Yaratıcımız Ġslâm ümmetini orta bir ümmet (ümmeten 

vasatan)yapmıĢtır. 

Mutedil olmak insanlar arasındaki hak ve hukukun korunması açısından önemli bir 

ahlakî değer niteliğindedir. Ġtidal insanın davranıĢlarının yanısıra düĢüncesinde de yer 

almalıdır. Çünkü insanı yönlendiren Ģey duygu ve düĢünceleridir. Duygu ve düĢüncelerin 

ölçülü  olmaması insanın dengeli hareket etmesini engeller. Rasulullah bu konuda Ģöyle 

buyurur:  

“Sevdiğine karşı duyduğun hislerde aşırılığa kaçma, belki bir gün o kimse düşmanın 

olur. Düşman olduğun kimseye karşı gösterdiğin düşmanlıkta da aşırı gitme, belki bir gün o 

kimse dostun olur.”
73

 

Dinimiz insan fıtratına uygun olanı yani orta yolu tutmayı hem bireysel hem de 

toplumsal dengenin korunması açısından önemli görmüĢtür. Örneğin cömertliğin aĢırılığı israf, 

eksikliği ise cimriliktir. Fiil, duygu ve düĢüncesinde aĢırılığa kaçan insanın bulunduğu ortama 

uyum sağlaması, çevresine güven verip inandırması mümkün değildir. Ölçülü olmak güven 

temini açısından bu noktada önem arz etmektedir. 

 

f- Sabırlı Olmak : Toplumda huzur, barıĢ ve güven ortamının temini için gerekli 

hususlardan biri de sabırlı olmaktır.   

Ġnsan yaĢantısı daima rayında sürüp gitmez. Zaman zaman insan sabır konusunda 

imihana tabi olur. Zorluklar karĢısındaki sabır güçlü bir iradenin ürünüdür. KiĢi sabrı 

                                                                                                                                                         
 

72 Ahmed b. Hanbel, II/400 

 

73 Tirmizî, Birr ve's- Sıla, 60 
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sayesinde selamete erer. Aynı durum toplumlar için de sözkonusudur. Kur'an-ı Kerîm'de 

Allah'ın (c.c) sabredenlerle beraber olduğu ifade edilmiĢtir.
74

 

 Zorluklara sabrın yanısıra insanların birbirine karĢı sabrını da burada zikretmek yerinde 

olacaktır. Bir toplumu oluĢturan fertler arasıda mutlaka uyuĢmazlıklar sözkonusudur. Bu 

farklılıkları da yok etmek mümkün değildir. Önemli olan yaĢanan ortamda sükunetin 

sağlanması için sabırlı davranmak ve meselenin halli için çözüm üretmeye çalıĢmaktır. 

Herkesin birbirine karĢı tahammülsüz olduğu bir ortamda değer üretmek mümkün değildir. 

  

 g- Kanaat ve Tevekkül: Kanaat, insanı gücü nisbetinde çalıĢmaya sevkeden, sonunda 

da elde edilenle yetinmeyi sağlayan bir değerdir. 

Kanaatin olmadığı durumlarda hırs ve ihtiras söz konusudur.  Bu duygu da insanı türlü 

kötülüklere sürükler. Hz. Peygamber kanaatsizlik ve tatminsizlikten doğan hırs ve ihtirasın 

ileride ümmeti için bir tehlike olacağından endiĢe etmiĢ ve bu konudaki uyarısını Ģöyle dile 

getirmiĢtir: “Allah'a yemin ederim ki, benden sonra şirke döneceğinizden endişe etmem. Ancak 

ihtirasa kapılıp menfaat yüzünden birbirinizle didişmenizden korkarım”
75

 

Tevekkül ise büyük bir erdemdir. Ġnsanın gerçekleĢtirmek istediği bir iĢ için elinden 

geleni yapması, sonucu Allah'a bırakması halidir. Bu olgun bir imanı gerektiren bir durumdur. 

“Allah'a tevekkül edene Allah kafîdir. Allah emrini yerine getirendir. Allah herşey için bir ölçü 

tayin etmiştir.”
76

 Allah herĢeyi bir ölçüye göre tayin eden ve emrini yerine getiren olduğuna 

göre, insanın istediği Ģey beklediği gibi olmazsa ona rıza göstermesi, bunalıma düĢmemesi 

sağlıklı bir ruh haliyle görevini devam ettirmesi gerekir. Zaten tevekkülde önemli olan 

sorumluluğun yerine getirilmesidir. 

Hz. Peygamber kanaat ve tevekkülün pratik yolunu Ģöyle gösterir: “Geliri sizden 

yukarı olanlara değil, aşağı olanlara bakınız. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hor görmemeniz 

için yapacağınız en uygun şey budur.”
77

 

                                                 
74 Bakara, 2/268 

 

75 Zebîdî, Tecrid-i Sarih, IV/513 

 

76 Talak, 75/3 

 

77 Ahmed b. Hanbel, II/254 
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Ġnsanların birbirine hased etmediği, kanaat ve tevekkülle yaĢamını devam ettirdiği, 

elindekilerin kıymetini bilerek Rabbine teslimiyetle yaĢayan insanların oluĢturduğu toplumlar 

huzur ve güven içerisindedir. Aksi takdirde yeis ve karamsarlık insanı tembelliğe, 

kanaatsizlik/doyumsuzluk ise kiĢiyi hem kendine hem de çevresine zarar vermeye iter. 

Dinimizin bir  anlamda sorumluluk, diğer anlamıyla“değer” olarak bize yüklediği bu  

faziletler toplumsal güvenin varlığı için son derece önemlidir. Bu ahlâkî meziyetlerden yoksun 

insanların oluĢturduğu toplumlarda, insanların  huzurlu bir yaĢantı sürdürmeleri olanaksızdır. 

   

 

3-  GÜVEN ORTAMININ OLUġMASINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER 

 

Günümüzde herkesin ortak tesbiti, insanların birbirine karĢı güven eksikliğidir. Bu da 

toplumsal yaĢantıda insanlararası iliĢkilerde sorunlar oluĢturmaktadır. Hz. Peygamber 

dönemini de göz önünde bulundurarak güven ortamının oluĢmasını engelleyen faktörleri Ģu 

Ģekilde sıralayabiliriz: 

 

a- Belirsizlikler: Güven ortamının oluĢmasını engelleyen faktörlerin ilki olarak 

belirsizlik ortamını sayabiliriz. Belirsizlik ortamı, güvensizliği beraberinde getirir. Ġnsanların 

yarına yönelik plan yapamadığı, bugün var olanların yarın ne durumda olacağına yönelik 

belirsizlikler veya insanın kafasında netleĢmeyen inaçları, kiĢinin kendine ve çevresine karĢı  

güveninde zaafiyetler oluĢturur. Cahiliye dönemi güven ortamından yukarıda bahsetmiĢtik. O 

bilgileri tekrar değerlendirdiğimizde Hz. Peygamber dönemi Mekkesinde insanların huzur ve 

güvenden uzak yaĢantılarını, tek Allah inancından yoksun yaĢantılarına bağlayabiliriz. 

Putperestliğin hüküm sürdüğü ve birçok tanrıdan hangisinin neyi, ne zaman, ne kadar 

isteyeceğinin belli olmadığı ortamlardaki belirsizlik, güven ortamının oluĢmasının önündeki 

en ciddi engeldir. Belirsizliğin ortadan kaldırılabilmesi için insanların önce Tek olan Allah'a 

iman etmeleri ve sonra da iman sahiplerinin birbirlerine güvenmeleri gerekir. Tek Allah'a 

iman, yarına, ölüm ânına yahut da ölümden sonraki hayata atıflar yaparak belirsizlikler 

oluĢturmak isteyenlerin çabalarını boĢa çıkaracaktır. Allah kuluna, belirsizlikler, karanlıklar 
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değil, adalet, merhamet ve aydınlıklar vaat eder. O, karartılmak ve belirsizleĢtirilmek istenilen 

geleceği aydınlatacağını, bunu istemeyenlere rağmen yapacağını bildirmektedir.
78

 

 

b- Korku: Güven ortamının oluĢmasını engelleyen diğer bir unsur da korkudur. Korku 

aslında belirsizliklerin yol açtığı bir tepkidir. Korku içerisinde yaĢayan insanların güvenli bir 

toplum oluĢturmalarını bekleyemeyiz. Güven ortamının sağlanması için korku unsurunun 

ortadan kaldırılması gerekmektedir.  

Korku duygusunu insanların ve toplumun hayatından tamamen ortadan kaldıracak 

yegane duygu Allah'a imandır. O'nun sevgisi ve adaleti korkuyu ve korkuya sebep olabilecek 

her Ģeyi hükümsüz kılmaktadır. Ġnsanın hayattayken veya ölümden sonraki yaĢantısındaki 

hiçbir durumda bir rastgelelik veya haksızlık sözkonusu değildir. Nitekim insanın baĢına gelen 

her Ģey kendi iĢlediklerinin sonucudur. Dolayısıyla O'na iman, O'nun sonsuz adaletini de 

kapsadığından korku kendiliğinden ortadan kalkacaktır. 

Korku-güven iliĢkisi bakımından Hz. Ġbrahim ile kendi yaptıklarının doğruluğunu 

delillerle savunmaya çalıĢan kavmi arasında geçen konuĢma ayette Ģöyle anlatılır: "Allah 

hakkında benimle çekişiyor musunuz? Beni doğru yola O iletti. O'na ortak koştuğunuz 

şeylerden korkmam (Lâ ehâfu).Rabbimin dilediği dışında hiç bir şey olmaz. Rabbim bilgice 

her şeyi çepeçevre kuşatmıştır. Hâlâ öğüt almayacak mısınız? Hem siz hakkında hiçbir kanıt 

indirmediği şeyleri Allah'a ortak koştuğunuz halde korkmuyorsunuz (Lâ Tehâfûne) da ben, 

ortak tuttuğunuz şeylerden nasıl korkarım! (Keyfe Ehâfu) Şimdi eğer biliyorsanız hangisi 

güvenilmeye/ güvende olmaya (Ehakku bi'l-Emni) daha layıktır? İman edip de imanlarını 

herhangi bir zulümle kirletmeyenler (Lem Yelbisûîmânehum bi Zulmin) var ya güvende olma/ 

güvenilir olma (el-Emnu) işte onların hakkıdır. Onlar doğru yoldadırlar/ hidayet 

üzeredirler.”
79

 

Ayette ifade edildiği gibi gelecekle, yarınla ilgili endiĢelerini gideremeyenler 

kendilerini güvende hissedemezler.
80

 Kendisine güven duymayan insanlar baĢkalarının 

kendisine güvenmesini beklememelidir. “Güvensizlik” durumun her Ģeye gücü yeten En 

                                                 
78 Tevbe, 9/32 
 

79 En'âm, 6/80-82 
 

80 Ömer Müftüoğlu, “Güven Ortamının Bir Toplum İçin Önemi ve Bunu Engelleyen Faktörler”,Dinbilimleri 

Akademik AraĢtırma Dergisi,cilt 5, sayı 2 (2005), s.154 
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Büyük olan Allah inancının kirletilmesinden kaynaklandığı ayette bu Ģekilde  ortaya 

konulmaktadır. 

  

c-Cahillik: Cahillik de güven ortamının oluĢumunu engelleyen faktörler arasında 

sayılabilir.  

Cahillik kiĢinin kendisinden kaynaklanabildiği gibi çevre Ģartlarının etkisiyle de kiĢi 

bilgisiz kalabilir. ĠĢte bu bilgi eksikliği insanın baĢka birine güvenmesini engeller. 

Aldatılabilirim endiĢesiyle bilgi sahibi olmadığı alanlarda baĢkalarına güvenmeyen insanın bir 

çıkmaza gireceği, hayatının akıĢının bozulacağı, eksik kalan iĢlerinin olacağı kuĢkusuzdur.
81

 

Kavminin Hz. Ġbrahim'e kendi taptıkları ilahların muhtemel gazaplarından korkması 

yönündeki telkinlerinin ardında yatan önemli gerçek de budur. Zira insanlar birden çok ilaha 

ilahlık gücünü verdiklerinde bunların adaletli oldukları ve zulümden vareste kalacakları da 

bilinmediğinden “acaba kızarlar mı, acaba felaket gönderirler mi, hangi davranıĢım ilahı 

kızdırabilir, ne yaparsam hoĢlarına gider”, türündeki kaygıları onların sürekli bir korku halini 

yaĢadıklarını ele vermektedir. Çok tanrılı Eski Yunan'dan günümüze ulaĢan efsanelerde 

çoğunlukla, tanrıların bu önceden kestirilmesi mümkün olmayan davranıĢlarını konu edinir.
82

 

Ġnancı konusunda cahil olmayan, son derece adaletli, merhametli, asla zulmetmeyen bir 

Rabbe teslim olmuĢ kimse için korku yoktur
83

 ve bu kiĢi daima güvendedir.  

 

d- Yalan: Güven ortamının oluĢumunu engelleyen unsarlardan bir diğeri de yalandır. 

Yalan her  ne kadar sözle ilgili bir durum olsa da, davranıĢlara kadar uzanır ve davranıĢları 

anlamsızlaĢtırır. Yalan temeli üzerine, güvenli davranıĢlar ve güvene dayalı insan iliĢkileri bina 

edilemez. 

Kur'an-ı Kerim'de, Uhud savaĢıyla ilgili ayetlerde, müslümanların önceleri söyledikleri 

Ģeyi, sıra yapmaya geldiğinde çekingen davranmalarıyla ilgili olarak; "Ey iman edenler, 

yapmayacağınız şeyi niçin söylersiniz? Yapmayacağınız şeyi söylemeniz Allah nazarında en 

tiksinti verici şeydir!"
84

 buyurulur. 

                                                 
81 Ömer Müftüoğlu,a.g.m. ,s.155 
 

82 Ömer Müftüoğlu, a.g.m. , s.155 

 

83 Âl-i Ġmran, 3/170 

 

84 Sâff, 61/2-3 
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Güven toplumu, söylediklerinde gerçeğe aykırı hiç bir unsur bulunmayan, inandıkları, 

içlerinden geldikleri gibi konuĢan ve konuĢtuklarının ardında duran, verdikleri sözleri, her 

durum ve Ģartta yerlerine getiren ve bu konuda hiçbir çekince göstermeyen insanlardan oluĢur. 

Güven ortamını oluĢumunu engelleyen bu faktörler aslında bir toplumun yıkımına 

sebep  olan ana nedenlerdir. Bir toplumda güven ortamını tesis etmek için, bireyden topluma 

uzanan değiĢim yaĢanmalıdır.  

Yüce dinimiz bu ahlâkî erdemleri toplum yaĢantısının temelleri olarak belirlerken aynı 

zamanda müminlerin sahip olması gereken sıfatları da belirtmiĢ olmaktadır.  
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II.BÖLÜM 

KĠġĠSEL OLARAK HZ. PEYGAMBER’ĠN GÜVENĠLĠRLĠĞĠ 

 

1- ÇOCUKLUĞUNDA GÜVENĠLĠRLĠĞĠ 

 

Hz. Peygamber'in doğumuyla birlikte baĢlayan aile içindeki huzur, sütannesinin yanında 

aile bireyleriyle ve bilhassa sütkardeĢleri arasında sıcak ve samimi bir arkadaĢlığa, muhabbet 

ve güvene dönüĢmüĢtür. Hz. Muhammed (sav), Benu Sa'd yurduna taĢradan getirilen bir çocuk 

olarak ailede problem oluĢturmamıĢ, aksine ailenin Hz. Muhammed (sav)'e, davranıĢları ve 

arkadaĢları arasında ortaya çıkan belirgin özellikleri sebebiyle daha fazla hassasiyet 

 göstermesine sebep olmuĢtur. Hatta ailenin Hz. Muhammed (sav)'e duyduğu sevgi ve 

muhabbet, belli bir zaman sonra annesine teslim edilmesi gereken çocuğun, bir müddet daha 

sütannesinin yanında kalmasını sağlamıĢtır.
85

  

Hz. Peygamber‟e karĢı, gerek annesi hayattayken gerekse onun vefatından sonra dedesinin 

himayesinde geçirdiği günlerde ihtimam gösterilmiĢ ve onun davranıĢları da çevresindekilere 

güven telkin etmiĢtir. Nitekim dedesinin yanında  bulunduğu yıllarda Abdülmuttalib Kâbe'nin 

gölgesine serilen serginin üzerine çıkarak otururdu. Hz. Muhammed de dedesinin oturduğu 

sergi üzerinde ve onun yanına oturmak isterdi. Amcaları çocuğu buradan uzaklaĢtırmak 

istedikleri zaman dedesi müdahale ederek; "Oğlumu bırakın, O'nun ileride şanı yüce 

olacaktır."
86

 diyerek O'nun değerini ve O'na olan güvenini ifade ederdi. 
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  2 - GENÇLĠĞĠNDE GÜVENĠLĠRLĠĞĠ  

 

         Hz. Peygamber‟in hayatına baktığımızda, O‟nun çocukluğundan beri her türlü 

kötülüklerden uzak duran, Mekke halkı tarafından sevilen, kendisine güvenilen edepli ve 

erdemli bir Ģahsiyet olduğunu görürüz.  

Abdurrazzak (ö. 211/826) ve Ġbn HiĢam‟ın (ö. 218/833) naklettikleri gibi, “Allah Hz. 

Muhammed‟in yükseliĢini ve risaletini istediği için, O‟nu cahiliye pisliklerinden alıkoyuyor ve 

Rasulullah (s)‟ın gençlik yılları böyle geçiyordu. O kadar ki, toplum içinde O, mürüvvet, 

ahlak, neseb, komĢuluk, ağırbaĢlılık, doğru sözlülük, güvenilirlik bakımından en üstün, 

kirleten fuhuĢ ve kötü ahlaktan insanların en uzak ve münezzehi, gözde bir kiĢi oldu. Öyle ki, 

Allah bu güzellikleri O‟nun Ģahsında topladığı için, kendi toplumu içinde O‟nun yegane ismi 

“Emîn/Güvenilir” idi.”
87

 

 

a- Çobanlık  Yapması 

 

 Hz. Peygamber'in çocukluğunda ve gençliğinde çobanlık yapmıĢtır. Geçim sıkıntısı 

çeken amcası Ebu Tâlib'e  maddi anlamda yardımcı olmak amacıyla gençliğinde çobanlık 

yaptığı bilinmektedir. Hz Peygamber kendi ailesine ait sürünün  yanısıra  Mekkeliler ait 

sürüleri de ücret karĢılığı gütmüĢtür. Bu iĢ aslında Mekke' de yaĢam sürdüren genç biri için 

gayet doğal bir durumdur. O dönemin sosyoekonomik  yaĢantısını düĢündüğümüzde, geçim 

sağlamak için ya ticaret yapmak ya da etinden, sütünden, derisinden faydalanılan hayvanların 

bakımıyla meĢgul olmak gerekiyordu. Nitekim Hz. Ömer ve Abdullah b. Mes‟ud da 

çocukluklarında çobanlık yapmıĢlardır.
88

 

 Hz. Muhammed (s.a.s.), ileriki yıllarda, çobanlıkla ilgili hatıralarını hatırladığında  

zevkle arkadaĢlarına anlatmıĢ, Ecyâd mevkiinde çobanlık yaptığını bildirmiĢtir. Rivayetlere 

göre peygamberler içinde çobanlık yapmayan yoktur.
89

 Mesela Hz. Musa da, Hz. Davud da 

çobanlık ettikleri sırada peygamber olmuĢlardır.
90
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 KiĢiyi sabır ve tahammüle alıĢtıran çobanlık, himayesi altındaki varlıkları koruma 

bilincini de insana kazandırır. Aynı zamanda Hz. Peygamber  çobanlığı sırasında Mekke'nin 

dağdağalı, debdebeli, Ģirkin hâkim olduğu havasından uzaklaĢarak tabiatla karĢı karĢıya 

gelmiĢ, muhakeme ve idrâk gücü geliĢerek herĢeyin yaratıcısı olan Cenab-ı Allah'ın varlığı ve 

birliğini iyice kavramıĢ, karĢılaĢtığı birtakım sıkıntı ve meĢekkatler O'nu rûhen 

olgunlaĢtırmıĢtır. 

 Çoğu zaman tekrar edilen,bilinen “çobanlık” meselesini genç Muhammed'e (s.a.v.)'e 

duyulan güven noktasında değerlendirmek amacıyla ekleme gereği hissettik. 

AĢama aĢama Peygamberlik için hazırlanan Hz. Muhammed çobanlık yaparak kendisine 

insanlar tarafından emanet edilen, bir anlamda sahipleri için servet ifade eden sürüleri 

“gütmüĢ”, üstlendiği görevi hakkıyla yerine getirerek insanların kendisine olan güvenini 

pekiĢtirmiĢtir. 

  

b- Ficâr Harbi ve Hılfü’l- Fudûl’e Katılması: 

 

Hz. Muhammed (s.a.s.)‟in gençliğinde baĢından geçen önemli olaylardan birisi  

Dördüncü Ficâr SavaĢı'na katılmasıdır. Ġslâm‟dan önce Arap kabileleri arasında çeĢitli 

sebeplerle sık sık savaĢlar meydana gelirdi. Bunlardan dördü, kötülük yapmanın ve kan 

dökmenin yasak olduğu haram aylarda yapıldığı için, “Ficâr SavaĢları” denilmiĢtir. Bu  savaĢ 

hz. Peygamber yirmi yaĢlarında iken gerçekleĢmiĢtir. Aslında savaĢabilecek bir yaĢta ve güçte 

olmasına rağmen Hz. Peygamber'in savaĢmayıp amcalarına ait eĢyaları koruduğu, atılan okları 

kalkanlarla karĢılayıp toplayarak onlara vermekle yetindiği söylendiği gibi Hz. Peygamber'in 

bu savaĢta ok attığı ve bundan dolayı piĢman olmadığını ifade ettiği de kaynaklarda 

kayıtlıdır.
91

  

       Ficar savaĢından kısa bir süre sonra yaĢadığı toplumdaki geliĢmelerden uzak kalmayan 

Hz. Peygamber, yaĢının verdiği sorumluluk ile toplumdaki zulüm ve haksızlığı engellemek 

için amcalarından Zübeyr‟in giriĢimleri sonucu, Mekke‟nin ileri gelenlerinin katılımı ile 

yapılan Hılfu‟l-Fudûl denilen bir antlaĢmaya iĢtirak etti. AnlaĢmayı imzalayanlar, mazlum ve 
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hakkı yenen kiĢiyi destekleme kararı aldılar ve hakkının geri alınması için ellerinden geleni 

yapacaklarına dair and içtiler. Ġster Mekkeli olsun, ister dıĢarıdan gelen diğer insanlardan 

olsun, kimseye zulüm yapılmasına izin vermeyeceklerini kararlaĢtırdılar.
92

 

Abdurrahman b. Avf, Hz. Peygamber‟in Ģöyle dediğini rivayet etmiĢtir: 

“Henüz delikanlı iken, amcalarımla beraber, iyi insanların yapmıĢ olduğu anlaĢmada hazır 

bulundum. Bana kızıl develer dahi verilse, bu antlaĢmayı bozmak istemezdim.”
93

 

Hz. Peygamber‟in bu toplantıya hangi sıfatla çağırıldığı hakkında herhangi bir bilgi 

verilmemiĢtir. Ancak onun, sadece bu genç yaĢta böyle bir toplantıya katılmıĢ olması bile, hem 

ahlakını, dürüstlüğünü ve hakĢinaslığını, hem de Mekke toplumundaki saygınlığını göstermesi 

bakımından çok önemlidir. Nitekim O, peygamberliğinden sonra da, böyle bir anlaĢmaya 

katıldığı için gurur duymakta, böyle bir toplantıya Ġslâm döneminde dahi davet edilse, mutlaka 

icabet edeceğini ifade etmektedir.
94

 

 

c-Ticarete Atılması ve Hz. Hatice ile Evliliği: 

 

 Sosyal çevrenin ilk unsuru ailedir. Bireyler ailenin sağladığı güvenli iliĢkilere hayatın 

bütün  dönemlerinde ihtiyaç duyarlar. Aile üyelerinin birbirlerine olan güvenleri, onların, 

hedeflerine ulaĢmasında temel bir motivasyon unsurudur. 

 Hz. Muhammed gençlik yıllarını da toplumun güvenine layık olarak geçirmiĢ ve 

O'nun, bu dönemde meydana gelen bir takım olumsuz olayların içinde yer almayıĢı toplumun 

O'na olan güvenini daha da artırmıĢtır. Nitekim bunun sonucu, Muhammed el-Emin olarak 

tanınan genç Muhammed, 25 yaĢlarında iken bu sıfatı ile de Hz. Hatice'nin güvenini kazanmıĢ 

ve onun kervanını ġam'a götürmüĢtür. Yanında Hatice'nin kölesi Meysere'nin de bulunduğu 

Muhammed (sav)'in bu ticari faaliyetindeki dürüstlüğü, Hz. Hatice'nin ona evlilik teklifine 

sebep olmuĢtur.
95
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ġüphesiz Hz.Hatice‟nin, onu eĢ olarak da tercih etmesinde, ticaret hayatında ahlaklı, 

dürüst, güvenilir ve namuslu birisi olmasının rolü çok büyüktür. Hz. Hatice‟nin daha önce 

iĢittiği onun bu ahlakî yönünü, ticari hayatında da fazlasıyla tecrübe etmiĢ olması, hayatlarını 

birleĢtirip evlenmelerini sağlamıĢtır.  

Nitekim Cebrail ile ilk karĢılaĢmasının ardından yaĢadığı korku ve endiĢeler sonucu,
96

 

baĢından geçen bu ilk tecrübenin verdiği telaĢ ve heyecanla yorganına bürünen Hz. Peygamber 

vefakâr eĢine kendisine bir Ģeyler olmasından korktuğunu söyleyince, Hz. Hatice onu “Hayır, 

Allah seni asla utandırmaz! Çünkü sen akraba ilişkilerini sürdürür, güçsüzü yüklenir, yoksulun 

ihtiyacını karşılar, misafiri ağırlar ve mazlum hak sahibine yardım eder, doğru söylersin!” 

diyerek tesellî etmekteydi. 
97

 onu en yakından tanıyan eĢi Hz. Hatice‟nin saydığı bu nitelikler, 

Hz. Peygamber‟in gençliğinden beri ne denli erdemli bir Ģahsiyet olduğunun da ifadesidir. 

Diğer bir boyutuyla demek ki, Rasulullah insanların içerisinde ilk önce eĢinden aldığı destekle 

risalet görevine baĢlamıĢtır. 

Cahiliye toplumundaki üstün ahlakı, doğruluğu, dürüstlüğü ve güvenilirliğiyle 

Muhammed el-Emin olarak tanınan Rasûlullah için , Hira'da kendisine Alak sûresinin ilk 

âyetlerinin nüzulü yeni bir dönemin baĢlangıcı olmuĢtur. O'nun risaletle görevlendirilmesi, 

Cenâb-ı Hak nezdindeki itibarını ve insanlar arasındaki güvenilirliğini açıkça ortaya 

koymaktadır. ġüphesiz Hz. Peygamber'in risalet hayatındaki baĢarısında, onun güvenilir 

olmasının payı büyüktür. 

 

 d- Ticârî Hayatta Güvenilirliği: 

 

Gençlik yıllarından beri tâcir olan amcası Ebu Tâlib‟e ticarî hayatında yardımcı 

olduğunu tahmin ettiğimiz Hz. Peygamber, amcasının yaĢlandığı bu yıllarda, kendisi de bazı 

ticâri giriĢimlerde bulunmuĢtur. Kaynaklarımızdan onun Sâib b. Abdullah adında bir Mekkeli 

ile ticâri ortaklık yaptıklarını öğrenmekteyiz.Nitekim Sâib, Mekke‟nin fethinde Hz. 

Peygamber‟in huzuruna getirildiğinde, O‟nun çok iyi bir ortak olduğunu, aralarında herhangi 

bir problem ve husumet yaĢanmadığını itiraf etmiĢtir.
98
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Hz. Peygamber tüm yaĢantısında olduğu gibi ticârî hayatında da sözünde duran, 

güvenilir bir kimseydi. Abdullah b. Ebu Hamsa ise Rasulullah ile iliĢkilerini Ģöyle anlatır: 

Peygamberlik gelmeden önce, Hz. Peygamber (s.a.v)‟le bir alıĢ veriĢte bulunmuĢ, bu alıĢ 

veriĢten ona biraz vereceğim kalmıĢtı. Onu, bulunduğu yere getireceğime de, kesin söz 

vermiĢtim. Bu sözümü her nasılsa unutmuĢum. Aradan, üç gün geçtikten sonra hatırlayıp 

gittiğim zaman, kendisini, yerinde buldum.  Beni görünce ne kaĢlarını çattı ne de kızdı. “Beni 

merakta koydun. Ben Ģuracıkta üç günden beridir ki, hep seni bekleyip duruyorum.” dedi.
99

  

 Risalet öncesinde el-Emîn olarak tanınan Hz. Peygamber‟in ticâri hayatı ile ilgili bu 

örnekler, onun bu sıfatını bir kez daha vurgulamaktadır. 

 

e- Kâbe Hakemliği 

 

Hz. Peygamber‟in gençliği ile ilgili anlatılan hususlardan birisi de, Kabe‟nin yeniden 

inĢası esnasında, amcası Abbas ile birlikte Kabe‟ye taĢ taĢımasıdır.
100

 KureyĢliler Kabe‟yi 

yeniden inĢa ettiklerinde, Haceru‟l-Esved‟i yerine kimin yerleĢtireceği konusunda çıkan 

problemi en güzel bir Ģekilde çözmesi, onların da bu çözümden hoĢnut olması, Hz. 

Peygamber‟in, Ġslâm öncesi kiĢiliğini gösteren bir hadisedir. TaĢı yerine koyma Ģerefini, her 

kabilenin istemiĢ olması, onları birbirine düĢürmüĢ, durum birkaç gün sürüncemede kalmıĢ, 

neredeyse birbirleriyle savaĢacak hale gelmiĢlerdi. Sonunda ortaklaĢa aldıkları bir kararla, 

ertesi günü kapıdan ilk önce girecek kimseyi hakem yapıp, vereceği karara saygı duyacaklarını 

söylemiĢlerdi. Allah‟ın bir takdiri olmalı ki, ertesi günü ilk girenin Hz. Peygamber olduğunu 

görenler, “Bu emindir, razı olduk, bu Muhammed‟dir” diyerek sevinçlerini izhar ettiler. 

Durum kendisine anlatılınca O, bir örtü isteyip, taĢı onun üzerine koyduktan sonra, her 

kabileden bir kiĢiye örtüden tutturup kaldırttıktan sonra, taĢı kendi elleriyle yerine 

yerleĢtirmiĢtir.
101

 

Bu olayda KureyĢlilerin, henüz görür görmez O‟nun güvenilirliğini ve hem 

kendisinden, hem de vereceği hükümden razı olacaklarını dile getirmeleri, otuz beĢ yaĢındaki 
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Hz. Peygamber‟in KureyĢ nezdinde bıraktığı tutarlı, güvenilir bir Ģahsiyet intibaının en büyük 

göstergesidir. O bu hakemliğiyle, sırf kabile taassubu yüzünden, çıkmasına ramak kalan 

çatıĢmaları, muhtemel cinayetleri önlemekle kalmamıĢ, pratik zekasıyla da herkesi hoĢnut 

etmeyi baĢarmıĢtır. Hatta Ġbn Sa‟d‟ın bildirdiğine göre, cahiliyye döneminde bundan baĢka 

çeĢitli anlaĢmazlıklarda da Peygamber (s.a.v.)‟in hakemliğine baĢvurulmaktaydı.
102

 

Bütün bunlar, onun bi‟set öncesinde, son derece güvenilir, fevkalade zeki, saygın bir 

Ģahsiyet olduğunu göstermektedir. 

Merhum M. Hamidullah, Hz. Peygamber‟in bu Kabe onarımında yaptığı hakemliği ve 

Haceru‟l-Esved‟i yerleĢtirmesini, O‟ndaki dînî Ģuurun uyanıĢına bir sebep olarak 

görmektedir.
103

  

 

f- Diğer EĢleri (ve Aile Fertleri) Ġle Güvene Dayalı ĠliĢkileri: 

 

 Sağlam bir aile kurumu için gerekli olan en önemli duygu güvendir. EĢlerin güvenilir 

olmaları ve birbirlerine güvenmeleri aile huzurunun vazgeçilmez Ģartlarındandır. Hz. 

Peygamberin aile ortamına baktığımızda kusursuz bir güvenin hâkim olduğunu görürüz. 

 O‟nun eĢleriyle karĢılıklı güven iliĢkisi, hayatı boyunca devam etmiĢ; zor anlarında en 

büyük destekçilerinin baĢında zevceleri yer almıĢtır. Son derece güvendiği eĢlerinin 

tavsiyelerine uymakta hiçbir sakınca görmediğinden içinden çıkılamaz sorunların kolaylıkla 

üstesinden gelebilmiĢtir. Hicretin 6.senesinde (M.628) Mekkeli müĢriklerle yapılan Hudeybiye 

antlaĢmasından sonra Hz. Peygamber Ashab-ı Kiram‟a; “Haydi artık kalkınız, kurbanlarınızı 

kesip baĢlarınızı tıraĢ ediniz.”demiĢti. AntlaĢmanın görünürde ağır Ģartları karĢısında Ģoka 

giren Ashab, emir üç defa tekrar edildiği halde, yerlerinden kalkmamıĢlardı. Adeta Ģuurları 

donmuĢ vaziyetteydi. Bunun üzerine Rasulullah, halkın gösterdiği kayıtsızlığı eĢi Ümmü 

Seleme‟ye anlattı. Ümmü Seleme‟nin gösterdiği dirayet ve fetanet olağanüstü derecedeydi: 

“Halkın harekete geçmesi için, dıĢarı çıkıp, onların gözü önünde kurbanlıklarını önce kendin 
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kes ve tıraĢını ol. Göreceksin onlar seni izleyecekler.”
104

 Böylece Allah‟ın elçisi, zor bir anında 

yine bir eĢinin psikolojik desteğiyle çıkıĢ yolu bulmuĢtu. 

Hz. Peygamber ailesinde herkese değer vermiĢ, eĢit davranmıĢ, ayrım yapmamıĢtır. 

Özellikle çocuklar arasında ayrım yapmayı kesinlikle uygun görmemiĢtir. Öyle ki, “ġüphesiz 

ki Allah, çocuklarınız arasında öpücüklerinizde de eĢit davranmanızı sever.” buyurmuĢtur.
105

 

Onun küçük büyük herkesi kuĢatan adaleti sevgisine yenik düĢmemiĢtir. Çok sevdiği torunları 

arasındaki adaletli uygulamasını Hz. Ali Ģöyle aktarmaktadır: 

“Hz Peygamber, bizi ziyaret etmiĢti. Yanımızda geceledi. Hasan ve Hüseyin de 

uyuyorlardı. Bir ara Hasan, su istedi. Derhâl kalkan Hz. Peygamber, su kabından su aldı. 

Çocuğa vermek için getirmiĢti ki, o sırada uyanmıĢ olan Hüseyin, hemen bardağı alıp su içmek 

istedi. Hz Peygamber, ona vermeyip önce Hasan‟a verdi. Bunun üzerine, Fatıma 

dayanamayarak, Hasan‟ı Hüseyin‟den çok seviyorsun, deyince, hayır ilk defa o istedi, 

cevabını verdi.”
106

 

Toplumda huzur, güven ve adaletin temini için, bu unsurların toplumun temeli olan aile 

kurumunda yerleĢmiĢ olması zorunludur. Eğer toplumun yapı taĢı bu duygulardan yoksunsa 

toplumu kuĢatan bir güven ortamından bahsetmek mümkün olmayacaktır. Hem aile reisi hem 

de devlet baĢkanı sıfatını taĢıyan Hz. Peygamber‟in yaĢantısında, huzur ve güvenin temini 

noktasında  küçükten büyüğe herkes için adaleti ön plana çıkardığını açıkça görmekteyiz. 
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  III. BÖLÜM 

 TEBLĠĞ-GÜVEN ĠLĠġKĠSĠ   

 

             1- MEKKE DÖNEMĠ TEBLĠĞĠNDE GÜVEN FAKTÖRÜ 

 

a- Safa Tepesinde GerçekleĢen Çağrı 

 

Hz. Peygamber‟in Ġslâm‟a davetinin üç yıl süren gizli devresinde Hz. Peygamber ve ona 

iman edenler, gizlice ibadet ediyor, namaz kılıyor ve davet çalıĢmalarını gizlice 

sürdürüyorlardı. Davet sadece  kendisine güvenilen, teklifi kabul etmese bile sır telakkî ederek 

saklamasını bilen kiĢilere ve İslâm‟ı kabul için istidâdı olduğuna inanılan, cahiliyenin bid‟at 

ve sapıklıklarından hoĢlanmayan, doğru yolu arayıĢ içinde olan Hakk‟a meyyal kiĢilere 

yapılıyordu.
107

 Mesela ilk iman edenler arasında yer alan Hz. Ebu Bekir ve Hz. Osman, daha 

önceden Rasulullah‟ın arkadaĢı idiler.
108

Hz. Ebu Bekir sadece kendisi iman etmekle de 

kalmamıĢ; yakın dostlarına Müslüman olduğunu açıklamıĢ, onları da Ġslâm‟a girmeye, Allah‟a 

ve O‟nun elçisine imana çağırmıĢtır. Nitekim Hz. Osman, Zübeyr b. Avvam, Abdurrahman b. 

Avf, Sa‟d b. Ebû Vakkas ve Talha b. Ubeydullah, Ebû Bekr‟in daveti üzerine Müslüman 

olmuĢlardır. Ebû Bekir bu Ģahısları Hz. Peygamber‟in huzuruna götürmüĢ onlar da islâmı 

kabul edip namaz kılmıĢlardır.
109

 

Hz. Peygamber Cenâb-ı Hakk‟tan aldığı “En yakın akrabalarını inzar et”
110

 emri üzerine 

açıkça Ġslâm‟a davet etmeye, yakın akrabalarından baĢlayarak tüm KureyĢ‟e, daha sonra da 

diğer kabilelere tebliğde bulunmaya baĢladı.  
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Yakın akrabalar, dıĢ çevreyle irtibatı kolaylaĢtıran bir halka olduğu gibi, aynı zamanda, 

tebliğ ve iletiĢim çalıĢmalarında büyük bir destek olma gücüne de sahiptir.Bu yüzden tebliğ 

sürecinde bu durum göz önünde bulundurulmalıydı. Bu ayetin nazil olması üzerine Hz. 

Peygamber bir ziyafet tertipleyerek yakın akrabalarından otuz veya kırkbeĢ kiĢiyi evine davet 

etti ve onlara inzâr ve tebĢirde bulundu.
111

 Ancak akrabalarından müsbet bir cevap çıkmadı. 

Hz. Peygamber Hicr suresinin 94. ayeti nazil olunca Safa tepesine çıkmıĢ, bütün yakın 

akrabalarını ve KureyĢlileri çağırarak “Ey Ka‟b b. Lüeyoğulları! Nefislerinizi ateĢten koruyun. 

Ey HaĢimoğulları nefislerinizi ateĢten kurtarın…”
112

 diye hitap ederek “ Size Ģu dağın ardında 

bir grup süvarinin gelmekte olduğunu haber versem beni tasdik eder misiniz?” diye sorunca 

onların “evet” cevabı üzerine “ Öyleyse ben sizler için Ģiddetli bir azaba karĢı sizi uyaran 

peygamberim.”deyince amcası Ebu Leheb ; “yazıklar olsun bizi bunun için mi topladın?” 

diyerek oradaki topluluk üzerinde olumsuz bir etki uyandırmıĢtır.
113

 Ebu Leheb ve eĢinin 

olumsuz tavırlarıyla ilgili açıklamalar kaynaklarda geniĢçe yer almaktadır. Yakın akrabalardan 

gelen bu tepkiye cevap olarak, Kur‟an‟da ismi zikredilen Ebu Leheb için çok sert ifadeler 

kullanılmıĢtır. Tebbet suresinin bu sebeple nazil olduğu bilinmektedir.
114

  

Naklettiğimiz bu çağrıda, çağrıya muhatap olan herkesin Rasulullah‟ın dürüst ve sözüne 

güvenilen bir kimse olduğu konusunda hemfikir olduğunu peygamberliğini ifade etmeden 

önce herkesin kendisini tasdiklemesinden anlayabiliriz. 

 

 

b- MüĢriklerin Hz. Peygamber’in Güvenilirliğine Yönelik Ġtirafları 

 

Hz. Peygamber risalet öncesi dönemde putlardan nefret etmiĢ, putlar adına düzenlenen 

bayramlara kendiliğinden iĢtirak etmemiĢ ve onlar adına kurban kesmemiĢ, putlar üzerine 

yemin etmemiĢ ve Kâbe'yi çıplak tavaf etmeyerek daha sonra peygamberliği döneminde 

getirdiği prensiplere aykırı davranıĢlarda bulunmamıĢtır. Bundan dolayıdır ki, Rasûlullah, 

                                                 
111Ġbnü‟l Esîr, Kâmil,  II/61;  Ġbn Kesîr, Bidâye, III/39-40;  

 

112 Müslim, Ġman, 348 
 

113 Buhârî, Tefsîru Sureti‟t- Tebbet,2 
 

114 Taberî, Tarîh, II/318-319 

 



 31 

peygamberliği döneminde geçmiĢiyle tenkid edilmemiĢtir.
115

 Nitekim, Kur'ân-ı Kerim'de bu 

konu Ģöyle dile getirilir: "Ben bundan önce bir ömür boyu içinizde durmuştum. Hâlâ akıl 

erdiremiyor musunuz?"
116

   

Hz. Peygamber aleni davetin ilk günlerinde yukarıda da zikrettiğimiz gibi ; "Ey 

Muhammed! Artık sana buyrulanı açıkça ortaya koy, puta tapanlara aldırış etme!"
117

 âyetinin 

inzal buyrulmasından sonra kavmine yönelttiği Safa tepesindeki çağrının ardından"Biz Senin 

yalan söylediğini hiç bilmiyoruz." diyerek Rasûlullah'ı tasdik etmek üzere iken basit hesaplar 

peĢinde koĢan bazı insanların tutumları, aleni davetin ilk günlerde arzu edilen hedefe 

ulaĢmasına engel olmuĢtur.  Bilhassa dikkat edilmesi gereken bir baĢka konu, güvenilirliği ile 

toplumun gönlüne taht kuran Hz. Muhammed (sav)'in davetini engellemek için toplumun ileri 

gelenleri ellerinden geleni yapmaktan geri durmamıĢlar ve hatta kendisinde bulunması 

mümkün olmayan sıfatları bile O'na isnat etmekten çekinmemiĢlerdir. Ancak O'nun geçmiĢini 

çok iyi bilenler O'nun dürüstlüğünü itiraf etmekten kendilerini alamamıĢlardır. Nitekim Nadr 

b. el-Haris; "Muhammed aramızda kendisinden memnun olduğumuz, doğru sözlü, emanete 

riayet eden birisi iken, bize peygamberliğini bildirince O'na sihirbaz dediniz. Hayır! Vallahi 

O, sihirbaz değildir..."
118

  diyerek Allah Rasûlü'nün güvenli bir kiĢi olduğunu ifade etmiĢtir. 

Yine Hz. Peygamber'in azılı düĢmanlarından olan Utbe b. Rabia bile Rasûlullah'ın davasının 

basit bir dava olmadığını ve amacının ise dünyalık olmadığını dile getirmiĢtir.
119

 

 Mekke MüĢriklerinin, Rasûlullah'ın Ġslam daveti karĢısında O'nu davasından 

vazgeçirmek için mal, mülk, makam ve mevki gibi dünyalık teklif etmeleri ve Rasûlullah'ın 

her defasında bu teklifleri reddetmesi, O'nun bu dünya nimetlerine meyletmemesi, 

Rasûlullah'ın hem davasının büyüklüğünü ortaya koymuĢ, hem de çevresindekilere güven 

telkin etmiĢtir.
120
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 Rasûlullah döneminde, harp sonunda alınan esirler bile güven içinde olmuĢlardır. 

Nitekim O'nun talimatıyla esirlere iyi muamele edilmiĢ, yedirilmiĢ, içirilmiĢ, giydirilmiĢ ve 

her türlü ihtiyaçları giderilmiĢtir.
121

 Hatta Rasûlullah, harp anında ve harp sonunda eman 

isteyenlere eman vererek herkesin güven içinde olabileceğini göstermiĢtir. Nitekim Mekke 

Fethi günü öldürülmesini istediği kimselere istisnaları olmakla birlikte eman vererek onların 

hayatlarını bağıĢlamıĢtır.  

Hz.Peygamber, en doğru insandı, O‟nun dostları bir tarafa, baĢ düĢmanları bile 

doğruluğunu itiraf etmekten kendilerini alamamıĢlardır. Getirdiği dini yalanlamıĢlar, ama onu 

yalanlayamamıĢlardır. Bu hususta Ġslâmın meĢhur baĢ düĢmanı Ebu Cehil‟in iki itirafını 

nakletmek yeterlidir: Ebu Cehil bir defasında ona (s.a.s.) Ģöyle demiĢti: “Ey Muhammed! Biz 

seni yalanlamıyoruz; çünkü sen bize göre doğru bir kimsesin. Ama biz senin getirdiklerini 

yalanlıyoruz.” ĠĢte onun bu konuĢmasından sonra aĢağıdaki ayet nazil olmuĢtur:
122

  

“Onların dediklerinin hakikaten seni üzmekte olduğunu biliyoruz. Aslında onlar seni 

yalanlamıyorlar fakat bu zalimler bile bile Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Senden önce de 

birçok elçi yalanlandı. Kendilerine yardımımız gelene kadar yalanlanmaya ve incitilmeye 

katlandılar. Allah 'ın sözlerini değiştirecek kimse yoktur. Bu elçilerin haberi sana da gelmiştir. 

123
 

Bu ayet-i kerimenin nüzul sebebi olarak aktarılan rivayetlerin bir diğeri ise 

Ģöyledir:Ahnes b. ġureyk yalnız oldukları bir zamanda, Ebu Cehil‟e hitaben, “Ya Ebu‟l-

Hakem, Ģurada senden ve benden baĢka kimse yok. Doğru söyle, Muhammed bu 

peygamberlik davasında sadık mıdır, yalancı mıdır?” diye sordu. Bu soruya Ebu Cehil‟in 

cevabı çok açıktır: “Vallahi Muhammed sadıktır, doğrudur. O, hayatında hiç yalan 

söylememiĢtir.”  Ebu Cehil'in bu sözü üzerine o adam: 

 “Sizi, Ona uymaktan alıkoyan Ģey nedir?” diye sordu. Bunun üzerine Ebu Cehil, o adama: 

“ġimdiye kadar biz ve HaĢim oğullan Ģan ve Ģeref hususunda yarıĢır ve mal çokluğu ile 

övülmede de çekiĢip dururuz. Onlar hacılara yemek yedirdiklerinde, biz de yedirdik. Onlar 

hacılara su dağıttıklarında, biz de su dağıttık. Onlar  Kabe‟nin perdedarlığını  üstlendiler,  biz 
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de üstlendik. Onlar insanlara bir Ģeyler verdiler ve iyilik ettiler, biz de verdik ve iyilik ettik. 

Develer üzerinde, karĢılıklı diz çöküp yarıĢ atları gibi yarıĢtık durduk. Daha sonra onlar bize, 

“Bizden (kendisine gökten vahiy gelen) bir Peygamber gönderildi” dediler. Biz onlara nereden 

bir Peygamber getirelim? Allah'a yemin ederim ki, bundan dolayı biz ona asla inanmayız ve 

tabi olmayız” cevabını verdi.
124

  

KureyĢ reislerinden olup ona muhalefetin bir baĢka cephesini oluĢturan Ebu Süfyan‟ı, 

ticaret gayesiyle memleketinde bulunduğu Rum Meliki Hirakl‟in “Hayatında hiç yalan 

söylediğini duydunuz mu?” sorusuna “Hayır, onu hiç birimiz yalan söylerken duymadık”
125

 

Ģeklinde cevap vermeye zorlayan da Hz. Peygamber‟in doğruluk hususunda çevresi üzerinde 

sağladığı mutlak itimattır. 

Mekkeliler, kendisine kıymetli eĢyalarını teslim ederlerdi. Hz. Muhammed, bu 

emanetlere asla ihanet etmez ve sahiplerine sağlam bir Ģekilde iade ederdi. O, emanetlere en 

zor anında bile hainlik yapmamıĢtır. Bilindiği üzere Medine‟ye hicret edeceği gece müĢrikler, 

öldürmek maksadıyla onun evini kuĢatmıĢlardı. Evini terk etmeden önce, yanında bulunan 

emanetleri Hz. Ali‟ye teslim etmiĢ ertesi gün sahiplerine vermesini istemiĢtir.
126

 Burada dikkat 

çekici husus, Hz. Muhammed‟in Hz. Ali‟ye teslim ettiği bu malların müĢriklere ait olmasıdır. 

Çünkü o sırada Müslümanlar Medine‟ye hicret etmiĢlerdi. Mekke‟de sadece birkaç Müslüman 

kalmıĢtı. ĠĢte bu davranıĢ bile Hz. Muhammed (s.a.s.)‟in son derece güvenilir bir insan 

oluĢunun delilidir. O en hassas zamanlarda dahi kesinlikle emanete ihanet etmemiĢtir. 

Hz. Peygamber, gençlik yıllarından beri tâcir olan amcası Ebu Tâlib‟e ticarî hayatında 

yardımcı olmuĢ, amcasının yaĢlandığı yıllarda, kendisi de bazı ticari giriĢimlerde bulunmuĢtur. 

Kaynaklarımızdan onun Mahzum kabilesinden Sâib b. Abdullah adında bir Mekkeli ile ticari 

ortaklık yaptıklarını öğrenmekteyiz. Nitekim Sâib, Mekke‟nin fethinde Hz. Peygamber‟in 

huzuruna getirildiğinde, onun çok iyi bir ortak olduğunu, aralarında herhangi bir problem ve 

husumet yaĢanmadığını itiraf etmiĢtir.
127
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c- Ġlk Sahabîlerin Müslüman Olmalarında Güven Unsuru 

 

Hz. Peygamber tebliğle görevlendirildiğinde kendisini ilk tasdik eden eĢi Hz. Hatice 

olmuĢtur.
128

 Yine onun peygamberliğini tasdikleyenler ilk aĢamada çocukları ve onu yakînen 

tanıyan ev halkının diğer üyeleri Hz. Ali, Zeyd bin Harise ile çevresindeki dostlarıdır.
129

 Hz. 

Peygamber‟in risaletini ilk kabul eden kimselerin en yakınları olması tesadüfî değildir. Çünkü  

Hz. Peygamberi en iyi tanıyan kimseler onlardır ve tereddütsüz kabulleri ona duydukları 

güvendendir.
130

Daha önce de belirttiğimiz gibi ilk vahyin geliĢinden sonra heyecan yaĢayan 

Hz. Peygamber‟e Hz. Hatice‟nin; “Sen doğru söylersin, emanete riayet edersin…”demesi ona 

olan güvenini açıkça ortaya koymaktadır. 

Hz. Cafer, Peygamberimizin amcası Ebu Tâlib‟in oğlu, Hz. Ali‟nin abisidir. 

Mekkelilerin baskıları sonucu HabeĢistan‟a hicret ettiklerinde Cafer b. Ebû Talib‟in NecaĢî‟ye 

hitaben söylediği Ģu sözler, bir genç olarak hem onun bilgi ve özgüvenini, hem de Allah 

Rasulüne duydukları güveni ortaya koymaktadır: 

“Ey Kral! Biz putlara tapan, ölü eti yiyen, her türlü fuhĢiyatı yapan, akraba iliĢkilerini 

koparan, komĢuya kötü davranan cahil bir toplum idik. Bizden güçlü olan, zayıf olanı yerdi. 

ĠĢte Allah bize içimizden nesebini, doğruluğunu, güvenilirliğini ve iffetini bildiğimiz bir Rasûl 

gönderinceye kadar bu haldeydik. Oysa gönderilen bu Rasûl, bizi, Allah‟ı birlemeye, O‟na 

kulluk etmeye, O‟ndan gayrı babalarımızın taptığı taĢ ve putları terketmeye çağırdı. Bize 

doğru sözlülüğü, emaneti yerine getirmeyi, akrabalarla iliĢkileri devam ettirmeyi, iyi 

komĢuluğu, haramlardan ve kan dökmekten el çekmeyi emretti ve bizi fuhĢiyattan, yalan sözle 

Ģahitlikten, yetim malı yemekten, iffetli hanımlara iftira etmekten yasakladı. 

Bize yalnızca bir Allah‟a kulluk etmemizi ve O‟na hiçbir Ģeyi Ģirk koĢmamayı emretti, 

namazı, zekatı ve orucu emretti. Daha baĢka Ġslâm emirlerinden saydıktan sonra devamla “Biz 
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de onu derhal tasdik ettik, ona inandık ve Allah‟tan getirdiğine uyduk. Yalnızca Allah‟a kulluk 

ettik ve O‟na hiçbir Ģeyi Ģirk koĢmadık. Onun bize haram kıldığını haram, helal kıldığını da 

helal kıldık...”
131

 

Bu savunma neticesinde HabeĢistan NecâĢisi Müslümanları müĢriklere teslim 

etmemiĢtir. 

Burada Cafer b. Ebî Talib‟in vurguladığı husus, Rasulullah‟ın asil, dürüst ve güvenilir 

bir özelliğe sahip oluĢu ve müĢrik temsilcilerinin de bu sözleri yalanlamamalarıdır.
132

 

Gerçekten de Hz. Cafer‟in çok veciz bir Ģekilde ifade ettiği gibi, Hz. Peygamber, asırlardır 

süregelen bir cahiliyye toplumunu, 23 yıllık risaleti süresince asr-ı saâdet toplumuna 

çevirmeyi baĢarmıĢtır. Allah‟ın hidayeti ve Hz. Peygamberin tezkiyesi neticesinde cahiliyye 

döneminin zorba ve müĢrik insanlarının, çok kısa sürede gerçekleĢen bu toplumsal değiĢimle, 

nasıl örnek bir nesil olduklarına tarih Ģahittir. ĠĢte bu sebeple olmalıdır ki, bazı usulcülerimiz, 

“Rasûlullah (s)‟ın nübüvvetini isbat için hiçbir mucize olmasa dahi, sadece onun ashabı bile 

(bunun isbatına) yeter” demiĢlerdir.
133

 

 Hz. Peygamber müĢriklerin eza ve cefalarına dayanamayan Müslümanların 

HabeĢistan‟a hicretlerinden sonra kendisi hicret etmeyenlerle birlikte Mekke‟de kalmıĢtı. Hz 

Peygamber‟in beraberindeki bu insanlar, onun da kendileri gibi eza ve cefaya maruz kaldığını 

biliyorlardı. Müslümanların bütün bu zor Ģartlara rağmen Rasulullah‟ı yanlarında görmeleri 

onlara hem güç hem de güven veriyordu. Örneğin Bilal, Ammar, Habbab ve Süheyb gibi 

kimselerin kızgın kumlara yatırılmalarına, dövülmelerine, ateĢlerde yakılmalarına, mallarına el 

konulmasına,
134

Ebu Bekir, Osman, Sa‟d b. Ebî Vakkas gibilerin de öldürülmek ve boğulmak 

istenmelerine rağmen inançlarında sebat etmeleri onların Hz. Peygamber‟e duydukları sevgi 

ve güvenin sonucudur. Çünkü Hz. Peygamber onların maruz kaldıkları sıkıntılar karĢısında 

daima ashabının yanında bulunmuĢ, onlara sabır tavsiye etmiĢtir.Onun bu davranıĢı ashabı 

tarafından takdirle karĢılanmıĢ  ve ashabının ona olan güveninin artmasını sağlamıĢtır.
135
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Yine HabeĢistan‟a hicret eden Müslümanları geri getirmek üzere gidip elleri boĢ dönen 

müĢriklerin, Mekke‟de kalan müslümanlara uyguladıkları boykot üzerine,
136

 Ebu Tâlib 

mahallesine çekilen Müslümanların, bu kararın dayanılmaz sonuçlarına ve tüm imkansızlıklara 

rağmen Hz. Peygamber‟in yanında yer almaları ve onu terk etmemeleri ashabın Rasulullah‟a 

olan sadakat ve güvenindendir.
137

 

 

 

2-MEDĠNELĠLERĠN GÜVENĠLĠR BĠR LĠDER ETRAFINDA 

TOPLANMASI 

 

Hz. Peygamber güven duygusunu toplumun her kesimine yaymaya çalıĢmıĢtır. Anne 

babanın çocuğa, çocuğun anne babasına, eĢlerin birbirlerine, iĢçinin iĢverene, satıcının 

müĢteriye güven duyduğu bir toplum sağlıklı bir yapıya kavuĢmuĢ olur. Toplumda güven 

duygusu ortadan kalkacak olursa insanlar Ģüphe içerisinde yaĢamaya mahkum olur, manevî 

bağlar zayıflar, saygı, sevgi, hürmet gibi kavramlar ortadan kalkar.
138

 Rasulullah‟ın ortaya 

koyduğu güven merkezli Medine toplumunda barıĢ, yardımlaĢma, dostluk duyguları hakim 

olmuĢ, insanlar saygı ve sevgi ile birbirlerine bağlanarak insanlığa model bir yapı ortaya 

koymuĢlardır. 

Hz. Peygamber‟in Medine‟ye hicretinden sonra Medineli Müslümanların ona tabi 

olmaları, aralarındaki daha önce yaĢanmıĢ anlaĢmazlıkları unutarak onun etrafında 

toplanmaları, Evs ve Hazrec‟lilerin Rasulullah‟a duydukları  güvenden kaynaklanmaktadır. 

Nitekim kardeĢ olan iki kabile Evs ve Hazrecin, barıĢ adına ortaya atacakları teklif bile 

itimatsızlığa neden olurken, Mekke‟den gelen bir lider etrafında toplanmaları ona olan 

güvenlerinin sonucudur.
139

 

 Hicretin I. yılında Medine‟de yapılan nüfus sayımı neticesinde elde edilen sonuçlara 

göre Medine‟de, 1500 Ġslâm hanesi
140

 dıĢında, Ġslamiyet‟i kabul etmemiĢ müĢrik Araplar ile üç 

                                                 
136 Ġbn HiĢâm, I/375-380 
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kabile halinde Yahudiler bulunuyordu. Aynı sınırlar içerisinde yaĢayan ve Ġslâm devletinin 

tebaası halinde bulunan bu insanlar topluluğunun inançları farklı bile olsa, düzen ve disiplinin 

sağlanması, refah ve saadetin temini, toplum fertleri arasında kaynaĢmanın sağlanabilmesi 

için, bu insanların müĢtereken kabullenecekleri bazı esasların konulması, devletin 

uygulayacağı siyaset ve idare tarzının belirlenmesi gerekiyordu.
141

  

Mekke‟den Medine‟ye hicretin gerçekleĢtiği ilk günlerde sosyal hayat yönüyle son 

derece önemli iki eylem vardır. Bunlardan birincisi Mekke‟de baĢlayan Ġslâm kardeĢliğinin 

devamı olan Muhacir-Ensar kardeĢliği, ikincisi ise Medine toplumunu oluĢturan gruplarla 

yapılan Medine sözleĢmesidir. 

Yine Rasûlullah'ın Medine‟ de mescidin inĢası, kardeĢliğin tesisi (Muahat) önce 

Müslümanlar arasında yakınlaĢmayı, muhabbet, sevgi, yardımlaĢma ve güveni sağlayan 

önemli birer adım olmuĢtur. Ayrıca Medine'de meydana getirilen siyasi yapı, devlet halk 

iliĢkisini ve karĢılıklı güveni sağlamıĢ; toplumdaki Yahudi, müĢrik ve münafık unsurlar, 

Müslümanlar arasındaki yakınlaĢmayı, birlik ve beraberliği bozamamıĢtır. Medine devlet 

baĢkanı sıfatıyla Rasûlullah da müslim ve gayr-i müslim halka anayasa çerçevesinde hak, 

adalet ve eĢitlik ilkesine göre hareket etmiĢtir. Ancak geliĢen olaylar dikkate alındığında 

Medine devletinin oluĢturduğu güvene rağmen Yahudi ve münafıklar Müslümanlara ve devlete 

karĢı tavır almıĢlar, topluma fitne ve fesat tohumları saçmıĢlar, fakat yaptıkları bu ihanetler 

toplumda kendilerinin sonunu hazırlamıĢtır.  

Rasûlullah toplumun lideri olarak alacağı kararlarda halkı devre dıĢı bırakmamıĢ, 

istiĢareyi ön plana almıĢ, alacağı kararlarda Ģahsını, ailesini ve çevresini değil, toplumun ve 

devletin menfaatlerini dikkate almıĢtır. Nitekim Rasûlullah' ın toplumun lideri olarak bu 

Ģekilde davranıĢı toplumda huzur ve güven ortamının oluĢmasını sağlamıĢtır. 

 

 

a- Muâhat 

 

Müslümanlar  arasındaki Mekke‟ de baĢlayan eĢitlik, hakta birleĢme esasına dayanan 

kardeĢlik, tamamen aynı ideal etrafında birleĢme görünümü arz eder. Medine‟ ye hicretten 
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sonra gerçekleĢen Muhacir-Ensar kardeĢliği de, aynı duyguların aynı esasa dayalı olarak 

devamıdır. Her iki kardeĢlik de toplum hayatı bakımından son derece önemli sonuçlar ortaya 

çıkarmıĢtır. 

Cahiliye Arapları arasında toplum fertlerini bir arada tutan, birlik ve beraberliği 

sağlayıcı, kan bağından baĢka herhangi bir unsur yoktur. Hz. Peygamber‟in gerçekleĢtirdiği 

Muhacir-Ensar kardeĢliği, kan bağı yerine insanları birleĢtirici baĢka kriterler koyma, toplum 

fertleri arasındaki birlik ve beraberliği sağlama gayesinin görüntüsü olmuĢtur. 

Bir anlamda Ġslâm‟ın müminleri kardeĢ sayma prensibinin tatbiki olan sözkonusu 

kardeĢlik, her Ģeyden önce Mekkeli muhacirlerin Medine‟ye ısınmasını sağlamıĢ, evlerinden, 

çoluk çocuklarından, hısım akrabalarından, doğup büyüdükleri çevreden ayrı düĢen 

muhacirlerin içlerindeki gariplik duygusunu gidermeye yardımcı olmuĢtur. Ayrıca KureyĢ‟in 

düĢmanı olan Hz. Peygamber ve beraberindeki müminleri bağırlarına bastıkları için KureyĢ‟in 

tepkisini toplayan Ensar için de destek ve güç oluĢturmuĢtur. 

Bu dönemde yeni kurulmakta olan devletin gelirleri, Müslümanlar arasında toplumsal 

güvenliği sağlayacak miktarda değildi. Medine‟den göç eden muhacirlerin barınacak evleri 

olmadığı gibi geçimlerini temin edecek iĢleri de yoktu. Bu durumda Rasulullah diğer 

sebeplerin yanı sıra muhacirlerin maddî durumunu da düzeltmek üzere bu kardeĢlik 

antlaĢmasını yapmayı düĢündü .Bu antlaĢma tamamen gönül rızasına dayanıyordu.Buna göre 

anlaĢmaya katılan Ensar‟dan herkes anlaĢmalı kardeĢini evinde barındıracaktı. Bu anlaĢma Hz. 

Peygamber‟in Medine‟ye varıĢından yaklaĢık beĢ ay kadar sonra oldu ve bunun için her iki 

tarafın katıldığı bir toplantı yapıldı. Varılan anlaĢmaya göre 186 Muhacir ailesi aynı sayıdaki 

varlıklı Ensar ailesinin yanına yerleĢtirildi.
142

Ensar hurma bahçelerinin Muhacirlerle 

aralarında taksim edilmesini istemiĢse de Hz. Peygamber buna sıcak bakmadı. Ardından Ensar 

Muhacirlerle bahçelerinde birlikte çalıĢıp mahsule ortak olmayı teklif edince, bu teklif 

Muhacirler tarafından kabul edildi.
143

 Bu arada anlaĢmalı kardeĢinin iĢinde çalıĢmayıp ticarete 

atılanlar da vardı.
144

Bu Ģekilde Medine‟ye göç eden müminler, bu yerin iktisâdî yapısına da 

alıĢtırılmıĢ oldular. 

                                                 
142 M.Hamidullah, Ġslam Peygamberi, I/195-196 
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Hz. Peygamber Muhacirlerle Ensar arasındaki kardeĢliği tesis ederken, her iki taraftan 

adam öldürenlerin gerektiğinde diyetlerini vermeyi, esir düĢenlerin fidyesini ödemeyi ve 

ortaya çıkan anlaĢmazlıklarda birbirlerinin aralarını düzeltmeyi yazılı metinle tesbit etmiĢtir. 

Yalnızca bu durum bile, Asr-ı Saâdetteki sosyal yaĢamın parlak bir sayfasıdır. Ġnsan hakları 

yönünden sağladığı huzur ve güven ortamı, milâdî yedinci asrın ilk çeyreği içinde gerçekten 

ileri bir atılımdır.
145

 

Bu kardeĢliğin toplumsal açıdan diğer bir yararı ise fertler arasındaki maddî-manevî 

yardımlaĢmayı sağlamasıdır. Bu durum uygulamada verasete kadar ulaĢmıĢtır. Ancak zaman 

içinde bu hüküm kaldırılmıĢtır. 

AntlaĢmanın H. 7. senede Hayber‟in fethine kadar devam ettiği görülür. Hayber 

seferinden dönünce Muhacirler Ensar‟a ait bahçelerden tamamıyla çekildiler. ġüphesiz ki bu 

tarihten önce durumlarını düzeltip anlaĢmalı kardeĢlerinden ayrılanlar da olmuĢtur.
146

 

 

b- Medine SözleĢmesi 

 

Milâdî 622 yılında Mekke‟den Medine‟ye gerçekleĢen hicret olayı ile insanoğlunun 

mücadelelerle geçen uzun tarihinde yepyeni bir sayfanın açıldığını müslümanlarla birlikte 

yabancı araĢtırmacı ve yazarlar da kabul ederler. Bu önemli olayın en önemli ayrıntısı; ilk 

insan toplumundan baĢlayarak o güne gelinceye kadar aralıksız süren siyâsî ve toplumsal 

mücadelenin belki de ilk defa halkın desteğine sahip geniĢ kapsamlı bir devrimle baĢarıya 

ulaĢması ve yepyeni bir siyasi örgütlenme modelini ortaya çıkarmasıdır.
147

 Yeni teĢekkül eden 

“Ġslam devleti” bir yandan siyasal, ekonomik, sosyal, ahlâkî ve kültürel her alanda köklü 

değiĢiklikler iddiasında iken, diğer yandan dünya coğrafyasının her yanında, siyasal baskılar 

ve ekonomik sıkıntı içerisinde yaĢayan bütün sosyal, etnik ve ekonomik katmanların tam 

desteğini kazanmıĢtı.Her türlü hukukî ve ekonomik ayrıcalığı elinde bulunduran Mekke hakim 

güçleri , aĢağıdan gelen bu devrimci dalgaya karĢı koymak üzere tedbirler alsalar da, 

Medine‟den sağlanan destek sayesinde Ġslâmiyet kısa zamanda yayıldı.
148
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Medine sözleĢmesi ilk bakıĢta siyasî görünüm arz eden bir vatandaĢlık antlaĢmasıdır. 

Medine‟ye herhangi bir saldırı olduğu takdirde, savunmasına Yahudilerin de katkılarını 

sağlamak, hiç değilse KureyĢle iĢbirliği yapıp Müslümanlara zarar vermelerini engellemek 

gayesiyle yapılmıĢtır.
149

 

Allah Rasulü (s.a.v.) Medine‟ ye göç etmekle her Ģeyin yolunda gitmeyeceğinin 

bilincindeydi. KureyĢ‟ in peĢlerini bırakmayıp er veya geç kendilerine saldıracaklarından 

emindi. Ayrıca Medineli Yahudilerin Mekkeli müĢriklerle ticaret sayesinde geliĢtirdikleri 

yakınlığın da farkındaydı. O nedenle bu baĢarılı antlaĢmayı yapmakla bir taraftan aynı Ģehirde 

yaĢayan insanlar arasında yakınlaĢma sağlayarak güvenli bir ortam hazırlamaya, öte yandan 

ise Yahudilerin düĢmanla birlik olup müminlere zarar vermelerini veya savaĢ anında 

arkalarından vurmalarını engellemeye çalıĢmıĢtır. 

Bu sebeplerin yanı sıra ülkede, Ġslâmî kavram ve anlayıĢlara göre, dünyevî bir baĢkanın 

fonksiyonlarını icra edebilecek, Ġslâm' ı gereği gibi bilen Hz. Peygamberden baĢka kimse de 

bulunmuyordu. Ayrıca tarih Ģunu gösteriyordu ki, devlet baĢkanları ve çeĢitli kademedeki 

idareciler, izinden gidecekleri örneklere muhtaç olagelmiĢlerdir. Üstelik o devrede insanlık 

alemi, gerek dinî gerekse sosyal alanda ıslahat ihtiyacı içinde kıvranmaktaydı. ġayet her Ģey 

mutlak yetkileri elinde tutan devlet baĢkanlarının keyif ve takdirine bırakılsaydı, bu durum, 

insanlığa anarĢiden daha beter bir kötülük bulaĢtırabilirdi.
150

  

Bu aĢamada Hz. Peygamber halli zarurî siyasî meselelerle ilgilenmeye koyuldu. 

Kendisi ile müminlerin karĢılıklı hak ve vazifelerinin belirlenmesi, Ģehrin, Müslüman olmayan 

Arap ve Yahudi kesimi ile anlaĢma yapılması, ülkenin tanzimi, yabancılarla münasebetlerin 

düzenlenmesi, bu yeni ülkede oluĢan siyasî topluluk mensuplarına, devlet baĢkanı sıfatıyla Hz. 

Peygamber tarafından, malî, kazaî ve askerî iliĢkilerde sahip oldukları haklar ve vecibelerin 

gösterilmesi gerekiyordu. Müslüman ve gayri Müslimlerle de istiĢareler yaptıktan sonra 

Muhacirîn ve Ensarın, Ensar ile anlaĢmalı olan diğer Arap kabilelerin ve Yahudilerin ileri 

gelenlerinin temsilcilerini, Hz. Enes‟in evinde toplayarak anayasa diyebileceğimiz bu metni 

yazdırdı.
151

 

                                                                                                                                                         
 

149 Mücteba Uğur, “Asr-ı Saâdet‟te Sosyal Hayat”, Bütün Yönleriyle Asr-ı Saâdette Ġslam,I/140 

 

150 M. Hamidullah, Ġslam Peygamberi, I/189 

 

151 Ġbn Kesîr, Bidâye, III/224-226; M.Hamidullah, Vesâik, s.15-21 



 41 

Bu yasanın kendi kendisini “kitâb” olarak isimlendirmesi ve baĢtan sona ele 

alındığında sekiz defa “sahife” ( varak, vesika, yazılı kanun)diye tavsifi “uyulması gereken 

yazılı kaideler manzumesi” doğrultusunda düĢündürücüdür.
152

 Esasen bu isimlendirmenin 

Kur‟an-ı Kerimde geçen ve peygamberlere indirilen ayetlerin teĢkil ettiği “Kitap ve Sahife”leri 

çağrıĢtırması, bağlayıcılığı yüksek hukukî kaideler fikrine yol açmakta, neticede insanların 

siyasî-idari münasebetlerini düzenleyen bu kurucu anayasanın itibar ve önemi ortaya 

çıkmaktadır.
153

 

Toplumsal kökenleri birbirinden bu kadar farklı unsurları bir araya getirip yepyeni bir 

yapılanmayı gerçekleĢtiren temel faktör, kuĢkusuz Hz. Muhammed (s.a.v) „in kiĢiliğiydi. O 

son peygamber olarak son ilahî mesajı tebliğ etmiĢti. Manevî etkinliği ile de insanların 

kabulüne sunduğu bu sistem çok kısa zamanda yankı bulmuĢ, Arap yarımadasının her yanına 

sıçramıĢtı. Belki hala sosyoloji böylesine hızlı toplumsal bir değiĢmenin nasıl olur da bu 

kadarcık kısa zamanda gerçekleĢtiğini tam olarak açıklayabilmiĢ değildir.
154

 

“Kitab”ın ilk maddesinde KureyĢli ve Medineli Müslümanlar bunlara tabî olanlar, 

onlara sonradan katılmıĢ olanlar ve onlarla beraber cihad edenler için hazırlandığı ve bu 

zümrelerin diğer insanlardan ayrı bir ümmet (camia) teĢkil ettiği belirtilmektedir.
155

 Buna göre 

hayat tarzları birbirinden farklı, kendi aralarında kavgalı kabilelerin yanı sıra, Müslümanlarla 

dinî veya sosyal alanda herhangi bir ortak tarafı bulunmayan Yahudi kabilelerden teĢekkül 

etmesi dolayısıyla bazı araĢtırmacılar kurulmakta olan devlete ilk yıllar itibariyle “Medine 

BileĢik Devleti”, “konfederasyon”
156

 tabirini kullanmaktadırlar. 

47 veya 52 madde olarak iki tasnifi yapılan sahifenin, devletin unsurları ve 

fonksiyonları açısından önemli maddeler ihtiva ettiği görülmektedir.
157

 

Vesikaya göre
158

; 
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Medineli Müslümanlarla gayri Müslimler dıĢ tehlikeler karĢısında bir araya gelme ve 

askeri yardım yükümlülüğünü üstlenmiĢlerdir.
159

 

Ülke unsuru üzerinde durulmuĢ, Ģehir devletlerinin dokunulmaz ve kutsal sayılan arazi 

ve sınırları özel bir dikkatle belirtilmiĢtir.
160

 

Ġnsan unsuru yeni bir yapıya kavuĢturulmuĢ, o zamana kadar kabile anlayıĢına dayalı 

sosyal yapı yerine insan olgusu ve onun seçimine dayanan bir yapı öngörülmüĢtür. Buna göre 

dili, dini, ırkı ne olursa olsun sırf insan olması dolayısıyla bu siyasî yapıya üye olan kiĢiler 

haklar kazanma, sorumluluk yüklenme imkanına sahip olabilmektedirler.
161

 

Gayri Müslimlere kendi hukuk kurallarına uyabilme serbestisi tanınmakta,
162

 ancak 

tarafların üzerinde anlaĢamadıkları bir davanın çözümü için nihâî merci olarak, Hz. 

Peygamber‟e baĢvuracakları belirtilmektedir.
163

 

Bu vesika ile ortak ümmeti (millet) oluĢturan üyelerin malî yükümlülükleri 

gösterilmiĢ
164

; herhangi bir savaĢ durumunda kumandanlık meseleleriyle ilgili malî yüklerin 

nasıl karĢılanacağı hususu belirtilmiĢtir.
165

 

Vesika‟da müminlerin bir cemaat teĢkil ettikleri belirtildikten sonra, her iĢte dayanıĢma 

içinde oldukları, hak ve görevlerde ortak prensiplere bağlı oldukları vurgulanmakta, 

Medine‟deki bütün kabileler ayrı ayrı sayılarak, hepsinin ortak ödemelere, müminler arasında 

makul görülen esaslara ve adalet ölçülerine göre katılacakları ifade edilmektedir.
166

Ayrıca 

müminler içlerinden hiçbirini borca batmıĢ bir biçimde bırakmayacaklar,
167

 birbirlerinin 

aleyhinde bir anlaĢma yapmayacaklardır.
168
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Takva sahibi müminler, kendi aralarında haksız bir fiil, hakka tecavüz tasarlayan veya 

müminler arasında karıĢıklık çıkarma kastını taĢıyan kiĢiye karĢı olacaklar ve bu kimse 

onlardan birinin evladı bile olsa, hepsinin elleri onun aleyhinde kalkacaktır.
169

 

Allah‟a ve ahiret gününe inanan, bu sahifenin muhteviyatını kabul eden bir müminin 

bir katile yardım etmesi ve ona sığınacak yer temin etmesi doğru değildir; ona yardım eden ve 

ona sığınacak yer gösteren, kıyamet günü Allah‟ın lanet ve gazabına uğrayacaktır.
170

 

Vesikada egemenlik prensibi
171

 üzerinde durulmuĢ ictimaî sigorta anlamına gelebilecek 

düzenlemelere yer verilmiĢ 
172

 anayasanın bağlayıcı niteliğine 
173

 değinilmiĢ, dıĢ münasebetler 

174
 üzerinde durulmuĢ anayasa denetim mekanizmasının 

175
 nasıl iĢleyeceği belirtilmiĢtir. 

176
 

Sahifenin son maddelerine göre kurulmakta olan devletin vatan topraklarını oluĢturan 

Yesrib, herhangi bir düĢman hücumuna karĢı hem Müslüman hem de Yahudilerce müdafaa 

edilecektir. 
177

 

Bu sahifede yazılı olan kanun maddelerine aynen uyulacaktır. Kesinlikle bu kitap(yazı) 

devlete karĢı haksız bir fiili veya cürümü iĢleyeni himaye etmez. Allah ve Rasulünün 

himayeleri bu sahifeyi tam bir sadakat içinde koruyan kimseler üzerinde olacaktır. 
178

  

Özet olarak bu vesika amme hukuku ile ilgili konularda düzenleyici kurallar getirmekte 

devlet iktidarını teĢkil ve tesis etmekte, genel hatları ile kaza ve icra fonksiyonlarını ele 

almaktadır. Yani gerek iktidarın gerekse tebaanın hakları ve görevleri özetle belirtilmektedir.  

Bu vesika önceki devirlerle kıyaslanınca bilhassa dayandırıldığı, insan unsuru itibariyle 

inanç hürriyetinin ilanı ve farklı dinlere hürmetin benimsenmesiyle, siyasi otoritenin ve 
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tebaanın uymaya mecbur olacağı yazılı bir kanuna sahip bulunması itibariyle baĢlı baĢına bir 

inkılap teĢkil etmekte Ġslâm amme hukuku geliĢiminin sosyal ve tarihi değerlendirmesinin 

yapılmasında çok önemli bir temel taĢı oluĢturmaktadır.
179

 

Değerlendirmeye çalıĢtığımız Medine vesikasında, tarafların mal ve can güvenliği ile 

din ve inanç hürriyeti garanti altına alındığını görüyoruz. Ayrıca Rasulullah‟ın yahudilere karĢı 

adaletli davranması ve toplumsal faydanın söz konusu olduğu durumlarda yahudilerin de 

müslümanlarla eĢit muameleye tabi tutulmaları, toplumsal huzurun ve güven ortamının 

sağlanması açısından son derece önemli uygulamalardır. 
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      IV. BÖLÜM 

 

        DEVLET POLĠTĠKASI OLARAK GÜVENĠLĠRLĠK 

 

1-HZ. PEYGAMBER’ĠN GÖREVLENDĠRMELERĠNDE GÜVENĠLĠRLĠK UNSURU 

 

Hz. Peygamber, toplumun önderi, müslümanların tek ve doğal baĢkanıydı.Devlet 

baĢkanı olarak da, çevresindekileri yetenekleri ve bazı özelliklerine göre görevlendirmiĢtir. 

Nitekim Al-i Ġmran Suresinde mü'minlerin Hz. Peygamber'e itaatle yükümlü oldukları 

belirtilmiĢ,
180

 ona itaat, Allah'a itaatla özdeĢleĢtirilmiĢtir.
181

  

Hz. Peygamber güvenin ve emniyetin temsilcisi bir insan olmakla beraber yetiĢtirdiği 

kimseler de büyük ölçüde kendisi gibi güvenilip dayanılabilecek kimselerdi. Bu kimseler 

kalplerinde maneviyatın maddiyata galebe çaldığı, ahiret hayatı ve hesap verme bilincinden 

ötürü dürüst ve gayretli, idarî sorumluluklarında son derece merhametli, zenginliklerinde 

cömert, sıkıntılarında sabırlı, adalet konusunda imtiyaz tanımaz, kendilerine emanet edilen 

konuların üstesinden gelmede gerçek bir namusluluk içinde olan kimselerdi.
182

 Bu Ģahısları 

Rasullulah hangi Ģartlarda, ne ile görevlendirmiĢtir bunlardan bahsetmeye çalıĢacağız. 

 

 

a- Hz. Peygamber'in Elçi Olarak Görevlendirmeleri: 

 

Hz. Peygamber, Mekke müĢrikleriyle yaptığı Hudeybiye AntlaĢması ile 10 yıllık 

mütareke döneminden istifade ederek bütün din mensuplarına islâm'a da'vet mektubu 

göndermiĢtir. Bu konu Hz. Peygamber tarafından o kadar önemli tutulmuĢtur ki, 

kaynaklarımızda hangi sahabînin nereye gönderildigi isim isim belirtilmiĢtir
.183 
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Hz. Peygamber‟in siyâsî görevle gönderdiği elçiler arasında henüz Müslüman olmayan 

da vardı. Mesela Amr b. Ümeyye ed-Damrî‟yi, müĢriklerin planını sonuçsuz bırakmak ve 

hükümdarın muhacirler lehine hüküm vermesini sağlamak için HabeĢistan hükümdarı 

NecâĢî'ye göndermiĢtir. Amr b. Ümeyye bu görev için gönderildiğinde henüz Ġslâm'ı kabul 

etmemiĢti.
184

 Bu durum, Hz. Peygamber‟in görevli tayin etmede göz önünde bulundurduğu 

temel ilkenin ehliyet olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. 

 Hz. Peygamber, Suriye, Irak ve HabeĢistan'a elçi gönderirken daha önce o bölgelere 

gitmiĢ olanları tercih ederdi. Elçilerin, gönderildikleri ülkelerin dilini bilmelerine özen 

gösterirdi. Dînî vazife ile gönderilen elçilerin hepsi de Ġslâmî konulara vâkıf ve dinî hükümleri 

titizlikle yerine getiren sahâbîlerdi. 

Hz. Peygamber hangi maksatla giderse gitsin elçilere "müjdeleyin, nefret ettirmeyin, 

kolaylık gösterin, güçleĢtirmeyin" tavsiyesinde bulunmuĢ,
185

 kendisinin rahmet Peygamberi 

olduğunu ifade etmiĢtir. Ayrıca elçilere geceleyin gidecekleri yere gitmemelerini, güzelce 

temizlendikten sonra iki rekat namaz kılıp Allah'a duadan sonra mektuplarını vermelerini 

öğütlemiĢtir. Elçilerin görüĢecekleri kiĢilerle irtibatlarını sağlamak üzere bazı kimseleri aracı 

yapmalarını da öğütleyen Rasûlullah‟ın, muhataplarına verilmek üzere elçilere hediyeler 

takdim ettiğini görüyoruz.
186

 

Elçiler gönderilirken gidecekleri yerin durum ve Ģartlarına vakıf olması hususuna 

dikkat edilmiĢ, gidecekleri yerin az çok lisanına bilen, örf ve adetlerinden haberdar, fizik 

olarak güzel, güzel söz söyleyebilen, ikna kabiliyeti olan, dinin hükümlerini bilen ve hayatında 

yaĢayanlar arasından seçilmiĢtir.
187

 

Dinin hükümleri bilen ve hayatında uygulayan insanlar, özellikle bu nitelikleriyle  Hz. 

Peygamber‟in güvenini kazanırken, yukarıda bahsettiğimiz diğer hususlar elçilerin müslüman 

olmasalar bile ahlâk yönüyle güvenilirliğini ifade etmektedir. Elçilerin dinin pratiğe  yansıyan 

yönünü  insanlara, duruĢlarıyla tebliğ etmeleri ve muhatapların kalplerini yumuĢatıcı etkiye 

sahip olmaları da  dikkat çeken diğer bir unsurdur. 
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b- Komutan Tayini 

 

Hz Peygamber, bizzat katıdığı seferlerde orduyu kendisi yönetmiĢ, Ģartlara göre de 

ordunun baĢına komutan tayin etmiĢtir. 

O, muhaliflerinin silaha sarılması durumunda sefer için asker toplarken veya 

komutanların tayini noktasında hiçbir sorunla karĢılaĢmamıĢtır. Çünkü bu tayinlerde hiçbir 

zaman geleneğe, kan bağına itibar etmemiĢ, daima ehliyet ve liyakati esas almıĢtır.
188

 

Rasulullah komutanlarını uğurlarken “Allah‟tan korkmalarını, savaĢ esnasında katliam, 

tecavüz, ihanet ve intikamdan uzak durmalarını, harp etmekten uzak ve aciz olanlara karĢı 

harp yapmamalarını, müjdeleyici ve kolaylaĢtırıcı olmalarını tavsiye etmiĢ,özellikle 

kadınların, çocukların, yaĢlıların, hasta olanların evlerine kapanıp silaha sarılmayanların 

emniyette olduklarını” ifade etmiĢtir.
189

 

 Hz. Peygamber Abdurrahman b. Avf‟ı kumandan olarak görevlendirirken Ģu 

tavsiyelerde bulunmuĢtur: “Ey Avf, sancağı al, hepiniz Allah yolunda gaza ediniz. Bununla 

beraber emanete ihanet etmeyin, kimsenin uzuvlarını kesmek suretiyle sakat bırakmayın, 

kadınları ve çocukları öldürmeyin…”
190

 

 Konumuzla ilgili önemli olan bir diğer örneği ise Üsame b. Zeyd‟in görevlendirilmesi 

hususunda görüyoruz. 

Hz. Peygamber, vefatından kısa bir süre önce, Üsame b. Zeyd 'i, aralarında Hz. Ebû 

Bekir ve Ömer'in bulunduğu Mute' ye gönderilen sahabe ordusunun komutanlığına atamıĢtı. 

Bunun üzerine bazıları, bu atamadan dolayı Hz. Peygamber'i eleĢtirmeye, endiĢe ve 

hoĢnutsuzluklarını dile getirmeye baĢladılar. Onların eleĢtirilerini iĢiten Hz. Peygamber onlara 

bir hutbe îrad ederek, bazı kimselerin, Üsame' nin atanmasını eleĢtirdiklerini, onların daha 

önce de (H. 8 yılında yine Mute seferinde tayin edilen komutanlardan biri olan ve Ģehid 

düĢen
191

) babası Zeyd' i (Ö. 8) dile doladıklarını, oysa kendisinin ikisini de çok sevdiğini ve bu 
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iĢ için onları liyakatli bulduğunu, ona hayırlısını tavsiye etmelerini ve emrini uygulamalarını 

istemiĢtir .
192

 

ġüphesiz Hz. Peygamber genç bir mevali (Arap olmayan) olan Üsame'yi, ileri gelen 

yüzlerce sahabenin üzerine komutan tayin ederken Ġslâm'ın öngördüğü yönetim anlayıĢında 

sınıf ve yaĢ farkının değil, ehliyet ve liyakatin asıl olduğunu fiilî olarak göstermek istemiĢti. 

Ehliyet ve liyakat güveni celbeden ana unsurlardır. 

Önemli diğer bir husus ise, Üsame' nin ordusu içinde, kendisinden daha tecrübeli 

büyük sahabîler olmasına rağmen Hz. Peygamber'in özellikle bir mevaliyi komutanlığa 

ataması, yönetimde sınıf ve kabile faktörünün hiçbir öneminin olmadığının zihinlere 

yerleĢtirilmesi bakımından da oldukça mühimdir. 

 

c- Zekât Amili Tayini: 

 

Hz. Peygamber, mükelleflerin artması, toplanan vergi miktarının çoğalması, vergilerin 

önceden tahmini, kayıt altına alınması, korunması, merkeze nakli, dağıtımı v.b. iĢler için 

memurlar tayin etmiĢtir. Bu görevlilerden bir kısmı devlet merkezi olan Medine‟de, bahsedilen 

görevler için görevlendirilmiĢ, bir kısmı da Medine dıĢına tahsilât için gönderilmiĢtir. 

Hz. Peygamber zekât memuru olarak görevlendirdiği kimselere görev yerine gitmeden 

önce bir takım talimatlar verirdi. Gittikleri yerde halka iyi davranmalarını, zekâtları almak için 

bizzat mükelleflerin kendi yerlerine gitmelerini, fazla zekât almak için ayrı olan malları 

birleĢtirmemeleri veya birleĢik olan malları ayırmamaları konusunda uyarılarda bulunmuĢ 

böylece oluĢabilecek haksızlıkları önlemek istemiĢtir.
193

 

Rasûlullah (s.a.v.), Esed kabilesinden Ġbn Lütbiyye denilen bir kimseyi Süleym 

Oğulları‟nın zekâtlarını toplamakla görevlendirmiĢtir. Ġbn Lütbiyye dönünce Hz. Peygamber‟e 

zekât mallarını kast ederek "bu size ait, bu da bana hediye edilendir." demiĢ, bunun üzerine 

Rasûlullah (s.a.v.), minbere çıkarak, Allah‟a hamd ve senada bulunduktan sonra Ģöyle 

buyurmuĢtur: “Ben sizden birini Allah‟ın beni sorumlu tuttuğu bir göreve atarım, sonra o gelir: 

“Bu size aittir. Bu da bana hediye edilendir.” der. Bu adam, babasının veya annesinin evinde 
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otursaydı da hediyeleri ona gelseydi ya. Allah‟a yemin olsun ki; sizden biri haksız olarak bir 

Ģeyi alırsa, kıyamet günü onu sırtında taĢıyarak Allah‟ın huzuruna çıkar. Eğer bu haksız olarak 

aldığı Ģey deve ise böğürecek, sığır ise möleyecek, koyun ise meleyecek! Sonra ellerini 

kaldırdı, o kadar ki; koltuk altında beyazlık göründü: Allah‟ım tebliğ ettim mi?” dedi ve bu 

sözünü üç kez tekrarladı.
194

 

Böylelikle Rasulullah, zekât memurlarının halktan birĢeyler almamaları ilkesini 

getirmiĢ, her görevlinin sorumluluğunu bilinçli bir Ģekilde,hakkıyla yerine getirmesi hususunu 

vurgulamıĢtır. Ayrıca “Zekâtı hakkıyla toplayan tahsildar, evine dönünceye kadar, Allah 

yolunda cihat yapan asker gibidir.”
195

 buyurarak görevini hakkıyla yapanlar için övgü dolu 

sözler söylemiĢ, onları da bu Ģekilde onurlandırmıĢtır.  

Hz. Peygamber‟in görevlendirdiği memurlara yaptığı uyarılar toplumsal huzurun ve 

adaletin sağlanmasına yöneliktir. Ġbn Lütbiyye örneğinde ise Hz. Peygamber‟in  görevinde 

hassasiyet göstermeyenlere  karĢı müdahalesini görmekteyiz.  

   

d- Hac Emîri Tayini: 

 

Hac emirliği görevi Mekke‟nin fethinden sonra ihdas edilmiĢtir. Mekke'nin fethedildiği 

yılda Hz. Peygamber'in özel olarak hac emîri tayin etmemiĢ, bu görevi Mekke Valisi Attâb b. 

Esîd yerine getirmiĢtir. Haccın farz kılınmasından sonra (9/631), Hz. Peygamber, Hz. Ebu 

Bekir‟i hac emiri tayin ederek 300 kiĢilik bir kafilenin baĢında hacca gönderdi.
196

 Ertesi yıl 

bizzat kendisi haccetti. Hz. Peygamber‟in vefatından sonra hac vazifesinin emniyet içerisinde 

yerine getirilmesi iĢini  halifeler üstlenmiĢlerdir.
197

 

Hz. Peygamber‟in dostu, yoldaĢı, kayınpederi olan, üstün ahlâk sahibi Hz. Ebu 

Bekir‟in sıddîk sıfatı bile onun  güvenilir kiĢiliğini yansıtma noktasında  tek baĢına yeterlidir. 
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          e- Vali ve Kadı Olarak Görevlendirmeleri: 

 

Toplumsal yaĢantıda karĢılaĢılan her dava Hz.Peygamber tarafından çözüme 

kavuĢturulmuĢtur. O, gerek hukûkî ve gerekse cezâî davaları Kur'an hükümleri çerçevesinde 

çözüyor, Kur'an'da bulunmayan hususlar için de hükümler koyuyordu. Hz. Peygamber'e gelen 

hırsızlık, zina, sarhoĢluk, adam öldürme, yaralama vb. olaylarda suçlulara Kur'an'ın tespit 

ettiği cezalar uygulanıyordu. Bu arada davaları karara bağlarken, gelecek yüzyıllarda 

uygulanacak muhâkeme usulü hakkında prensipler ortaya koyuyordu.
198

 

Hz. Peygamber hâkimliğe, hukûkî konuları iyi bilen, hasım tarafların delillerini ve 

hilelerini en güçlü bir Ģekilde kavrama kabiliyetine sahip olan sahâbîleri tayin ederdi. 

Hz. Peygamber'in zamanında Hz. Ömer, Hz. Ali, Muaz b. Cebel, Abdullah b. Mes'ud, 

Übey b. Ka'b, Zeyd b. Sâbit, Ebû Musa el-EĢ'arî, Ukbe b. Amir, Huzeyfe b. Yemân kadılık 

yapmıĢlardır. Hz. Peygamber tarafından sırf adlî görevle tayin edilen ilk kadı Hz. Ali'dir.
199

 

Rasulullah Hz. Ali‟yi genç yaĢında kadı olarak Yemen‟e göndereceği zaman Hz. Ali: “ 

Ya Rasulallah! Sen beni Yemen kavmine gönderiyorsun. Onlar bana davalarını getirip 

halletmemi isteyecekler. Halbuki benim bu görev hakkında hiçbir bilgim yok. Nasıl hüküm 

verileceğini bilmiyor, vereceğim hükümde isabet edememekten korkuyorum” demiĢ, bunun 

üzerine Hz. Peygamber eliyle onun göğsüne vurarak “ Allah senin kalbine doğruyu gösterecek, 

dilini doğrulukta sabit kılacaktır. Davalılar önüne oturdukları zaman, her ikisini de 

dinlemedikçe hüküm verme.” buyurarak Hz. Ali‟ye adaletli ve doğru hüküm vermenin 

inceliklerini öğretmiĢtir. Hz. Ali, bundan sonra iki kiĢi arasında hüküm verirken hiç tereddüt 

etmediğini ifade eder.
200

 

Hz. Peygamber atadığı diğer bütün memurları gibi valilerini de göreve ehil kimselerden 

seçmiĢtir. Eski idareciler Müslüman olduklarında, onları kendi valisi olarak genellikle 

görevinde bırakmıĢ, duruma göre yeni valiler de tayin etmiĢtir. Valilerin görevleri, 

bulundukları yerde Hz. Peygamber'i temsil etmek, davalara bakmak, adaleti uygulamak, 
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emniyet ve asayiĢi sağlamak, çekiĢmeleri önlemek, namaz kıldırmak, idarî iĢlere bakmak, 

Ġslâm'ın yayılmasına çalıĢmak, bazen de zekat toplamak ... gibi hususlardı. Nitekim 

merkezden vergi tahsildarı gönderilmediği durumlarda vali vergileri toplar, bu maksatla 

memurlar tayin ederdi.
201

  

 Hz Peygamber, 9/631 senesinde Tebuk Seferi‟nden döndükten sonra da Muaz b. 

Cebel'i  Yemen‟e vali olarak atadı. Henüz 27 yaĢında olan genç valiye, nasıl hükmedeceğine 

ve insanları nasıl davet edeceğine dair gerekli tavsiyelerde bulundu. Yolculuk öncesi Hz. 

Peygamber'le aralarında geçen konuĢmayı Muâz (r.a) Ģöyle anlatır: "Allah Rasûlü beni 

Yemen'e gönderirken Ģöyle dedi: "Sana bir mesele sorulduğunda ne ile hükmedeceksin?" Ben: 

"Allah‟ın Kitabındakilerle" diye cevap verdim. "Eğer Allah‟ın Kitabında bulamazsan ne ile 

hükmedeceksin?" dedi." "Allah Rasûlü' nün hükmettiği ile, dedim. Eğer onda da bulamazsan?" 

dediğinde: "Kendi reyimle içtihad ederim", diye cevap verdim. "Bunun üzerine Allah Rasûlü: 

"Nebisini, razı olduğu Ģeyde baĢarılı kılan Allah'a hamdolsun" dedi. Ve Yemenlilere, size 

ashâbımdan ilmi ve dini en iyi bilen hayırlı bir kimseyi gönderiyorum diye bir de mektup 

yazdı.
202

 

 Hz. Ömer‟in Muaz hakkında Ģöyle dediği rivayet edilir: "Analar bir daha Muaz 

gibisini doğuramaz. Eğer Muâz olmasaydı Ömer helak olurdu. ġayet Muaz benim hilafetim 

zamanında yaĢamıĢ olsaydı onu kendimden sonra halife tayin ederdim ve Rabbim bana onu 

niçin halife tayin ettiğimi sorduğunda da: "Ya Rabbi, senin Rasûlün'ü, “Âlimler kıyamet 

gününde bir araya geldiklerinde Muâz, bir ok atımı (veya bir taĢ atımı) onların önünde olacak” 

derken iĢittim, diye cevap verirdim" demiĢtir.
203

 

Hz. Peygamber‟in sırdaĢı olan Huzeyfe b. Yemân, ashab arasında en karıĢık hukukî 

meseleleri çözebilecek kabiliyette yetiĢmiĢ kimselerdendir. Hz. Peygamber‟in kendisine 

Müslümanlar arasındaki münafıkların isimleriyle, kıyamete kadar zuhur edecek fitne ve 

fesadları haber vermesi, bu Ģahsın hem ilmen hem de ahlaken ne derece güvenilir bir kimse 

olduğunu ortaya koymaktadır. 
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202 Ġbn Sa'd, III/ 583-590 

 

203 İbn Sa'd, III/ 583-590 
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Ġsimlerini sıraladığımız ashabın önde gelen bu Ģahsiyetleri Hz. Peygamber hayattayken 

onun güvenini kazanmıĢlar, kendilerine yüklenen sorumluluğa layık olduklarını 

ispatlamıĢlardır.  

 

2-HZ. PEYGAMBER’ĠN YAPTIĞI BAZI ANTLAġMALAR VE GÜVENĠLĠRLĠK 

 

Hz. Peygamber tebliğ vazifesini yerine getirirken çeĢitli dinlerin mensuplarıyla 

muhatap olmuĢtur. BarıĢ ve hoĢgörü dininin en iyi temsilcisi olan  Hz. Peygamber davette 

genellikle antlaĢma yolunu tercih etmiĢtir. AntlaĢmaların temelini karĢılıklı verilen güvenceler 

oluĢturmaktadır. 

Hz. Peygamber, Medine‟ye hicretinin  hemen hemen ilk günlerinden itibaren Ensar ve 

Muhacirun arasında kardeĢlik bağını tesis etmiĢ, Ġslâm tarihinin ilk anayasasını hazırlayarak 

yeni bir devlet kurmuĢtur. Daha sonra da çevresindeki müĢrik kabileler baĢta olmak üzere  

Arabistan sınırlarındaki diğer komĢuları ile antlaĢmalar yapmıĢtır.Bu antlaĢmalarda zaman ve 

zemine göre değiĢen Ģartlarda; 

- Devlet içinde sulhu temin etmek, 

- Devletin varlığını kabul ettirmek ve itibarını korumak, 

-  KomĢuluk münasebetlerini temin etmek, 

-  Olası harbin yapılmasını önlemek, 

-  KarĢı tarafın sulh teklifini değerlendirmek.
204

 

gibi gayeler taĢısa da, asıl amaç tebliğin güvenli bir ortamda daha fazla sayıda insana ulaĢması 

ve dinin sükunet içerisinde yaĢanması için uygun ortamın oluĢturulmasıdır. Nitekim tarihte 

bütün düĢünce sistemleri ve ilerlemeler insanların fizyolojik ve psikolojik olarak kendilerini 

güvende hissettikleri dönemlere tekabül eder. 

Rasulullah daima “ Eğer düĢmanlar barıĢa meylederlerse sen de ona yanaĢ ve Allah‟a 

güvenip dayan…”
205

 ayetine uygun davranmıĢ, Medine‟ye hicretinden sonra gerek Medine 

içinde gerekse Medine dıĢında sulha yönelik antlaĢmalar yapmıĢtır.Bu çerçevede Medine‟deki 

Yahudiler ve Medine dıĢındaki komĢuları Benû Damre, Müdlic, Ğıfar ve Cüheyneoğullarıyla 

                                                 
204 M.Ali Kapar, “Hz. Peygamber‟in Müşriklerle Yaptığı Bazı Antlaşmalar”, S.Ü.Ġ.F.D, II/300-303 

 

205 Enfal, 8/61 
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yaptığı antlaĢmalar, karĢılıklı güven duygusunun sağlanması ve komĢuluk iliĢkilerinin 

devamını sağlamıĢtır. Bu antlaĢmalar aynı zamanda ticarî faaliyetlerin geliĢmesine de neden 

olmuĢtur.
206

 

 

a- Benû Damre Ġle Yapılan AntlaĢma 

 

Rasulullah komĢularından Damreoğulları reisleri MahĢi b. Amr ile 2/623. yılın safer 

ayında bir antlaĢma yaptı.
207

BaĢında besmelenin yer aldığı antlaĢmada karĢılıklı yardımlaĢma 

ve birbirlerine saldırmamak hükümleri yer almıĢtır; 

“Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla;  

Allah'ın Rasûlü Muhammed'in Benû Damre'ye hitaben yazısıdır: Onların malları ve canları 

emniyette olacaktır. Ve zalimane tecavüz vukuunda onlara yardım edilecektir. Ve onların 

vazifesi de Peygamber'e yardım etmek olacaktır. Bu antlaşma bir sufe (bir kabuk, bir tüy) 

ıslatacak su kalıncaya kadar devam edecektir. Onların Allah yolunda savaştıkları hal bundan 

müstesnadır. Üstelik Peygamber yardıma çağırır çağırmaz onlar, O'nun davetine cevap 

vereceklerdir. Ve bunlar için onlar Allah'ın ve O'nun Rasûlü'nün garantisine sahip 

olacaklardır. Ve aralarında taahhüdlerine riayet eden ve muahededırlar.nin ihlalinden 

korkanlar için yardım yapılacaktır.”
208

 

 

b- Benû Ğıfar Ġle Yapılan AntlaĢma 

 

Rasûlullah Benû Ğıfâr ile karĢılıklı yardımlaĢmak ve birbirlerine destek olmak ve 

karĢılıklı komĢuluk münasebetlerini zedeleyici davranıĢlardan sakınmak gibi Ģartlar taĢıyan bir 

antlaĢma yapmıĢtır: 

“Benû Ğıfâr, Müslümanlarla aynı haklara sahip ve aynı vazifelerle mükellef olan 

Müslümanlar gibi sayılacaklardır. Üstelik Peygamber, onlara şahısları ve mülkleri üzerine 

Allah'ın kefaletini ve O'nun Rasûlü‟nün kefaletini taahhüt eder. Nitekim Peygamber onları 

                                                 
206 Ġbn HiĢam, II/241-249 

 

207 Ġbn HiĢam, II/241 

 

208 M.Hamidullah, el- Vesâiku‟s- Siyasiye, çev. Vecdi Akyüz, Ġstanbul, trs. , s.290-291 
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yardıma çağırırsa onlar O'nun davetine icabet etmekle mükelleftirler. Ve O'na yardım etmek 

üzerlerine bir vazifedir. Din için savaş bu kayıttan müstesnadır. Bu antlaşma denizde bir sufe 

(tüy veya kabuk)yi ıslatacak kadar su kalıncaya kadar muteberdir.”
209

 Bu yazının bir cinayet 

karĢısında araya girmeyeceği kararlaĢtırılmıĢtır. 

 

 Metnini verdiğimiz Benû Damre ve Benû Ğıfar ile yapılan antlaĢmalarda geçen “Bu 

antlaşma denizde bir sufe (tüy veya kabuk)yi ıslatacak kadar su kalıncaya kadar 

muteberdir”Ģeklindeki ifade ile taraflar birbirlerine antlaĢmanın  her Ģart altında devamlılığını 

koruyacağının ve  birbirlerine ihenet etmeyeceklerinin güvencesini vermiĢ olmaktadır. 

 

c- Cüheyne Kabilesi Ġle Yapılan AntnlaĢma 

 

          Rasûlullah'ın, komĢuları Cüheyneoğulları ile yaptığı antlaĢmada da karĢılıklı 

saldırmazlık paktı hazırlanmıĢ, her türlü saldırıya karĢı yardımlaĢmak kayıt altına alınmıĢtır. 

Cüheyneoğullarına antlaĢmaya bağlı kaldıkları sürece müslümanların himayesi altında 

olacakları da garanti edilmiĢtir. AntlaĢma metni Ģöyledir: 

          “Cüheyne kabilesinden olan Benû Zür'a ve Benu'r-Rab'a'ya: Onların şahısları ve 

mülkleri himaye altında olacaktır. Ve kendilerine zulmeden veya harbedenlere karşı onlara 

yardım edilecektir. Bununla beraber din ve üyeleri uğruna girişilen harpler müstesna. Ve 

mensupları göçebe olanlardan taahhüdlerini yerine getirenler ve her türlü tecavüzden uzak 

duranlar için yerlilere tanınan bütün haklar tanınmıştır. Allah yardım edendir.” 
210

 

 Henüz 2/623. yılında müslümanların baĢka bir kabileyi himaye altına alabilecek güce 

gelmesi açısından bu antlaĢma son derece önem taĢımaktadır. 

 

 

 

 

 

                                                 
209 M. Hamidullah, Vesaik, s. 292 
 

210 M. Hamidullah, Ġslâm Peygamberi 1/289. 
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d- Benû Müdlic Ġle Yapılan AntlaĢma: 

 

Hz. Peygamber komĢuları Benû Müdlic ve Benû Damre'nin müttefiki olan kabilelerle 

yaptığı antlaĢmalar da karĢılıklı yardımlaĢmak esaslarını taĢımaktaydı.
211

 

Yine Rasûlullah Ğatafanoğullarıyla da reisleri Uyeyne b. Hısn ile 2/623. yılda 

Medine'ye ait otlaklarda hayvanlarını otlatmak üzere antlaĢma yapmıĢtı. Çünkü Ğatafan arazisi 

hem az hem kuraktı. Ancak Uyeyne b. Hısn daha sonra müslümanlara karĢı Hendek harbine 

katılarak antlaĢmaya ihanet etmiĢtir.
212

 

Rasulullah‟ın barıĢ giriĢimleri çerçevesinde yaptığı bu antlaĢmalar karĢılıklı güven 

duygusunun geliĢmesini ve komĢuluk iliĢkilerinin devamını sağlamıĢtır. Tarafların birbirlerine 

duydukları bu güven ticarî hayatı da hızlandırmıĢtır.
213

 

 

e-Hudeybiye AntlaĢması 

 

Hz. Peygamber müĢriklerin müslümanlara karĢı giriĢtikleri Hendek muharebesi 

sonunda oradaki husumete son vermek için umre yapmak niyetiyle Medine'den çıkmıĢ, ancak 

Mekke müĢrikleri müslümanları Mekke'ye sokmamıĢlar, Rasûlullah da bir uzlaĢmanın olması 

düĢüncesiyle Hudeybiye' ye gitmiĢti. 

KarĢılıklı gönderilen delegelerin geliĢ-gidiĢleri, müslümanların delegesi Hz. Osman'ın 

öldürüldüğüne dair haberin yayılması, müslümanların "Rıdvan Bey‟atı" na katılmaları 

müĢrikleri korkutmuĢ ve müslümanlarla antlaĢma yapmak üzere Süheyl b. Amr' ı 

göndermiĢlerdir.
214

 

Hz. Ali'nin katiplik yaptığı antlaĢmada Rasûlullah' ın "Besmele" ile baĢlanılmasına ve 

kendisinin "Allah'ın Rasûlü" olarak antlaĢma metnine yazılmasına karĢı çıkan Süheyl b. Amr 

ile Ģu Ģartları ihtiva eden bir antlaĢma yapılmıĢtır: 
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1. Müslümanlar Kabe' yi ziyaret etmeden Medine'ye dönecekler, ertesi yıl gelip sadece 

üç gün Mekke'de kalabilecekler. 

2. Gelecek yıl beraberlerinde yalnız yolcu silahı olan kılıçları bulunacak ve kılıçları 

kınında olacaktır. 

3. Medine'deki müslümanlardan Mekke'ye iltica edenler iade edilmeyecek, Mekke'den 

Medine'ye iltica edenler iade edilecektir. 

4. On sene birbirleriyle savaĢmayacaklar. 

5. Arap kabilelerinden dileyen Mekkelilerle, dileyen Medinelilerle ittifak kurabilecek. 

Buna göre Benû Bekr müĢriklerin, Huzaa da müslümanların tarafına geçmiĢtir. 

6. Her iki taraf da Ģartları yerine getirmekle mükelleftir. Tarafsızlığı bozana gizli 

yardım yapılmayacaktır. Sadâkatsizlikle hareket olunmayacaktır. 

7. Hz. Muhammed Mekke ahalisinden hiçbir kimseyi beraberinde götürmeyecek, 

müslümanlardan Mekke'de kalmak isteyenlere engel olmayacak.
215

 

GörünüĢte müslümanları aleyhine gibi görünen bu antlaĢma ile kısa sürede 

müslümanların lehine büyük geliĢmeler olmuĢ. 5/627. yılda Hendek gazvesinde sadece 3.000 

muharip çıkarabilen müslümanlar, 8/629  yılında 10.000 muharip çıkarabilecek güce 

ulaĢmıĢlardır.
216

Bu sulh ortamından faydalanan Ġslâm‟ın gayretli davetçileri gittikleri her 

yerde, her vesile ile Ġslâm‟ın prensiplerini anlatıyorlar, akıl sahiplerine hitap ederek 

tartıĢmalarda bulunuyorlar ve Ġslâm‟a yeni müntesipler kazandırıyorlardı. O zamana kadar 

hasmane münasebetler dolayısıyla kendilerine tebliğ iletilememiĢ, Kur‟an dinletilememiĢ olan 

Araplar, gönüllerinde Ġslâmın cazibesini hissediyorlardı.Hz. Peyamber Hudeybiye‟de bu 

mütârekeyi imzalarken Ġslâm daveti açısından kabul edilen Ģartların neler getireceğini çok iyi 

hesaplamıĢ olmalıydı. Kur‟an‟ın sükunet  içerisinde dinlendiğinde ruhlar üzerinde yapacağı 

tesiri o, çok iyi biliyordu.Bu sebeple antlaĢmanın diğer maddelerine rıza gösterdi diyebiliriz.
217
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Rasûlullah diğer müĢrik kabilelerle de yaptığı antlaĢmalar gibi KureyĢlilerle yaptığı 

antlaĢma hükümlerine sadakat göstermiĢ, hatta o esnada Süheyl b. Amr' ın oğlu Ebû Cendel 

müslümanların safına katılmak istemiĢ, ancak Rasûlullah Ebû Cendel' i kabul etmemiĢtir.
218

 

Aynı Ģekilde Rasulullah, müĢrikler tarafından hapsedilip sonrasında Medine‟ye 

kaçmayı baĢaran Ebu Basîr‟ i geri almak üzere gelen iki temsilciye antlaĢma Ģartlarına uyarak, 

onu teslim etmiĢtir.
219

 

AntlaĢmaya göre taraflar on yıl süre ile barıĢ içerisinde yaĢayacaklar, antlaĢmaya asla 

ihanet etmeyeceklerdir. Fakat KureyĢ‟in müttefiki Benû Bekir, Rasulullah‟ ın müttefiki olan 

Huzâa‟ ya saldırarak antlaĢmaya ihanet etmiĢtir.
220

Bu vefasızlık Mekke‟nin fethine neden 

olmuĢtur. 

 

f) Taiflilerle Yapılan AntlaĢma: 

 

 Hz. Peygamber Tebuk gazvesinden döndüğünde 9/630. yıl Ramazan ayında Taif' ten 

Medine'ye bir heyet geldi. Gayeleri Ġslâm'ı kabul etmekti, fakat Ģartlı olarak bu dine girmek 

istiyorlardı. Rasûlullah' a açıkladıkları Ģartlar Ģunlardı :  

1. Taifliler günlük namazlardan muaf tutulacaklardır. 

2. Onlar aynı Ģekilde zekat vergisinden de muaf tutulacaklardır. 

3. Taif Ģehri mukaddes bir Ģehir olarak tanınacaktır. 

4. Askeri hizmetten (cihad) muaf tutulacaklardır. 

5. ġehirlerinde putun bulunduğu mabed tahrip edilmeyecektir. 

6. Onlara fuhuĢ yasak edilmeyecektir. 

7. Faizle para vermek de yasak edilmeyecektir. 

8. Alkollü içki içmeleri onlara yasaklanmayacaktır. 
221
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Rasûlullah, bütün bunları dinledikten sonra tekliflerin yersizliğini anlatarak bu Ģartların 

Ġslâm toplumunun oluĢumuna tezat teĢkil ettiğini bildirmiĢ ve onların ancak islâma muhalif 

olmayan diğer tekliflerini kabul ederek bir antlaĢma metni hazırlamıĢtır.
222

 

 

g-Diğer Kabilelerle Yapılan AntlaĢmalar 

 

Abd b. Adiyoğullarıyla  5/627 yılında antlaĢma yapan Rasûlullah onlara KureyĢle harp 

etmeyi teklif etmiĢ, ancak onlar; "Biz KureyĢ'in dıĢındakilerle harp ederiz. Ancak KureyĢle 

harp etmeyiz" demiĢlerdir.
223

 Bu Ģartın dıĢında Abd b. Adiy oğulları karĢılıklı diyet konusunda 

da müslümanlarla anlaĢmıĢlardır.
224

 

 

Rasûlullah'ın müĢriklerle yaptığı antlaĢmalarla; 

1. Medine'de sulhu temin etmiĢ, burası müslümanlar için emniyetli bir Ģehir olmuĢ, 

Medine'nin dıĢ güçlere karĢı beraberce savunulması sağlanmıĢtır. 

2. Ġyi komĢuluk iliĢkileri kurulmuĢ ve karĢılıklı yardımlaĢma temin edilmiĢtir. 

3. KomĢularla sağlanan dostluk, ticari faaliyetlerin geliĢmesine sebep olmuĢ, 

müĢriklerin ticari faaliyetleri de sekteye uğramıĢtır. 

4. Bu antlaĢmalar Ġslâm‟ın sulh yoluyla yayılmasına imkân hazırlamıĢ, cahiliye âdetleri 

kaldırılmıĢ, Müslümanlar için tehlikelerin önüne geçilmiĢtir. Bir taraftan dostluk temin 

edilmiĢ, diğer taraftan davete zemin hazırlanmıĢtır. 

5. MüĢrik kabilelerle yapılan antlaĢmalar Arabistan‟daki Ģirk inancını zamanla tasfiye 

etmiĢ, lider konumdaki KureyĢ‟in otoritesini zayıflatarak 6/628. yılda Hudeybiye‟ de sulh 

masasına oturmalarını sağlamıĢtır. 
225

 

Ri‟l ve Zekvan kabileleri de Rasulullah‟a baĢvurarak muallim istemiĢlerdi. 

Hz.Peygamber onların isteklerini kabul etmiĢ ve ashabtan 70 kiĢiyi onlarla göndermiĢti. Bi‟ru 

Maûne denilen yere geldiklerinde bu 70 kiĢiyi Ģehit etmiĢlerdi.
226
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Lihyanoğulları da Reci‟ denilen yerde Hubeyb b. Adiyy, Zeyd b. Desinnevve,  

Abdullah b. Tarık isimli sahabilere ayrı ayrı eman verdikleri halde, silahlarını bıraktıkları 

sırada üçünü de yakalamıĢ, birini Ģehit ederek diğer ikisini Mekke‟ye götürüp satmıĢlardır.
227

 

Kur‟an-ı Kerîm onların ahid ve antlaĢmalarını bozmalarından Ģöyle bahseder: 

“Onlar bir mü‟min hakkında ne akrabalık (bağlarını) ne de antlaĢma (yükümlülüğünü) 

gözetirler.ĠĢte onlar taĢkınlk yapanların ta kendileridir.”
228

 

 

 Yapılan bütün antlaĢmalarda ortak unsur, yeni kurulan devlet içerisinde farklı din ve 

ırklara mensup insanların bir arada ve güven içerisinde yaĢamalarını sağlamaktır.  

Hudeybiye ve diğer örneklerde de gördüğümüz gibi antlaĢmalara daima bağlılık 

gösteren Rasulullah olurken, sözünden dönüp ihanet eden karĢı taraf olmuĢtur.  

Çocukluğundan beri güvenilirliğinden bahsettiğimiz Hz. Peygamber‟in böylesi hassas 

durumlarda ihanet eden taraf  olması asla beklenemez. Ġhanet onun ne tertemiz yaĢantısıyla ne 

de Rabb‟inden aldığı kutsal görevle bağdaĢacak bir durumdur. O insanlık tarihinin 

uzlaĢtırmacı, yapıcı, övgüyle anılan, asırlardır sözleri insanların zihninde yankılanan üstün 

Ģahsiyeti, güvenin sembolleĢmiĢ ismidir. Onun bu sıfatlarının tezahürünü yaptığı 

antlaĢmalarda da görmemiz mümkündür. 
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SONUÇ 

 

Hz. Peygamber tebliğ öncesi dönemde de toplum tarafından “emin” sıfatıyla tanınan 

bir kimseydi. Onun taĢıdığı üstün insanî meziyetler, kendisine iman etmeyen kiĢiler tarafından 

da takdir edilmiĢtir. 

 

Mekke MüĢriklerinin, Rasûlullah'ın Ġslam daveti karĢısında onu davasından 

vazgeçirmek için mal, mülk, makam ve mevki gibi dünyevi menfaatler teklif etmeleri ve 

Rasûlullah'ın her defasında bu teklifleri reddedip dünya nimetlerine meyletmemesi, 

Rasûlullah'ın hem davasının büyüklüğünü ortaya koymuĢ, hem de çevresindekilere güven 

telkin etmiĢtir.  

 

Hz. Peygamber tebliğle görevlendirildiğinde kendisini ilk tasdik eden eĢi Hz. Hatice 

olmuĢtur. Yine onun peygamberliğini tasdikleyenler ilk aĢamada çocukları ve onu yakînen 

tanıyan ev halkının diğer üyeleri ile çevresindeki dostlarıdır. Hz. Peygamber‟in risaletini ilk 

kabul eden kimselerin en yakınları olması tesadüfî değildir. Nitekim Hz. Peygamberi en iyi 

tanıyan kimseler onlardır ve tereddütsüz kabulleri ona duydukları güvendendir. 

 

Hz. Peygamber‟in Mekke‟den Medine‟ye gerçekleĢtirdiği hicretin ilk günlerinde sosyal 

hayat yönüyle son derece önemli iki eylem vuku bulmuĢtur. Bunlardan birincisi Mekke‟de 

baĢlayan Ġslâm kardeĢliğinin devamı olan Muhacir-Ensar kardeĢliği, ikincisi ise Medine 

toplumunu oluĢturan gruplarla yapılan Medine sözleĢmesidir. 

 

Medine‟ de mescidin inĢası ve kardeĢliğin tesisi önce Müslümanlar arasında 

yakınlaĢmayı, muhabbet, sevgi, yardımlaĢmayı ve güveni sağlayan önemli birer adım 

olmuĢtur. Ayrıca Medine'de meydana getirilen siyasi yapı, devlet halk iliĢkisini ve karĢılıklı 

güveni sağlamıĢ; toplumdaki Yahudi, müĢrik ve münafık unsurlar, Müslümanlar arasındaki 

yakınlaĢmayı, birlik ve beraberliği bozamamıĢtır.  
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Hz. Peygamber, genel anlamda yaptığı görevlendirmelerde hiçbir sorunla 

karĢılaĢmamıĢtır. Çünkü bu tayinlerde hiçbir zaman geleneğe, kan bağına, sınıf ve kabile 

faktörüne itibar etmemiĢ, daima ehliyet ve liyakati esas almıĢtır. 

 

BarıĢ ve hoĢgörü dininin en iyi temsilcisi olan Hz. Peygamber davette genellikle 

antlaĢma yolunu tercih etmiĢtir. Eğer düĢmanlar barıĢa meylederlerse sen de ona yanaĢ ve 

Allah‟a güvenip dayan…” ayetine uygun davranmıĢ, Medine‟ye hicretinden sonra gerek 

Medine içinde gerekse Medine dıĢında sulha yönelik antlaĢmalar yapmıĢtır. Bu antlaĢmalar 

karĢılıklı güven duygusunun geliĢmesini ve komĢuluk iliĢkilerinin devamını sağlamıĢtır. 

 

Biz tezimizin konusu gereği  Hz. Peygamber‟in,  toplumsal yaĢantıda güvenlik 

sorununa nasıl çözüm getirdiğini incelemeye çalıĢtık. Fakat “güven” gibi derinliği olan bir 

konunun bir yüksek lisans tezi çerçevesi içerisinde tamamen incelenmesi mümkün değildir. 

Bizim alt baĢlık olarak verdiğimiz; ailede, ticari hayatta güvenilirlik hususları ayrıca 

incelelenmelidir. “Hz. Peygamber‟in görevlendirmelerinde güvenilirlik unsuru” ise daha geniĢ 

hacimli çalıĢmaları gerektiren mühim konulardandır. 
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