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“De ki: ‘Ey insanlar! Şüphesiz ben, yer ve göklerin hükümranlığı 
kendisine ait olan Allah’ın hepinize gönderdiği peygamberiyim. 
O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O, diriltir ve öldürür.’ O hâlde, 
Allah’a ve O’nun sözlerine inanan Resûlü’ne, o ümmî peygambere 
iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız.” (Araf Sûresi, 7/158)

Kur’an’ı Kerim’in mesajı nasıl evrensel bir nitelik taşıyorsa, o 
Kur’an’ın hayattaki pratik karşılığı olan Hz. Peygamber’in (sas) hayatı da 
evrensel bir nitelik taşımaktadır. Efendimiz’in (sas) yirmi üç yıl boyunca 
kayıt altına alınan sözleri, ortaya koyduğu fiilleri, yanında yapılınca sessiz 
kalıp tasdik ettiği takrirleri; kısacası O’na (sas) ait olan ne varsa, yalnızca 
o günün dünyasında o ilk muhataplara söylenmiş, sadece onları bağlayan/
ilgilendiren mesajlar değil; bunun yanında onlar, zamanlar ve mekânlar
üstü bir özelliğe sahip evrensel nebevî miraslardır. Hatta o günün dünya-
sında ortaya konan bazı şeyler, sonrakilere ulaştırılması için o ilk muhatap-
lara emanet edilmişti. Böyle olduğu için Efendimiz (sas) bir gün şöyle bu-
yuracaktı: “Benden bir şey işitip, onu aynen işittiği gibi başkalarına
ulaştıran kimsenin Allah yüzünü ağartsın/ak etsin. Kendisine bilgi ulaş-
tırılan nice insan vardır ki, o bilgiyi, bizzat işiten kimseden daha iyi anlar
ve korur.” [1]

Bu uyarılardan dolayı ilk nesil olan Sahâbe, Efendimiz’in (sas) dünya-
sına dair ne varsa, büyük bir kısmını kendilerinden sonra gelen tabiîn nes-
line aktarmışlardır. Çünkü onlar çok iyi biliyorlardı ki, Resûlullah’ın (sas) 

[1] Tirmizî, İlim, 7; Ebû Davud, İlim, 10; İbni Mâce, Mukaddime, 18
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hayatına dair olan mesajlar, ileride ortaya çıkacak olan her türlü sorunun 
en önemli çaresi ve sıkıntıların giderilmesinin en önemli vesiledir. Bu ha-
kikati bizzat onlara öğreten Kur’an ve Hz. Peygamber’di.

Bu konuda Kur’an diyordu ki: “Allah’ın, (fethedilen) toprakların 
halkından Peygamberine verdiği ganimetler, Allah, Peygamber, ya-
kınları, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Böylece o mal-
lar, içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir devlet(sermaye) 
olmasın. Peygamber size ne verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa 
ondan da sakının. Allah’tan korkun. Çünkü Allah’ın azabı çetindir.” [2] 
Ayette ganimetler ekseninde peygamberin yetkisine dair inananların dik-
katleri bir nokta üzerine çekilir, sonra genel bir ifade ile “O size ne verdiy-
se onu alın ve neyi yasakladıysa ondan da sakının” denilmektedir. Hz. 
Peygamber’in (sas), Müslümanlara verdiği, tebliği ettiği hakikatler sadece 
mutlak vahiy olan Allah’ın kitabı değildi. O kitap ile birlikte onun nasıl 
uygulanacağını, nasıl hayata taşınacağını gösteren bir nevi “yaşayan va-
hiy” diyebileceğimiz Sünnet’i de, ümmete emanet edilmişti. Bundan dola-
yı Efendimiz (sas): “Dikkat edin! Bana Kur’an ve onunla birlikte onun 
bir misli de verildi.” [3] diyerek, bu hususa da dikkatleri çekmişti.

Muâz b. Cebel’i (ra) Örneği 

Yine hatırlanacağı üzere Efendimiz (sas) fakîh sahâbî Muâz b. Cebel’i 
(ra) Yemen’e vali ve kadı olarak gönderirken, karşılaşacağı sorunları nasıl 
çözeceğine dair sorduğu sorulara, ondan ikinci kaynak olarak Sünnet’i 
duymasından çok memnun olmuştu. Kaynaklarımız bu konuşmayı şöyle 
aktarırlar: Efendimiz (sas) bir gün sabah namazından sonra cemaate döne-
rek, “İçinizden hanginiz Yemen’e (kadı olarak) gider?” buyurdu. Hz. 
Ebû Bekir, “Ben giderim, yâ Resûlullah!” dedi. Peygamber Efendimiz hiç 
bir cevap vermeyip sustu. Az sonra tekrar, “Hanginiz Yemen’e gider?” 
diye sordu. Bu sefer Hz. Ömer ayağa kalktı, “Ben giderim, yâ Resûlullah” 
dedi. Peygamber Efendimiz, Hz. Ömer’e de cevap vermeyip sustu. Bir 
müddet bekledikten sonra tekrar, “İçinizden Yemen’e kim gider?” diye 
sordu. Bu sefer Muâz b. Cebel kalkıp, “Ben giderim, yâ Resûlullah” dedi. 
Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (sas): “Ey Muâz! Bu vazife senin-

[2] Haşr Sûresi, 59/7 3 
[3] Tirmizi, İlim, 10; Ebû Davud, İmare, 33; İbn Mace, Mukaddime, 2
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dir” buyurdu. O sırada Yemen üç valiliğe ayrılmıştı. Hz. Muâz bu valilik-
lerin en büyüğü olan Cened bölgesinin valiliğine tayin edilmişti. Orada 
kadılık yapacak, halka İslamiyet’i, Kur’an-ı Kerim okumayı öğretecek, o 
bölgede tahsil edilen zekât ve sadakaları da vazifelilerden teslim alacaktı. 
Hz. Muâz, Medine’den ayrılacağı sırada Peygamber Efendimiz ona, “Sana 
hüküm verilmesi için herhangi bir dava getirildiği zaman nasıl ve neye 
göre hüküm vereceksin?” diye sordu. Hz. Muâz, “Allah’ın kitabındaki 
hükümlerle hüküm veririm.” dedi. Resûl-i Ekrem Efendimiz, “Eğer 
Allah’ın kitabında onunla ilgili bir hüküm bulamazsan neye göre hü-
küm vereceksin?” diye sordu. Hz. Muâz, “Resûlullah’ın Sünneti’ne göre 
hüküm veririm.” dedi. Resûl-i Ekrem Efendimiz bu sefer, “Resûlullah’ın 
Sünneti’nde de onunla ilgili bir hüküm bulamazsan, ne yaparsın?” diye 
sordu. Hz. Muâz, “O zaman, kendi görüşüme göre içtihad eder, hüküm 
veririm.” dedi. Resûl-i Ekrem Efendimiz bundan son derece memnun 
oldu. Bu memnuniyetini şöyle ifade etti: “Allah’a hamdolsun ki, 
Resûlullah’ın elçisini, Resûlullah’ın razı olduğu şeye muvaffak kıldı.”[4]

Hz. Muaz’ın, Efendimiz’e (sas) söylediği ve Efendimiz’in (sas) mem-
nun olduğu bu cevap, o günden sonra tüm Sahâbe’nin de takip ettiği bir yol 
oldu. Efendimiz’in (sas) vefatından sonra Sahâbe, karşılaştığı tüm sorunla-
rın çözümü için: “Bununla alakalı hüküm, Allah’ın kitabında ve Resulü’nün 
Sünneti’nde var mı?” diye baktı ve bu yöntem ile bulduğu çözümleri 
tatbik etti.

Sahâbe’nin Dünyasında Medine Meltemi 

Hz. Ebû Bekir (ra) döneminde irtidat ve isyan hareketlerinde karşıla-
şılan yeni durumlar başta olmak üzere, fethedilen beldelerdeki sorunlar, 
farklı durumları olan muhataplar, karşılaşılan haller, hep bu adım ile çözü-
me kavuşturuldu. Şu hakikati çok net bir şekilde ortaya koyabiliriz ki, 
İslam’ın mensupları halifeler dönemi ile birlikte o çağın çok büyük mede-
niyetleri ve kültürleri ile karşılaştılar, aralarında birçok mesele üzerinde 
konuşmalar oldu ve işin neticesinde onların büyük bir kısmını ikna ederek 
İslam’ın mesajları ile tanıştırdılar. Onlar, yeni karşılaştıkları o muhataplar 
karşısında hiçbir zaman aciz kalmadılar, çözüm bekleyen sorunlara karşı 

[4] İbn Sa’d, Tabakât, c. 3, s. 652, 653; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, c. 36, s. 333
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en küçük bir sıkıntı çekmediler. Müslümanlar, ne Persler, ne Rumlar, ne 
Kıptiler, ne de Hicaz dışındaki Araplar karşısında, “Biz bu sorunu çözeme-
yiz, bu bizim altından kalkabileceğimiz bir sorun değil!” ifadelerini dile 
getiren bir acziyetin içine düşmediler. O günkü şartlar içerisinde Sahâbe ve 
Tabiîn nesli İran’dan Orta Asya’ya, Irak’tan Afganistan’a, Yemen’den 
Anadolu’ya, Ürdün’den Filistin’e, Mısır’dan Afrika’nın ta içlerine; her ne-
reye gittiyseler, ihtiyaçlara göre muhataplarına söyleyecek sözleri ve so-
runları çözecek, dertlere derman olabilecek halleri oldu. Onlar, Asr-ı 
Saadet’ten ilham alarak bastıkları toprakları da o iklime dönüştürmeye 
gayret ettiler. Çünkü o ilk muhataplar, Hz. Peygamber’in (sas) miras bırak-
tığı değerlerin evrensel bir nitelikte olduğunu çok iyi kavramış, yaşadıkla-
rı hayatın tarihte kalmaması adına ortaya bir çaba koymuş, yetiştirdikleri 
talebelere de bu bilinci aşılamaya çalışmışlardı.

Onların bu tavır ve duruşları kendilerinden sonraki Müslümanlara ör-
nek olmalıdır. Müslümanlar şunu çok iyi kavramalıdırlar ki: Hz. 
Peygamber’in (sas) ve Sahâbe neslinin hayatları sadece tarihi bir malumat 
veya menkıbeler derlemesi değildir. Hiçbir zaman o güzide neslin hayatla-
rına böyle bakılmamalı ve bu şekil bir okuma yapılmamalıdır. O hayatlar, 
bugünlerimizi ve yarınlarımızı ihya ve inşa etmek için her an başvurulma-
sı gereken en temel kaynaklardır. Eğer, bizler böyle bir bilinç ile siyer eser-
lerini okursak, Efendimiz’in (sas) o bereketli hayatından çok daha fazla 
istifade edecek, hepsinden önemlisi bugün karşımızda sorun olarak duran 
nice meselelere, o günün dünyasında yaşanmış bazı hadiseler üzerinden 
çözümler bulacak ve aradan geçen onca zamana rağmen sanki bugünlere 
has söylenmiş sözler gibi onları dertlerimize derman kılacağız.

Bazı Örnekler…

Mesela bizler, Peygamberimiz’in (sas) yetim olarak önce dedesi 
Abdülmuttalib’in, sonra amcası Ebû Talib’in yanında kalmasını tarihi bir 
bilginin dışında, başkaları ile bir arada yaşamanın ve başkalarına yaslan-
madan ayakta kalabilmenin yollarını öğrenme maksadı ile okuduğumuzda, 
istifademiz çok farklı olacaktır. Böyle bir okuma, Efendimiz’in (sas) nübü-
vvet öncesi hayatından bile bugünün dünyasına önemli izler taşımamızı 
sağlayacaktır.
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Yine, Efendimiz’in (sas) nübüvvet öncesi Hz. Hatice ile olan ticari 
münasebeti, yaptığı ticari seferleri ve o dönem zarfında Mekke’de ticaret 
adına attığı adımları, sadece tarihi bir malumat olarak değil, ideal bir tüc-
carın vasıflarını tespit etme maksadı ile okursak, o tablolarda bize çok şey-
ler söyleyecektir. Bu tarz bir okuma, nübüvvetin gelişi ile birlikte ortaya 
çıkan hadiseler üzerinde yapılsa, ortaya çıkan sonuçlar/çözümler bizleri 
çok daha farklı bir boyuta taşıyacaktır.

Örneğin, Efendimiz’in (sas) Hira Dağı’ndaki arayış süreci, varlık san-
cısı ve hakikate varma ızdırabını çekmek olarak okunsa; Dârü’l-Erkâm, 
ta’lim ve terbiyenin işin başında hangi usûl, üslup ve müfredat üzerine 
yürüdüğünü anlama maksadı ile okunsa; Şib-i Ebî Talib Muhasarası, yok-
luk, fakirlik, bela ve musibetlere karşı “Nasıl tavır takınılmalı?” sorusuna 
cevap bulma adına okunsa; İsra ve Miraç, mükâfat ve yücelme; Akabe, 
biat, sadakat ve çaba; Sevr, tedbir ve tevekkül dengesini kurma; Hicret, yol 
ve yolculuk adabını öğrenme arayışı içinde okunsa, Siyer nasıl sadece bir 
tarih (geçmiş malumât yığını) olarak kalabilir ki?

Böyle bir okuma, Medine’de kurulan İslam devletinin bir model oldu-
ğunu, İslam devleti denilen sistemin hangi esaslar üzerine kurulduğunu, 
öyleyse bugün etrafımızda var olan ve kendilerini İslam devleti diye lanse 
eden yapıların gerçekte öyle olup olmadığını anlayacağımız bir kıstasa, bir 
mihenk taşına dönüşür.

Böyle bir okumada, muâhatın/kardeşliğin bitmediğini, Ensar-Muhacir 
kardeşliğinin sadece o günün dünyasında o ilk muhataplara has bir durum 
olmadığını, bugünde aynısının yapılması gerektiğini ve bunun nasıl olaca-
ğını gösteren bir örneğe dönüşür.

Böyle bir okuma, Suffa Mektebi’nin, sadece o günün dünyasında fakir 
Sahabîlerin sığındıkları, günümüz tabiriyle söylersek “sığınma evi” benze-
ri bir yer olmaktan çıkaracak; ilim tahsilinin, yoluna ve yordamına dair 
ortaya örneklikler koyan, bu alanın nebevî yönteminin ne olduğunu öğre-
ten, özellikle kabiliyet ve mizaçlara göre insan unsurunun değerlendiril-
mesini anlayacağımız model bir eğitim kurumuna dönüştürecektir.

Böyle bir okumayla, Peygamberimiz’in (sas) hayatındaki savaşları, 
sadece kılıç ekseninde anlatmaktan bizi kurtaracak, her bir savaşı bir med-
reseye dönüştürecek, satır aralarında tarihi bir malumatmış gibi anlaşılan 
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nice tablonun, bugün 21. asırda karşımızda duran onlarca meselenin çözü-
mü noktasında bir ilaca dönüşür.

Yine böyle bir okuma, Hicretin 6. yılında Mekkelilerle yapılan barış 
antlaşması olan Hudeybiye Sulhu’nu, devletlerarası hukuku tanzim etme 
adına bir örneğe, bir yıl sonra yapılan Kaza Umresi’ni tevazu ve izzet den-
gesini kurma adına bir modele, Yahudilerle yapılan en büyük savaş olan 
Hayber Gazvesi’ni savaş ve mücadele yöntemlerini öğrenebileceğimiz bir 
imkâna, bir zorluk seferi olan Tebûk Gazvesi’ni ise infak ve sadaka ahlakı-
nı kavrayabileceğimiz bir misale dönüştürür.

Anılan Şahıslar… 

O günün dünyasındaki hadiseler, bu tarz bir okumayı gerektirdiği gibi, 
ilgili kişiler/örnek şahsiyetler için de ayrıca böyle bir okuma gerekmekte-
dir. Nasıl ki, Kur’an’ın anlattığı şahsiyetler, sadece yaşadıkları zaman ve 
zeminle sınırlı değilse, Hz. Peygamber (sas) dönemindeki şahsiyetler de 
sadece Miladî 6. asır ile sınırlı değildir. Her ne kadar Kur’an, Hz. 
Peygamber’in (sas) çağdaşları içerisinden tek bir Müslüman’ı [5] ve tek bir 
Kâfir’i [6] ismi ile sınırlı ifadelerle anmışsa da, onlarca ayet o günün 
Müslümanları olan Sahâbe hakkında ve yine onlarca ayet o günün inkârcı-
ları olan Ebû Cehil, Utbe b. Rebia, Âs b. Vail, Velid b. Utbe, Ebû’l-Buhturi 
b. Hişam, Mut’im b. Adîy, Velid b. Muğire ve diğerleri hakkında nazil ol-
muştur.

Kur’an isim vermeden onlarca şahsiyetten bahisler açmış, onların 
özelliklerini anlatmıştır. Buradan da anlaşıldığı gibi, Kur’an içerisinde ba-
zen açıkça, bazen isim verilmeden zikredilen, Firavun, Nemrud, Bel’am, 
Haman, Karun, Samiri ve diğerleri sadece yaşadıkları döneme has isimler 
değillerdi. Bu isimler ibret nazarı ile okunması gereken ve ders alınması 
gereken prototiplerdi. Bu zalimlerin karşısında duran, Hz. Musa, Hz. 
Harun, Hz. İbrahim, Hz. Yakup, Hz. Yusuf, Hz. Zekeriya, Hz. İsa (hepsine 
selam olsun) ve diğerleri de sadece o güne has ideal tavırları takınan kim-
seler değil, ortaya koydukları güzel tavırlardan dolayı örnek alınması gere-
ken model şahsiyetlerdi.

[5] Kur’an’ın adını andığı tek sahabî, Zeyd b. Harise’dir. Bkz: Ahzab Sûresi, 33/37
[6] Adını andığı tek kâfir ise Efendimiz’in amcası Ebû Leheb’tir. Bkz: Tebbet Sûresi, 111/1
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Hz. Peygamber (sas) dönemindeki isimlerin de aynen böyle anlaşıl-
ması gerekir. O dönemde yaşayan, İslam’a düşmanca tavırlar takınan ve 
küfür üzere ölen nice isimler, birer prototipti. Hiç kimse Ebû Leheb’in, 
Ebû Cehil’in, Âs b. Vail’in, Velid b. Muğire’nin ve diğerlerinin sadece birer 
tarihi şahsiyet olduğunu iddia edemez. Bugün de adları, renkleri ve dilleri 
birbirine uymasa da, aynı tavırları gösteren onlarca isim etrafımızda vardır. 
Şairin dediği gibi, “Ebû Leheb ölmedi, Ebû Cehil kıtalar dolaşıyor!” El-
Hak, bu böyledir. On dört asır önce yaşamış bu ibret şahısları aratmayacak 
tarzda İslam’ın sesini ve sedasını kısmaya çalışan, Müslümanlara yaşadık-
ları topraklar üzerinde her türlü zulmü, işkenceyi, baskıyı, hatta öldürmeyi 
reva gören çağın Ebû Lehebleri, Ebû Cehilleri hiçbir zaman eksik olmaya-
caklardır.

Bizler Siyer’in sayfaları içerisinde o günkü hakkın sesini kısmaya ça-
lışanların toplandıkları yer olan Dârü’n-Nedve’de neler konuştuklarını 
okuyunca, o rivayetleri orada bırakmayacak, sadece tarihi bir malumat ola-
rak görmeyecek, bugünün İslam düşmanlarının da aynı şeyleri konuştukla-
rını, aynı planları yaptıklarını unutmayacağız.

Örnek olması için somut bir misal vermek gerekirse, o günün dünya-
sında hakkın sesini kısmak için, toplantılar tertipleyen, insanlara cezbede-
cek bir üslup ile hikâyeler okuyan, müzik eşliğinde tiyatroya benzer can-
landırmalar yaparak, Mekkelileri Kur’an dinlemekten alıkoymaya çalışan 
Nadr b. Hâris [7] ile bugünkü televizyon dizileri arasında ne fark var? O gün 
Kur’an’ın sesi Mekkelilere ulaşmaması için ellerine aldıkları sopalarla te-
nekeler vuran, gürültü çıkararak, hakkın sesini bastırmaya çalışanlar ile 
bugün aynı yöntemi uygulayanlar arasında ne fark var? Bugünkülerin elle-
rindeki tenekelerin farklı bir formata (modern zamanın gündem saptıran 
eğlence araçlarına) dönüşmüş olması işin özünü değiştirir mi?

[7] Nadr b. Hâris, Asr-ı Saadet’te yaşamış azılı İslam düşmanlarından biridir. Onun İslam ile 
olan mücadelesi, Mekke toplumunu yönlendirme noktasında ortaya koyduğu tavırlar, 
birkaç Kur’an ayetinin naziline sebep olmuştur. (Enfal Sûresi, 8/31; Nahl Sûresi, 16/103; 
Mutaffifîn Sûresi, 83/13; vs.) İlk günden Bedir Gazvesi’ne müşriklerin saflarında gelin-
ceye kadar düşmanlığından hiç taviz vermeyen Nadr b. Hâris, Bedir’de esir olarak alın-
mış, Safra denilen mevkiye gelince, Hz. Peygamber’in emri ile Hz. Ali tarafından öldü-
rülmüştür. Hakkında daha fazla bilgi için bkz: İbn Sa’d, Tabakât, c. 1, s. 165, 201, 228; 
c. 2, s. 15, 18; İbn Habib, el-Muhabbar, s. 160, 161; Aycan İrfan, TDV, İslam Ansiklopedisi, 
c. 32, s. 280, 281.
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Batıl cephede bunlar olurken, hak cephesindeki örneklerin de yaşatıl-
ması gerektiğini unutmamamız gerekir. O günkü dünyanın örnek şahsiyet-
leri olan Sahabî efendilerimiz de bugünün dünyasında yaşatılmalı, o ör-
neklikler aynı canlılıkta bugünlere taşınmalıdır. Sadece isimlerinin 
evlatlara verilmesi yoluyla taşınması yetmez, ahlaklarının, mücadeleleri-
nin, aşk ve sevdalarının, cihad ve şehadet özlemlerinin de taşınması gere-
kir. Bizler Siyer sayfaları içerisinde geçen bu örnek şahsiyetleri hep tarihe 
hapsederek okuduğumuz için çoğu zaman onların büyüklüklerini ikrar 
etme dışında bir adım atmıyor, hayranlık duyuyor, ama hayranlık duydu-
ğumuz o sahneleri yaşama adına ortaya bir gayret koymuyoruz. 
Koymadığımız için, Hz. Ebû Bekir’i anlatan çok ama onun gibi sıdk/doğ-
ruluk ve sadakat abidesi olan az, Hz. Ömer’i anlatan çok, ama onun gibi 
adaleti ortaya koyan az, Hz. Osman’ı anlatan çok ama onun gibi hayâyı, 
edebi ve iffeti ortaya koyan az, Hz. Ali’yi anlatan çok ama onun gibi ilmi, 
cesareti, hakkaniyeti ve istikameti ortaya koyan az. Hz. Hatice’yi anlatan 
çok ama onun gibi fedakârlığı ve vefayı ortaya koyan az, Hz. Aişe’yi anla-
tan çok ama onun gibi ilim ve vakarı ortaya koyan az. Rivayeti ortaya ko-
yan çok, ama riayeti ortaya koyan az. Bu da söz israfına sebep oluyor, ko-
nuşup da yapmayınca bereket olmuyor, böyle olduğu içinde çağın Ebû 
Cehillerinin ve Ebû Leheblerinin karşısı boş kalıyor, onlar da istedikleri 
gibi bu dünyayı yönlendiriyor... 

İşte bundan dolayı bizim artık Siyer kitaplarını, Sahâbe hakkında bize 
bilgiler veren tarih ve Tabakât eserlerini sadece birer tarih kitabı olarak 
okumaktan vazgeçip, bugünümüzü ve yarınımızı anlatan kaynaklar olarak 
okumalı ve onlardan ilham alarak güzellikleri üretmenin, o günkü dünya-
nın menfi tarafında yer alanların yanlış ve kötülüklerini ibret nazarı ile 
okuyup, bundan kaçınmanın yollarını aramalıyız.

Bedir Gazvesi Örnekliğinde Bütüncül Okumanın Önemi 

Yaşadığımız çağın en büyük sorunlarından bir tanesi de meselelere 
bütüncül bir göz ile bakamamak, elde ettiğimiz bazı verileri işin tamamı 
zannederek indirgemeci bir yaklaşım ile onların üzerine hükümler bina et-
mektir. Bu yanlış ve hatalı durum İslamî birçok meselede ne yazık ki çokça 
yapılmaktadır. Örneğin, kader, şefaat, cennet ve cehennemin ebediliği, 
ecel, kıyamet alametleri, Mehdi, Mesih, Deccal ve daha birçok konuda, 
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birkaç ayet ve hadis üzerinden mesele tartışılıyor, o konu ile ilgili Kur’an’da 
geçen tüm ayetler, Efendimiz’in (sas) tüm beyanları ortaya konarak bütün-
cül bir okuma yapılacağı yerde, önceden belirlenen kanaati desteklemek 
adına bir iki delil ile mesele izah edilmeye çalışılıyor; böyle olunca da 
doğal olarak çok yanlış ve eksik düşüncelerin ortaya çıkmasına neden olu-
yor.

Bu parçacı okuyuştan Siyer okumaları da nasibi almıştır. Bazen mev-
cut duruma Siyer’den referans bulma adına, bazen aceleci davranarak kıs-
mi verilerle nihai hükme gitme adına, bazen başka bir mülahaza ile ne ya-
zık ki, Siyer’in içerisindeki bazı meselelerde, bu tarz yanlışlara sıklıkla 
düşülmektedir. Mesela, Şakk-ı Sadr Hadisesi, Rahib Bahira Hatırası, 
Garânîk Kıssası, Kırtâs Hadisesi, Fedek Meselesi, Gadîr-i Hum Olayı, 
Benî Kurayza Gazvesi ve daha birçok hadise bu parçacı yaklaşımdan etki-
lenmiştir. Bu ve burada anmadığımız diğer birçok mesele, elde edilen bir-
kaç rivayet üzerinden değerlendirilmeye çalışılmış, bundan dolayı da çok 
eksik ve hatalı hükümlere varılmıştır. İşte bu tarz hatalara düşmemek için 
kesinlikle istikraî okuma denilen bütüncül bir okuma yapmalı, aceleci dav-
ranmamalı, özellikle hüküm beyan edilecek yerlerde o konu hakkındaki 
rivayet ve değerlendirmelerin büyük bir kısmına ulaştıktan sonra nihaî 
hükmü vermelidir.

Bu konunun daha iyi anlaşılması için Hz. Peygamber’in (sas) hayatın-
da çok önemli bir yeri olan Bedir Gazvesi’ni bu manada bir değerlendir-
meye tabi tutalım. Mevcut Siyer kitaplarının büyük bir kısmında Bedir 
Gazvesi ne yazık ki diğer gazve ve seriyyelerde de olduğu gibi hep askeri 
yönden anlatılır, savaşın sıcak çatışma sahneleri işin merkezine alınır ve 
“şöyle başladı, şu şunu öldürdü, sonra netice şu oldu” gibi cümlelerle niha-
yete erdirilir. Mesela Bedir Gazvesi’ni bize anlatan kitaplara baktığımızda; 
Efendimiz’in (sas) 313 kişi ile Medine’den yola çıktığını, 160 km. uzaklık-
taki Bedir’e geldiğini, askerlerini orada konuşlandırdığını, sonra 
Sahâbe’den Hubab b. Münzir’in o yere bazı haklı gerekçelerle itiraz ettiği-
ni, sonrasında Allah Resulü’nün, Hubbab’ın görüşünü kabul ettiğini ve 
onun dediği gibi ordunun yerini değiştirdiğini anlatırlar. Sonra Efendimiz’in 
(sas) ordusunu düzenlediğini, o anda Müşriklerden Velid, Utbe ve 
Şeybe’nin ileri çıktıklarını, karşılarına çarpışmak için üç rakip istedikleri-
ni, önce Ensar’dan üç yiğidin öne çıktığını, Utbe’nin onları kabul etmedi-
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ğini, bu sefer Hz. Hamza’nın, Hz. Ali’nin ve Efendimiz’in diğer amcası 
Hâris’in oğlu Ubeyde’nin çıktıklarını ve çarpışmaya başladıklarını anlatır-
lar. Çarpışma sonunda Hz. Hamza ile Hz. Ali’nin rakiplerini devirdiklerini, 
Ubeyde’nin ise yaralandığını sonrasında ise şehit olduğu aktarılır. 
Sonrasında savaşın başladığı, çok çetin bir savaş verildiğini, meleklerin 
yardımını ve o sıcak çatışma anlarında yaşanan bazı hadiseler anlatılır. İşin 
neticesinde Müslümanların galip geldiğini, o gün o meydanda on dört 
Sahâbî’nin şehit olduğunu, içlerinde Ebû Cehil, Ümeyye b. Halef ve daha 
birçok Mekke’nin ileri gelenlerinin olduğu yetmiş müşrikin öldürüldüğü 
ve bir bu kadarının da esir alındığı rivayet edilir. Sonrasında Efendimiz’in 
(sas) esirlere nasıl muamele edileceği konusunu Sahâbe ile istişare ettiğini 
ve esirler meselesi çözüme kavuşturulup Medine’ye büyük bir sevinç ile 
dönüldüğü anlatılır. Aşağı-yukarı hacimlerine göre Siyer kitaplarımızın 
anlattığı Bedir Gazvesi bu şekildedir. Bazen iki sayfada, bazen beş sayfa-
da, bazen de on sayfada hep buna benzer olaylar anlatılır, dediğimiz gibi 
savaş hep sıcak çatışma üzerinden yansıtılır.

Elbette bu aktarılanlar önemlidir ve kesinlikle okuyucuya bu bilgiler 
anlaşılır bir dil ile takdim edilmelidir. Ancak şu husus unutulmamalıdır ki, 
İslam Tarihi’nin çok önemli bir olayı olan Bedir Gazvesi bu anlatılanlarla 
sınırlı değildir. Hadisenin hazırlık devresini dikkate alınmazsa, 
Efendimiz’in (sas) Medine’den çıkıp, Bedir’e gelip, savaş sonrası tekrar-
dan Medine’ye dönüşü tam on dokuz gündür.[8] Bu on dokuz günlük zaman 
içerisinde sıcak savaşın yapıldığı süre, Ramazan’ın 17. gününün sabah sa-
atlerinde beş-altı saatlik bir bölümdür. Bugün Siyer kitaplarının anlattığı 
Bedir Gazvesi, işte bu sıcak çatışmanın yaşandığı saatlere ait bölümlerdir. 
Yani Bedir Gazvesi’nin on dokuz gün süren yolculuğunun sadece yarım 
günü anlatılmakta, asıl mesaj ve ders alınacak kısımlar ne yazık ki, parçacı 
okuyuşa kurban edilmekte ve istenilen oranda dikkate alınmamaktadır.

Savaş meydanında olan o hadiseler ne kadar önemli ise savaşın önce-
sinde ve sonrasında olan hadiselerde en az o kadar önemlidir ve tüm bunlar 
bir bütün halinde okunduğu zaman ortaya istenilen oranda istifade çıka-
caktır.

[8] Efendimiz (sas) Medine’den Hicrî 8 Ramazan 2’de çıkmış, savaş 17 Ramazan 2 Cuma 
günü (Miladi, 13 Mart 624) olmuş, Medine’ye ise, 27 Ramazan’da (Miladi, 23 Mart) 
ulaşmıştır.
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Bedir Gazvesi’ni aktaran kitapların bir kısmında neler gözden kaçırıl-
mıştır?

İlk kez kocalarını, oğullarını, kardeşlerini savaşa gönderen Müslüman 
hanımların ruh halleri, tavır ve davranışları, dile getirdikleri bazı sözleri…

Sahâbe’nin cihad ve şehadet aşkı adına ortaya koydukları heyecanları, 
baba-oğul, dayı-yeğen, amca-yeğen; birbirleri ile yaptıkları tartışmaları ve 
cihada katılma arzularının ne kadar fazla olduğu…

Yaşları on beşin altında olan çocukların bile savaşa katılma arzusu ile 
nasıl çırpındıklarını, Müslümanların Bedir’den dönene kadar neler yaptık-
larını ve bazılarının bir ömür Bedir’e katılamama ızdırabı ile nasıl inledik-
lerini…

İlk kez bu düzeyde büyük bir savaşa katılan Efendimiz’in (sas) ruh 
hali ve bu halinin davranışlarına ve sözlerine etkisi, yol boyunca 
Efendimiz’in konuşmaları…

Bedir’e giderken izlenen güzergâh ve bu güzergâhtaki yirmi ayrı yerin 
bazılarında yapılan konaklamalar,[9] on gün süren bu yolculukta karşılaşı-
lan hadiseler, yapılan konuşmalar, özellikle Sahabe’nin birbirleri ile olan 
münasebetleri…

Çok önemli bir husus olarak Bedir’e giderken, yol boyunca, savaş 
sonrası ve döndükten sonra nazil olan ayetler ve bu ayetlerin Efendimiz’in 
(sas) ve Sahâbe’nin dünyasına etkileri…

Meleklerin bu savaşta yer almalarının hikmetleri, Cebrail’in onların 
komutanı olarak katılması, Allah (cc) katında bu savaşın ve savaşa katılan-
ların değeri...

Savaş sonrası yaşananlar, dönüş yolunun heyecanı, Sahâbe’nin bu bü-
yük galibiyet karşısındaki tavırları, Medine’ye girişleri ve sonrasındaki 
hadiseler…

[9] Bu güzergâhları ve hangilerinde konaklamanın yapıldığını görmek için bkz: İbn Hişam, 
es-Sîre, c. 2, s. 264-266
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Esirlerin Medine’deki halleri, başlatılan okuma-yazma seferberliği, 
Müslümanların ahlakları ile nicelerinin yüreklerini fethetmesi ve ön yargı-
ların kırılması…

Bedir galibiyetinin Medine’deki İslam Devleti’nin gelişimine etkileri, 
dost ve düşmanların bu zaferi nasıl karşıladıkları Mekke tarafındaki durum 
ve daha neler neler…

Bu dikkat çekmeye çalıştığımız hususlara değinilmeden Bedir Gazvesi 
tam anlaşılabilir mi? Meseleye sadece savaş ekseninde bakmak, okumaları 
bu parça üzerinden yürütmek, burada söylenen ve söylenmeyen yüzlerce 
önemli mesajdan bizi mahrum bırakmaz mı?

İşte bundan dolayı diyoruz ki, Siyer’i doğru okumak ve okudukları-
mızdan gereğince istifade etmek için kesinlikle parçacı okuyuşları terk et-
meli, bütüncül bir okuyuşa geçmeli, bir mesele hakkında nihai hükmü ve-
rebilmek için ulaşılabilecek tüm rivayetleri dikkate almalı ve asla 
zihinlerde belirlenen kanaatlere delil bulmak için bir okuma yapmamalı, 
bilakis okuduktan sonra elde edilen veriler çerçevesinde hükümler ortaya 
koymalıdır.

Mekke Döneminin Bilinmesinin Faydaları

1. Mekke dönemini bilmek, vahyin ne kadar büyük bir nimet olduğu-
nun farkına varmaktır.

2. Mekke dönemini bilmek, adım adım şahsiyet inşasının nasıl oldu-
ğuna şahit olmaktır.

3. Mekke dönemini bilmek, zor zaman ve zeminlerde İslam’a nasıl 
hizmet edilebileceğini öğrenmektir.

4. Mekke dönemini bilmek, risalet davasının değerli ama çok zor bir 
dava olduğunun bilincine ermektir.

5. Mekke dönemini bilmek, tebliğ, davet ve irşad vazifelerinin hangi 
usul ve üslup üzere yürütülebileceğini kavramaktır.
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Medine Döneminin En Önemli Mesajları 

Medine dönemini bilmek, üsvetü’n-hasene olan Hz. Peygamber’in 
(sas), hayatın birçok alanındaki örnekliğini ve rehberliğini iyice öğren-
mektir. 

Medine dönemini bilmek, İslam toplumunun nasıl ve hangi esaslar 
üzerine bina edildiğini iyice anlamaktır.

Medine dönemini bilmek, İslam toplumunun inşasında talim ve terbi-
yenin ideal çizgisinin ne olduğunu iyice fark etmektir. 

Medine dönemini bilmek, nebevî yolun nihai anlamda hedefinin ne 
olduğunu, davasını hangi menzile vardırmak istediğini iyice kavramaktır. 

Medine dönemini bilmek, hicret, cihad, kıtal, ganimet, esir ve daha 
birçok kavramın ne anlama geldiğini iyice öğrenmektir. 

Medine dönemini bilmek, büyük İslam Medeniyeti’nin nasıl inşa edil-
diğini, nebevî şuurun insanlığa neler kazandırttığını iyice bilmektir. 

Medine dönemini bilmek, Müslüman şahsiyetini muhafaza ederek, 
başkaları ile nasıl bir arada yaşanabileceğini iyice bellemektir. 

Medine dönemini bilmek, tebliğ, davet ve irşad sorumluluklarının 
hangi esaslar üzerinde yürütüleceğini iyice kavramaktır. 

Medine dönemini bilmek, Kur’an-ı Kerim’in hacim itibari ile yaklaşık 
üçte ikisinin hangi süreçlere tabi olarak indiğini iyice anlamaktır. 

Medine dönemini bilmek, Hz. Peygamber’in (sas) nasıl bir miras bı-
raktığını ve bu mirasın nasıl korunması gerektiğini iyice kavramaktır. 
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