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<iı:ıüi:efiier :;ş ruiıntiıer, besmeie•nlıı :Fitlııa;da.ii bir ayet olduğunu kabfıl etnı.i§ler..."

limesi

"etmeınlşler"

yazarından

cümlesindeki son "etmi§ler'' ·ke§elı:linde olacaktır. Düzeltir, makalenin

ve okuyucularmuzdan özür dileriz.

.HAZRET-i
PEYGAMBER (S-.A.S.)İN
RiSALETİ

~'Ey Peygamber~

biz seni hakiyleaten bir §alıidı bir müjdeci) uyaru;ı ve kendi emriyle Allah!a bir davetçi ve nur saçanı
bir kandil olarak gönderdik.
.ATJ{iJı/tan

kendilerine oidden biiyük bir fazl ( -ü kerem)

olduğunu mü!mirılere müjdele!...'ı

(el-.Alızab

Sif.resi, Ayet: 45, 46, 41)
Lütfi .. DOGAN
Diyanet işleri Bşk. V.

•
I

nsan, doğru yolu bulmak ve başkalarının hukukuna tecavüz etmemek için akıl ve düşünce sahibi olarak yaratılmıştır. insanın
doğru yolu bulması, behlml arzularının melek! hasletlerine, akl-ı selimine tabi' olmasına bağlıdır. Doğru yoldan uzaklaşması isei melek!
hasletlerin zıddına olan kötü isteklerin tesirinde kalması, fena işlere
(günah bcıtaklığına) dalmasıyladır.
Insanda mevcut olan akıl, behlml-arzuların melekf vasıflara tabi'
olmasının faydalarını müdrik olup, insanı bu .güzel vasıflar.a sahib olmaya teşvik eder. Keza kötü meyilierin insana getir-eceği zararları. da
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ilk bakışta kavrar ve
vet eder.
·

insanı

bu meyilierin tesirinden kurtulmaya da-

Ancak insanların birçoğu bu gerçeği gereği gibi idrak edemezler.
Zira birçok maniler onların akl-ı selimin sesini duymafarına, doğru
yolu idrak etmelerine engel olur. Hasta bir kimsenin hastalığı sebebiyle tatlı suların tadını alamadığı, en güzel içme sularını acı bulduğu
gibi, bazı engellerin tesiriyle insanların birçoğu, kendileri için maksud
olan gayeyi ve bu yüksek gayenin kendilerine kazandıracağı faydaları; keza kendileri için ilerde ızdırab ''kaynağı olacak ve zarar verecek
neticeleri kolaylıkla idrak edemezler.
öylece insanlar doğru yolu bilen ve onları da bu yola davet eden
ve akl-ı selimin göstereceği bu yoldan uzaklaşmanın zararlarinı
kendilerine bildiren bir ali me ve terbiyeciye şiddetle ihtiyaç duyarlar.

B

Bununla beraber insanlar arasında sakinı düşüncelere sahib kimseler de bulunur. Insanı saadete götü~ecek doğru yolun zıddına bir
yol takib eder, kendisi akl-ı selimin gösterdiği doğru yoldan uzaklaŞ:.
tığı gibi, başka insanları da bu yoldan saptırmaya çalışır. İnsan·ıarın
işlerinin maksada uygun bir şekilde devam etmesi, bu kabil kimselerin aldatıCı düşüncelerine iltifat etmemelerine bağlıdır.
.

.

Diğer

taraftan insanlar arasında isabetli görüş .sahibi birçok kimseler de vardır ki onlar da her şeyi b.ifdikle~i kanaatında bul~nmak suretiyle yanılmış olurlar. Şüphesiz ki bu gibi kimselerin, bu yanılmalar
dan kurtulmaları için bir uyarıcının tenbihine lüzum vardır.
Görülüyor ki; insanfar gerçekleri hakkıyla bilen· ve dikkatsiz hareket etmeyeceğinden emin olunabilecek bir ilim s€ıhibine, terbiyeciye şiddetle ihtiyaç duyarlar.
_küçük bir şehirde oturan insanların herbirinin kendi kar ve zararlarını bilmelerine ve hemen hepsi maddi işlerini kendi akıl ve düşün
celeriyle yürütecek bir durumda olmalarına rağmen işlerini düzenleyecek ve tesbit edilen düsturlara göre işleri yürütecek muktedir ve bilgili bir idarecinin bulunması zarOrl olur.
urum böyle olunca, çeşitli istidatlara sahib insanları, iyilik düşün
cesi etrafında birleştirecek ve onları maddi ve manevi huzura
kavuşturacak, en doğru yolda yürümelerini sağlayacak her yönü ile
itimad edilen emin rehberiere zarOrl olarak duyulan ihtiyaç aşikardır.

D

Mesela demircilik, marangozluk ve benzeri sanatlar bile bir yol
gösterici, bir öğretici olmadan elde edilemiyor. Günlük maddi' işleri
mizc:fe durum böyle olursa insanı . ve insan cemiyetlerini maddi ve
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manevi yönden huzura erdirecek ve gayelerin en yükseğini onlara
bildirecek emin rehberiere duyulan ihtiyacın zarOriliği meydandadı~.
Son~a bu emin kimselerin öğütlerinde her çeşit yanılma ve yanıitme
lardan mahfuz kaldıkları ve sözlerinin doğruluğu hakkında amme vicdanında .kesin kanaatın sübut bulması da gereklidir. Susayan bir kimsenin kendi susuzluğunu müdrik olduğu gibi_ böyle bir rehberin doğ
r.uluğunu da amme vicdanı rahatlıkla idrak eder. Böyle bir kimsenin
yaşayışı, bütün davranışları ve sözlerinin doğruluğunun şahidi, kendisinden hak ve hakikata uygun olan fiillerden başka bir şey sudOr etmemesidir. Işte, böyle bir insanın Cen?b-ı Hakk'ın te'yidine mazhar olduğunda insanların tereddütleri kalmaz. Bütün peygamberlerin siretleri ve sOretleri böyledir.
Bir memlekette ,hastalık görüldüğünde halkı bu hastalıktan korumak için devlet reisi!1in, yetkili organları vazifelendirmesi ·ve insanların da bu mütehassı!!iların tavsiyelerine uymasını emretmesi gayet tabildir. Çünkü mütehassıs elemanların bu çalışmaları ile o belde halkı
nın sağlığı korunmuş olur. Bunun gibi Cenab-:ı Hak da insanları maddi
manevi huzursuzluklardan korumak için onların maruz kalacakları manevi hastalıkları en iyi şekilde teşhis ve tedavi eden ve yaradılışiarının
hikmetini onlara öğreten rehberler (Peygamberleri) gönderriıiştir.
enab-ı Hak bu Peygamberleri üstün vasıflarla tezyin etmiştir ki,
insanlar onlara itimad edip, bu rehberierin emir ve tavsiyelerine
uyarak gayelerine erişebilsinler1..

C

Hz. Muhammed (S.A.S.} in yüce

vasıflarından

bir

kısrı:ıı:

Konumuzun tahammülü olmadığından burada sadece şon P~y
gamber Hz. Muhammed (S.A.S.) in insanlara örnek vasıflarından 'bir
kısmına kısaca işaret etmiş olacağız.

Cenab-ı

Hak, Hz. Peygamber (S.A.S.) i vücut yapışı ve ·sireti itibariyle insanların ekmeli olarak yaratmıştır. Dine ve dünyaya ait bütün faziletler onda kemalini bulmuştur.
l<adı

'iyad merhum "Eş-Şifa fl Tarif-i HulcOki'I-Mustafa" a.dlı mühim
·
eserinin bir bölümünde özet olarak şöyle demiştir:
11

1nsanın

iki bölüme

kemalini sağlayan ve güzelliğini tamamlayan

vasıflar

ayrılır.

Bunlardan birincisi dünyevidir ve .zaruridir. insanın yaradılışı ve
çlünya hayatının zarOretleri bunun böyle olmasını icabettirmiştir.
(1)

Hüccetu'llahi'l-baliğa,

c. 1, s. 113 vd.

135

IkinCisi i.şe dln7dir, insanın kesb ve ihtiyarı ile elde edilir. Bu
vasıflara sahib olan kimseler öğülmeye layık oldukları gibi bu vasrflar onları Cenab-ı Hakk'ın rızasına yaklaştırır.
Diğer yönden insanda zarOrl ve iht·iyarl olarak bulunan bu vasıflar ya sadece zarOrl veya ·ihtiy~rl olarak bulunur, yahut da zarOrl
ve ihtiyar! olan vasıflar her ikisi de insanda birleşir. Sadece zai-Orl
olanı Izah etmek gerekirse, ki insanın hiçbir sOrette o vasıfların kendisinde bulunmasında dahli ve ihiiyarı bulunmaz. Bu vasıfların !<enyaradılışı Icabı insana bahşedilmiş olur. Bünye yapısının tam '?)masıı
yüz güzelliği, ·akli melekelı;ırinin çok kuvvetli oiması, Idrak kabiHyeti,
konuşmasındaki fe:sahat. duyu organla~ının mükemmel olması, bütün
hareketlerinin mOtedil olması, soyu çok temiz ve şerefli bulunması ...
diğer taraftan dünya hayatının zarOrl ~ıldığı yeme, içme, giyme, uyku, ihraz ettiği mevki, .servet. ki bu son sayılanlar insan için bir bakıma zaruridir, ancak bu son saydıklarımız dini ve akli ölçüler içersinde olur ve bunlar ile takva kastedilirse dini bir mahiyet de alırlar.
·ı· kinci olarak insanı.n çalışması ve ihtiyarı ile

kazaliılan

vasıflar

vardır

ki bunlar uhrevldir. Akl-ı selimin ·ve d7n7 edebin gerekli
kıldığı üstün vasıflardır.
Mesela ilim, ağırbaşlılık, sabır, iyilik bilme, adalet/ dünyaya harls
olmama, tevazu', afivkarlık, haramla·rdan ·sakınma (iffet), cömertlik,
utanma duygusu, yiğitlik, mürüwet sahibi olma, ancak yerinde konuş
ma/ vakarlı, merhametli ve güzel edeb sahibi bulunma ki, bunlar ve
benzerlerine güzel ahlak adı verilir. Saydığımız vasıfların bir kısmı
insanın tab'ında bulunursa da birçoğunu da kendi çalışmasıyla elde
eder. Fakat hemen hepsinin bir istidat halinde insanın tabiatında bulunması gereklidir.
Bu sayılan vasıflar dünya hayatı bakımından da çok önemlidir.
Akl-ı selim sahipleri bu vasıfların üstünlüğünde ittifak halindedir. Gerek zarOrl ve gerek ihtiyar! olsun bu saydığımız vasıflardan biri veya
birkaçı bizden herhangi bir insanda bulunması o insan için büyük bir
şereftir. Böyle bir insan bu vasıftan dolayı halk arasında darb-ı mesel
haline gelir. Dünyadan göçse ve ölümünden sonra a~adan asırlar geçse de o kimse bu vasfı ile daima anılır.
Durum böyle olunca burada sayamadığımız diğer V?sıflarla birlikte bu vasıfların hepsi kemal derecesinde kendisinde bulunan ve bunda hiçbir beşerin dahli olmayan bir insan için ne dPşürii.ilebilir? 2

.B

öyle bir kimsede bu vasıfların hepsinin bulunması ve heriı de kemal· derecesinde olması, Cenab~ı Hakk'ın o kimseyi (insanlar için)

(2)
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Kadı

lyad el-Yahsubi,

Eş-Şifa

fi-Hukuki'I-Mustafa, c. 1.

seçmiş olması, ona risalet vah.iy, -isra ve Mi'rac, makam-ı Muhammed~
hidayet, beşaret yüksek derece ve alemiere rahmet oıa·rak gönder-

mekle mümtaz
(S.A.S.) dir.

kılmıştır.

Bu

mümtaz

insan

Hazret-i

Muhammed

Hazret-i Muhammed'in risaleti ve tebllgatı ile. Peygamberlik silsilesi kemalini bulmuş ve O, "Hatemu'r-rusül" olarak gönderilmiştir.
Bunun için O'nun tebllgatı beşeriyyet için hayatidir ve cihanşümuldür.
O, hamili bulunduğu risalet vazifesini tebliğde akl-ı selimin kabOl edeceği, bedi--'i zevkin hayran olacağı ve sahlh vicdanın huzur
bulacağı en metin esaslara dayanmıştır. O, insan
aklını · hakikatları
düşünmeğe, varlıkları tetkik süzgecinden geçirmeğe sevketmiş, bütün
varlıkJan bedi!" bir intizamda yaratan bir yaratıcı olduğunu ve her varlığa vücud veren işte O yaratıcı Allah Teala qlduğunu b_ildirmiştir.
Hazret-i Peygamber bütün t"ebllgatında akl-ı sellırıi hakem kılmış
ve en kesin delillerC ilme esas kabul ı:ıt~iştir. C~nab-ı Hak tarafından
kendisine en büyük mucize olarak verilen Kur'an-ı Kerim insanlığa
şöyle hitabeder:
"De ki: Benim yolum budur; ben ve bana uyanlar bilerek (basiretle) insanları Allab'a d§vet ederiz, Alla!ı'ı tesbih ederiz. Ve -ben
Allah'a eş koşanlardan değilim.''5
Bu, dosdoğru olan· yoluma uyunuz. Sizi Allah yolundan ayrı düşürecek yollara uymayın. Allah, size bunları sakınasınız diye bvyur11

maktadır.11'-

(3) YOsuf SOresi, Ayet: 108.
(4) EI-En'am SOresi, Ayet: 153.

·.
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"Ol RasiU-i Mücteba hem rahmeten li'l-a.Ieınin
Bende medffındur deyfı eflake fahreyler ze~.
Ravzasın

idub ·ziyaret d,idi Cibril-i Emin :
Hazihi Ceııpatü Adnin fedhulfi.ha Iıalidin."

L.
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