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KUR’AN AÇISINDAN KİŞİLİK VE KARAKTERİN İNŞASINDA  
ROL MODELLERİN NİTELİĞİ VE ÖNEMİ

Celalettin VATANDAŞ(*)

Özet

 İnsan, kişilik ve karakteri ile inşa olunan bir varlıktır. Doğum sonrasında başlayan kişilik 
ve karakteri inşa süreci tüm hayat boyu devam etmektedir. Bu inşa sürecinde ise “rol model 
almak”, yani başkalarını taklit etmek en önemli faktör olarak işlev görmektedir. Özellikle 
hayatın ilk yılları rol model almak açısından son derece önemlidir. Kişi rol model aldığı gibi 
olmaya çalışarak, rol modeli çizgisinde bir kişilik ve karaktere sahip olmaktadır. Rol model 
almak önemli olduğu içindir ki Kur’an, bu günün dünyasında “rol model” olarak tanımla-
nan ama Kur’an’ın “dost” olarak tanımladığı duruma özel bir önem vermiştir. Kur’an dost 
ile iman arasında bağlantı kurmuş ve imanın dosta göre şekilleneceğini ifade ederek, kimin 
dost edinildiğine dikkate edilmesi gerektiğini birçok defa vurgulamıştır. Kur’an açısından 
rol modelin en önemli özelliği inancıyla hakikate dayalı, yaşantısıyla en güzel hayat tarzına 
sahip kişi olmasıdır. Bu açıdan insanlığın en kapsamlı rol modeli peygamberlerdir. Hayatı tüm 
ayrıntılarına kadar bilinen Hz Muhammed ise bu rol modelleri sonuncusudur.

İnsan İçin Rol Modelin Önemi

Biyolojik anlamda insan doğan ferdin, kişilik ve karakteriyle “İnsan” oluşu 
yaşarken gerçekleşen bir inşa sürecinin sonucudur. Bu inşa sürecinin her aşaması 
aynı önemde ve yoğunlukta değildir; özellikle hayatın ilk yılları temel sayılabile-
cek nitelikteki kişilik ve karakter özeliklerinin oluşumu açısından fert hayatının 
diğer evrelerine göre hem daha önemli ve hem de daha yoğundur.  Fert hayatının 
sonraki yılları, ilk yıllarda inşa olunan kişilik ve karaktere ilişkin temel özellik-
lerin detaylarının tamamlanmasından daha öte anlama gelmez. İster kişilik ve 
karakter oluşumunda baskın karakterde olan hayatın ilk yıllarını, isterse kişilik ve 

(*) Prof. Dr., Gümüşhane Üniverisitesi Rektör Yardımcısı
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karakter özelliklerinin detayda inşa olunmaya devam ettiği hayatın ileri yıllarını 
dikkate alalım, tüm inşa sürecinde taklit etmek/ örnek almak söz konusu inşanın 
en önemli yönünü teşkil eder.  Söz konusu inşa ise üç ayrı faktörün belirleyici 
etkisi altında gerçekleşir. Bunlar, ferdin doğuştan getirdiği özellikler, bilinçli bir 
şekilde edindiği bilgiler ve başkalarını taklit etmesi/model almasıdır.  İnsanlığın 
yaygın ve ortak tecrübesi –bireysel istisnalar bir yana- söz konusu faktörlerden 
taklit etmenin/model almanın kişilik ve karakterin oluşumunda baskın olduğuna 
yöneliktir. Hatta özellikle ferdi hayatın ilk yılları taklit/model almanın neredeyse 
tek başına denecek düzeyde belirleyici olduğu yıllar olarak anlam kazanmakta-
dır. Fert hayatı bir bütün olarak ele alındığında ise bilinçli bir şekilde edinilen ve 
işletilen bilgi ise çoğu zaman ikincil düzeyde etkiye sahip faktör olarak işlev gör-
mektedir. Ferdin kişilik ve karakteriyle “İnsan” oluşunda baskın belirleyici faktör 
olan taklit etmek, model almak, örnek almak veya daha teknik isimlendirmeyle 
rol model almak herkesin hemen her zaman sahip olduğu bir durumun ismi olarak 
anlam kazanmaktadır. 

Kişilik ve karakterin inşa sürecinde herkes birilerini rol model almıştır ve 
almaktadır; örneğin anne ve/veya babamızı, abla veya abimizi, akrabalarımız-
dan veya komşularımızdan birilerini, öğretmenimizi, bir sporcuyu veya sanatçı-
yı, dini veya siyasi bir şahsiyeti, tarihi bir şahsiyeti...  rol model almışızdır. Her 
fert birisini veya birilerini rol model alır ve bazı özellikleriyle veya her şeyiyle 
onun gibi olmaya çalışır. Fakat rol model olarak benimsenen kişi veya kişiler 
çoğu zaman sabit değildir; kişi için hep rol model olmaya devam etmeyebilirler. 
Çünkü rol modeller genellikle yaşın, bilginin ve hayat tecrübesinin değişmesine 
bağlı olarak değişmektedir. Fert çoğu zaman her yeni bilgi veya tecrübe aşama-
sında daha ideal birisini bularak öncekini terk etmekte, yenisini rol model alarak 
kabul etmektedir. Örneğin çocukların okula başladıklarında anne ve babalarını 
rol model almaktan vazgeçip, öğretmeni rol model almaya başlamaları böyle bir 
şeydir. 

Herkesin hayatının her evresinde, özellikle de kişilik ve karakterinin en te-
mel özelliklerinin oluştuğu çocukluk ve gençlik dönemlerinde kendisi gibi ol-
maya çalıştığı, hayranlık duyduğu, beğendiği ve bu sebeplerle taklit ettiği rol 
modeli veya modelleri olmuştur. Rol modeli alınan ile o kişiyi rol modeli olarak 
tercih eden kişi arasındaki ilişki ise özne-nesne veya sebep-sonuç ilişkisi biçi-
minde gelişir.  Rol modeli alınan özne, onu rol modeli olarak kabullenen kişi 
nesne konumundadır. Veya kişilik inşa sürecinde model alınan sebep, onu bir 
başkasını rol modeli olarak kabullenen kişi rol modeline göre değişen özellik-
leriyle sonuç konumundadır. Kişi, rol modeline göre becerilerini olduğu kadar, 
kimlik ve kişiliğini, hayat tarzını, istek ve beğenilerini, tutum ve davranışlarını, 
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hatta inanç ve kabullerini inşa eder. Bu itibarla rol modeli son derece önemlidir; 
zira kişinin bazen bir veya birkaç, bazen de tüm özellikleri rol modeline göre 
şekillenmektedir. 

Herkesin hayatının değişik evrelerinde farklı rol modelleri olduğu gibi, aynı 
anda olmak üzere farklı alanlarla ilgili birden fazla rol modeli de olabilmektedir. 
Fakat şurası son derece önemlidir ki kişi için aynı anda ve aynı alanda birbirinden 
oldukça farklı özelliklere sahip iki veya daha fazla rol modeli olmaz, olamaz. 
Daha önemlisi olmamalıdır. Çünkü böylesi bir durum kişide ciddi problemlere, 
kişilik çatışmalarına yol açar. Özellikleriyle birbirlerini tamamlayan veya destek-
leyen farklı rol modeller ise her zaman söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu şartlar 
bağlamında kişi için birçok rol modelden bahsetmek mümkündür. Fakat bu du-
rumda da rol modelleri kişi için aynı kıymette değildir. Bir rol modelinin kıymeti 
kişi üzerindeki etki alanına ve etki düzeyine göre değişebilmektedir. Dolayısıyla 
rol modeli olarak kabullenilenler, kişi üzerindeki etki alanına ve etki düzeyine 
göre bir sıralamaya tabi tutulurlar. Örneğin kişiye sadece bir özellikte rol modeli 
olan ile birçok özellikte rol model olanın arasında kıymet farkı vardır. İki ayrı rol 
modeli kendilerini rol modeli alan için aynı düzeyde önem ifade etmezler. Kişi 
tarafından birisi çok daha kıymetli bulunurken, diğeri görece daha az kıymetli 
bulunur. Etki alanının değişmesine bağlı olarak gerçekleştirilen sıralama sonu-
cunda da bir rol modelleri hiyerarşisi oluşur.  Bu durumu biraz açmak gerekirse; 
spor gibi herhangi bir yetenekle ilgili olarak benimsenen rol modeli, kişilik ve 
karakter açısından rol modeli olarak benimsenen kişiye oranla daha özel bir alan-
da ve dar bir çerçevede etkili olduğu için kıymet sıralamasında geride yer alır. 
Buna karşılık kişilik ve karakter üzerinde etkili olan rol model ise, etki alanının 
büyüklüğüne göre rol modeli hiyerarşisinde sadece özel bir konuda rol modeli 
olana göre daha yukarıda yer alır. Dolayısıyla kimlik ve kişiliğin, hayat tarzının, 
istek ve beğenilerin, tutum ve davranışların, inanç ve kabullerin şekillenişinde 
etkili olan rol modeli, kişi için çok büyük önem ifade eder. Alt düzeyde ve daha 
özel alanlarda rol modeli alınanlar da önemli olmakla, birlikte diğerine göre daha 
geri ve alt düzeyde bir önem kazanırlar. Hatta alt düzeyde etkili olan rol modeli, 
üst düzeydekinin etkisi altında belirlenir. Böyle olunca rol modeli hiyerarşisinde 
en üstte kimin yer aldığı, bir diğer ifadeyle en kapsamlı ve dolayısıyla en üst 
düzeyde kimin rol modeli olarak benimsendiği konusu herkes için büyük önem 
ifade eder. Zira kişinin özellikleri, nitelikleri bu en üst düzeydeki rol modelinin 
etkisi altındadır; diğer rol modelleri de ona göre veya ondan referansla şekillen-
mektedir.  

Böyle olduğu için de tüm insanlık tarihi boyunca insanlar için rol model 
olacak en ideal, en kusursuz, en mükemmel kişinin kim olduğu ve dolayısıy-
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la en kapsamlı ve en üst düzeyde kimin rol model olması gerektiği konusunda 
hep farklı anlayış ve kabuller olmuştur. Hatta bu sebeple kavgalar ve savaşlar 
olmuştur. Zira en kapsamlı ve en üst düzeyde rol modeli olarak kimin benim-
senmesi gerektiği konusundaki farklı anlayış ve kabuller, modelin kapsamı ve 
etki gücünün sonucu itibarıyla her zaman ve her durumda bireysel ve toplumsal 
hayatla, inanç ve davranışlarla, bireysel ve toplumsal kimliklerle ilgili ve irtibatlı 
olmuştur. Din de tüm bu alanlarla ilgili olduğu için kimin en kapsamlı ve en üst 
düzeyde rol model olması gerektiği konusu aynı zamanda hemen her zaman dini 
bir niteliğe de sahip olmuştur. İnsanlığın en üst düzeydeki rol modellerinin tama-
mına yakınının dini veya dinîleştirilmiş şahsiyetler olması bu açıdan bir tesadüf 
değildir; Hz Muhammed (s), Mesih, Musa, Buda, Zerdüşt… gibi. 

İslam Açısından Rol Modelin Niteliği ve Önemi

Hakikate dayalı iman esasları üzerinden bireysel ve toplumsal hayatı tanzim 
etme amacında olan İslam, iman ile hayat arasında güçlü bağlar kurmuş, bu iki 
olguyu güçlü bir şekilde birbiri ile irtibatlı hale getirmiştir. Konumuzun ekseni-
ni oluşturan rol model kapsamında anlam kazanan  “dost” konusu bireysel ve 
toplumsal hayatla ilgili olup, İslam’ın sağlam bir şekilde irtibatlı hale getirdiği 
iman-hayat bağlamında ele alınabilecek konu başlıklarından birisidir. İslam, ha-
yatın bir unsuru olan “dost” ile “iman” arasında doğrudan irtibat kurmuş; kiminle 
dost olunacağını (el-velâ) ve kiminle dost olunamayacağını (el-berâ) belirlemede 
imanı referans almıştır. İslam açısından dostluğun en üst referansı Allah’la ilgili 
olmakla birlikte beşeri düzlemde bir müminin dostu ancak diğer bir mümindir. 
Hakikate dayanmayan inançların ve bu batıl inançlar üzerinde şekillenen hayat 
tarzlarının mensupları bir müminin “dostu” yani rol modeli olamaz. Çünkü varlı-
ğı ve hayatı anlamlandırmada, hayata yön vermede, bireysel ve toplumsal hayatın 
temel ölçülerinde ve değerlerinde farklılık vardır. Zıtlar zaman ve mekân boyu-
tuyla “bir arada” olabilirler ama “bir” olamazlar. Zira birliktelik farklılığı yok 
eder. Bu açıdan hazreti peygamberin “kişi dostunun dini üzerindedir”1 uyarısı son 
derece manidardır. 

Hiç kuşkusuz birisini rol model almak o kişiye yönelik dostluğun zorunlu 
sonucudur. Kişi sevmediği birisiyle dost olmaz dolayısıyla onun gibi olmaya da 
çalışmaz. Bu itibarla İslam açısından “dost” konusu bireysel ve toplumsal hayat 
açısından son derece önemli olup, İslam da doğal olarak bu konuya ayrıcalıklı 
bir yer vermiştir. Konu açısından Fatiha sûresi hem önemlidir, hem de sadece 
bir örnektir. Her müminin ezbere bildiği ve gün içerisinde birçok kez okuduğu 

1  Ebu Davud, edep 16; Tirmizi, zühd 45



157

KİŞİLİK VE KARAKTER İNŞÂSINDA DİNİN YERİ

Fatiha sûresinde iki ayrı kesimden bahsedilir. Kesimlerden birisi “kendilerine ni-
met verilenler” olarak ifade edilirken, diğeri ise kendi içinde iki alt gruba ayrıla-
rak “gazaba uğramış” veya “sapmış” kimseler olarak ifade edilmektedir. Fatiha 
sûresinde “kendilerine nimet verilenler” gibi olmak, olumlu bir durum olarak 
ifade edilmesine karşılık, “gazaba uğramış” veya “sapmışlar” gibi olunmama-
sı gerektiği belirtilmiş ve bu olumsuz duruma sahip olanlardan uzak durulması 
açık seçik dile getirilmiştir. Buna göre, bir müminin dostu ancak “kendilerine ni-
met verilenlere” dâhil olan veya bu kesime dâhil olma çabası yürütenler olabilir, 
“gazaba uğramayı” hak etmiş veya hak edecek durumda olanların yahut gazaba 
uğramakla sonuçlanacak “sapma” durumuyla irtibatlı olanların hiçbir şekilde bir 
müminin dostu olması düşünülemez.  

Yalnız burada istenen ve hatta emredile ile yasaklanan “dost” kavramını bi-
raz açmakta fayda var. Hayatın pratiklerinden hareketle ifade etmek gerekirse, 
bir müminin hakikate sırtını dönmüş veya hakikate muhalif olan kişiyi “dost” 
edinmesi üç farklı şekilde olabilir. Bu “dostluk”lardan birisi Kur’an tarafından 
kesinlikle yasaklanan ve Fatiha sûresindeki bağlamda değerlendirilebilecek olan 
“dostluk”tur. Kur’an tarafından kesinlikle reddedilen bu dostluk, dost edinilen 
kişinin hakikate muhalif görüşlerini hoş görme biçiminde gerçekleşen dostluktur. 
Yani kişiyi hakikate muhalif görüşlerini hoş görerek rol model almadır. Kur’an 
bunu kesin bir diller yasaklamıştır; çünkü böylesi bir dostlukta farklılık yok olur 
ve mümin kişi iman dairesinin dışına çıkıp dostu ile aynı kategoride yer alır. 
Esasında yanlış inanç ve durumda olmasına rağmen bir müminin kendisiyle ilgili 
ve irtibatlı olmasına Kur’an’ın itiraz etmediği “dostluk”, dünyevi işlerde hakka-
niyet ölçüsüne dayalı olan; mümin kişinin inancıyla ve hayat tarzıyla durum ve 
gidişatını değiştirmediği ve hatta örneklik yaptığı dostluktur.  Bu, Kuran’ın itiraz 
etmediği, hatta teşvik ettiği bir dostluktur. Çünkü hakikatten habersiz, hayat tarz-
larıyla yanlışlar arasında bocalayan kimseler bu dostluk üzerinden hakikati bilme 
ve gidişatlarını doğrultma imkânı elde edebileceklerdir. Bu dostluk esas itibarıyla 
müminin özne, “dost” edindiği kişinin de nesne olduğu, yani rol modelliğin mü-
minden “dostuna” doğru olduğu dostluktur. Dostluğun üçüncü biçimi ise mümin 
kişinin imanıyla ve hayat tarzıyla doğru durum ve duruşa sahip olmasına rağmen 
hakikate muhalif kişilere sevgi duyması, özenmesi biçiminde gelişen dostluktur. 
Kur’an bunu hoş karşılamamış, hatta kötü bulmuştur. Çünkü bu dostlukta gidişat 
yasaklanan dostluğa doğrudur. Mümin başlangıçta değilse bile süreç içerisinde 
kolaylıkla “dostunu” rol model almaya başlayabilir.

Fatiha suresinde dile getirilen “gazaba uğramışların” veya “sapmışların” 
kimler olduğuyla, ne gibi durumlarda bu vasıflara sahip olunabileceği ile ilgili 
çok farklı görüşler dile getirilmiştir. Konuya “gazaba uğramışların” veya “sap-
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mışların” kimler olduğu noktasından girmek mevcut görüşlere yenisini ekleme-
ye katkı sağlayabilir, fakat durumu açıklığa kavuşturmada eksiklikleri gidermez. 
Konuyu ele almada daha doğru ve kısa yolu tercihin hakikati tespitte daha yararlı 
olacağına kuşku yoktur. Bu ise konuyu anlamaya “kendilerine nimet verilenler-
den” başlamayı gerektirmektedir. Çünkü “kendilerine nimet verilenlerin” kimler 
olduğu bizzat Kur’an tarafından açıklanmış bir durumdur. Bu bakımdan Nisa 
suresinin 69. ayeti önemlidir. Bu ayette “kendilerine nimet verilenlerin” “pey-
gamberler”, “sıddıklar”, “şehitler” ve “salihler” olduğu açıkça ifade edilmiştir. 
Dolayısıyla bir müminin rol model alabileceği veya bir başka söylemle “dost” 
edinebileceği kişi veya kişiler bu dört kesime mensup olanlardır. 

Kur’an’ın tekrar tekrar üzerinde durduğu bir ilke olarak biliyoruz ki, bir 
müminin rol model alabileceği ve böylelikle en güzel dost edinebileceği kişiler 
genel anlamda peygamberler, özel anlamda ise son peygamber Hz. Muhammet 
(s)’dir (5/55 3/21 60/4,6). Kendileri Allah tarafından hakikatin sözcüsü ve dos-
doğru bir hayat tarzının mensubu kılınan peygamberlere uymak, onların sözcü-
lüğünü yaptıkları hakikati kabul edip örneği oldukları hayat tarzını yol edinmek 
Kur’an açısından mümin olabilmenin zorunlu şartıdır. Konu bağlamında örneğin 
Al-i İmran suresinin 31. ayeti son derece önemlidir. Ayette Allah’ın affına mazhar 
olup sevgisini kazanmak peygamberi sevmekle irtibatlandırılmıştır. Nisa suresi-
nin 80. ayetinde de peygambere tabi olmanın Allah’a tabi olmak anlamına geldiği 
belirtilmiştir. Kur’an birçok peygamberin hayat hikâyesinden kesitler aktararak 
bir müminin, kendisi için gerçek dost olan her bir peygamberde örnek alabilece-
ği, örnek aldığı zaman gidişatını dosdoğru kılıp, kişilik ve karakteriyle kendisini 
gerçek manada İnsan kılabileceği birçok özelliği örnekleriyle ortaya koymuştur. 

Kur’an’ın kendileri gibi olunmasını, rol model alınmasını istediği ikinci ke-
sim “sıddık” olanlardır. Sıddık, fıtratı bozulmamış dengeli bir mizaca sahip olan, 
basiret ve feraseti ile gerçeği yanlıştan, hakkı batıldan, hayrı şerden ayırabilme 
vasfına sahip olan kişidir. Sıddık olan kişi hakikate tam bir samimiyetle teslim 
olmuş kişidir. Bu sebeple de her türlü ahlaki kirden, yanlışlara bulaşmış hayat 
tarzından, batıldan, zulümden, akılsızlıktan, kötülükten uzaktır. Sıddık olan kişi 
inanç, duygu, düşünce, tutum ve davranışlarıyla hakkın, adaletin, iyinin, doğrulu-
ğun, güzelliğin tarafında ve tüm bunların ete kemiğe bürünmüş konumundadır.

Rol model alınması istenen “şehitler” ise bugün Müslümanlar arasında anla-
mı iyice daraltılmış ve sığlaştırılmış şehit ile irtibatlı değildir. Veya irtibat varsa 
da çok zayıf ve çok sığdır. Kuran’ın “şehit” olarak tanımladığı kişi hakikate şahit 
olan ve şahitliğini inanç, duygu, düşünce, tutum ve davranışlarıyla ortaya koyan 
kişidir. Şehit olan kişi hakikate şahit olduğu için tüm hayatını bu hakikatin gere-
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ğine göre sürdürür ve hiçbir şekilde şahitliğine aykırı bir konumda ve durumda 
olmaz. 

Fatiha suresinde “kendilerine nimet verilenler” olarak ifade edilen ve Nisa 
suresinde de kimlikleri açıklanan kesimin bir diğer vasfı da “salih” olmalarıdır. 
Salih olan kişi her türlü yanlışa, fesada, kötülüğe, zorbalığa, batıla… karşı dikkat-
li olup bütün davranışlarını sulh ve ıslah çerçevesinde gerçekleştiren kişidir. Salih 
kişinin ete kemiğe büründürdüğü sulh ve ıslah vahyin bildirdiği imanın üzerinde 
şekillenen “salih amelin” doğal sonucudur. Kuran “salih” kişilerin kimler olduğu-
nu isim vererek örneklendirmiştir. Kuran’ın bildirdiğine göre peygamberler salih 
kişiliğin yaşamış örnekleridir. 

Bir müminin rol model alacağı kişiler kapsamında ifade edilen “sıddık”, 
“şehit” ve “salih” olma vasıfları esasen farklı açılardan da olsa aynı şeyi tekrar 
eden vasıflardır. Yani “sıddık” olan kişi aynı zamanda “şehit” ve “salih” olan, 
“şehit” olan kişi aynı zamanda “sıddık” ve “salih” olan, “salih” olan kişi de aynı 
zamanda “sıddık” ve “şehit” olandır. Birbirini tekrar eden bu üç vasfı kişilik ve 
karakterlerinde, iman ve hayat tarzlarında en güzel ve tam olarak temsil edenler 
ise peygamberlerdir. Bir mümin kimliklerini ve vasıflarını vahyin bildirdiği pey-
gamberleri dost edinmek ve dolayısıyla onları rol modeli olarak almak zorun-
dadır. Elbette ki bir müminin peygamberlerin dışında dostları ve dolayısıyla rol 
modelleri de vardır; bunlar ise diğer müminlerdir. Zira Kuran “sıddık”, “şehit” 
ve “salih” olma çabası sürdüren dolayısıyla vahyin tanımladığı nitelik ve biçimi 
ile mümin olma çabası sürdüren kişilerin ancak kendileri gibi olanlardan dost 
edinebileceğini, aksi durumun Allah’la olan irtibatı koparmaya yol açabileceğini 
birçok vesileyle dile getirmiştir2. 

Gelenek sel Bir Problem Olarak Rol Model

Bilgi insan için önemlidir. İnsan, her şeyden önce biyolojik varlığına uygun 
olan ve olmayan şartları bilmek ve buna göre varlığını devam ettirmek ister. Fa-
kat insan sadece biyolojik varlığı için değil, başka şeyler için de bilgiye ihtiyaç 
hisseder. Psikolojik dünyasını dengede tutacak,  kişiliğini her türlü olumsuz et-
kilerden koruyacak imkân ve şartları bilmek ister. Toplumun bir üyesi sıfatıyla, 
diğer insanlarla olan her türlü ilişkisini en uygun, en güzel, en doğru biçimde ve 
şartlarda sürdürmek ister. Bunların yanı sıra, insan, düşünen, inanan, soran ve 
sorgulayan, varlığının nedenini ve amacını bilmek isteyen, geçmişi ile geleceği 
arasında irtibat kuran bir varlıktır. Bu konularda da bilgi sahibi olmak, yine bu 

2 Al-i İmran, 3/28, 118-120; Nisa, 4/89, 139; Maide, 5/51, 54, 81; Enfal, 8/73; Tevbe, 9/23; Hûd, 
11/113
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alanlarda açığa çıkan problemlerini çözmek, durumunu anlamak, gidişatını doğru 
kılmak ister. Kişiliğini, karakterini en güzel, en doğru şekilde inşa etmek ister. 
Tüm bunlar için de bilgiye muhtaçtır.

Geçmişe dönüp bakıldığında kolaylıkla anlaşılmaktadır ki, insanlığın bilgi 
edinmeyle ilgili serüveni çok uzun ve karmaşıktır. İnsanlık, ihtiyacını hissetti-
ği bilgiyi çok değişik kaynaklardan edinmiş ve her bir insan seçtiği kaynaktan 
aldığı bilgiye göre hayatını inşa etmiş, kişiliğini oluşturmuş, inanç ve düşünce-
sini şekillendirmiştir. Fakat yaşanan tecrübeler göstermiştir ki, her bilgi “doğru” 
değildir; her bilgi amaca hizmet etmemektedir. Zira bilginin iç tutarlılığa sahip 
olması, mantığa uygun olması onu “doğru” kılmaya yetmemektedir. Her bilgi 
doğru olmadığı için de, insanlar oldukça farklı şeylere inanmış, farklı özelliklere 
sahip olmuş ve çok değişik hayat tarzları edinmişlerdir. Bu sebeple bazıları mut-
lu olurken, bazıları mutsuz olmuş; bazıları bilgisinden ve hayatının gidişatından 
eminken, diğer bazıları kuşku içinde kıvranmış; bazıları sorumlu ve geleceği dü-
şünen bir hayat sürerken, diğer bazıları sorumsuzca yaşamış; bazıları işlerinin ve 
hayatlarının sonunda huzura erişirken, diğer bazıları ise pişmanlık duymuştur. 
Dolayısıyla önemli olan mutlak anlamda doğru bilgiye sahip olmaktır; bilginin 
var olması bir değer ifade etmemektedir. Zira görece doğru olan veya doğru ol-
duğu varsayılan bilgiler insanın temel “insanî” problemlerini çözememiş veya 
çözüyor görünümü altında sonu pişmanlık olan aldanışlara sürüklemiştir. 

Hem mevcut birey ve toplumlardan ve hem de Kur’an’ın geçmişe tanıklığın-
dan hareketle biliyoruz ki gelenek, insanlar için hemen her zaman doğru bilginin 
en önemli referanslarından birisi olarak görülmüştür. Geleneğin önemsenmesin-
deki ve doğru bilginin en önemli referansı kabul edilmesindeki en güçlü gerekçe 
ise geleneksel bilginin tecrübe edilmiş bilgi vasfına sahip olmasıdır. Çünkü ge-
lenek, geçmiş kuşakların deneme ve yanılmaları ile inşa olunan ve tarihin kılcal 
damarlarından süzülerek gelen tecrübelerdir. Geleneğin arkasında sayısı belirsiz 
bireyler ve ucu nerelere uzandığını tahmin etmenin bile mümkün olamayacağı 
kadar kökü eskilere uzanan bir geçmiş vardır. Gelenek kuşaklar arasından süzü-
lerek gelir ve her yeni kuşakla da bünyesine yeni bir şeyler ilave ederek yoluna 
devam eder. Böylelikle yatay olarak toplumun neredeyse tüm fertleri ve dikey 
olarak da duruma göre onlarca kuşak tarafından onaylanmış bilgi ve hayat tarzı 
olarak varlığını ortaya kor. 

Sayısız denecek kadar çok bireyin ve çok eskilere uzanan geçmişin inşa edip 
oluşturduğu tecrübeler birikimi olması geleneğe son derece olumlu görünen bir 
nitelik kazandırmaktadır. Bu sebepledir ki geleneksel bilgiyi bilginin doğruluğu 
bakımından en önemli referans kabul eden toplumlara hakikatin elçisi olarak gel-
miş her peygamber büyük bir tepki ile karşılaşmıştır. Geleneksel sistemin, alışıla-
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gelmiş ilişkilerin, toplumsal kurumların işleyiş tarzının devamından yana olanlar 
peygambere tepkilerinde vahyin tecrübe edilmemiş bilgi olduğunu bu sebeple 
tecrübe edilmiş bilgi olan gelenek karşısında bir değer ifade etmeyeceğini dile 
getirmişlerdir.

Elbette ki normal koşullarda tecrübe edilmiş bilgi tecrübe edilmemiş bilgiye 
göre olumlu ve değerlidir. Ancak geleneğin bu olumlu görünümünün arkasında 
çoğu zaman hiç fark edilmeyen veya düşünülmeyen önemli bir yönü vardır ki 
esasen geleneğin itibarını ters yüz etmekte ve esasen geleneğin görüldüğü veya 
zannedildiği gibi olmadığını ortaya koymaktadır. O da geleneğin bir toplumu teş-
kil eden tüm fertlerin, toplum kesimlerinin ve daha da önemlisi alt kültür grup-
larının ürünü olmasıdır. Bir toplum ise kişilik ve karakteriyle, inanç ve hayat 
tarzıyla farklı bireyler ve gruplardan teşekkül edip her birinin olay ve olguları 
değerlendiriş biçimi birbirinden çok farklıdır. Böyle olunca gelenek inanç ve dü-
şünceleriyle, görüş ve anlayışlarıyla, kişilik ve karakterleriyle birbirinden farklı 
ve hatta bazı zaman da karşıt kişilerin ve kesimlerin tecrübelerinin karışımı ola-
rak anlam kazanmaktadır. Bu durum hayatın gündelik pratikleri için bir değer 
ifade edebilirse de varlığı, hayatı anlamada ve değerlendirmede, hayatın gayesini 
belirleme de ciddi karışıklıklara yol açar ve bireyleri oyalayan ama amaca götü-
rücü olmayan bir pozisyonun oluşmasına vesile olur.

Geleneğin önemli özelliklerinden birisi ise kendisine kutsallık atfetmesidir. 
Bu ise geleneği, o geleneğin mensupları için sorgulanamaz kılmaktadır. Gelenek 
kendisine kutsiyet atfederken geçmiş nesillere atıfta bulunur.  Geçmiş nesille-
ri sadece iyi, doğru, güzel, mükemmel yönleri ile hatırlayarak bu kutsiyeti inşa 
eder. Her yeni kuşak geleneklerini “kutlu atalarının” mirası olması sebebiyle kut-
sallaştırarak kabullenir ve hatta iman eder. “Kutlu atalar” ise her yeni kuşak için 
bir rol modeli olarak algılanır ve böylelikle geleneğin ana unsurları değişmeksi-
zin nesilden nesile aktarılmış olur. 

Gelenek ile ilgili bu tespitlerimizi, özellikle de rol model bağlamında olmak 
üzere Kur’an üzerinden ele alacak olursak; bizzat Kur’an’ın tanıklığıyla öğre-
niyoruz ki vahyin bildirdiği hakikate sırt döneneler, inanç ve hayat tarzının da-
yanağı olması gereken bilgiyi geleneklerinde bulmuşlar ve geleneği ilim olarak 
kabul etmişlerdi. Onlara göre ilim gelenekti; geleneğin dışında veya ona aykırı 
bir bilgi hiçbir şekilde ilim niteliği kazanamazdı. Böylelikle, geleneğin bilgisini 
gerçek ilim olan vahyin karşısına yerleştiriyorlardı. Onlar, bu karşıtlıkta ilmi ge-
lenek tarafına ait kılarlarken, bu kanaatlerinin dayanağı olarak tecrübe edilmişlik-
edilmemişlik durumunu kendileri için mutlak ölçü kılıyorlardı. Nesiller boyunca 
inanılan veya uygulanan olması nedeniyle, geleneklerini tecrübe edilmiş ve doğru-
luğu anlaşılmış kategorisine dâhil ederlerken; vahyi ise tecrübe edilmemiş bir bil-
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gi olarak değerlendiriyorlardı. Bu görünüşte doğru bir yaklaşımdı. Fakat esasında 
nitelikleri ve kimlikleri belirsiz, çoğu zaman da mevcut nesillerin geriye dönük 
olarak niteliklerini inşa ettikleri geçmişin “kutlu nesilleri” üzerinden geleneğin 
kendisini oluşturduğunu ve hem de etrafına koruma zırhı ördüğünü gizleyen bir 
yaklaşımdı.  Kur’an inzal oluşunun ilk anından itibaren sürece müdahale etti ve 
birçok vesileyle vahyi bilginin sadece o an ki elçinin şahsında ilk defa insanlığa 
sunulan bir bilgi olmadığını, ilk insandan itibaren hep var olan ve insanlığın ilk 
tanıyıp bildiği gerçek ilim olduğunu değişik vesilelerle açıkladı. Böylelikle farklı 
bir gelenek anlayışına da vurguda bulunmuş oldu. Bu bağlamda olmak üzere de 
kültürün bir unsuru durumundaki geleneğin oluşumuna katkı sağlayan bireylerin 
belirsizliklerine karşılık vahyi geleneğin bireylerinin kimlik ve kişilikleriyle açık 
seçik bilinen kimseler olduğunu ifade etti. Şu ayetler bunun örneklerinden bazıla-
rıdır: Allah, Nûh’a öğütlediğini, sana vahyettiğini, İbrahim’e, Musa’ya ve İsa’ya 
öğütlediğini, size de hak-hukuk düzeni kıldı. Öyleyse dini dosdoğru ayakta tutun 
ve onun hakkında hiçbir ayrılığa düşmeyin. Allah’a ortak koşanları davet ettiğin 
bu düzen, kendilerine çok büyük ve çok ağır gelmektedir. Ama Allah, dilediği 
kimseyi kendisine peygamber seçer ve kendisine yönelenleri de dilediği şekilde 
doğru yoluna ulaştırır. (Şura, 42:13) Musa ile Harun’a, Allah’a karşı sorumluluk 
bilinci taşıyan kimseler için, doğruyu eğriden ayırmaya yarayan bir ölçü, ışık 
saçan bir kaynak ve bir uyarıcı, hatırlatıcı olarak kitabı verdik. (Enbiya, 21:48) 
Daha önceki milletlere nice peygamberler göndermiştik. (Zuhruf, 43:6) 

Kur’an’ın insanlık katına inzal olduğu çağdaki hakikate sırt dönen kimseler 
kültürün unsuru olan geleneğin ilim kabul edilemeyeceği uyarısını işittiler, ama 
şunu fark etmediler veya fark etmek istemediler: Kur’an’ın doğrudan gelenekle 
ilgili herhangi bir problemi yoktu. Kur’an’ın ısrarla üzerinde durduğu konu, so-
rumluluğun bireysel olduğu, dolayısıyla geçmişe uyup-uymamanın değil; neye 
uyulduğunun ve uyulan şeylerin ne oranda doğru olduğunun dikkate alınması 
konusuydu. Kur’an, çoğu zaman kültürün unsuru olan geleneği bile değil, ge-
leneği bilinçsiz bir yaklaşımla taklit eden sığ gelenekçi zihniyeti eleştiriyor ve 
reddediyordu. Kur’an’ın tepkisi, kör taklitçi zihniyetin temsil ettiği gelenekçili-
ğeydi. Bu nedenle de zihinleri harekete geçirmek için soruyordu: ‘Onlara: ‘Allah 
ne indirdiyse, ona uyun’ denildi mi, ‘Hayır’ derler. ‘Biz atalarımızı neye uymuş 
bulduysak ona uyarız.’ Ya şeytan onları yakıcı ateşin azabına çağırmışsa, yine 
de atalarına mı uyacaklar?’ (Lokman, 31:21). ‘Onlara, ‘Allah’ın indirdiğine ve 
Resûl’e gelin’ denildiği vakit, ‘Babalarımızı üzerinde bulduğumuz (yol/gelenek) 
bize yeter’ derler. Ataları hiçbir şey bilmiyor ve doğru yol üzerinde bulunmu-
yor iseler de mi?’ (Maide, 5:104). ‘Onlara ‘Allah’ın indirdiğine uyun’ denildiği 
zaman onlar, ‘Hayır! Biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola (geleneğe) uya-
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rız’ dediler. Ya ataları bir şey anlamamış, doğruyu da bulamamış kimselerse?’ 
(Bakara, 2:170). ‘Onlara açık açık ayetlerimiz okunduğu zaman: ‘Doğru iseniz, 
babalarımızı dirilterek getirin bakalım’ demelerinden başka, öne sürecekleri bir 
delilleri yoktur’ (Câsiye, 45:25). 

Bazı ayetlerde ise, ataların şahsında geleneğe uymanın ne kadar geçersiz ol-
duğu, önemli olanın atalara veya onların şahsında anlam kazanan geleneğe değil, 
ilâhî hakikatlere uymak olduğu çarpıcı ifadelerle açıklandı. Sırf atalarına uyduk-
ları iddiasıyla hak yolda olduklarını, dolayısıyla kurtuluşa erip, ebedî saadete 
ulaşacaklarını zannedenlerin kendilerini nasıl aldattıkları birçok ayette ayrıntıla-
rıyla anlatılıp, açıklandı: “Kendi asılsız uydurmalarını, Allah’a yakıştıran ya da 
Allah’ın ayetlerini yalanlamaya kalkışan kimselerden daha zalim kim olabilir? 
Onlara hayatta nasip olarak her ne yazılmışsa, kendilerini bulacaktır. Sonun-
da canlarını almak için elçilerimiz geldiklerinde: ‘Hani nerede Allah’tan başka 
çağırıp durduğunuz varlıklar?’ diyecekler. O günahkarlar ‘Bizi yüzüstü bıraktı-
lar’ diye karşılık verecekler. Böylece Allah’tan gelen gerçekleri örtbas eden kâfir 
kimseler olduklarına, kendileri kendi aleyhlerine tanıklık etmiş olacaklar. Bunun 
üzerine Allah diyecek ki: ‘Girin öyleyse ateşe, sizden evvel gömülüp giden insan 
ve cin toplulukları arasına’. Ve her bir gurup ateşe girerken, kendi yandaşlarına 
lanet edecek. O kadar ki, onların hepsi birbiri ardınca oraya doluştuklarında, 
sonrakiler önden gidenler için şöyle diyecek: ‘Ey Rabbimiz! Bizi yoldan çıkaran 
işte bunlardı, öyleyse onlara ateşle kat kat azap et.’ Allah: ‘Hepinize kat kat azap 
vardır, ama bunu bilmiyor ve anlamıyorsunuz’ buyuracak. Ve öncekiler sonraki-
lere şöyle diyecek: ‘Demek ki, bizim hatalarımızdan ders almadığınızdan dolayı, 
bize karşı bir üstünlüğünüz yok. Öyleyse yaptığınız tüm o kötülükler için tadın bu 
azabı’. (Araf, 7:37-39)

Gelenekçi zihniyetin, yukarıda değinildiği üzere, önemli özelliklerinden bi-
risi, kutsayıp dinleştirdiği geleneğin somut dayanağı olan geçmiş nesilleri her 
zaman olumlu, güzel, doğru, iyi, mükemmel kimseler olarak algılama eğiliminde 
olmasıdır. Gelenekçi zihniyet geçmiş nesillerde/atalarda hiçbir şekilde herhangi 
bir kusur, eksiklik görmemektedir.  Ancak bu aslında geleneğe temiz, iyi, doğru 
bir zemin inşa edebilmek için farkına varmadan veya bilerek oynanan bir oyun-
dur. Kendini aldatma durumudur. Kur’an dikkatleri buraya çekerek, esasında 
haklarında çok fazla bilgi bulunmayan veya birebir tanınmayan geçmiş nesillerin 
de halihazırdakilerden farksız olduğunu, hatta içlerinde son derece yanlış işler 
yapanların bulunduğunu açıklayarak, gelenekçi zihniyetin bir yanlışlığını daha 
deşifre eder: ‘Şüphe yok ki, onlar atalarını sapıtmış bir halde buldular da, baba-
larının izinde koşup gittiler. Onlardan önce gelip geçmiş eski toplumların çoğu 
da sapıtmıştır. Hâlbuki kendilerine uyarıcılar göndermiştik. Bak da gör, uyarı-
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lanların sonucu ne oldu? (Saffat, 37:69-73). ‘Bu kitap: ‘Allah kendine bir çocuk 
edindi’ iddiasında bulunanları da uyarmak içindir. Allah çocuk edindi iddiasıyla 
ilgili, ne kendilerinin, ne de babalarının doğru bir bilgisi var. Ne ağır bir söz bu 
ağızlarından çıkan. Yalandan başka bir şey söylemiyorlar’ (Kehf, 18:4-6). 

Kur’an, kaynağı ve niteliği belli olmayan şeyleri sahiplenmenin ve onlara 
göre davranmanın, insanın temel özelliği olması gereken akılla, bilinçle uyumlu 
olmadığını ifade eder. Fakat geçmişi tamamen silmez. Kur’an, niteliğine bak-
maksızın geçmişi tamamıyla olumsuz değerlendirmek gibi bir yaklaşıma des-
tek vermez. Geçmişe ilişkin topyekün yaklaşım vahye karşı geleneği ölçü kabul 
edenlerin yaklaşımıdır. Kur’an bu yaklaşımı eleştirirken, geleneğe tamamen sırt 
dönmez. Geleneğe topyekün karşı çıkmaz, hatta niteliği belli olan bir geleneği 
de savunur. Niteliği ve kaynağı bilindikten sonra geçmişten yararlanılabileceğini 
ifade eder. Geçmişte yaşayanlar arasında takip edilmesi, örnek alınması gere-
ken şahsiyetler bulunduğunu bildirir. Fakat bunlar herhangi kimseler değil, özel 
kimselerdir. Kur’an’a göre, eğer birilerine uyulması gerekiyorsa, birileri örnek 
alınması gerekiyorsa, bunların gerçekten uyulmaya layık şahsiyetler olmalıdır-
lar. Bunların bu özellikleri ise ancak vahiyle doğrulanabilir olmalıdır. Elbette ki 
bunlar Peygamberlerdir, şehitlerdir, sıddıklardır, salihlerdir. Bu konuda bizzat 
bir peygamberin sözleri olarak ölçü şöyle açıklanır: ‘Atalarım İbrahim, İshak ve 
Ya’kub’un dinine uydum. Allah’a herhangi bir şeyi ortak koşmak bize yakışmaz; 
bu tevhid inancı Allah’ın bize ve insanlara bir lütfudur. Ama insanların çoğu, bu 
lütfun değerini bilmez de onun için şükretmezler’ (Yusuf, 12:38). Ancak şurası da 
önemlidir ki, kendilerine uyulması gereken şehitler, salihler ve sıddıklar, insan-
ların kendiliklerinden öyle olduğuna inandıkları kimselere değil, vahyin salih ve 
sıddık olduğuna şahitlik ettiği kimselerdir.

İnsanlığın Hakiki Rol Modeli Olarak Peygamberler ve Hz Muhammed

Kur’an’ın anlattıklarından öğrendiğimize göre her bir peygamber, toplumu-
na hâkim olmuş, insanları kuşatıp avucuna almış yanlışlıkları birer birer gösterip, 
onların yerinde olması gereken doğruları bütün açıklığıyla sunmuş ve uygulama-
ya aktarılması gerekenlerin uygulanma biçim ve yöntemini de öncelikle kendi 
şahsında veya çevresinde yer alan müminler topluluğunun üzerinde göstermiş-
tir. Hz. Musa (s) bunlardan birisidir. O, hakikate dayalı imanın ve fıtrata uygun 
hayat tarzının davetçisi ve yaşayan bedeniydi. Bunun yanı sıra Mısır toplumu-
nu iki gruba bölen ve bu gruplardan birisini oluşturan İsrail topluluğunu en zor 
şartlarda saltanat idaresinin ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla çalıştıran, salta-
natlarının potansiyel tehlikesi olarak gördükleri İsrail topluluğunun erkeklerini 
öldüren veya kısırlaştıran Firavun yönetimini tüm bu zorbalıklarında vazgeçir-
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mek ve oradaki zayıf, aşağılanmış, yoksul insanları başlarındaki zorbaların her 
türlü kötülüğünden kurtarmakla görevlendirilmişti. Bu sayede de nelerin kötülük, 
yanlışlık, zorbalık, haksızlık.. olduğu gösterilmiş ve bunlara karşı nasıl olunması 
gerektiğinin yöntemlerinden birisi de onun hayat hikayesi üzerinden insanlığa 
bildirilmiştir. Daha başkaları da var. Saçma-sapan bir inancı din olarak kabul-
lenmiş, zalim, vicdansız, günahkâr bir topluma hakikati bildirmek ve hayatlarını 
dosdoğru tarzda yeniden inşa etmelerini sağlamak için görevlendirilmiş Hz. Nûh 
(s); putlarla meşrulaştırılan ve kutsanan bir sömürü sistemini yok etmekle gö-
revlendirilen Hz. İbrahim (s); cinsel sapkınlığı hayat tarzlarının odağı kılan bir 
topluma güzel ahlâkın yüceliklerini hatırlatmak ve göstermekle görevlendirilen 
Hz. Lût (s); ticarî dalavereyi, soygunculuğu bireysel ve toplumsal hayatlarının 
temeli kılmış Semud toplumunu adalete, hakka, iyiliğe, dürüstlüğü, doğruluğa 
çağıran Hz. Salih (s); güç ve zenginlikleri nedeniyle şımarıp büyüklenen, zorba-
lığı, insanlara zulmetmeyi kendileri için doğal bir hak kabul eden Ad toplumunu 
yanlış durumlarından uzaklaştırıp hakkı, hukuku, adaleti, iyiliği inşa etmek için 
görevlendirilen Hz. Hûd (s) söz konusu peygamberlerden diğer bazılarıdır. Daha 
birçok örnek var; bir kısmı yanlış gidişatı doğru kılmak için, bir kısmı ise doğru 
gidişatın sürekliliğini sağlamanın bilgi ve ilkelerini sunmak ve uygulamak için 
görevlendirilmişti. Hepsi de görünüşte birbirine oranla farklı bazı yanlışlıkları, 
haksızlıkları insanlığın inanç ve hayatından uzaklaştırmakla görevlendirilmiş 
olmalarına rağmen; hepsinin gayret ve çalışmasının esasını, insanların yaratılış 
hakikatinden uzaklaşmasını önlemek, uzaklaşanlara mutlak gerçeği hatırlatıp, 
buna uygun bir inanç sistemi ve hayat tarzını sunmak oluşturuyordu. Aynen son 
peygamber Hz. Muhammed (s)’de olduğu gibi. O, ‘insanların elleriyle kazandık-
ları şeyler yüzünden, karada ve denizde fesat çıktığı’ (Rum, 30:41) bir zamanda, 
hem o zamanın hem de sonraki zamanların insanları için en güzel ve mükemmel 
rehber ve model olarak gönderilmiştir. 

Hz Muhammed (s), en kapsamlı ve en üst düzeyde olmak üzere insanlığın 
rol modelidir. O, insanlığın hakiki ve ebedi rol modelidir. Bu vasfa sahip olması, 
vahiy tarafından O’nun rol modeli olarak kabul edilmesi gerektiğinin emredilmiş 
olması değil, söz konusu vasfa sahip olmasıdır. En kapsamlı ve en üst düzeyde 
insanlığa rol modeli olabilecek vasfa sahip olduğu için vahiy tarafından rol mo-
deli olarak takdim edilmiş ve her şeyiyle ölçü alınması gerektiği emredilmiştir; 
eğer dünya ve ahiret esenliğine ulaşılmak isteniyorsa. Zira O’nun bütün hayatı ve 
özellikle de risalet ile görevli olduğu dönemi en detaylı şekilde bilinen ve insanlık 
için hayranlık uyandıran bir mükemmellik ve güzellikle donanmış durumdadır. 
Belki daha da önemlisi detaylara inildiğinde karşılaşılan tüm mükemmellik ve 
güzellikler birbirinden kopuk değil; en üst aşamada maddi ve manevi, bireysel ve 
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toplumsal boyutlarıyla mükemmel ve muhteşem bir bütünlüğe sahiptir. Bu özel-
liklerin somut ayrıntılarını sonraya bırakarak ifade etmek gerekirse; Hz Muhamed 
(s)’in tüm insanlar için en kapsamlı ve en üst düzeyde rol model olduğu ve olması 
gerektiği ile ilgili durumun özeti budur. Ancak O’nun insanlık için en kapsamlı 
ve en üst düzeyde rol model oluşunun vahye imana imkân sağlayan ve insanlık 
katında vahye yer açan tarihsel bir boyutu da vardır. Şöyle ki, Hz Muhamed (s), 
risalet görevi ile görevlendirilmeden önce, yani insanlara hakikati bildirmenin 
elçisi ve tüm insanlık için rahmeti elde etmenin rol modeli olarak tayin edilmeden 
önce, üstelik ilahi göreviyle ilgili herhangi bir bilgisi3 ve beklentisi olmamasına4 
rağmen, yaşadığı toplumda kişilik ve karakteriyle, ahlak ve davranışlarıyla, hal 
ve hareketleriyle en çok itibar edilen, en çok güvenilen bir şahsiyetti. Bu sebeple 
de kendisini yakından tanıyan herkes tarafından el-emin olarak sıfatlandırılmıştı; 
yani benzeri olmayacak derecede güvenilen bir şahsiyet olarak. Bu sebepledir ki 
risalet görevi ile sorumlu olarak insanların arasında hakikatin elçiliğini yapmaya 
başladığında hiç kimse O’nun bu yeni durumunu kişisel amaçlarla planlanmış 
bir hile, oyun, aldatma olarak değerlendirmemiştir. İlahi sıfatını ve görevini sert 
bir tutum ve ısrarla reddedenler bile O’nun el-eminliğinden kuşkulanmalarına 
yol açacak bir iddiada bulunamamış, sadece akli sorunlar yaşıyor olma ihtima-
linden5 bahsedenler olmuştur. Daha da önemlisi, O’nun ilahi bilginin elçiliğini 
kabul edenler, henüz ilahi bilgiye ait birkaç cümlenin insanlık katında olduğu 
bir dönemde bile, kendilerine bildirilmemiş fakat zamanla bildirilecek olan tüm 
vahye iman etmiş ve bu hal üzerine vahyi bekler olmuşlardır. Bu durumlarını ise 
Bize önce güven, sonra kitap verildi, güvenimiz daha da arttı6 sözleriyle açıkla-
mışlardır. Burada dile getirilen güven, tamamen O’nun şahsına olan güvenden 
ibarettir. Eğer O’na güvenmiyor olsalardı vahye de güvenmeyeceklerdi. Zira O, 
risalet öncesinde ilahi plan gereği risalet görevine hazırlanmıştı. İlahi plan ve 
takdir gereği böyle olması gerekiyordu; çünkü ilahi irade, hakikatin kitabını bir 

3 Sana da emrimizden bir ruh vahyettik. Sen (daha önce) Kitap nedir, iman nedir bilmezdin... 
(Şura, 42/52)

4 Sen, Kitab’ın sana verileceğini ummazdın... (Kasas, 28/86),
5 Bunun sebebi, O’nda akli bir problem görmeleri değil, tüm insanlığı ilgilendiren bir davanın e -

çisi olduğunu iddia etmiş olmasıdır.  Dünyanın kıyısında bir bölgede, herhangi bir siyasi, askeri 
ve ekonomik gücü olmayan birisinin böylesi bir iddiayı dile getirtmesini akla uzak buldukları 
için bu iddiayı gündeme getirenler olmuştur. 

6 Sözün kelime tercümesi ‘Biz önce imanı, sonra Kur’an’ı öğrendik ve imanımız arttı’ (İbn Mâce, 
Mukaddime, 61; Hakim, Müstedrek, I/35) biçimindedir. Ancak burada metindeki biçimiyle ter-
cüme edilmiştir. Çünkü ilgili sözde geçen ‘iman’ terimi, özellikle risâletin ilk günlerinde, bu-
gün yaygın olarak kullanılan ‘dini’ anlamından daha öte bir anlama sahipti. Bu, gerek cahiliye 
şiirindeki ve gerekse ilk ayetlerdeki kullanımından anlaşılmaktadır. Buna göre ‘iman’ın anlamı 
‘güvenmek’, ‘tereddütten uzak olmak’, ‘haber verenin doğruluğu konusunda kuşku duyma-
mak’, ‘güven ve emniyet içinde olmak’tı.
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defada ve toptan indirmeyi murat etmemiş, doğru ve kolay anlaşılmasına imkân 
oluşturmak için yaşanılan şartlara ve problemlere bağlı olarak Kitap’ı kısım kı-
sım vahyetmeyi uygun bulmuştu. Dolayısıyla vahiy daha gelmeden vahye imanın 
sağlanması gerekiyordu ve bu da Hz Muhammed (s)’in risalet öncesinde ilahi bir 
plan ve müdahale ile risalete hazırlanması; insanların O’nu en üst düzeyde rol 
modeli olarak görmelerini sağlayacak bir güvene sahip kılınmasıyla gerçekleşti-
rilmiştir. O herhangi birisi gibi olsaydı, vahye güven sağlanamaz ve bu olmadığı 
için de vahyin gerekleri gönüllerde ve zihinlerde, bireysel ve toplumsal hayatta 
karşılığını bulamazdı. 

Hz Muhammed (s) risalet ile görevlendirildiği zaman, çevresindeki insanlar 
açısından bildikleri ve gördükleri kadarıyla bir insanın sahip olabileceği en üst 
düzeyde iyi, dürüst, ahlaklı, adil, vefalı, edepli… bir şahsiyetti. Bu sebeple her-
hangi özel bir delil göstermeksizin risalet ile görevlendirildiğini söylemiş olması, 
birçok kişi açısından kendisine inanmaya yetmiş, kendisini her bakımdan destek-
leyip kendileri için en üst düzeyde rol modeli olmalarına vesile olmuştur.  Zira o 
zaman için kırk yılı aşkın ömrüyle hiçbir zaman kendisine güven noktasında hiç 
kimseyi hayal kırıklığına, şaşkınlığa sürüklememiş birisiydi; O ne demişse o şey 
hep O’nun dediği gibi çıkmıştı veya olmuştu. Bu bakımdan İsra ve Miraç olayını 
takiben O’ndan işittiklerini alay konusu yapmak isteyenlere O’nu çocukluğun-
dan beri yakından tanıyan Hz Ebu Bekir’in verdiği cevap son derece anlamlıdır: 
Bunları O mu söylüyor, eğer O söylüyorsa hepsine inanırım; hatta O söylemesi 
şartıyla daha garip bulduklarınıza bile inanırım. Çünkü O hiçbir zaman yalan 
söylemez, hiçbir zaman hiç kimseyi aldatmaz7. 

Konuya ilişkin daha ilginç ve önemli bilgi ise en katı düşmanlarından biri-
siyle ilgilidir. Tarihsel olarak biliyoruz ki, O’nun en mükemmel, en güzel, en doğ-
ru model oluşunu sadece O’nu elçi olarak seçip görevlendiren yüce Allah veya 
sevenleri değil, O’nun en katı, en acımasız düşmanları bile kabul etmek zorunda 
kalmışlardır. Onlar, aralarında yaşadığı için çocukluğundan beri çok yakından 
tanıdıkları bu büyük şahsiyeti, insanlığın hakiki ve ebedi modelini tüm düşman-
lıklarına rağmen övmekten başka bir şey yapamamışlardır. Zihinlerini ve düş-
manlık hisleriyle dolu kalplerini ne kadar zorlarlarsa zorlasınlar O’nun hakkında 
güzel, doğru ve iyi şeylerden başka bir şey söyleyememişledir. Hiçbir kötü huyu, 
davranışı, tutumu onun sıfatları arasında sayamamışlardır. Düşmanlıklarının en 
zirve döneminde dahi O’nu el-Emin olarak anmaktan kendilerini alamamışlardır. 
Bununla ilgili tarihsel örneklerden birisi şöyledir: Şam’da bulunan Bizans impa-

7 İbn Hişam, Abdulmelik, es-Siretü’n-Nebeviyye, Beyrut, 1993, II/39, 40; İbn Kesir, Ebu’l Fida 
İsmail b. Ömer, El- Bidâye ve’n Nihâye, (Thk: Ali Şîrî), Beyrut, 1988, II/40; İbn Sâ’d, Muham-
med, et-Tabakatü’l-Kübra, Beyrut, 1985, III/170
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ratoru Herakliyus, Resulüllah’ın İslam’a davet mektubu kendisine ulaşınca, mek-
tubun sahibi hakkında bilgi edinmek ister. Şam’da bulunan ve Muhammed (s)’i 
tanıyan kimselerin kendisine getirilmesini ister. O sıra İslam’ın bağnaz düşmanı 
Ebu Süfyan, ticarî faaliyetleri nedeniyle Şam’dadır. Ebu Süfyan, görevliler tara-
fından Herakliyus’un huzuruna çıkarılır. Kral kendisine Muhammed’in nasıl bi-
risi olduğunu, yalancı olup-olmadığını, saltanat sevdasına sahip olup olmadığını 
sorar. Ebu Süfyan bir süre ne diyeceğini düşünür, fakat kendisine düşman edindi-
ği şahsiyet öylesine mükemmel birisidir ki yalan söyleyemez. O’nun hiç yalanını 
işitmedik der ve hakkında birçok olumlu, övücü sözler söylemek zorunda kalır8. 
Çünkü yalan söylemesi durumunda bunun en kısa zamanda açığa çıkacağını, hat-
ta yanındaki arkadaşlarının bile kendisine itiraz edeceklerini bilmektedir.

Hz Muhammed (s), risalet öncesi durumuyla özeldi, mükemmel bir şahsi-
yetti, insanların en güveniliriydi, en adiliydi, en iyisiydi… Fakat hakikatin kitabı, 
dünya ve ahiret esenliğinin rehberi Kur’an ile eğitilip, öğretildikçe daha da mü-
kemmelleşti, insanlığın rahmetine vesile olacak ebedi bir rol modeli haline geldi. 
Bu değişimin öznesi ise sadece ve sadece Kur’an’dı; yani vahiy. Kur’an O’nu 
hem eğitip öğretti ve hem de O’nun üzerinden çevresindeki diğer bazı şahsiyetleri 
eğitip öğretti.  O, Kur’an karşısında herhangi bir kul gibiydi; bir ayrıcalığı yoktu9. 
O da vahiy karşısından herkes gibi sorumlu bir kuldu. O hem kendisine vahyolu-
nanların insanlar arasındaki ilk muhatabı oldu ve hem de kendisine vahyolunanın 
inşa etmek istediği insanın en mükemmel, benzeri olmayacak kadar muhteşem 
ve ikincisi olmayacak kadar özel model şahsiyeti kılındı. Bizzat kendi zamanında 
bile O’nun söylediklerini dikkate almak ve O’nun gibi olmaya çalışmak mükem-
melleşmek için yetip de artıyordu bile. Hatta öyle ki O’nu model almak kişiyi 
sadece toplumunun veya zamanının en özel şahsiyetlerinden birisi kılmadı, aynı 
zamanda tüm zamanların en önemli şahsiyetlerinden birisi kıldı.  Ebu Bekir’in, 
Ömer’in, Ali’nin şahsında gerçekleşenler bundan başkası değildir. Eğer O’nun 
elçiliğini yapan hakikat bilgisi olmasaydı, eğer O’nun rol modelliği olmasaydı 
Ebu Bekir, Ömer, Ali ve benzerleri tarihin sıradan şahsiyetleri olmaktan öteye 
geçemeyeceklerdi. Hatta bizzat kendi toplumlarındaki bile birçok kişinin önem 
vermediği sıradan kişiler olarak kalacaklardı. 

Hiç kimse hiç kimseyi durup dururken, herhangi bir sebebi yokken rol mo-
deli olarak benimsemez. Bir kişinin bir başka kişiyi rol modeli olarak benim-

8 Buharî, Bedu’l Vahy 6; Müslim, Cihad 74; İbn Hanbel, Müsned 1/262
9 “De ki: “Bana ancak, bu beldenin (Mekke’nin); onu mukaddes kılan ve her şey kendisine ait 

olan Rabbine kulluk yapmam emredildi. Yine bana, Müslümanlardan olmam ve Kur’an’ı oku-
mam emredildi.” Artık kim doğru yola girerse yalnız kendisi için girer. Kim de doğru yoldan 
saparsa, de ki: “Ben ancak uyarıcılardanım” (Neml, 27/91)
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semesi için onu kendisinden üstün, mükemmel, iyi, güzel, doğru, becerikli… 
görmesi gerekir. Böyle olduğu içindir ki, çevresindeki insanlar için rol model 
olmak isteyenler, gerçekte rol model olmalarını sağlayacak özelliklere sahip de-
ğillerse, kendilerini rol model olmaya layık özelliklere sahip bir kişi gibi takdim 
etmeye özel bir önem verirler. Bu tarihte de böyle olmuştur, bugün de böyledir. 
Örneklerini sıklıkla gördüğümüz için bugünü dikkate alarak ifade etmek gerekir-
se, siyasetin, sanatın, tüketim kültürünün, kültür endüstrisinin gereği olarak bazı 
kişilerin rol modeli olarak inşa edilmeleri bugünün dünyasında en sık karşılaşılan 
durumlardan birisidir. Kitle iletişim araçları ise rol model oluşturma sürecinin 
en önemli araçlarıdır. Kitle iletişim araçlarının faaliyetleriyle korkaklardan kah-
ramanların, bencillerden fedakârların, ahlaksızlardan ahlaklıların, zalimlerden 
adillerin, zorbalardan şefkatlilerin, bağnazlardan anlayışlıların… inşa edildiğine 
sürekli denecek sıklıkta şahit olunmaktadır. Böylelikle dile getirilen özellikleriy-
le gerçekte hiçbir ilgisi olmayan bir yığın kişi insanların önüne rol modeli olarak 
dikilmektedir. Yine benzer şekilde olmak üzere bazı tarihi şahsiyetler de ulus 
devletlerin büyük oranda uydurarak inşa ettikleri tarihlerle rol modelleri haline 
getirilmektedirler. 

Ancak belirli amaçlarla ve kişisel veya toplumsal çıkarların gereği olarak 
insanlar için rol model olmayı gerektirecek değerde bulunmayan, yüksek ve 
önemli özeliklere sahip olmayan kimselerin rol modeli olarak sunulmaları bir 
yana, insanlar için rol modeli olmaya gerçekten layık kişiler doğal halleriyle rol 
modeli olmaya hak eden kişilerdir. Diğerleriyle ilgili oluşturulan illüzyonlar çok 
kolaylıkla sönebilmesine karşılık, doğal halleriyle rol modeli olmaya layık kişi-
lerin gerçeklikleri hiçbir zaman tersine döndürülememektedir. Hz Muhammed 
(s) ise bunun en güzel örneğidir. O’nun en üst düzeyde iyi, dürüst, ahlaklı, adil, 
vefalı, edepli… bir şahsiyet olması kendisi veya çevresindeki birileri tarafından 
planlamış ve reklam, propaganda gibi ikna teknikleriyle kişilere kabul ettirilmiş 
aslı-esası olmayan özellikler değildir; o doğal olarak en üst düzeyde iyi, dürüst, 
ahlaklı, adil, vefalı, edepli… bir şahsiyetti. Böyle olduğu içindir ki ilk defa vahiy-
le muhatap olup durumunu bizzat kendisinin anlamakta zorlandığı bir zamanda, 
on beş yılı aşkın süredir eşi olan Hz Hatice şunları söylemekte en ufak biçimiyle 
bile tereddüt etmemişti:  Endişe etme! Korkma! Vallahi Allah seni asla utan-
dırmaz. Çünkü sen, akrabalarını gözetir, doğru konuşursun. Güçsüzlerin sıkıntı-
larına ortak olur, fakirin ihtiyacını karşılarsın. Misafire ikramda bulunur, haklı 
olana yardım edersin10. Risalet sürecinin başlarında uzaktan da olsa hakkında bir 
şeyler duyduğu kişi hakkında bilgi getirmesi için kardeşini Mekke’ye gönderen 

10 Buharî, Bedu’l Vahy 3; Ahmed, Müsned, VI/233; İbn İshak, Muhammed, Siyer, (Nşr: Muha -
med Hamidullah, Trc: Sezai Özel), İstanbul,1988, 178
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Ebu Zerr’in, bir süre sonra geri dönen kardeşinden duydukları şunlar olur: O’nu 
gördüm ve konuştum. Güvenilir birisi. İnsanlara Ahlâkî güzellikleri emrediyor11. 
Kureyş’in en tecrübeli adamlarından ve İslam’ın lider pozisyonundaki düşmanla-
rından Nadr bin Haris, taraftarlarıyla yaptığı bir görüşmede O’nu şöyle değerlen-
dirmişti: Muhammed aramızda büyüdü; en sevilen, en doğru sözlü, en güvenilir 
olanımızdı12. Medine döneminde karşısına bir muhalif olarak oturan ve sözlerini 
dinleyen Yahudi âlimi Abdullah bin Selâm’ın O’nun hakkındaki kanaati ise şu 
olur: Yüzünü gördüğüm an, O’nun yalancı bir kimse olmadığını anladım13. Daha 
da önemlisi, en acımasız ve en katı düşmanlarının bile hiçbir şekilde itiraz etme-
dikleri bir gerçek olarak, durumunu ve ilahi misyonunu bizzat kendisi şöyle izah 
etmiştir: Ben, ahlâkî güzellikleri tamamlamak üzere gönderildim14.

Hz Muhammed (s) en kapsamlı ve en üst düzeyde olmak üzere insanlığın ha-
kiki ve ebedi rol modelidir; biz Müslümanlar için bunda kuşku yok. Aslında biraz 
araştırsalar, öğrenseler, tanısalar Müslüman olmayanlar da O’nun en kapsamlı 
ve en üst düzeyde olmak üzere insanlığın hakiki ve ebedi rol modeli olduğunu 
anlamakta ve görmekte zorlanmayacaklar. Zira O, özellikleriyle ve yaptıklarıyla, 
durumuyla ve duruşuyla tarihsel bir gerçekliktir; zihinlerde ve gönüllerde inşa 
edilmiş, hayaller âleminde ete kemiğe büründürülmüş, umutlarla süslenmiş sanal 
bir rol model değildir. Esasen burada sorulması gereken soru, O’nun insanlık için 
hangi alanlarda rol model olduğudur. O, diğer din mensuplarının tarihsel bir ger-
çekliğe dayanmayan ve tamamen zihinlerinde ve gönüllerinde inşa edip, tarihin 
vitrinine bir süs eşyası gibi yerleştirmeye çalıştıkları sanal inanç önderleri gibi 
sadece inanç konularında mı referans ve eğer olabiliyorsa rol modeldir? 

Bu son sorumuzda temel olan iki özellik O’nun doğru anlaşılması ve doğru 
rol modeli olabilmesi açısından son derece önemlidir. Birincisi; Hristiyanlık, Mu-
sevilik,  Budizm, Taoizm, Zerdüştlük gibi diğer din mensuplarının rol model ola-
rak iman ettikleri ve insanlığa da takdim ettikleri şahsiyetler neredeyse tamamen 
denecek düzeyde tarihi gerçekliği olmayan; hayallerin, umutların, duyguların zi-
hinlerde ve gönüllerde inşa ettikleri sanal şahsiyetlerdir. Örneğin Hıristiyanların 
İsa’sı böyledir; O, Kur’an’ın tanımladığı biçimiyle çevresindeki insanlara Şüphe-
siz Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Onun için hep O’na kulluk edin! 
İşte bu, doğru yoldur15 davetini gerçekleştiren hakikat ve esenlik rehberi Hz İsa 
(s) değil, tamamen denecek düzeyde sanal bir karakterdir. Üstelik zihinlerde ve 

11 Celalettin Vatandaş, Hz Muhammed’in Hayatı ve İslam Daveti, İstanbul, 2010, 1/412
12 Celalettin Vatandaş, Hz Muhammed’in Hayatı ve İslam Daveti, İstanbul, 2010, 1/496
13 Celalettin Vatandaş, Hz Muhammed’in Hayatı ve İslam Daveti, İstanbul, 2010, 2/52
14 Muvatta, Husnü’l Halk, 8; Müsned, 2/381
15 Al-i İmran, 3/51
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gönüllerde insanlığa rol model olamayacak şekilde inşa edilmiştir; o bir insan de-
ğil, tanrıdır. Bu sebeple Kur’an, O’nun dilinden, O’nu gerçeklikten uzaklaştırıp 
sanallaştıranlara şu çağrıyı yapmıştır: Ey kitap ehli! Dininizde taşkınlık etmeyin 
ve Allah hakkında ancak doğru olanı söyleyin! Meryem oğlu İsa Mesih, sadece 
Allah’ın elçisi, Meryem’e atmış olduğu kelimesi ve O’ndan bir ruhtur. Allah’a 
ve peygamberlerine inanın (Allah) üçtür demeyin. Kendi yararınız için buna son 
verin. Muhakkak ki Allah tek bir ilâhtır. O, çocuk sahibi olmaktan yüce (münez-
zeh)dir. Göklerdeki ve yerdekilerin hepsi O’nundur. Vekil olarak Allah yeter16. 
Durum Musevilerin Musa’sı için de pek farklı değildir. Budistlerin Buda’sına, 
Zerdüştlerin Zerdüşt’üne, Taoistlerin Tao’una gelince onlar da tarihsel gerçeklik-
leri tartışılan, tarihsel gerçeklikleri hakkında bilgi kırıntıları bile çok küçük dü-
zeylerde olan sanal şahsiyetlerden öte bir şey değildirler. Hâlbuki Hz Muhammed 
(s), hayatının tüm evreleri en detaylı bilinen gerçek bir şahsiyet olarak insanlığın 
karşısından durmaktadır.  

Yukarıdaki sorumuzda yer alan ikinci husus ise Hristiyanların İsa’sı, Muse-
vilerin Musa’sı, Budistlerin Buda’sı, Zerdüştlerin Zerdüşt’ü, Taoistlerin Tao’su 
birer inanç önderidirler. Onları zihinlerde ve gönüllerde inşa edenler, onları ta-
mamen denecek düzeyde olmak üzere inanç konularında referans olacak şekilde 
inşa etmişlerdir; bu arada o sanal şahsiyetler bağlamında referans olan inancı da 
kendi zihinlerinin, umut ve korkularının bir ürünü olarak inşa edenler de yine 
kendileridir. Dolayısıyla hiç birisinin insanlara bireysel veya toplumsal hayatla-
rında, maddi ve manevi varlıklarında rol model olacak özellikleri bulunmamak-
tadır; var gibi gözükenler de birkaç küçük istisnanın dışına taşmaz. Örneğin bir 
Hristiyan’ın bireysel hayatının, aile yaşantısının, ticari hayatının, siyasetinin… 
tamamında rol model alabileceği bir İsa yoktur. Veya bir Musevi için Musa’nın, 
Bir Budist için Buda’nın böylesi bir vasfı bulunmamaktadır. Ama buna karşı-
lık Hz Muhammed’in bir insanın sahip olduğu ve olabileceği boyutlarıyla bütün 
hayatı gözler önündedir ve çok daha önemlisi bireysel ve toplumsal, maddi ve 
manevi yönleriyle hayatın her bir birimini dünya ve ahiret esenliğine ulaştırıcı 
mükemmellik, uyum ve denge içerisindedir. Kur’an bunu en özet biçimiyle şöyle 
formüle etmiştir: Yemin olsun ki, Allah’ın Resûlünde sizin için; Allah’a ve ahiret 
gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek var-
dır17.

Esasen bu açıklamalar yukarı da yer verilen O, insanlık için hangi alanlar-
da rol modeldir sorusunun cevabı da verilmiş olmaktadır. O, bir kişi veya bir 

16 Nisa, 4/171
17 Ahzab, 33/21
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toplum için sadece belirli bir konuda veya belirli bir alanda rol modeli değil; 
insanlığın karşı karşıya olduğu, yaşadığı, gördüğü ve hissettiği her alanda ken-
disine referansta bulunabileceği hakiki ve ebedi rol modelidir. Kur’an O’nun bu 
özelliğini en özet biçimiyle şöyle formüle etmiştir: (Ey Muhammed!) Seni ancak 
âlemlere rahmet olarak gönderdik18. Bu ayet ile ifade edilmiştir ve açıklanmış ki 
O alemler için örnektir; rol modeldir. Biliyoruz ve her an yaşıyoruz ki insan ise 
bir çok âlemin birleşimidir. İnsan kendisini var eden ilahi irade ile irtibatlı bir 
âleme sahiptir, insan kendi benliğiyle irtibatlı bir âleme sahiptir, insanın eşiyle 
ilişkilerinin şekillendiği bir âlemi, çocuklarıyla ilişkilerinin şekillendiği bir başka 
âlemi, müşterisiyle, patronuyla, işçisiyle, dostlarıyla, muhalifleriyle, yönettikle-
riyle, yönetenlerle, tanıdıklarıyla, akrabalarıyla, toplumuyla, insanlıkla, madde 
âlemiyle, canlılar âlemiyle… ilişkilerinin şekillendiği alemleri vardır. Ve Hz Mu-
hammed (s) tüm bu alanlarda insanlığın rol modelidir. O (s), muttaki bir mümin 
olmak ve hem dünyasını ve hem de ahiretini esenlik kılmak isteyen için en hakiki 
ve ebedi bir rol modelidir. O (s), adil, mazlumlar ve mağdurlar için müşfik, zalim 
ve zorbalar için sert, liyakat sahibi…  bir lider olmak isteyen için en hakiki ve 
ebedi bir rol modelidir. O (s), evini sıcak bir yuva, zorluklar karşısında eşine güç-
lü bir yardımcı ve dayanak, sadık bir eş, sevgi dolu bir hayat arkadaşı… olmak 
isteyenler için en hakiki ve ebedi bir rol modelidir. O (s), müşfik ve liyakatli bir 
ebeveyn, dürüst bir tüccar,  iyi bir komşu, güzel ve doğru işlerde yardımsever bir 
şahsiyet… olmak isteyenler için en hakiki ve ebedi bir rol modelidir. Adaletin, 
iyiliğin, doğruluğun, sadakatin, dürüstlüğün, yardımseverliğin, sevginin, şefka-
tin… olması geren muhteva ve biçimiyle öğrenileceği yer O (s) olduğu gibi; eğer 
öfke, kırgınlık, sertlik olması gerekiyorsa kime, ne zaman ve nasıl olması gerek-
tiğinin öğrenileceği yer de O (s)’dur. 

18 Enbiya, 21/107




