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      NELER ÖĞRENECEKSİNİZ?

• Medine İslam Devleti’nin Genel Özellikleri
• Peygamberimizin Yönetim İlkeleri
• Peygamberimizin Savaş Ahlakı ve Hukuku ile İlgili 

Evrensel Uygulamaları
• Ebu Ubeyde b. Cerrah’ın Kişiliği ve İslam’a Hiz-

metleri
• İdeal Bir Yöneticide Bulunması Gereken Özellikler 

ile İlgili Bir Hadis

• İstişare 
• Ehliyet 
• Liyakat 
• Adalet 
• Merhamet 
• Maslahat
• Sulh 
• Hitabet 
• Muâhât

KAVRAMLAR
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  HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
1. “Yarattıklarımızdan, hakka sarılarak doğru yolu gösteren ve hak ile ada-

leti gerçekleştiren bir topluluk vardır.” (A’raf suresi, 181. ayet.) Bu ayetten 
hangi  çıkarımları yapabilirsiniz? 

2. Peygamber Efendimiz görevlendirmelerinde liyakati esas almıştır. Bu uygula-
ması, sizce yönetimde nasıl bir önem arz etmektedir? 

3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) savaşta kadın, çocuk, hasta ve yaşlıları öldürmeyi ya-
saklaması size ne düşündürmektedir? Günümüz savaşlarındaki sivil kayıplarını 
göz önüne alarak açıklayınız. 

4. Sulh kelimesinden ne anlıyorsunuz?
5. İdeal bir yöneticide hangi özellikler bulunmalıdır?

3. PEYGAMBERİMİZİN SİYASİ VE ASKERÎ YÖNÜ

1. Peygamberimiz ve Siyaset
Sevgili Peygamberimize Yüce Allah’ın ayetlerini açıklama ve insanları kötülükten arın-
dırarak bir toplum inşa etme görevi verilmişti. İşte bu görevler onun siyasetinin temelini 
oluşturmaktaydı. 

Medine şehri, Müslümanların Mekke’de gör-
dükleri baskı ve şiddetten kurtulmak için sı-
ğındıkları limandı. Müslümanların bu belde-
yi yurt edinmelerinden sonra Medine, İslam 
dünyasının merkezi hâline geldi. Resulullah’ın 
(s.a.v.) siyaseti ise Medine’de kurulan İslam 
Devleti ile daha belirgin bir şekilde ortaya çıktı. 

1.1. Medine İslam Devleti 
      Toplumsal Yapı
Medine’de toplum, putperest Araplarla Yahudi-
lerden oluşmaktaydı. Arapların kendi içindeki 
çatışmaları, Evs ve Hazrec kabilelerini birbiri-
ne düşman yapmıştı. Şehrin bir diğer unsuru 
olan Yahudiler ise Kaynuka, Kureyza ve Nadir 
isimlerinde üç kabileden oluşuyordu. Evs ve 
Hazrec kabileleri arasındaki düşmanlık, Ya-
hudi kabilelerinin müdahaleleri ile bir türlü son 
bulmuyordu. Kendi içlerinde çatışma hâlinde 
olan Medineliler aynı zamanda Mekke ile de 
rekabet hâlindeydiler. Akabe biatları ile Hz. 
Peygamber’i Medine’ye davet ettiklerinde Allah’ın (c.c.) elçisinin 
şehirlerindeki bu parçalanmışlığı gidermesini de umuyorlardı.1 

1 Nebi Bozkurt, Mustafa Sabri Küçükaşcı, “Medine”, DİA, C 28, s. 306.

Peygamberimizin Hayatı

Görsel 3.1
Kur’an, Peygamberimize 
(s.a.v.) insanları uyarma 

görevi vermiştir.



74

İslam tarihinde devletleşme Akabe biatları ile başlar. Hz. Pey-
gamber, Medine’ye hicret edince Müslümanları bölgelerinde 
siyasi bir güç hâline getirecek bazı adımlar atmıştı. Bu adım-
ların ilki mescit inşası olmuştur. Müslümanlar Mekke’de Dâ-
rülerkam’ı mescit hâline getirmişlerdi. Ayrıca evlerinde, tenha 
yerlerde gizlice ibadet etmekteydiler. Allah Resulü (s.a.v.), hic-
retten önce Medine’de mescit yapılmasına izin vermişti. Hz. 
Peygamber, hicret sırasında Kuba’da daha sonra da Medi-
ne’de mescit inşa ederek toplumu dönüştürmekteydi.2 

Muâhât
Resulullah (s.a.v.), kan bağına büyük değer veren cahiliye 
düşüncesini değiştirmiş, yerine din kardeşliğini esas alan bir 
toplum oluşturmuştu.3 Hz. Muhammed (s.a.v.), kabile taas-
subu ile senelerce birbirinin kanını dökmüş ve bu sebeple 
siyasi bir birlik kuramamış Medine’deki Müslümanları tevhid 
inancı etrafında bir araya getirmiştir. 

Muhacirler hicret ettiklerinde Medine’de artan nüfus yoğunluğuna bağlı olarak 
kalacak yer, geçim sıkıntısı gibi sorunlar yaşadılar. Aynı zamanda muhacirlerin 
bu yeni çevreye, coğrafyaya ve yaşam koşullarına alışmaları da gerekiyordu. 
Resul-i Ekrem Efendimiz, bu sıkıntıları ensar ve muhacir arasında muâhât adı 
verilen bir kardeşlik antlaşmasını uygulayarak çözdü.4

Bu kardeşlik antlaşmasına göre Hz. Peygamber her bir muhaciri ensardan biri ile kardeş 
ilan etti. Böylece ensar, muhacirlere kucak açıp onların yeni bir hayat kurmalarına yardım-
cı olacaktı. Gönüllülük esasına dayalı bu antlaşma gereği ensar, Mekke’den hicret eden 
kardeşlerini evleri yapılıncaya kadar misafir edecekti. Hicretin üzerinden henüz bir yıl 
geçmeden Medine’de mescit ve muhacirlerin kalacağı yeni evler yapıldı.5 

2 İbn Hişam, es-Sîre, C 2, s. 139-142.
3 Mustafa Çağrıcı, “Kardeşlik”, DİA, C 24, s. 486.
4 İbn Hişam, es-Sîre, C 2, s. 150.
5 İbn Hişam, es-Sîre, C 2, s. 146.

Görsel 3.2
Mescid-i Nebi, 
Medine İslam 
Devleti’nin idare 
merkeziydi.

“Daha önceden Medine’yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan 
kimseler, kendilerine göç edip gelenleri severler ve onlara verilenlerden dolayı 
içlerinde bir rahatsızlık hissetmezler. Kendileri zaruret içinde bulunsalar bile 
onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte on-
lar kurtuluşa erenlerdir.”                                                           (Haşr suresi, 9. ayet.)

Bir Ayet

İslam tarihinde mescitlerin devletleşme sürecine etkisi neler olabilir?  
Bilişim teknolojilerinden faydalanarak konu hakkında araştırma yapınız.

Düşünelim Paylaşalım
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Müslümanlar daha önce birbirlerinin kanını 
döktükleri bu coğrafyada benzerine az rast-
lanan bir kardeşliğin en güzel örneklerini ve-
riyorlardı. Ensar cömertlikte sınır tanımıyor, 
muhacirler de onların bu cömertliğini suistimal 
etmiyordu. Bu güzel örneklerden biri de Medi-
neli sahabi Sa’d b. Rebi’ ile Abdurrahman b. 
Avf’ın kardeşliğidir. Sa’d b. Rebi’, Abdurrahman 
b. Avf’ı evine götürerek ona malını yarı yarıya 
bölüşmeyi teklif etti. Sa’d’ın (r.a.) bu cömert tek-
lifi karşısında Abdurrahman b. Avf, “Allah malı-
nı ve aileni sana bağışlasın, bereketli kılsın. Siz 
bana çarşının yolunu gösterin.” dedi. Çalışmak 
üzere gittiği çarşıdan o gün yaptığı ticaretle bir 
miktar erzakla döndü.6

Allah (c.c.) yaptıkları iyilikler sebebiyle ensarı bizzat övmüştür: “Onlar, kendi 
canları istemesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler. 
Ve derler ki: Biz size sadece Allah rızası için ikram ediyoruz, yoksa siz-
den karşılık istemediğimiz gibi bir teşekkür de beklemiyoruz. Çünkü biz, 
asık suratlı, çetin bir günden (o günün azabından) dolayı Rabbimizden 
korkarız.”7 Hz. Peygamber de Yüce Allah’ın övdüğü bu özelliklerinden dolayı ensarı çok-
ça methetmiş, onlara hayır dua etmiştir.8

6 Buhârî, Menâkıbü’l-ensar, 3.
7 İnsan suresi, 8-10. ayetler.
8 bk. Müslim, Fedailü’s-sahabe, 172, 177.

Görsel 3.3 
Medine’de  

muhacir ve ensar 
arasında

imrenilecek bir 
dayanışma  

kuruldu.

Selman-ı Farisî, kendisiyle kardeş ilan edildiği Ebu’d-Derda’yı ziyarete gitti ve onun 
hanımını perişan bir durumda gördü, şaşkınlığını gizleyemeyerek sebebini sordu. 
Eşi, “Kardeşin Ebu’d-Derda’nın dünyaya ihtiyacı kalmadı ki!” karşılığını verdi. Biraz 
sonra Ebu’d-Derda gelince misafirine yemek hazırlayıp önüne koydu ve “Siz yiyiniz 
ben oruçluyum.” dedi. Ancak Selman, “Sen yiyene kadar ben yemeyeceğim!” deyince 
Ebu’d-Derda, nafile olan orucunu bozarak yemeğe katıldı. Selman, o gece Ebu’d-Der-
da’nın misafiri oldu. Ebu’d-Derda gecenin bir yarısında erkenden namaz için kalkmak 
istedi fakat Selman ona yatmasını söyledi, o da yattı. Bir süre sonra tekrar namaza 
kalkan Ebu’d-Derda’yı Selman yine uyuması konusunda ikaz etti. Gecenin sonuna 
doğru Selman, Ebu’d-Derda’yı, “(Haydi), şimdi kalk.” diyerek uyandırdı ve ikisi birlikte 
namaz kıldılar. Namaz sonrasında Selman, Ebu’d-Derda’ya “Rabbinin senin üzerinde 
hakkı var. Nefsinin senin üzerinde hakkı var. Ailenin senin üzerinde hakkı var. Her hak 
sahibine hakkını ver!” dedi.

Bu olaydan sonra Ebu’d-Derda, Peygamber Efendimize gelerek olayı anlattı. Hz. 
Peygamber, “Selman doğru söylemiş ve yapmış.” buyurarak Selman’ın kardeşine 
olan uyarılarını uygun buldu.                                                           

(Tirmizî, Zühd, 63.)

Okuma Parçası
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Kişiler arasında tesis edilen kardeşliğin toplumun geneline yayılması ve yerleşmesi ancak 
maslahat ile mümkündür. Maslahat, genel olarak toplumun faydasına olmak ve zararına 
olan şeyleri yasaklamak anlamlarına gelir. İslamın amaçlarından biri de kişinin ahlakını 
geliştirip güzelleştirmesine yarayan kurallar koymaktır.9 Kur’an insanlığın iyiliği için çalış-
mayı emrettiği gibi dini, canı, soyu, aklı ve malı korumayı sağlayan hükümler koyar. Bu  
yüzden  Resulullah’ın (s.a.v.) siyasetinin  bir başka  yönünü  maslahat  oluşturmuştur. Hz. 
Peygamber; sahabilerinden gözlerini harama bakmaktan sakınmalarını, rahatsızlık vere-
cek şeyleri ortadan kaldırmalarını, selama karşılık vermelerini, insanları iyiliğe davet edip 
kötülükten sakındırmalarını isteyerek toplumsal bozulmayı önlemeyi hedeflemiştir.10

Medine Vesikası
Hz. Peygamber, Medine’de Müslümanların yanı sıra Yahudilerle de bir araya geldi. Şehri 
koruma ve farklı gruplar arasında huzur ve barışı sağlamayı amaçlayan bir metin üzerinde 
uzlaşıya varıldı. Medine İslam Devleti’nin ilke ve esaslarını ortaya koyan bu metne Medi-
ne Vesikası denilmektedir.11 Bu vesika, farklı din ve kültürlere sahip insanların bir arada 
yaşamasına imkân veriyordu. Bu sebeple dünya siyaset tarihi açısından da çok önemlidir.

Medine Vesikası’na göre Hz. Peygamber, Medi-
ne İslam Devleti’nin başkanı ve ordunun komu-
tanıydı. Medine’de yaşayanların hepsi birlikte 
siyasi bir bütünü oluşturuyorlardı. Bu nedenle 
onların şehrin güvenliğini sağlama ve gerekti-
ğinde savunma gibi bazı sorumlulukları vardı. 
Vesikanın asıl muhatabı ise birbirinin kardeşi 
olan müminlerdi. Medine Vesikası’nda bu ger-
çek de hatırlatılarak din bağı öne çıkarılmıştır.

Medine Vesikası ile tarafların din ve inanç 
hürriyeti, can ve mal güvenliği emniyet altına 

alındı. Bunun yanında şehirde yaşayanların aralarındaki anlaşmazlıklarını 
Resulullah’a  (s.a.v.) getirecekleri karara bağlandı.12 Bu vesika, parçalanmış 
hâldeki Medinelileri bir devlet çatısı altında topladı. Müslümanlar Medine 
Vesikası’na uymalarına rağmen Yahudiler, Hz. Peygamber’e karşı çeşitli 
komplolar düzenlediler. Yahudi kabileleri Mekke müşrikleri ile ittifaklara 
girişince de sözleşme şartlarına göre cezalandırıldılar.13 

  9 Dinî Terimler Sözlüğü, s. 300.
10 bk. Buhârî, Mezalim, 22. 
11 bk. Âdem Apak, Siyer-i Nebi, C 1, s. 288.
12 Mustafa Fayda, “Zimmi”, DİA, C 44, s. 428.
13 bk. Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, C 1, s. 570-589.

Bir Ayet
 

ِانََّما اْلُمْؤِمنُوَن ِاْخَوةٌ َفاَْصِلُحوا َبْيَن اََخَوْيُكْم
“Müminler ancak kardeştirler, öyleyse iki kardeşinizin arasını düzeltin...” 

                                                                                          (Hucurat suresi, 10. ayet.)

Görsel 3.4
İslam tarihinde 
farklı inanç 
gruplarıyla 
yapılan ilk 
sözleşme Medine 
Vesikası’dır.
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İdari Yapı
İslam’ın henüz yayıldığı dönemlerde Hz. Peygamber, büyük kabilelere veya şehirlere yöne-
tici tayin ediyordu. Bu görevlendirmelerde genellikle bölgeye mensup kimseler, Müslüman 
olmuş eski yöneticiler veya liyakati bulunan gençler tercih edilmiştir. Valilerin İslam’a hizmet 
etmeleri, namazlarda imamlık yapmaları ve zekât gelirlerini toplamaları istenmiştir.14

Hz. Peygamber vali atamalarında tercihini, dinî ve ilmi gayreti olanlardan yana kullanır-
dı. Örneğin, Osman b. Ebi’l-As Taif’ten Medine’ye gelen altı kişilik bir heyetin en genç 
üyesi olarak Sevgili Peygamberimize misafir olmuştu. Bazen Resulullah’a (s.a.v.), bazen 
sahabilere sorular sorarak İslam’ı öğrenmeye çalışmış ve bu hâli Hz. Peygamber’in çok 
hoşuna gitmişti. Heyet Taif’e dönerken Allah Resulü (s.a.v.), zekâsı ve dine olan ilgisinden 
dolayı Osman’ı (r.a.) önce imam, ardından vali tayin etmişti.15

Müslümanların siyasal, ekonomik ve sosyal yönden güçlenmelerinden sonra Resulullah 
(s.a.v.), valileri genellikle merkezden göndermişti. Böylece İslam Devleti’nin her bölgesin-
de benzer siyasi anlayış, yaygınlaşıp yerleşmiştir.16

14 Ünal Kılıç, “Vali”, DİA, C 42, s. 493.
15 İbn Sa‘d, et-Tabakât, C 3, s. 508-509.
16 Ünal Kılıç, “Vali”, DİA, C 42, s. 493.

Hz. Peygamber, komşu devlet başkanlarına İslam’a davet mektupları göndermişti. 
Bu sırada Rum bölgesinde Gassaniler’in valisi olan Ferve b. Amr elçisini hediyelerle 
Medine’ye yolladı ve Hz. Peygamber’e Müslüman olduğunu bildiren mektubunu tak-
dim etti. Ferve mektubunda şöyle yazıyordu: “Bismillahirrahmanirrahim. Muhammed 
Resulullah’a. Ben İslamiyeti kabul ederek onun hak ve gerçek olduğunu ikrar ve kal-
bimle tasdik ettim. Şehadet ederim ki Muhammed Allah’ın kulu ve resulüdür. O, İsa 
b. Meryem’in kendisinden sonra geleceğini müjdelediği peygamberdir. Selam sana!” 

Hz. Peygamber Bilal-i Habeşi’ye elçinin ağırlanmasını ve ona mukabil hediyeler ve-
rilmesini emretti. Aynı elçi ile de Ferve’ye şu cevabi mektubu gönderdi: “Muhammed 
Resulullah’tan Ferve b. Amr’a. Selam sana! Bil ki ben kendisinden başka ilah ol-
mayan Allah’a hamt ederim. Elçin mektubunu, gönderdiğin bilgileri ve hediyelerini 
ulaştırdı. Bize Müslüman olduğunu da bildirdi. Yüce Allah seni hidayete erdirmiştir. O 
hâlde sen de durumunu düzelt, Allah’ın ve Resulü’nün emirlerine boyun eğ, namaz 
kıl, zekât ver. Selam sana!”

Gassan Meliki Haris b. Ebi Şemr, Ferve b. Amr’ın Müslüman olduğunu haber alınca 
onu huzuruna getirtti. İslamiyeti bırakıp eski dinine dönmesi şartıyla kendisini vali-
likte bırakacağını söyledi. Ferve ise “Muhammed’in dininden asla dönmem. İsa’nın 
kendisinden sonra geleceğini müjdelediği peygamberin Hz. Muhammed olduğunu 
sen de pekâlâ biliyorsun. Fakat hükümdarlığının elinden gideceğinden korkarak bunu 
açıklamıyorsun.” dedi. Bunun üzerine Haris, Ferve’yi hapsettirdi. Ferve b. Amr daha 
sonra öldürülmek üzere hapisten çıkarılıp götürülürken söylediği şiirinin son beytinde, 
“Rabbim için varlığımdan ve makamımdan vazgeçip selamete erdiğimi, Müslüman 
olduğumu müminlerin en yücesine tebliğ et.” demiştir.

(Mehmet Aykaç, “Ferve b. Amr”, DİA, C 12, s. 415.)

Okuma Parçası
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1.2. Peygamberimiz ve Yönetim İlkeleri 

1.2.1. Tevhid 
Tevhid, insan hayatını çepeçevre kuşatan çok boyutlu bir kavramdır. Al-
lah’ın (c.c.) bir ve tek olduğunu kabul etmek anlamlarına gelen tevhid, 
İslam’ın dünya görüşünü de özetlemektedir.17 İslam inancının en önemli 
göstergesi olması sebebiyle tevhid, dinî ve toplumsal yaşamı derinden 
etkiler. 

Bilindiği gibi Allah (c.c.) peygamberlerine, gönderildikleri toplumlarda 
tevhidi ve adaleti gerçekleştirmelerini emretmiştir. Gerçek anlamda 
mülk ve hükümranlık, Allah’a ait18 olmasına rağmen Cahiliye Dönemi’n-
de Araplar’ın dinî anlayışları, şirk üzere kurulmuştu. Siyasi ve sosyal 
hayat ise güçlülerin zayıfları ezdiği, kabile asabiyetine dayalıydı. Yüce 
Allah “Yoksa onlar cahiliye idaresini mi arıyorlar? İyi anlayan bir 
toplum için hükümranlığı Allah’tan daha güzel kim vardır?”19 buyu-
rarak İslam’dan önce şirk üzere bulunan cahiliye yönetiminin yanlışlığını 
bildirmiştir.  

İndirilen ilahi hükümler, insanlardan kâinatta var olan mükemmel dü-
zen üzerine düşünmelerini ve bu yolla tevhid inancına ulaşmalarını 
istemektedir. Bu sebeple Allah Resulü’nün (s.a.v.) peygamber olarak 
görevlendirilmesinden sonra yaptığı ilk iş, tevhid anlayışını zihinlere ve 
gönüllere yerleştirmek olmuştur.20

1.2.2. İlim
İlim, bir şeyi gerçek yönüyle kavramak anlamına gelirken zıddı cehl yani bilgisizliktir. Hem 
dinî hem de dünyevi anlamanın karşılığı olan ilim, Kur’an’da çok kullanılan kavramlardan 
birisidir. İlmin Kur’an’da sıkça kullanımı, bilginin ve bilme faaliyetinin İslam mesajı bakımın-
dan önemini açıkça ortaya koyar. 

Kur’an’da bazı peygamberlere hükümdarlıkla birlikte ilim verildiği vurgulanır.21 Yine hüküm-
dar olacak kişinin zengin olması gerektiğini iddia eden İsrailoğullarına, fakir olmasına rağ-
men bilgisiyle güçlü kılınan Tâlût, hükümdar olarak gönderilmişti.22 Kur’an böylece yöneti-
cilerde bulunması gereken niteliklerin başında ilmin geldiğini evrensel bir mesajla bildirir.  

17 bk. İsmail Raci el-Farûkî, Tevhid, s.11-20.
18 bk. İsra suresi, 111. ayet.
19 Mâide suresi, 50. ayet.
20 bk. Âdem Apak, Siyer-i Nebi, C 2, s. 549-552.
21 bk. Enbiya suresi, 79. ayet. 
22 bk. Bakara suresi, 247. ayet.

Görsel 3.5
Kelime-i tevhid “La ilahe 
illallah, Muhammedün 
resulullah” cümlesi
(Hattat Ali Hüsrevoğlu 
istifi)

Tevhidle benzer inancı savunan Haniflere karşı müşrikler en ufak bir tepki gös-
termezken Hz. Peygamber ve onunla beraber olanlara karşı şiddetli bir savaşın 
içerisine girmişlerdi. 
Verilen bilgilere göre müşriklerin Müslümanlara karşı tepki göstermelerinin 
nedenleri neler olabilir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Düşünelim Paylaşalım
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Hz. Peygamber’in kendisinin muallim olarak gönde-
rildiğini haber vermesi23 bu bakımdan önemlidir. Zira 
Allah Resulü’nün (s.a.v.) yönetim ilkeleri arasında 
ilim önemli bir yer tutmuş ve ilmi birikimi olanlar top-
lumu yönetmede tercih sebebi olmuştur.

Rahmet Peygamberi, âlimlerin peygamberlerin va-
risleri olduğunu buyurmuştur.24 İslam ümmetinin be-
nimsediği değerler sisteminin devamlılığı ilme bağlı 
olduğu için Hz. Peygamber, ilmi yüceltmiş ve teşvik 
etmiştir. Böylece ilim sahipleri, peygamberlerin ol-
madığı zamanlarda onların misyonunu canlı tutmak-
la sorumlu olmuşlardır.25

Hz. Peygamber; vali, komutan ya da muallim gibi idari unsurun parçaları olan 
görevlileri çoğunlukla Suffe ehli arasından seçmiştir. Çünkü onlar, Mescid-i 
Nebî içinde Sevgili Peygamberimize daha yakındılar ve Hz. Peygamber’in biz-
zat gözetiminde yetişmişlerdi. Resulullah’ın (s.a.v.) idari sorumluluklarda ço-
ğunlukla bilgi bakımından bu yetkin sahabileri tercih etmesi siyaset ilim ilişkisi 
açısından dikkate değerdir. 

Hz. Peygamber vali olarak tayin ettiği sahabilere yazılı ya da sözlü talimatlar verir-
di. İlmî vasıflarıyla öne çıkan Muaz b. Cebel’i Yemen’e vali olarak gönderirken ida-
recinin zulmetmesine engel olmak üzere şu uyarıları yapmaktan geri durmamış-
tı: “… (Zenginlerin) mallarının en iyisini zekât olarak almaktan kaçın. Mazlumun 
bedduasından da sakın. Çünkü mazlumun duasıyla Allah arasında perde yoktur.”26 

Resulullah (s.a.v.) ve ondan sonraki Müslüman idareciler, fethe çıkan komutanlarına ka-
dınlar ve çocukların yanı sıra din ve ilim adamlarını da öldürmemelerini emrederek ilme 
ve âlime ne derecede kıymet verdiklerini göstermişlerdir.27

1.2.3. Adalet
Doğruluk, eşitlik, aşırılıktan uzaklık anlamına gelen adalet, zulüm kelimesinin zıddıdır. 
Bir işi yerli yerine koyma, hak sahibine hakkını verme, her şeyin olması gerektiği yerde 
bulunmasına adalet denilir.28 

23 bk. İbn Mâce, Sünnet, 17.
24 bk. Buhârî, İlim, 10 
25 Âdem Apak, Siyer-i Nebi, C 2, s. 579.
26 Müslim, İman, 29.
27 Taberî, Tarih, C 3, s. 226-227.
28 Dinî Terimler Sözlüğü, s. 5. 

Görsel 3.6
İslam kültüründe 

ilim, ilahi ve 
beşeri bilgiyi 

kapsar.

“(Ey Muhammed!) Eğer Allah’ın sana lütuf ve merhameti olmasaydı onlardan bir 
grup seni saptırmaya çalışırdı. Hâlbuki onlar ancak kendilerini saptırırlar, sana 
hiçbir zarar veremezler. Allah, sana kitabı (Kur’an’ı) ve hikmeti indirmiş ve sana 
bilmediğin şeyleri öğretmiştir. Allah’ın sana lütfu çok büyüktür.” 

(Nisa suresi, 113. ayet.)

Bir Ayet
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Allah Teâlâ insanlarda adalet duygusunu yaratır; adaletle davrananları sever29 ve insan-
ların adaleti yerine getirmeleri için onları destekler.30 Bu yüzden Kur’an’da  “... Allah, 
insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor...”31  bu-
yurularak toplumların adaletle yönetilmesine işaret edilir. 

Cahiliye Devri Arapları, Allah’ı 
(c.c.) hakkıyla bilmiyorlar; bilgi-
den, düzenden uzak duruyor-
lardı. Güçlü ve asil sayılanları 
daima haklı görüyorlar ve ada-
letten yoksun bir hayat yaşıyor-
lardı. Bu sebeplerle İslam’dan 

önceki döneme cahiliye denmektedir.32 Hz. Peygamber cahiliye toplu-
mundaki zulüm ve haksızlığı ortadan kaldırarak adaletin tesis edildiği 
bir toplum kurmak için tüm gücüyle çalışmıştır. İdeal toplumun ilk to-

humları henüz Medine’ye gitmeden atılmıştı. Örneğin Ubade b. Samit, Akabe biatlarında 
Allah Resulü’ne (s.a.v.) nerede olurlarsa olsunlar adaleti dile getirmek ve bu konuda hiç 
kimsenin kınamasından korkmamak üzere biat ettiklerini söylemiştir.33

Allah Teâlâ, “Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendiniz, ana babanız 
ve akrabanız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. (Haklarında 
şahitlik ettikleriniz) zengin olsun, fakir olsun Allah onlara (sizden) daha yakındır. 
Hislerinize uyup adaletten sapmayın, (şahitliği) eğer, büker (doğru şahitlik etmez), 
yahut şahitlik etmekten kaçınırsanız (biliniz ki) Allah yaptıklarınızdan haberdar-
dır.”34 buyurararak adaletin hâkim olduğu bir toplumu meydana getirme sorumluluğunu 
müminlerin omuzlarına yüklemişti.

Resulullah’tan (s.a.v.) affedici olması ve adalete dayalı bir sosyal düzen kurması istenmişti.35 

O, hayatı boyunca adaletin tesisi için gayret göstermiştir. Hz. Âişe de Hz. Peygamber’in ken-
disine yapılan bir şeyden dolayı intikam almadığını, Yüce Allah’ın haramlarının çiğnenmesi 
durumunda ise Allah (c.c.) için ceza verdiğini, haber vermiştir.36  Nebi (s.a.v.), fetih gününde 
tüm Mekkelileri bağışladığı hâlde İslam’a ve Müslümanlara düşmanlıklarıyla tanınan bazı 
müşrikleri cezalandırmaktan çekinmemiştir.37

29 bk. Mümtehine suresi, 8. ayet. 
30 bk. Hadid suresi, 25. ayet. 
31 Nisa suresi, 58. ayet. 
32 Mustafa Fayda, “Cahiliye”, DİA, C 7, s. 17.   
33 Müslim, İmâre, 41. 
34 Nisa suresi, 135. ayet. 
35 bk. A’raf suresi, 199. ayet; Şûrâ suresi, 15. ayet. 
36 bk. Buhârî, Hudud, 42.
37 bk. Tirmizî, Tefsiru’l-Kur’an, 16.

Görsel 3.7
Nisa suresi, 58. ayet 
(Sultan II. Mahmud istifi)

Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Yönetici bir kalkandır. Onun ardında sava-
şılır, onunla tehlikelerden korunulur. Şayet o, Allah’a karşı sorumluluk bilincini emreder 
ve adaletle hükmederse bütün yaptıklarından sevap kazanır. Bundan başka bir şey 
emrederse yaptıklarının karşılığını çeker.” 

(Müslim, İmâre, 43.) 

Bir Hadis
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Yöneticilerin adaletli olması hakkında Peygamberimizden (s.a.v.) aktarılan pek çok hadis 
adaletin gerçekleşmesine yöneliktir. Buna göre Allah’ın (c.c.) gölgesinden (himayesinden) 
başka gölge olmayan günde, kendi gölgesi altında gölgelendireceği yedi kişi arasında 
birinci sırada adil yönetici bulunmaktadır.38 Yine kıyamet gününde Allah katında en çok 
sevilen kişi ve O’nun en yakınında bulunacak kişi adil yönetici olurken Allah’ın (c.c.) en çok 
buğzettiği (kızdığı) kişiler ise en şiddetli azaba uğrayacak olan zalim idareciler olacaktır.39

1.2.4. Ehliyet ve Liyakat 
Ehliyet ve liyakat; yeterlilik, elverişlilik gibi anlamlara gelir. 
İslam’ın henüz bilinmediği cahiliye toplumunda insanlar, kabi-
lelerinin büyüklüğüne bağlı olarak güç sahibi oluyorlardı. Hz. 
Peygamber; Medine’de kabile düşmanlıklarını, sosyal adalet-
sizlikleri ve doğuştan var olduğu kabul edilen üstünlüğü or-
tadan kaldırarak ehliyet ve liyakati esas almıştır. Bu sebeple 
Resululullah’ın (s.a.v.) yönetici görevlendirmelerinde ehliyet 
ve liyakat önemli bir ölçü olarak dikkat çeker.

Hz. Peygamber, İslam’dan önceki genel kabulün aksine deneyimi bulunmama-
sına rağmen liyakatine inandığı gençleri idari konularda da cesaretlendirmişti. 
Yemen’e kadı olarak görevlendirdiğinde Hz. Ali henüz çok gençti. Rahmet Pey-
gamberi, Hz. Ali’ye bazı tavsiyelerde bulunmuştu.40 Aynı şekilde Amr b. Hazm 
Necran’a zekât toplamakla görevlendirildiğinde henüz on yedi yaşındaydı.41 

Hz. Peygamber vefatından kısa bir süre önce Üsame b. Zeyd kumandasında içinde önde 
gelen sahabilerin de yer aldığı bir ordu hazırladı. Ancak Üsame’nin (r.a.) bir kölenin oğlu 
ve genç olması nedeniyle bazı tepkiler vardı. Bu eleştirileri duyan Resulullah (s.a.v.), has-
talığına rağmen mescide gitti. Üsame’nin (r.a.) babası Zeyd b. Harise’yi Mute Savaşı için 
komutan olarak tayin ettiği günleri hatırlatarak, “Daha önce onun babasını kumandan 
tayin etmeme de karşı çıkmıştınız. Babası kumandanlığa nasıl layıksa oğlu da layıktır.”42 
buyurarak görevlendirmelerinde liyakatı esas aldığını vurguladı. 

Yöneticilik görevi, insan doğasına ve fıtratına uygun olmalıdır. Nitekim Ebu Zer (r.a.), Ne-
bi’den (s.a.v.), kendisinin zekât toplamakla görevlendirilmesini talep etmişti. Hz. Peygam-
ber ise elini omuzuna vurarak “Ey Ebu Zer! Zayıf bir kimsesin. Bu görev ise bir emanettir. 
Layık olduğu için onu alan ve gereğini hakkıyla yerine getirenler dışında kıyamet günü 
rezillik ve pişmanlıktır.”43 buyurmuştu. 

38 bk. Buhârî, Ezan, 36.
39 bk. Ahmed b. Hanbel, Müsned, C 3, s. 23.
40 bk. Ebu Dâvûd, Akdiyye, 6.
41 İbnü’l-Esir, Üsdü’l-ğabe, C 4, s. 214.
42 İbn Sa‘d, et-Tabakât, C 2, s. 190.
43 Müslim, İmâre, 16. 

Görsel 3.8.
Peygamberimiz 
(s.a.v.), herkesi 

yeteneklerine göre 
görevlendirirdi.

Abdullah b. Amr b. As’tan nakledildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Yö-
nettikleri insanlara, ailelerine ve sorumlu oldukları kişilere karşı adaletli davrananlar; Allah 
katında, Rahman’ın yanında nurdan minberler üzerinde ağırlanacaklar.”

(Nesâî, Adabü’l-kudat, 1.) 

Bir Hadis
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Ebu Musa el-Eş’ari, Hz. Peygamber ile görüşmek isteyen iki amca oğlu ile birlikte Allah 
Resulü’nün (s.a.v.) huzuruna varmıştı. Onlardan birisi, “Ya Resulallah, Yüce Allah’ın seni 
hâkim kıldığı yerlerden birine bizi yönetici yap.” dedi. Diğeri de buna benzer bir talepte 
bulundu. Peygamber Efendimiz, “Sen bu işe ne diyorsun Ebu Musa?” buyurdu. Sevgili Pey-
gamberimize dönerek “Seni hak din ile gönderen Allah’a yemin ederim ki bu ikisi niyetlerini 
bana söylemediler. Ben onların vazife isteyeceklerini bilmiyordum.” dedi. Bunun üzerine Hz. 
Peygamber, “Biz yönetim işimize, görevlendirilmek isteyeni tayin etmeyiz.”44 buyurdu. Ebu 
Musa herhangi bir görev talep etmemesine rağmen Yemen’e vali olarak gönderildi. Böylece 
ihtiraslı kişiler bu işlerden uzak tutulmuş, onların yerine liyakati bulunanlar tercih edilmiştir.

1.2.5. İstişare
Kelime anlamı olarak birisinin fikir ve görüşüne başvurmak anlamına gelen istişare bir 
yönetim ilkesi olarak siyasi, askerî, idari ya da dünyevi konularda başkalarının fikir ve biri-
kimlerinden de yararlanma anlamına gelmektedir.45 

Allah Teâlâ, Peygamberimize (s.a.v.) bir konuda karar vermeden önce onu çevresinde 
bulunan kişilere danışmasını emrediyordu “… İş konusunda onlarla müşavere et. Bir 
kere de karar verip azmettin mi, artık Allah’a tevekkül et (ona dayanıp güven). Şüp-
hesiz Allah, tevekkül edenleri sever.”46  Bu sebeple Allah Resulü (s.a.v.), sahabilerinin 
ileri gelenleri ile istişare eder, onların fikirlerini aldıktan sonra verdiği karardan dönmez ve 
Allah’a tevekkül ederdi. 

Hz. Peygamber’in düşüncelerine 
önem verdiği sahabileri arasında 
gençler de bulunmaktaydı. Pey-
gamberimiz (s.a.v.), Uhud Savaşı 
öncesinde Medine’de kalarak sa-
vunma yapmak fikrindeydi. An-
cak Bedir Savaşı’na katılamamış 
gençler, düşmana karşı savunma-

da kalmayı bir korkaklık saydılar ve Medine dışında savaşılmasını teklif ettiler. Bu 
fikrin ağır bastığını gören Resulullah (s.a.v.) kendi görüşüne uymamasına rağ-
men istişare sonucu ortaya çıkan kararı uyguladı.47 Sa’d b. Muaz ve Üseyd b. 
Hudayr’ın uyarısıyla yaptıklarından pişman olan gençler, Allah Resulü’ne (s.a.v.) 
gelerek hata ettiklerini söylediler. Allah (c.c.) karar verdikten sonra tevekkül edil-

44 bk. Müslim, İmâre, 14-15.
45 Dinî Terimler Sözlüğü, s. 249.
46 Âl-i İmrân suresi, 159. ayet.
47 Vâkıdî, Meğâzî, C 1, s. 210-211.

“Kim Müslümanların bir işini üstlenip de kendisine duyduğu sevgi sebebiyle (li-
yakati olmayan) birini onların başına getirirse Allah’ın laneti onun üzerine olsun. 
Allah ondan ne bir tövbe ne bir fidye kabul eder.” 

(Hâkim, Müstedrek, C 4, s. 93.)

Verilen hadise göre Hz. Peygamber’in işi ehline verilmesini istemesinin devletle-
rin gelişimine katkıları neler olabilir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Düşünelim Paylaşalım

Görsel 3.9
Âl-i İmrân suresi, 
159. ayet (Ömer 
Lütfi Bey hattı)
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mesini emretmişti. Buna uygun olarak Nebi (s.a.v.) “Hiçbir pey-
gambere, üzerine giydiği zırhı Allah’ın hükmü gerçekleşinceye 
kadar çıkarmak yaraşmaz!”48 buyurmuştu.

Peygamberimiz (s.a.v.) Hendek Savaşı öncesinde Selman-ı 
Farisî’nin hendek kazılması önerisini benimsediği gibi49 devlet 
başkanlarını İslam’a davet için mektup göndermek istediğinde 
sahabenin “Onlar mühürsüz mektubu okumazlar.” uyarısını dik-
kate alarak bir mühür edinmişti.50 

Hendek Savaşı’nda Hz. Peygamber, savaştan geri çekilmelerine karşılık Ga-
tafan kabilesine Medine hurmalıklarının üçte bir ürününü vermeyi düşünmüş-
tü. İstişare ettiğinde ileri gelen sahabilerden Üseyd b. Hudayr, Sa’d b. Muaz, 
Sa’d b. Ubade ve Hz. Ömer, ilahi bir emir değilse buna razı olmadıklarını söylediler. Rah-
met Peygamberi de “Şayet bir şey ile emrolunsaydım bu hususta size danışmazdım. Bu, 
yalnızca size arz ettiğim görüşümden ibarettir.” dedikten sonra “Peki öyleyse.” buyurarak 
onların görüşünü kabul etmiş ve kendi düşüncesinden vazgeçmişti.51

Hz. Peygamber sadece dünyevi konularda değil hakkında vahiy bulunmayan dinî husus-
larda da sahabilerin fikrini sorardı. Sevgili Peygamberimiz, önceleri mescitte bulunan bir 
hurma kütüğüne dayanarak hutbelerini ayakta irat ederdi. Allah Resulü (s.a.v.) bir gün, 
“Ayakta durmak bana zor gelmeye başladı.” diyerek ayaklarındaki rahatsızlığından şikâyet 
edince Temim ed-Dârî, ona bir minber yapmayı teklif etti. O, bu teklifi sahabesiyle istişare 
ettikten sonra kabul etti.52 Yine insanların namaza hangi usulle çağrılacağı konusunda 
sahabenin fikrini sordu. Yapılan istişarenin sonunda ezanda karar kılındı.53 Bu durum 
sahabelerin rüyasıyla da desteklenmiştir.

48 Buhârî, İ’tisam, 28.
49 Vâkıdî, Meğâzî, C 2, s. 445.
50 Buhârî, İlim, 7.
51 bk. Vâkıdî, Meğâzî, C 2, s. 478.
52 bk. Ebu Dâvûd, Salât, 214, 215.
53 bk. İbn Hişam, es-Sîre, C 2, s. 154-156.; Buhârî, Ezan, 1; Muslim, salat, 1 

Ebu Hüreyre (r.a.), “Resulullah’tan (s.a.v.) daha fazla arkadaşlarıyla istişare eden 
bir kimse görmedim.” demiştir. 

(Tirmizî, Tefsiru’l-Kur’an, 8.)

Verilen bilgiye göre Hz. Peygamber’in istişareye önem vermesinin sebepleri 
neler olabilir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Düşünelim Paylaşalım

Görsel 3.10
Hz. Peygamber’in 

Topkapı Sarayı’nda 
bulunan mührü

Resullah’ın (s.a.v.) hitabeti anlaşılır ve akıcıydı. Hızlı konuşmadığı gibi sözlerini muhatabı 
tarafından ezberleyebileceği şekilde tane tane söylerdi. Az söz ile çok anlam ifade edecek 
şekilde konuşurdu. Peygamberliğinin ilk yıllarında sadece kendi kabilesine mensup insan-
lara Safa Tepesi’nde yaptığı konuşma İslam hitabetinin ilk önemli örneğidir.

Bilgi Kutusu
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İstişare, dinin toplumu ayakta tutan ana temellerinden birisidir. İslam, Müslüman topluma 
işlerini birbirlerine danışma sorumluluğu getirmiştir. Bu sebeple istişare, Halifeler Döne-
mi’nde bir yönetim aracı olarak kullanılmaya devam etmiştir. 

2. Peygamberimiz ve Savaş Hukuku
Savaş hukuku, Kur’an-ı Kerim’in ve sünnetin bir parçasıdır. Bilindiği gibi Nebi (s.a.v.) 
Mekke yıllarında Müslümanların zulme karşı koyma taleplerini, henüz savaşla emro-
lunmadığı için geri çevirmekteydi. Ancak Mekkeli müşrikler hicretten sonra Medine’ye 
yerleşen Müslümanların varlığını tehdit saydı. Medine’de geçirdikleri ilk yılda müşriklerle 
karşılaşmaları kaçınılmaz olunca Müslümanlara savaş izni verildi. Bu izin, Müslümanlara 
zulme uğramaları ve kendilerine savaş açılması sebebiyle verilmişti. 

Ziyad b. Haris, Yemen’in Suda kabilesindendi. Resulullah’a (s.a.v.) gelerek biat etmiş, 
Hz. Peygamber’in kendi kabilesine karşı savaşmak üzere bir ordu göndermek istediğini 
öğrenmişti. Ordunun gönderilmesine engel olmak amacıyla “Ey Allah’ın Resulü! Orduyu 
geri çevirirseniz ben onların hem Müslüman olmalarını hem de size itaat etmelerini sağ-
layabilirim.” dedi. Hz. Peygamber onun bu isteğini kabul etti. O da derhal akrabalarına bir 
mektup yazdı. Bir süre sonra, kabilesinden Medine’ye bir heyet geldi. Müslüman olduk-
larını ve itaat edeceklerini belirterek selam verdiler. Hz. Peygamber, Ziyad b. Haris’in bu 
girişiminden memnun bir şekilde “Ey Ziyad! Suda kabilesinde sözü dinlenen biri olduğun 
anlaşılıyor.” diyerek iltifat etti. Ziyad, “Allah onlara hidayeti nasip etti ve iyilikte bulundu.” 
cevabını verdi. Onun bu tavrını daha da beğenen Hz. Peygamber, “Seni onların başına 
yönetici yapayım mı?” diye sordu. Bunun üstüne Ziyad, memnuniyetle “Evet, beni onların 
yöneticisi yap.” dedi.

Resulullah ile Ziyad arasında geçen bu olay, bir yolculuk esnasında gerçekleşmişti. Ko-
nakladıkları yerde bir şahıs gelerek Allah Resulü’nden bir şeyler istedi. Nebi de (s.a.v.), 
“Kim muhtaç olmadığı hâlde insanlardan bir şey isterse aldığı şey, ona baş ve karın 
ağrısı yapar!” buyurdu. Bu defa o şahıs, “Öyleyse bana zekâttan ver!” deyince Pey-
gamberimiz (s.a.v.), “Allah, zekâtların kimlere verileceği hususunda ne bir peygambere 
ne de bir başkasına yetki verdi ve bizzat kendisi, onları sekiz kısma ayırdı. Eğer sen, 
onlardan birisi isen vereyim.” buyurdu. 

Hz. Peygamber ile bu şahıs arasındaki konuşmayı dinleyen ve maddi durumu iyi olan 
Ziyad, duyduğu bu sözlerden çok etkilendi. Düşündü, taşındı ve sabah olunca Allah 
Resulü’nün yanına varıp hem yöneticilikten hem de zekât almaktan vazgeçtiğini belirtti. 

(Ebu Dâvûd, Zekât, 24; Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr, C 5, s. 262.)

Yukarıdaki metinden hareketle Hz. Peygamber’in yönetim ilkeleri nelerdir? 
Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Düşünelim Paylaşalım

“Yine onlar, Rablerinin davetine icabet ederler ve namazı kılarlar. Onların işleri, 
aralarında danışma iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da harcarlar.”

(Şûrâ suresi, 38. ayet.) 

Bir Ayet
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Yüce Allah bu durumu şöyle bildirmiştir: “Kendilerine savaş açılan Müslümanlara, zul-
me uğramaları sebebiyle cihat için izin verildi. Şüphe yok ki Allah’ın onlara yardım 
etmeğe gücü yeter. Onlar, haksız yere sırf, ‘Rabbimiz Allah’tır.’ demelerinden dolayı 
yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah’ın, insanların bir kısmını bir kısmıyla 
defetmesi olmasaydı içlerinde Allah’ın adı çok anılan manastırlar, kiliseler, havralar 
ve mescitler muhakkak yerle bir edilirdi. Şüphesiz ki Allah, kendi dinine yardım edene 
mutlaka yardım eder. Şüphesiz ki Allah, çok kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.”54 

Savaş, İslam’ı tebliğ etmenin önündeki engeller aşılamadığında ve Müslümanların tehdit 
altında bulunması durumunda son çare olmuştur. Peygamberimiz (s.a.v.), gerekçeler oluş-
madığında savaşı onaylamamıştır. İslam, savaşı daima son seçenek olarak görmüştür. 
Nitekim Allah Teâlâ, “Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah’a 
tevekkül et...”55 buyurarak barış  ortamını sürdürmeyi asıl hedef olarak belirlemiştir.

Hz. Peygamber, Müslüman olmayanların haklarını da korumuştur. Örneğin Himyer Kra-
lı’na gönderdiği bir mektupta, Yahudi ve Hıristiyan olarak eski dinlerinde kalmak isteyen-
lere herhangi bir müdahalede bulunulmamasını şart koşmuştu. Necran Hıristiyanlarının 
mallarına, canlarına, dinî hayat ve uygulamalarına, ailelerine ve mabetlerine bizzat kendi-
sinin kefil olduğunu bildirmişti.56

Allah Resulü (s.a.v.), savaşın içinde yer almayan çocuk ve kadınların öldürülmesini kesin 
bir dille yasaklamıştı.57 Bunun yanında savaşmak için kendisinden izin isteyen Abdullah 
b. Ömer, Ebu Said el-Hudri, Üsame b. Zeyd, Zeyd b. Sabit, Bera’ b. Azib, Zeyd b. Erkam 
gibi sahabilerin yaşlarının küçük olması sebebiyle savaşa katılmalarına izin vermemiştir.58 
54 Hacc suresi, 39-40. ayetler.
55 Enfal suresi, 61. ayet.
56 Ahmet Yaman, İslam’ın Temel Kaynakları ve Tarihî Tecrübe Işığında Gayri Müslimlerle Birlikte 
     Yaşamanın Hukukî Çerçevesi, s. 24.
57 bk. Müslim, Cihad ve Siyer, 25.
58 İbn Hişam, es-Sîre, C 4, s. 12.

Peygamberimiz (s.a.v.), Üsame b. Zeyd’i komutan olarak Mu’te üzerine gönderdi-
ğinde onu şöyle uyarmıştır: “Ey Üsame! Allah yolunda, Allah’ın ismiyle gazaya çık! 
Allah’ı inkâr edenlerle savaş! Savaşın ancak haksızlık etmeyin! Küçük çocukları ve 
kadınları öldürmeyin! Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin!” 

                                                                    (Vâkıdî, Meğâzî, C 3, s. 1117.)

Yukarıdaki hadise bakarak Sevgili Peygamberimizin savaş hukuku ilkeleri ile 
ilgili düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Düşünelim Paylaşalım

Bilgi Kutusu

Sulh; iki kişi veya iki grup arasındaki anlaşmazlığın, davanın veya savaşın
sona ermesi için yapılan anlaşma, barış anlamına gelir.

(Dinî Terimler Sözlüğü, s. 437.)
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Kötülüğe karşı merhamet göstermek, zaferden sonra daha anlamlıdır. Bunun en güzel ör-
neği, Allah Resulü’nün (s.a.v.) Mekke’nin fethinden sonraki uygulamasında görülür. Mekke 
şehrine muzaffer bir komutan olarak girdiği hâlde Mekkelilere haklarında ne yapacağını 
düşündüklerini sormuştu. Kureyşliler de ona, kendisinden iyilik beklediklerini söylediler. 
Bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.v.) “Haydi, gidin! Artık serbestsiniz.” buyruğu ile mer-
hametini göstermiş, kendisine ve Müslümanlara zulmetmiş gönülleri de fethetmişti.59 

Hz. Ebu Bekir, genç komutan Üsame b. Zeyd’i ve askerlerini uğurlarken Peygamberimi-
zin (s.a.v.) savaş hukukunu özetleyen önemli bir konuşma yaptı. Onlara Allah yolunda ka-
firlerle savaşmayı, hainlik etmemeyi, sözünde durmayı, ganimet malına zarar vermemeyi, 
korkup çekinmemeyi, fesat çıkarmamayı, emirlere karşı gelmemeyi, çocukları, kadınları ve 
yaşlı insanları öldürmemeyi, meyve ağaçlarını kesmemeyi, yemek ihtiyaçları dışında koyun, 
sığır ve develeri boğazlamamayı, manastırlara çekilmiş kimselere dokunmamayı emretti ve 
kendilerine ikram edilen yemekleri Allah’ın ismini anarak yemelerini tavsiye etti.60 

59 İbn Hişam, es-Sîre, C 4, s. 54-55.
60 Taberî, Tarih, C 3, s. 226-227.

Asr-ı Saâdetten Bir Yaprak

Ebu Ümame (r.a.) anlatıyor: Birisi Hz. Peygamber’e geldi ve “Bir adam hem şöhret hem 
de sevap kazanmak niyetiyle savaşsa buna ne verilir?” dedi. Nebi (s.a.v.), “Ona hiçbir 
şey yoktur.” dedi. Adam, bu soruyu üç kere tekrar etti ve her defasında Sevgili Peygam-
berimiz “Ona hiçbir şey yoktur.” dedi ve şöyle buyurdu: ”Allah sadece samimi bir şekilde 
ve kendi rızası gözetilerek yapılan amelleri kabul eder.”

(Nesâî, Cihad, 24.)

Bilgi Kutusu

Merhamet; şefkat gösterme, acıma, affetme, iyilik etme anlamlarına gelir. Allah’ın, 
insan dâhil tüm yarattıklarını, yedirmesi, içirmesi, koruması, bağışlaması ve şefkat 
göstermesi onun merhametinin görünümlerindendir. İslam, merhameti güzel ahla-
kın en belirgin özelliklerinden biri olarak kabul eder. Kur’an-ı Kerim, birbirlerine karşı 
merhametli olmayı müminlerin başlıca nitelikleri arasında saymıştır.

(Dinî Terimler Sözlüğü, s. 309.)

Görsel 3.11
İslam, savaşa belli 

şartlar ve 
kurallar 

çerçevesinde
izin vermiştir. 
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Savaş Sonrası Esirlere Muamele
Kur’an’a göre savaş sona erince esirler ya salıverilir ya da esir değişimi yapılır.61 Bedir 
Savaşı’ndan sonra Hz. Peygamber, ele geçirilen esirlere iyi davranılmasını emretmiş di-
ğer milletlerin uyguladığı işkence, kötü muamele gibi uygulamaları yasaklamıştır. Bu emir 
karşısında sahabe, esirlerden elbisesi olmayanlara elbise temin etmiş, Müslümanlarla 
eşit şekilde yiyecek sağlamıştı. 
Hatta bazı Müslümanlar, esirle-
re ekmeklerini verip sade hurma 
ile yetinmişlerdi.62 Yine Hz. Pey-
gamber’in arzusuyla Huneyn 
Gazvesi’nden sonra ele geçi-
rilen altı bin kadar savaş esiri 
karşılıksız olarak serbest bırakıl-
mıştır.63

İslam’a göre savaş, toprak kazan-
ma ve o bölgenin kaynaklarını 
sömürme amacıyla yapılmaz. Bir 
bölgenin zorla Müslümanlaştırıl-
ması da ihtimal dışıdır.64 Doğru-
dan İslam’a ve ona inananlara kar-
şı düşmanlıkları ortadan kaldırma 
ve barışı tesis etme durumlarında 
savaş söz konusudur. İslam’ın savaş hukuku çerçevesinde 
insanlara verdiği hakları İslam’dan önceki dönemde görmek 
mümkün değildi. Günümüzdeki savaşlarda da İslam savaş 
hukuku uygulamalarına ihtiyaç olduğu çok açıktır.

61 bk. Muhammed suresi, 4. ayet.
62 Vâkıdî, Meğâzî, C 1, s. 119.
63 İbn Sa’d, et-Tabakât, C 2, s. 153. 
64 bk. Bakara suresi, 256. ayet.

Görsel 3.12 
Savaşta esirlere iyi muamele etmek, 

Peygamberimizin (s.a.v.) emridir. 
(Çanakkale Savaşı’nda tedavi gören 

İngiliz esirler)

Çanakkale Savaşı’nda görev yapan Reuter (Roytır) muhabiri cepheden çektiği 
telgrafta şöyle bildiriyordu: 

“Türkler mertçe savaşıyorlar. Bunlardan birisi şiddetli ateş hattında olduğu hâlde as-
kerlerimizden birinin yarasını sarmış, diğer bir Türk askeri de yaralı Avustralyalı bir 
askerin su ihtiyacını karşılamıştır. Mert Türk askerlerinden bir diğeri de İngiliz siperle-
rinden uzakta yaralı düşüp saatlerce aç ve yorgun bir İngiliz askerine ekmek vermek 
büyüklüğünü göstermiştir. İngiliz askerlerinin hemen tamamı Türkler tarafından İngiliz 
esirlerine çok iyi muamelede bulunulduğunu söylemektedirler.” 20 Temmuz 1915

(Osmanlı Belgelerinde Çanakkale Muharebeleri, C 1, s. 176.) 

Yukarıdaki metinden hareketle Bedir Savaşı esirleri ile Çanakkale Savaşı 
esirlerine yapılan muameleyi karşılaştırıp düşüncelerinizi arkadaşlarınızla 
paylaşınız.

Düşünelim Paylaşalım
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3. Bir Sahabi Tanıyorum: Ebu Ubeyde b. Cerrah (r.a.)
Ebu Ubeyde b. Cerrah, hicretten yaklaşık kırk yıl önce Mekke’de doğdu. Asıl ismi Âmir 
olmakla beraber Ebu Ubeyde künyesi ile tanındı. Resulullah’ın (s.a.v.) onuncu dedesi 
olan Fihr’de Hz. Peygamber ile soyları birleşir. Harisoğulları kabilesine mensup olan 
Ebu Ubeyde (r.a.), asil ve itibarlı bir ailede yetişmişti. O, Mekke’de okuma yazma bilen 
birkaç kişiden birisiydi. Kişisel özellikleri ve yetenekleriyle hem kendi kabilesinde hem 
de Kureyş içinde saygın bir yer edinmişti.65 

Ebu Ubeyde (r.a.), Cahiliye Devri’nin yaşantısından ve inançlarından uzak kalmaya özen 
göstermişti. O, Müslümanların sayısı henüz bir elin parmaklarına ulaşmadığı dönemde 
Hz. Ebu Bekir’in telkiniyle genç yaşta Müslüman oldu. Ebu Ubeyde (r.a.) aynı zamanda 
hayatta iken cennetle müjdelenen Aşere-i Mübeşşere’den biridir.66

65 bk. Osman Aydınlı, Aşere-i Mübeşşere’den Ümmetin Emini Ebu Ubeyde b. Cerrah, s.19-25.
66 İbn Abdilberr, el-İstîâb, C 2, s. 793. 

Bedir Savaşı’nda esirlere nasıl muamele edileceği konusunda Resulullah (s.a.v.) 
sahabilere danıştı. Bazı sahabiler savaş esirlerinin öldürülmesi gerektiğini söyler-
ken bazıları bir bedel karşılığında esirlerin salıverilmesini teklif etmişlerdi. Pey-
gamberimiz (s.a.v.) ikinci görüşü kabul etti. Maddi güçlüğü olanlar ise ya bedelsiz 
olarak bırakılmışlar ya da belli sayıda Medineliye okuma yazma öğretme karşılı-
ğında salıverilmişlerdi.

(Vâkıdî, Meğâzî, C 1, s. 107-112.)

Yukardaki metni okuyarak İslam’ın savaş hukukuna getirdiği yenilikler hak-
kındaki düşüncelerinizi açıklayınız.

Düşünelim Paylaşalım

Osman b. Affan

Ali b. Ebi Talib

Zübeyr b. Avvam

Said b. Zeyd

Talha b. Ubeydullah

Ebu Ubeyde b. 
Cerrah

Sa’d b. Ebi Vakkas

Abdurrahman b. Avf

Ebu Bekir es-Sıddık

Ömer b. Hattab

Bilgi Kutusu

(Tirmizî, Menâkıb, 26.)

Ebu Ubayde b. Cerrah, Peygamber Efendimiz tarafından cennetle müjdelenen ve 
Aşere-i Mübeşşere ismiyle meşhur on sahabeden biridir.



89

Hz. Peygamber İslam’ı tebliğe başladığında yanında yetişen sahabileri çevrelerine İs-
lam’ı aktarıyorlardı. Bunlardan Ebu Bekir (r.a.), Said b. Zeyd ve Osman b. Affan muha-
taplarını gizli olarak İslam’a çağırıyorlardı. Ömer b. Hattab, Hamza b. Abdülmuttalib ve 
Ebu Ubeyde b. Cerrah ise davetlerini açıktan yürütmekten geri durmuyorlardı.67 Ebu 
Ubeyde’nin (r.a.) müminlerin zayıf olduğu bir dönemde İslam’ı korkusuzca açıktan yay-
ma çabası şüphesiz din kardeşlerine büyük güç veriyordu. O, önce Habeşistan’a sonra 
da Resulullah’ın (s.a.v.) izniyle diğer müminlerle birlikte Medine’ye hicret etti.68

Ebu Ubeyde b. Cerrah, bizzat Allah Resulü (s.a.v.) tarafından yetiştirilen yetenekli ko-
mutanlardan birisidir. Hz. Peygamber’in yaptığı savaşların tamamına katılan Ebu Ubey-
de (r.a.), bu savaşlarda askerî yetenekleri ile dikkat çekti.69 

Uhud Savaşı’nda İslam ordusu büyük kayıplar vermişti. Hz. Peygamber’in etrafında 
canı pahasına onu korumaya çalışan on dört kişiden biri Ebu Ubeyde (r.a.) olmuştu.70 
Bu savaşta Hz. Peygamber yaralanmış, parçalanan miğferinin iki halkası mübarek ya-
naklarına batmıştı. Peygamberin (s.a.v.) yanına hızla gelen Ebu Ubeyde (r.a.), eliyle 
çıkaramayacağı derinlikteki halkaları ancak dişleri ile çekmiş ve bu sebeple iki dişini 
kaybetmişti.71

Bir Komutan Olarak Ebu Ubeyde b. Cerrah
Hz. Peygamber Medine’ye saldırmak için bazı kabilelerin hazırlık yaptıklarını öğrenince 
yollamaya karar verdiği seriyyeye Amr b. As’ı komutan tayin etti. Bölgeye varan Amr’ın 
talebi üzerine Hz. Peygamber, daha sonra Ebu Ubeyde b. Cerrah’ı yardımcı kuvvetlere 
komutan tayin etti. Bu birliğin içinde Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer gibi sahabiler de bu-
lunuyordu. Hz. Peygamber, 
Ebu Ubeyde’ye (r.a.) oraya 
vardığında Amr b. As ile bir-
likte hareket etmesini tavsiye 
etmişti. Ebu Ubeyde (r.a.), 
oraya ulaşınca Amr (r.a.) 
gelen ordunun komutanının 
da kendisi olduğunu, Ubey-
de’nin (r.a.) komutanlığını 
kabul etmeyeceğini bildirdi. 
Yardımcı birlikle gelenler 
de kendilerinin komutanının 
Ebu Ubeyde (r.a.) olduğunu 
söyleyince tartışma büyü-
dü. Güzel ahlaklı ve yumu-
şak huylu bir insan olan Ebu 
Ubeyde (r.a.), Hz. Peygam-
berin nasihatine uyarak ko-
mutanlığı ona bıraktı.72

67 İbn Sa’d, et-Tabakât, C 1, s. 200.
68 İbn Sa’d, et-Tabakât, C 3, s. 410.
69 İbn Sa’d, et-Tabakât, C 3, s. 410.
70 Vâkıdî, Meğâzî, C 1, s. 239-240.
71 İbn Sa’d, et-Tabakât, C 3, s. 410.
72 İbn Hişam, es-Sîre, C 2, s. 623-624.

Görsel 3.13
Ebu Ubeyde b. Cerrah,  
birçok savaşta komutan 

olarak görev yapmıştı. 
(Temsili resim)
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Avf b. Malik (r.a.), haberci görevi se-
bebiyle birlikten önce gelmişti. O, 
seriyyenin faaliyetlerini ve olanları 
Resulullah’a (s.a.v.) bildirdi. Sevgili 
Peygamberimiz, Ebu Ubeyde’nin (r.a.) 
bu tavrını beğenmiş ve ona hayır dua-
da bulunmuştur.73

Ebu Ubeyde (r.a.), Hz. Peygamber’in 
vefatı sonrasında gündeme gelen hali-
fe adayları arasındaydı. Hz. Ebu Bekir 
ve Hz. Ömer tarafından halife olarak 
teklif edilmişti. Fakat o, bu göreve Hz. 
Ebu Bekir’in layık olduğunu söyleye-
rek alçak gönüllülükle bu teklifi red-
detmiştir.74 

Ebu Ubeyde (r.a.), Hz. Peygamber za-
manında olduğu gibi Hz. Ebu Bekir ve 
Hz. Ömer’in halifelikleri döneminde de 
önemli görevler üstlendi. Ebu Ubeyde 
(r.a.), Hz. Ebu Bekir’in halifeliği döne-
minde beytülmâlin başına getirilmiştir. 
Komutan olarak gönderildiği Şam’daki 
görevine Hz. Ömer zamanında Suriye 
Orduları Başkomutanı olarak devam 
etmiştir. O, bu görevleri sırasında sa-
yıca ve kuvvet olarak üstün Bizans or-
duları karşısında, Kudüs başta olmak 
üzere Suriye bölgesinin fethini ger-
çekleştirdi. Daha sonra fethedilen yer-
leri Hz. Ömer’in valisi olarak hayatının 
sonuna kadar idare etti.75

73 Vâkıdî, Meğâzî, C 2, s. 773.
74 Taberî, Tarih, C 3, s. 206.
75 İbn Sa’d, et-Tabakât, C 3, s. 414-415.

Hz. Ömer, Kudüs’ün fethi sırasında halife sıfatıyla şehri teslim almak üzere Şam’a gel-
diğinde komutanı Ebu Ubeyde’nin (r.a.) evine misafir oldu. Onun evinde üzerine yattığı 
bir keçe, bir yemek kabı, bir su kırbası ve kılıcından başka bir şey göremedi. Bunun 
üzerine Hz. Ömer, ona malının ve mülkünün nerede olduğunu sordu. Ebu Ubeyde (r.a.), 
kendisine bu kadarının yettiğini söyledi ve halifeye yiyecek olarak biraz ekmek ve tuz 
ikram etti.

(İbnü’l-Esir, Üsdü’l-ğabe, C 3, s. 129.)

Yukarıdaki metinden hareketle Ebu Ubeyde’nin (r.a.) kişiliği hakkında neler söyle-
nebilir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Düşünelim Paylaşalım

Görsel 3.14 
Ebu Ubeyde’nin (r.a.) 
kabrinin de içinde bulunduğu cami
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Ebu Ubeyde b. Cerrah’ın Kişiliği
Hz. Peygamber Yemen’deki Necranlılara İslam’a davet mektubu göndermişti. Bu mektuba 
cevaben onlar da bir heyet göndermişler ve dinleri üzere kalmak istediklerini bildirmişler-
di. Necranlılar cizye toplaması için güvenilir birinin kendileriyle gönderilmesini istediler.76 
Hz. Peygamber, “Her ümmetin bir emini vardır. Bu İslam ümmetinin de emini Ebu Ubeyde 
bin Cerrah’tır.”77 diyerek onu Necran’a gönderdi. Ebu Ubeyde  (r.a.) bundan sonra sahabi-
ler arasında Emînü’l-ümme (ümmetin emini) lakabıyla anılmaya devam etmiştir.78 İslamiyet 
gelmeden önce Resulullah’ın (s.a.v.) güvenirliğini ifade etmek üzere kendisine Muhamme-
dü’l-Emin denilmişti. Hz. Peygamber de kendisine ait bu güzel sıfatı sahabesinden Ebu 
Ubeyde (r.a.) için kullanmıştır. 

Ebu Ubeyde (r.a.), komutanlığını yaptığı askerleri ile aynı koşulları paylaşır, dünya malı-
na mesafeli dururdu. Kendisine özel bir yer ayrılmasına rıza göstermezdi. Bir gün Suri-
ye Ordular Komutanı Ebu Ubeyde (r.a.), toprak üstünde otururken Rum elçisi geldi. Onu 
şatafatlı bir köşk içinde görememenin şaşkınlığını yaşayan elçiye Ebu Ubeyde (r.a.) şunları 
söylemişti: “Allah katında benden daha değerli olabilecek kardeşlerimin yere, benim de 
halı üzerinde oturmam mümkün değildir. Biz Allah’ın kulları; yeryüzünde kibirlenmeden 
gezer, üzerinde oturur, yemeğimizi yeriz. İhtiyacımız olduğunda toprak üzerinde yatar 
uyuruz. Bütün bunlar Allah katında bizim değerimizi azaltmaz aksine derecemizi ve 
sevabımızı yükseltir.”79

Ebu Ubeyde (r.a.), Peygamberimizin (s.a.v.) muallim olarak görevlendirdiği sahabiler 
arasında yer almıştır.80 Kur’an-ı Kerim’i ezberleyen sahabilerden biri olan Ebu Ubeyde 
(r.a.), hayatı savaşlarda geçtiği için Hz. Peygamber’den sadece on beş hadis rivayet et-
mişti. Ebu Ubeyde (r.a.) birçok sahabenin ölümüne yol açan Amvas’taki veba sebebiyle 
henüz 58 yaşında iken vefat etmiştir. Kabri bugün Ürdün’de kendi adıyla anılan köydeki 
camiinin içindedir.81 

76 İbn Hişam, es-Sîre, C 1, s. 573-584.
77 Tirmizî, Menâkıb, 33. 
78 İbn Sa’d, et-Tabakât, C 3, s. 411-412.
79 bk. Osman Aydınlı, Aşere-i Mübeşşere’den Ümmetin Emini Ebu Ubeyde b. Cerrah, s. 226.
80 bk. Müslim, Fedailü’s-sahabe, 54.
81 Ahmet Önkal, “Ebu Ubeyde b. Cerrah”, DİA, C 10, s. 249-250.

Asr-ı Saâdetten Bir Yaprak

Ebu Ubeyde (r.a.) ölüm döşeğindeyken çevresindekilere şunları söylemişti:
 – Size bir vasiyette bulunacağım, kabul eder ve uyarsanız hayır üzerinde olur-
sunuz. Namazınızı kılın, zekâtınızı verin, Ramazan orucunu tutun, sadaka verin, 
hac ibadetinizi yerine getirin, yöneticilere karşı çıkmadan önce tavsiyelerde bulu-
nun, nasihat edin. Dünya sizi aldatmasın. Bin yıl bile yaşasanız sonunda benim gibi 
ölümün kapısına gelirsiniz. Zira Allah ölümü kullarına yazmıştır. Her insan zamanı 
gelince ölecektir. En akıllı kişi Rabbine itaatte bulunan ve ahiret için amel edendir.

İbn Hacer, el-İsâbe, C 2, s. 979.
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SOLDAN SAĞA
1. Ebu Ubeyde’nin (r.a.) komutanlıktan feragat 
ederek Amr b. As’a  katıldığı seriyyenin adı nedir?
4. Ebu Ubeyde b. Cerrah, nerede başlayan salgın-
da hayatını kaybetmiştir?
5. Layık olma, uygunluk, yetenek anlamına gelen 
yönetim ilkesi nedir?
6. Ebu Ubeyde b. Cerrah, kimin halifeliği dönemin-
de Suriye Orduları Başkomutanı olmuştur?
9. Ebu Ubeyde b. Cerrah nerede doğmuştur?
11. Ebu Ubeyde’nin (r.a.), Hz. Peygamber’in ya-
naklarına batan miğferini çıkarırken iki dişini kay-
betmesi, hangi savaşta gerçekleşmiştir?
13. Ebu Ubeyde b. Cerrah, Medine’den önce nere-
ye göç etmiştir?
15. Ebu Ubeyde b. Cerrah’ın asıl ismi nedir?
16. Yeterlilik ve elverişlilik anlamındaki yönetim il-
kesi nedir?
18. Ebu Ubeyde b. Cerrah, hangi kabiledendir?
19. İnsanların bir konuda görüş alışverişinde bu-
lunması anlamına gelen yönetim ilkesi nedir?

YUKARDAN AŞAĞI
2. Bir şeyi yerli yerine koyma, hak sahibine hak-
kını verme anlamına gelen yönetim ilkesi nedir?
3. Güzel söz söyleme, vaaz ve nasihat etme sa-
natı nedir?
4. Aralarında Ebu Ubeyde’nin de (r.a.)  bulunduğu 
cennete girecekleri dünyadayken müjdelenen on 
sahabeye ne denir?
7. Ebu Ubeyde b. Cerrah kimin daveti üzerine 
Müslüman olmuştur?
8. İnsanlarda bulunan acıma duygusuna ne de-
nir?
10. Hz. Peygamber’in Medine’de ensar ve muha-
cirleri birbirleriyle kardeş ilan etmesine ne denir?
12. Toplumun faydasına olmak ve zararına olan 
şeyleri yasaklamak ve iyi olana ulaştırmak anla-
mına gelen terim nedir?
14. Barış esasına dayalı ilişkileri ve bu amaçla ya-
pılan antlaşmaları ifade eden terim nedir?
17. Ebu Ubeyde b. Cerrah tarafından fethedilen 
Suriye bölgesinin en önemli şehri hangisidir?

Aşağıdaki soruların cevaplarını tablodaki numaraların bulunduğu karelere yazınız.

Çözelim Öğrenelim

1 2 3

4

10 11

12 13

15

18

19

17

16

5

6 7 8

9

14
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4. Hadisten Hayata

ُ َعَلْيِه َو َسلََّم : َقاَل النِّبيُّ َصلَّى اللّٰ

ماَ ِمْن ِإماٍَم يُْغِلُق باََبُه ُدوَن َذِوي الَحاَجِة َوالَخلَِّة َوالَمْسَكَنةِ

ِتِه َوَحاَجِتِه َوَمْسَكَنِتِه  َماِء ُدوَن َخلَّ ُ أَْبواََب السَّ إالّٰ أَْغَلَق اللّٰ
Nebi (s.a.v.) şöyle buyurdu:
“Herhangi bir yönetici; kapısını ihtiyaç sahibi, fakir ve miskinin yüzüne kapatırsa ihtiyaç 
ve fakirlik içine düştüğünde Allah da göklerin kapısını onun yüzüne kapatır.”  

(Tirmizî, Ahkam, 6.)

Yola çıkan iki kişiden birini, diğerine yönetici tayin eden İslam, yönetim ilkelerini de Allah’ın 
rızası üzerine bina etmiştir. Allah’ın rızasını da kulun ihtiyacını giderme şartına bağlayarak, 
yönetici olmanın zorluğuna dikkat çekmiştir. Diğer taraftan bu işe talip olanların hoyratça ha-
reket etmelerini mümkün görerek sınırlar çizmiş, haddi aşmalarını engellemeyi arzu etmiştir.

Yönetici olan kişiler halkını zulmün her türlüsünden korumak ve onların ihtiyaçları-
nı gidermekle de sorumludur. Fakirlerin ya da bir konuda ihtiyaç sahibi olanların yö-
neticilerine ulaşabilmeleri için dertlerini idarecilerine ulaştırabilmelerine imkân vere-
cek kanalların açık olması gerekmektedir. Aksi hâlde halkına kapısı kapalı idarecilerin  
ihtiyaç ve taleplerinin her şeyin sahibi Yüce Allah tarafından geri çevrileceği bu hadisle bildi-
rilmiş olmaktadır.

Her idareci emri altında bulunanlara karşı muamelesinden dolayı Allah (c.c.) karşısında so-
rumlu olduğunu bilmelidir. Hz. Ömer’in şahsında abideleşen bu tavrı Mehmet Akif Ersoy şöyle 
dile getirmiştir: 
  Kenâr-ı Dicle’de bir kurt aşırsa bir koyunu
  Gelir de adl-i İlâhî sorar Ömer’den onu!82

82 Mehmet Akif Ersoy, Safahat, s. 102. 

Hadisten Hayata başlığında verilen hadis, aşağıdaki değerlerden hangileri ile 
doğrudan ilgilidir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

• Adil olma 
• Alçakgönüllü olma 
• Anlayışlı olma 
• Doğru sözlü olma
• Başkalarına kendine davranılmasını 

istediği şekilde davranma 
• Dayanışma 
• Diğer insanların kişiliklerine değer 

verme 

• Eşit davranma 
• Fedakârlık yapma 
• Güvenilir olma 
• İş birliği yapma 
• Kurallara ve kanunlara uyma 
• Merhametli olma 
• Öz güven sahibi olma 
• Sözünde durma 
• Toplumu önemseme

Düşünelim Paylaşalım
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A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

1. Hz. Peygamber, muhacirlerle ensardan kırk beşer kişiyi Enes b. Mâlik’in 
evine çağırdı ve İslam dininde din kardeşliği olduğunu bildirerek onları 
kardeş ilan etti. İslam’da buna ………………….. denir.

2. Herkesin hakkını gözeterek doğruluktan ayrılmama, zulmetmeme duru-
muna ………………….. denir.

3. Bir işi yapabilme gücünü sağlayan yetenek ve yeterliliğe sahip olma 
durumuna ………………….. denir.

4. Bir konuda karar vermeden önce başkalarının görüşünü almaya 
………………….. denir.

B. Aşağıdaki açık uçlu soruların cevabını ilgili alana yazınız.

5. Mekkeli Müslümanların Medine’ye hicret sonrasında uyum, barınma ve 
geçim sıkıntıları olmuştu. Peygamberimizin (s.a.v.) bu sorunları çözme 
metodunu günümüz göçmenleri bağlamında açıklayınız.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

6. “... İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de karar verip azmettin 
mi, artık Allah’a tevekkül et (ona dayanıp güven). Şüphesiz Allah, tevek-
kül edenleri sever.” (Âl-i İmrân suresi, 159. ayet.) 

Bu ayet, Peygamberimizin (s.a.v.) hangi yönetim ilkesini izah eder?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Hz. Peygamber’in, Necran Hıristiyanlarının can, mal ve dinî inançlarına 
bizzat kendisinin kefil olmasının sebebi ne olabilir? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

8. İslamiyet, savaşla ilgili hangi ilkeleri getirmiştir? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

9. Ebu Ubeyde’nin bir komutan olmasına rağmen mütevazı bir yaşam sür-
mesi, onun nasıl bir kişiliği olduğunu gösterir? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

10. Bir yöneticinin idare ettiklerinin ihtiyaç ve sıkıntısını gidermesinin öne-
mini Peygamberimizin (s.a.v.) uyarıları bağlamında açıklayınız.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

11. İdeal bir yöneticide bulunması gereken özellikleri Hz. Peygamber örne-
ği üzerinden açıklayınız.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

12. Medine Sözleşmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sözleşme yalnızca Müslümanların durumlarını ele almaktadır.

B) Medine İslam Devleti’ni Hz. Peygamber temsil etmektedir.

C) Kabile bağı vurgulanmaktadır.

D) Hz. Peygamber Müslümanların anlaşmazlıklarını çözecektir.

E) Medine İslam Devleti, Mekke’nin fethedilmesi ile kurulabilmiştir. 

13. “Yoksa onlar cahiliye idaresini mi arıyorlar? İyi anlayan bir toplum 
için hükümranlığı Allah’tan daha güzel kim vardır?” (Mâide suresi, 50. 
ayet) Bu ayet Hz. Peygamber’in yönetim ilkelerinden hangisine işaret 
etmektedir? 

A) Adalet

B) Liyakat

C) İlim

D) İstişare

E) Tevhid

14. İslam’ın; dini, canı, soyu, aklı ve malı korumakla ilgili koyduğu temel 
ilkelere “maslahat” denilir. 

Aşağıdakilerden hangisi bu ilkeler ile ilgili değildir?
A) Allah katında hak din İslam’dır... (Âl-i İmrân suresi, 19. ayet.)

B) Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver... (Bakara 
suresi, 201. ayet.)

C) Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. (Necm 
suresi, 39. ayet)

D) Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları 
birer şeytan işi pisliktir... (Mâide suresi, 90. ayet.)

E) Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur... (Mâide 
suresi, 32. ayet.)

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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15. Aşağıdakilerden hangisinde bir yönetim ilkesi olarak ilmin tanımı veril-
miştir?

A) Allah’ın bir ve tek olduğunu kabul etmek

B) Bir şeyi gerçek yönüyle kavramak

C) Bir nesneyi hak ettiği yere bırakmak

D) İnsanların bir konuda görüş alışverişinde bulunması 

E) Barış amaçlı yapılan antlaşmalar

16.   I. Yaşlı ve çocuklar

   II. Savaş alanında bulunan kadınlar 

  III. Savaşa katılan gençler

  IV. Eli silah tutmayan kişiler 

   V. Din adamları

Hz. Peygamber yukarıdaki gruplardan hangisi ya da hangileri ile 
savaşmıştır?

A) Yalnız III

B) I, III

C) II, III

D) III, V

E) I, III, V

17. Ubeyde b. Cerrah gizli tebliğ döneminde İslam’a davete açıktan 
devam etmesi onun hangi özelliğini göstermektedir?

A) Alçakgönüllü olması

B) Saygın kişiliği

C) Tevhid

D) Cesareti

E) İlmî birikimi

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Selman-ı Farisî, hak dini bulmak için yollara düşen ve sonunda Hz. Peygamber’e 
kavuşup Müslüman olan bir sahabiydi. Medine’ye köle olarak gelen Selman, yıllar 
sonra memleketine Müslüman bir ordunun komutanı olarak dönmüştü. Selman’ın 
komutanı olduğu ordu, İran kalelerinden birini kuşatmıştı. Selman-ı Farisî, karşı 
tarafa saldırmakta acele etmiyor, Hz. Peygamber’in uygulamalarından öğrendiği 
gibi onlar ile anlaşmaya varmak için bekliyordu. Emrindeki askerler ise sabırsızdı. 
Selman, “Bırakın da tıpkı Resulullah’ın (s.a.v.) yaptığı gibi ben de onları öncelikle 
İslam’a davet edeyim.” diyordu.

Selman-ı Farisî, daha sonra kuşatmış oldukları kalenin içindeki İranlıların yanına 
giderek onlara şöyle hitap etmişti: “Ben de sizin gibi İranlıyım. Eğer Müslüman 
olursanız bizimle aynı haklara sahip olur ve aynı sorumlulukları yüklenirsiniz. 
Fakat bunu kabul etmezseniz sizi dininizden dönmek için zorlamayız, bunun 
karşılığında hâkimiyetimizi kabul ederek boyun eğmiş olursunuz ve bize, 
sağladığımız güvenlik karşılığı cizye verirsiniz. Eğer bu tekliflerimizi kabul etmez 
iseniz sizinle savaşırız!” Selman muhasara altındakileri üç gün bu şekilde İslam’a 
davet etmiş, üçüncü günün sonunda ise askerlerine taarruz emrini vermişti. 
Yapılan savaş sonucunda Müslümanlar galip gelmiş ve kale fethedilmişti.

(Tirmizî, Siyer, 1.)

18, 19 ve 20. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

18. Selman’ın (r.a.) İranlı bir köle iken komutan olarak doğduğu topraklara git-
mesi Hz. Peygamber’in yönetim ilkelerinden hangileri ile açıklanabilir? 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

19. Peygamber Efendimizin savaş öncesinde komutanlarına İslam’a davet 
hususunda verdiği talimatlar neler olabilir?

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

20. Selman’ın (r.a.) muhasarayı uzun tutarak savaşmakta acele etmemesi-
nin esas amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) İslam savaş hukukuna uymak
B) Ordusunu savaşa hazırlamak
C) Düşmanın gücünü zayıflatmak
D) Savaşmaya isteksizlik
E) Destek güç beklemek

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 




