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    Abdullah b. Ömer (ra)’in naklettiği bir hadiste Allah Rasûlu şöyle buyurdular: “Hepiniz çobansınız ve hepiniz 
elinizin altındakilerden sorumlusunuz. Yönetici bir çobandır. Erkek, aile halkının çobanıdır. Kadın, kocasının evi 
ve çocukları için çobandır.  Hepiniz çobansınız ve hepiniz çobanlık yaptıklarınızdan sorumlusunuz.” (Buharî, 
Nikâh, 91)

    Çoban - sürü istiâresiyle (benzetmesiyle) sorumluluk bilincinin önemine vurgu yapılan bu hadiste, bir yandan 
akıllı ve ergen bütün bireylerin sorumluluğuna atıfta bulunulurken, diğer yandan idarecilik ve aile yönetimi 
gibi başkalarına karşı yükümlülük içeren görevleri üstlenenlerin daha ağır bir mesuliyet taşıdıklarına işaret 
edilmektedir. Yerlerin ve göklerin taşımayı kabul etmediği emaneti yüklenen insanoğlu (Müddessir,38) âyeti 
gereğince, herkes söz ve eylemlerinin, tutum ve davranışlarının hesabını büyük mahkemede Yüce Yaratıcıya 
verecektir. “Kendilerine elçi gönderilenleri sorgulayacağımız gibi, gönderilen elçileri de sorgulayacağız.”( Nesaî, 
Adâbu´l-kudât, 5)

    Geçmişte, idarî görevlerin manevi mesuliyetini çok iyi bilen bazı İslâm büyükleri, talip olmak bir yana, kendi-
lerine ısrarla teklif edilen görevleri kabul etmemişler, bu uğurda baskılara bile maruz kalmışlardır. Örneğin Ha-
nefî Mezhebi’nin imamı Ebû Hanife, kendisine Bağdat kadılığını öneren Abbasi Halifesi Ebû Cafer el-Mansur’un 
teklifini, o işe ehil olmadığı gerekçesiyle reddetmiş, kendisine “Yalan söylüyorsun.” diyen halifeye, “Yalan 
söylüyorsam, yalancı birisi zaten kadı olamaz. Doğru söylüyorsam bu işe ehil olmadığımı ifade ediyorum.” diye-
rek hapse atılmayı göze almıştır. Ebû Hanife’nin yaptığı, görev ve sorumluluktan kaçmak değil, uygun olmayan 
şart ve ortamda böyle ağır bir görevin vebalini üstlenmekten kaçınmaktır.

    Hadiste, ailesinin çobanı olduğu bildirilen baba, aile bireylerinin maddî - manevî ihtiyaçlarını karşılamak, 
onları her türlü tehlikeye karşı korumak, çocuklarının iyi yetişmesi için elinden gelen gayreti göstermekle 
yükümlü ve sorumludur. Her ne kadar bu görevler günümüzde, eşler arasında belli ölçülerde paylaşılmış olsa 
da, işin ağırlığı yine erkek üzerindedir. O yüzden, bu sorumluluğu yerine getirmeyen kimse için Allah Rasûlu 
(sav), “Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter.”( Müslim, Birr, 46) demiştir. 
Peygamber Efendimiz, kız çocuklarının hor görüldüğü bir toplumda, onları yetiştirme sorumluluğunu başarıyla 
yerine getiren ebeveynleri de övmüştür. Ailenin evdeki yükünü büyük ölçüde üzerinde taşıyan anne de, evine 
sahip çıkmak, çocuklarıyla yakından ilgilenmek, eşiyle beraber huzurlu ve mutlu bir aile ortamının oluşmasına 
katkı sağlamakla yükümlüdür.

    Sorumluluk bilinci konusunda model alacağımız en güzel örnek şüphesiz Sevgili Peygamberimiz (sav)’dir. 
Ağlayan bir çocuğun annesine vereceği sıkıntıyı düşünerek uzun kıldırmak istediği namazı kısa kesen Allah 
Rasûlu (sav) (İbn Mâce, İkâmetü´s- Salât, 48) bu sorumluluk bilincini ashabına da aşılamak istemiş, ayrıca, bir 
yöneticinin nasıl olması gerektiğinin ipuçlarını vermiştir; “Biz hiç kimseye gücünün yettiğinden fazla yük yükle-
meyiz...”(Ebû Davud, Hudûd, 17)

    Dini, akıl sahiplerine teklif eden bir yaratıcının, aklını kullanamayacak durumda olanları sorumlu tutması 
düşünülemez. Kullarına her zaman merhametli olan Yüce Allah, şu âyetiyle hem sorumluluğumuzun sınırlarını 
bize göstermekte hem de acze düştüğümüzde kendisine nasıl sığınmamız gerektiğini öğretmektedir: “Allah 
bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Kişinin kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi 
zararınadır. Ey Rabbimiz! Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere 
yüklediğin gibi ağır yük yükleme.

    Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen 
bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.” (Bakara, 286) (1)
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    Bir İnsanı Kazanmak

    Prof. Dr. Mehmet Yaşar Kandemir

    Bize yakışan: “Ya ilahi rahmetinden kimseler dur olmasın!” düşüncesiyle herkese hoşça bakmaktır. Kim bilir 
beğenmediğimiz niceleri, ne mükemmel bir kul olacak, Allah’ın dinine ne güzel hizmetler edecek, bizi de kendi-
sine imrendirip hayran bırakacaktır.

    İlahi daveti bütün insanlığa benimsetme aşkı, Rasûl-i Kibriya Efendimiz’e derin bir heyecan veriyordu. Gönül-
lerini bu davete kapayanlara acıyarak, üzülerek bakıyordu. Bunlar bilmiyorlar; bilmedikleri için böyle davranıyor-
lar; ben onlara bilmedikleri gerçeği anlatmalıyım, diye düşünüyor ve kendini tüketircesine gayret ediyordu.

    Âmâ Geldi Diye

    Bir gün çok garip bir şey oldu. Efendimiz Mekke’nin ileri gelen kâfirlerinden birkaçıyla oturmuş konuşuyordu. 
Onlara İslamiyet’in güzelliğini anlatıyor, Müslüman olmanın ne büyük bahtiyarlık olduğunu söylüyordu.
Adamlar ayak direyince, konuyu bir başka açıdan ele alıyor; onların katılaşmış kalplerini yumuşatmaya çalışıyor-
du. Derken içeriye Abdullah ibni Ümmi Mektûm girdi. Gözleri görmüyordu İbni Ümmi Mektûm’un, Bu sebeple de 
Fahr-i Kainat’ın nasıl bir ruh haleti içinde olduğunu fark etmiyordu. Bu adamları kazanırsa, onların bir işaretine 
bakan yüzlerce insanın kurtuluşa ereceğini hayallediğini bilemiyordu. Yeni nazil olan ilahi buyrukları öğrenme 
arzusuyla:

    “Ya Rasûlallah! Allah’ın sana öğrettiklerinden bana da öğret” diye bağırdı. İbni Ümmi Mektûm’un böyle bağır-
masını yersiz bulan Fahr-i Cihan Efendimizin canı sıkıldı. Pişmiş aşa soğuk su kattığı düşüncesiyle ona dönüp 
bakmadı bile. Zira Rahmet Peygamberi’nin ümit dolu gönlü bu kaşarlanmış kâfirleri kazanma heyecanıyla yanı-
yordu.

    İbni Ümmi Mektûm, sözlerini Nebiyi Ekrem’e duyuramadığını hesap ederek aynı sözleri bir daha, bir daha 
söyledi. Efendimizin iyice canı sıkıldı ve mübarek yüzünü ekşitip öte yana döndü.

    Rahmet Peygamberi’nin bu tutumu, Abese Suresi’nin nazil olmasına sebep oldu. Süre şöyle başlıyordu:  “Ama 
kendisine geldi diye yüzünü ekşitip çevirdi. Rasûl’üm Onun halini sana kim bildirdi? Belki o senden öğrendikle-
riyle temizlenecek yahut öğüt alacak, bu öğüt kendisine fayda verecekti.”

     Ayetler, kazanılmış bir gönlü, nasıl olsa bizdendir düşüncesiyle ihmal ettiği için Allah Rasûlü (sav)’nü kını-
yordu. Kâfirleri İslam’a davet uğrunda Rabbin’den azar işiten Rasûl-i Ekrem (sav), yanına Abdullah ibni Ümmi 
Mektüm’un her gelişinde:

    “Ey hakkında Rabbimin beni azarladığı zat, merhaba!” diye onu yanına çağırır, iltifat eder ve ridasını altına 
yayardı.            

    Kendini mi Mahvedeceksin?

   Fahr-i Cihan’ın davet aşkı, İslam’ı sevdirip benimsetme arzusu, işte böylesine alev alevdi. Rahmet Güneşi’nin 
engin gönlü herkesin doğru yolu bulmasını, cennete ulaşmasını, ebedi azaptan kurtulmasını istiyordu. Bunu 
öylesine istiyor, kendini işine öylesine kaptırıyor, İslam’a karşı tavır almasınlar diye öylesine gayret sarf ediyor-
du ki, Allah Teâlâ onu:

   “Onlar iman etmeyecek diye kendini mi helak edeceksin?” diye uyardı. (Şuara 26/3)

    Bu ilahi ihtar ona, ancak ezelde bahtiyar diye yazılanların doğru yolu bulacağını, bahtsızlığı seçenlerin kur-
tulamayacağını hatırlattı. Eğer herkesin Müslüman olması gerekseydi, gökten indirilecek bir mucize ile bunun 
kolayca temin edileceğini ve o zaman herkesin ister istemez hidayete ereceğini bildirdi. 



Demek ki Kâinatın Sahibi bunun böyle olmasını istiyordu. Neden böyle olması gerektiğini de sadece O biliyordu.
Ne var ki, Cenab-ı Hakk’ın sonsuz rahmet ve şefkatinin aynası olan, bu sebeple de kendisine: “Biz seni âlemlere 
rahmet olarak gönderdik” buyrulan Habibûllah (sav)’ın, herkesi kurtarma aşkıyla içi yanıyordu.

    Önce kendi yakınlarını, kendi kavmini kazanmak; sonra da ötelere, daha ötelere giderek bütün insanları kur-
tarmak istiyordu. İlahi davet karşısında kendi kabilesinin ayak dirediğini görünce onlara kızdığı oluyor ve:
“Kureyş ne sanıyor? Allah’a yemin ederim ki tek başıma da kalsam da bu dini yayacağım veya bu uğurda ölece-
ğim” diyordu.

    Fahr-i Cihan bir savaştan dönüyordu. Mescid’de iki rekât namaz kıldıktan sonra sevgili kızı Hz. Fatıma (r.an-
ha)’nın evine uğradı. Her zaman böyle yapardı. Önce kızını görüp kucaklar, sonra hanımlarının yanına giderdi. 

    Hz. Fatıma  (r.anha) babasının yüzünü, gözünü öperek ağlamaya başladı.

    — Niçin ağlıyorsun yavrum, diye sordu Rasûl-i Kibriya.

    Hz. Fatıma (r.anha): “Babacığım, gül rengin solmuş, elbisen eskimiş” deyince Şah-ı Enbiya Efendimiz şunları 
söyledi:

    “Ağlama, Fatıma! Allah Teâlâ senin babana bir görev verdi. İsteseler de istemeseler de yeryüzünde insanın 
yaşadığı her yere bu din girip yayılacaktır. Benim vazifem de bunu sağlamaktır.”
Rasûl-i Ekrem Efendimiz’i başarıya götüren, Allah’ın yardımıyla birlikte, bütün cihanı kucaklayan bu azmi ve 
gayretiydi. Buyurduğu aynen gerçekleşti. Güneşin doğup battığı her yere İslamiyet girdi. Her yerde Müslüman-
lar muzaffer, küfür zelil ve hakir oldu.

    Bir Kişi için

    Hayber’in kuşatıldığı günlerdeydi. Efendimiz ashabına, ertesi gün sancak-ı şerifi Allah ve Rasûlü (sav)’nü 
seven, onlar tarafından da sevilen birine vereceğini ve fethin onun eliyle gerçekleşeceğini söyleyince, Müslü-
manlar çok heyecanlandılar. Bu bahtiyarın kim olduğunu düşünmekten gözlerine uyku girmedi. Seyyid-i Kâinat 
Efendimiz ertesi sabah sancağı Hz. Ali (ra)’ye teslim ederken ona İslam davetinin ruhunu şu sözlerle özetledi:
‘’Ali! Hiç acele etme. Oraya varınca önce onları İslam’a davet et ve Allah’ın buyruklarını kendilerine bildir. Ali! 
Senin bu davet ve irşadınla tek bir kişinin Müslüman olması, senin için dünya servetine bedeldir.”

    Evet, İslam davetinin ruhu, işte bu son cümlede yatmaktadır: Bir insan kazanmak...
Bir Yahudi çocuğu Server-i Kâinat Efendimize hizmet ederdi. Çocukcağız bir gün hastalandı. Efendimiz kalkıp 
onu ziyarete gitti. Başucuna oturdu ve: “Müslüman ol, yavrum!” dedi.

    Çocuk yanında duran babasının gözlerine baktı. Babası: “Muhammed’in arzusunu yerine getir!” deyince çocuk 
Müslüman oldu. Gönlü herkese şefkatle dolu olan Efendimiz:

    “Onu ateşten kurtaran Allah’a hamd olsun” diyerek oradan ayrıldı.

    Bu hadisler ve hadiseler bize her Müslüman’ın yeryüzünde Allah’ın halifesi ve Rasûl-i Zîşân’ın mirasçısı oldu-
ğunu hatırlatıyor. Her birimiz bir kişi kazanma ümidiyle yola çıkmalıyız. Bizim elimizle hidayete erecek o meçhul 
şahsın veya şahısların kim olduğunu bilemediğimiz için de, ilahi davetin her muhatabına ümitle, sevgiyle, şef-
katle yaklaşmalıyız. Tıpkı Efendimizin takip ettiği davet siyasetine uygun olarak, önce kendi yakınlarımızdan, 
kendi milletimizden, konuşup anlaşabildiğimiz insanlardan başlayarak yürümeliyiz. Ümidimizi asla kaybetme-
den.

    Bi’r-i Maûne’de şehid olan ashab-ı kiramdan Hakem ibni Keysân’ın Müslüman oluşu ne kadar ibretlidir. Hic-
retin on yedinci ayında bir Kureyş kervanını ele geçiren Müslümanlar, bu arada Hakem ibni Keysân’ı da esir 
etmişlerdi. Esiri önce öldürmek istediler. Sonra vazgeçip onu Hz. Peygamber’in huzuruna getirdiler.



    Efendimiz Hakem’i İslam’a davet etti. Fakat o kabul etmedi. Efendimiz her zaman olduğu gibi ümitliydi. Onu 
bir daha, bir daha davet etti. Hakem’in oralı olmadığını gören Hz. Ömer dayanamadı:

    “Bununla ne diye konuşuyorsun, ya Rasûlallah! Bırak da şunun kellesini uçurayım” diye celallendi. Rahmet 
Güneşi buna izin vermedi. Sonunda Hakem ibni Keysân Müslüman oldu ve İslam’a güzel hizmetler etti. Ha-
kem’in Bi’r-i Maûne’de şehid düşmesinden sonra Hz. Ömer bu olayı anlatır, onu metheder ve vaktiyle söyledik-
lerine pişman olduğunu ifade ederdi.

    Her birimiz bir kişi kazanma ümidiyle yola çıkmalıyız. Bizim elimizle hidayete erecek o meçhul şahsın veya 
şahısların kim olduğunu bilemediğimiz için de, ilahi davetin her muhatabına ümitle, sevgiyle, şefkatle yaklaş-
malıyız.

    Bize yakışan: “Ya ilahi rahmetinden kimseler dur olmasın!” düşüncesiyle herkese hoşça bakmaktır. Kim bilir 
beğenmediğimiz niceleri, ne mükemmel bir kul olacak, Allah’ın dinine ne güzel hizmetler edecek, bizi de kendi-
sine imrendirip hayran bırakacaktır.

    Öyleyse; ömrümüzün geri kalan sayılı günlerini, hep bir insan kazanma heyecanıyla değerlendirelim...(2)

    Konuyla ilgili örnek soru:

    1. İnsanın özgürlüğünün merkeze alındığı bir dönemde sorumluluk ve önemine nasıl dikkat çekilebilir?

    Gençken yapılacak şeyler: 

    Başta insan olmak üzere, bitkiler, hayvanlar ve kâinattaki tüm canlılara karşı bir sorumluluk taşıdığı inancında 
olan bir peygamberin ümmetiyiz. Bu doğrultuda bir sosyal sorumluluk projesi oluşturmayı ya da var olan bir 
projeye dâhil olmayı yapılacaklar listemize eklemeye ne dersiniz?
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