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Özet 

 

Rus yazar Lev Nikolayeviç Tolstoy’un (ö.1910) ölümünden yaklaşık yüz sene sonra onun 

Müslüman olduğu ile alakalı iddialar ortaya atılmıştır. Onun tarafından yazıldığı ve yıllardır 

gizlendiği söylenen, Hz. Muhammed’in hadislerinin derlendiği bir kitap yayınlanmıştır. Bu 

kitabın gerçek olduğu tartışmalı olsa da Tolstoy’un Hz. Muhammed ve İslam’dan olumlu 

anlamda etkilendiği yazdığı mektuplarda kesinlik kazanmaktadır. O, kendisini anlamayan ülkesi, 

kilise, ailesi, yakınları ve müritlerinden kaçarken 20 Kasım 1910'da Odesa-İstanbul üzerinden 

Bulgaristan'a gitmeye çalışırken zatürreye yakalanıp Astapova'da metruk bir tren garında hayata 

veda etmiştir. Bu makalede Lolstoy’un etkilendiği söylenen Hz. Muhammed’in sözlerinden örnek 

olması bazıları incelenmektedir. 
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Giriş 

Rus yazar Lev Nikolayeviç Tolstoy’un (ö. 1910) ölümünden yaklaşık yüz sene sonra onun 

Müslüman olduğu ile alakalı iddialar ortaya atılmıştır. Onun tarafından yazıldığı ve yıllardır 

gizlendiği söylenen, Hz. Muhammed’in hadislerinin derlendiği bir kitap yayınlanmıştır. Bu 

kitapta Hz. Muhammed’in İslam literâtüründe hadis diye adlandırılan hikmetli sözleri vardır.  

Valeriya Porohova adında aslen Rus olan bir hanım bir Arap'la evlenmiş, 11 yıl eşiyle 

birlikte Suudi Arabistan'da yaşamıştı. Bu arada İslâm dinini iyice öğrenmiş ve Müslüman 

olmuştu. Porohova, Kur'an'ı Kerim'i Rusça'ya tercüme etmiş; İlahiyatçılar da bu tercümeyi 

beğenmişlerdir. Porohova Hanım, cesaretle Tolstoy ve İslâm konusunu medyada çok ciddi bir 

şekilde açıklamaktadır. Bayan Porohova, Lev N. Tolstoy'un, ömrünün son zamanlarında İslâm'ı 

kabul ettiğini ve bir Müslüman gibi toprağa verilmeyi vasiyet ettiğini Sovyet medyasında ısrarla 

dile getirdiği bilinmektedir.  

Sovyet hükümeti, uzun yıllar bu gerçeği gizlemeye çalıştığı da görülmektedir. Bayan 

Porohova, bu önemli belgeyi büyük cesaretle açıklayıp yayınlanmasını sağlamıştır. Yine 

Porohova'nın açıklamalarına göre, Tolstoy, İslâm kuralları ile defnedilmişti. Onun mezarının 

üstünde Hıristiyan sembolü olan 'Haç'ın olmaması da bunun açık delili olarak gösterilmiştir.  

Bu makalede tanınmış rus yazar Lev Tolstoy’un kısaca hayatı ve eserlerini göz attıktan 

sonra O’nun etkilendiği Hz. Muhammed’in sözleri yani hadisler incelenmektedir. 

 

A. Hayatı 

9 Eylül 1828 Rusya İmparatorluğu Yasnaya Polyana’da doğan Tolstoy, önce annesini, 

sonra babasını kaybetti. Dokuz yaşından itibaren halasının gözetiminde büyüdü. Asil ve zengin 

bir ailenin çocuğu olan Tolstoy, çocuk yaşında Fransızca ve Almanca öğrendi. 1844'te Kazan 

Üniversitesi'nde Doğu Dilleri üzerine eğitim görmeye başladığı hâlde, bohem yaşama olan 

düşkünlüğü ile bu eğitimi yarıda bıraktı. On dokuz yaşına geldiğinde ailesinden kalan servetin 

vârislerinden birisi olarak genç yaşında büyük bir servete kondu. 1851'de Kafkaslara askeri 

eğitim almaya gitti. İki yıl sonra Osmanlılara karşı savaşmak üzere cepheye katıldı. 1856'da 

ordudan ayrıldı. Çocukluk anılarını anlattığı "Çocukluk"u 1851'de henüz yirmi üç yaşındayken 

kaleme almaya başladı. Kafkas halklarının yaşamını ele aldığı "Hacı Murat" ve "Kazaklar" 

romanlarını 1852'de, Kırım Savaşı'nı anlattığı "Sivastopol Hikâyeleri"ni 1855'te yayımladı. 

Ardından Fransa, İngiltere ve Belçika'ya seyahatler düzenledi. 1862'de evlendi. Ertesi yıl en 
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önemli eserlerinden "Savaş ve Barış"ı yazmaya başladı, altı yıl sonra 1869'da tamamladı. 1873'te 

bir diğer klasik eseri "Anna Karanina"yı kaleme almaya başladı ve üç yılda bitirebildi.  

Bir diğer güçlü eseri "Diriliş"i yirmi yıl sonra yazmaya başladı ve 1899'da tamamladı. Ara 

dönemde "Din Nedir"i, "Ölüm Manifestosu" ve "Üç Ölüm" gibi insan, yaratıcı ve ölümü ana 

tema olarak ele aldığı hikâye ve romanları yazdı. Tolstoy, seksen iki yaşında eşiyle yaşadığı 

geçimsizlik ve kavgalara kızarak çocukluğundan beri yaşadığı Yasnaya Polyana'daki evini terk 

etti. 20 Kasım 1910'da Odesa-İstanbul üzerinden Bulgaristan'a gitmeye çalışırken zatürreeye 

yakalandı ve Astapova'da metruk bir tren garında hayata veda etti. Vasiyeti sebebiyle Yasnaya 

Polyana'daki çiftliğinin sessiz ve gölgeli bir yerine gömüldü. Tolstoy 82 yaşındayken, 1910 

yılında öldü. Kış ortasında evini terk ettiğinde hasta düştükten sonra, Astapovo‘da bir tren 

istasyonunda zatürre‘den öldü. Polis, cenazesine katılmak isteyenlere ulaşımı sınırlandırmak için 

çalıştı, ama binlerce köylü cenazesinde sokakları doldurdular. 

Rus halkı ve özellikle Rus aydınları Tolstoy'u büyük bir hayranlıkla seviyor ve eserlerini 

benimsiyordu. Fakat onun İslamiyeti kabul ettiğinin duyulmasının Rus toplumu içinde İslam'a 

güçlü bir yöneliş başlatabileceğini biliyorlardı. Bu yüzden de Tolstoy'un Hz. Muhammed'in 

hadislerinden derlediği kitapçığını KGB gibi Rus istihbarat birimleri gizli tutmaya, unutturmaya 

ve basılmasını engellemeye çalışmışlardı. Tolstoy bu risale ile Rus okurlarını Hz. Muhammed'in 

hadisleriyle tanıştırmıştır. (Tolstoy, Hz.Muhammed Risalesi, 12vd.) 

 

B. Türkçede Yayımlanan Başlıca Eserleri 

Tolstoy’un birçok eseri, romanı Türkçe’ye çevrilmiştir. Bu çalışmada sadece birkaç tanesini 

vermekle yetineceğiz. 

Acıklı Bir Sergüzeşt (Ahmed Salahaddin, tarihsiz); 

Adem-i Müsavat (Ali Fuat, 1343/ 1924); 

Anna Karenina (Raif Necdet Kestelli- Sadık Naci, 4 cilt 1328/ 1910); 

Hacı Murat (Y.R., 1329/ 1911); 

Çocukluk (Rana Çakıröz, 1945); 

Gençlik (R. Çakıröz-Cengiz Ekinci, 1947); 

Çocukluk ve Gençlik Yılları (A. Ekeş, 1970); 

Familya Saadeti (Madam Gülnar, 1309/1891); 

Kazaklar (A.K. Akyüz, 1937); 
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Sivastopol 1855 (Esat Nermi, 1966 ); 

Savaş ve Barış (Harp ve Sulh adıyla, A.K. Akyüz, 1938; Zeki Baştımar, 4 cilt 1943-49; 

Vahdet Gültekin-Samih Tiryakioğlu, 1958; Savaş ve Barış adıyla Leyla Soykut, 4 cilt, 1968-71; 

Cevat Çapan, 1971; Ela Güntekin, 1974; A. Tokatlı, 4 cilt 1982 ); 

Anna Karenina (Bahadır Dülger, 2 cilt 1949; A. Bekir Sıtkı, 2 cilt 1959-60; Hasan Ediz, 4 

cilt 1968; Rasih Tınaz, 1970; Ergin Altay, 1970); 

İvan İlyiç'in Ölümü (Haydar Rifat Yorulmaz, 1935; N.Y. Taluy, 1945; Mehmet Özgül, 

1969; G. Suveren, 1974); 

Kreutzer Sonat (Ali Kamil Akyüz, 1936; Nilhal Yalaza Taluy, 1954; R. Tınaz, 1972); 

Serge Baba (Hüviyet Bekir Örs, 1943); 

Diriliş (E. Altay, 1971; R. Tınaz, 1970; N. Altınova, 1982)  

 

C. Tolstoy’un Etkilendiği Hadislerden Bazıları 

 

Tolstoy’un hadislerden etkilenmesine yönelten olay 1908 yılında Hindistanlı âlim Abdullah 

El Sühreverdi’nin “Hz. Muhammed’in Hadisleri” kitabını okuması olduğu söylenmektedir. 

Kitaptan oldukça etkilenen Tolstoy, seçtiği hadislerle hemen bir kitapçık oluşturur. Tolstoy daha 

çok, Allah inancı, fakirlik, eşitlik, ölüm ve iyi insan olma gibi konuları içeren hadisleri 

toparlamıştır. Hadislerin sahih olup olmaması bir yana Tolstoy’un seçtiği hadislerden bazıları şu 

şekildedir. 

 

C.1-Acı da Olsa Hakikatı yani Gerçekleri Söyleyebilme 

 

Tolstoy’un zikrettiği Hz. Muhammed’in sözlerinden biri  “Hakikatın insanlar için ne kadar 

acı olsa bile söylenmesini” istemesi hakkındadır. (İbn Hibbân, Sahih, Hadis no: 449, II, 194; İbn 

Hanbel, el-Müsned, V/159) Bu hadis, gerçeğin, hakikatın acı olabileceğini, kişiye ve yakınlarına 

zarar verebileceğine işaret etmektedir. Ama yinede fert ve toplum hayatından hakikatların ortaya 

çıkmasında hakikatın büyük bir önemi vardır.  

“…. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol…” (Hûd, 11/112; Şûrâ, 42/15) buyuran Allah 

gerçekleri, hakikatı söylemeyi emretmekte, hakikatı yapıp gerçekleri söyleyenlerin de cennette 

olduğunu belirtmektedir. “Şüphe yok ki, “ Rabbimiz Allah’tır!” diyen, sonra da dosdoğru olanlar 
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için ne korku vardır, ne de üzüntü. İşte onlar cennetliktirler, yaptıklarının karşılığı olarak orada 

ebedî olarak kalacaklardır” (Ahkaf, 13-14)  

Hz. Peygamber, “Acı da olsa hakkı (doğruyu) söyle. Allah yolunda kınayanların 

kınamasından korkma” diyerek geçici dünya menfaatlerine karşılık ebedi cenneti elde etmede 

hakikatların korkamdan söylenilmesini, desteklenmesini istemektedir. Acı da olsa, doğruları ve 

hakikatı söyleyebilme bir erdem ve hikmettir. Dâima doğruluğu araştırmak; doğrulukta helâkinizi 

görülse bile yine doğruluk ve hakikatta kurtuluşunuz vardır. Kimi insanlara (özellikle yalancı, 

çıkarcı, ahlâkı bozuk) kusurlarını, yanlışlarını, düzensizliklerini, yolsuzluklarını ortaya çıkaran 

sözleri yüzüne karşı söylemek çok acı gelir. Çünkü çoğunlukla bu tür insanlar, ya açıklarının 

ortaya çıkmasını istemezler, ya da doğru sandıkları hareketlerinin yanlış olduğunu kabul 

etmezler. Nefsini yenip de hakikatlerini kabul edenler de dünya ve âhirette huzur ve mutluluğu 

yakalarlar. Tolstoy da “Hakikat insanlar için ne kadar acı olsa da, hakikati söyleyin” hadisinden 

etkilendiğini belirtmektedir. 

 

C.2- Öfkeye Hâkim Olmak Faziletli Bir İçecek ve Lokma Olması 

 

Tolstoy’un zikrettiği ikinci hadis de öfkeye hâkim olmak ile ilgilidir. Hz. Peygamber; 

“Hiçbir kul, Allah katında, O’nun rızasını gözeterek öfkesini yutmasından daha faziletli bir lokma 

yutmuş değildir” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, II/128)  

Hz. Peygamber “Güçlü, güreşte gücünü gösteren değil, öfke anında nefsine (kendine) 

hâkim olandır." (Buhârî, Edeb 76) buyurur.  

Öfke esnasında nefsini dizginleyemeyen sanki içki içmiş gibi sarhoşçasına hareket eder ve 

aklı başında iş yapamaz.  Bu öfkesini yenen yani içen kişi de sonucu güzel olan bir iş yaptığından 

güzel bir içececeğe benzetilmektedir.  

Hz. Peygamber, kendisinden tekrar tekrar öğüt isteyen birisine her defasında, “öfkelenme!” 

tavsiyesinde bulunmuş (Buhâri, Edeb 26), yanında, birbirlerine hakaret ederek öfkeleri kabaran 

iki kişiye, “şeytandan Allah’a sığınarak öfkelerini yatıştırabileceklerini” (Buhârî, Edeb 76) 

söyleyerek, kontrol edilemeyen öfkenin şeytanın kontrolüne geçeceğini anlatmak istemiştir.  

“Öfkeyle kalkan zararla oturur” diyen atasözünde de öfkenin ne büyük zararlara yol açtığı 

gerçeğini dile getirilir. 
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C. 3-Fazla Yeme ve İçme ile Kalbe Yüklenme 

 

Tolstoy’un zikrettiği üçüncü hadis fazla yemek ve içmek ile vücudun özellikle de kalbin 

zarar görmesidir. “Çok fazla yiyip içerek kendi kalbinize yüklenmeyin” (Dârimî, Vesâyâ 1) 

rivâyetinde belirtildiği gibi kalbe zarar vermemek için midesini aşırı yemekle doldurmamak, tıka 

basa yememek sünnettir. Çünkü kalp vücudün önemli bir organıdır. Şöyle der: “İnsan vücudunda 

bir et parçası vardır o düzelirse bütün vücut düzelir, o bozulduğunda bütün vücut bozulur. İyi 

bilin ki, o et parçası kalptir.” (Buhârî, İmân 39; Müslim, Musâkât 107)  

Bu rivayette Hz. Peygamber, gereğinden çok fazla yiyip içerek vücudün önemli organı 

kalbe yüklenilmesini karşı çıkar. Çok yemek kalbi öldürmektedir.  

Hz. Peygamber: "Kalplerinizi çok yemekle öldürmeyin. Fazla suyun ekinleri öldürdüğü 

gibi, muhakkak fazla yemekle de kalp ölür, Mü’min, karnını tamamen doyurmaz” (Dârimî, 

Vesâyâ 1) diyerek ümmetini sağlık konusunda ikaz etmiştir. Yemek sofralarının ve su kaplarının 

üstünün örtülmesi tavsiye ederdi. “…su kaplarınızın ağzını besmele çekerek kapayınız… yemek 

kaplarınızın üstünü açık bırakmayınız; besmele ile örtünüz. Hiç olmazsa üzerine tahta ve benzeri 

yassı bir şey koyunuz.” (Buhari, Et’ime 160)  “İnsanın canının çektiği her şeyi yemeye 

kalkışması israftan sayılır” (İbn Mace, Sünen, II/1112) buyururdu.  

Kötülenen, doyduktan sonra da yemeye devam etmektir. Bu da israf ve sağlığa zararlı bir 

durum olduğu için “Yiyin, için ama israf etmeyin.  Allah israf edenleri sevmez.” (A’râf, 7/31) 

emriyle Allah yasaklamıştır. Hz. Peygamber: “Âdemoğlu midesinden daha kötü bir kap 

doldurmamıştır. Âdemoğluna kendisini ayakta tutacak kadar yemesi içmesi yeterlidir. Şayet bu 

miktardan fazla yiyecek ise midesini üç kısma ayırsın; bir kısmını yiyecek, bir kısmını içecek, bir 

kısmını da nefes almak için.” (Tirmizi, Zühd 47, İbn Mâce, Et’ime 50) buyurarak sağlık için 

güzel tavsiyede bulunmaktadır.  

Hz. Peygamber midenin üçte birinin yemeğe, üçte birinin suya ayrılmasını, diğer üçte 

birinin ise boş bırakılmasını tavsiye etmiş, tıka basa yemeyi onaylamamıştır. İyice acıkmadan 

sofraya oturulmamasını, oturunca da tam olarak doymadan kalkmasını kalbi sıkıştırmama ve 

koruyucu hekimlik açısından tavsiye etmiştir.  
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C.4- Kendi Nefsinin İstediğini Başkaları İçin de İsteyebilme Erdemi 

 

 Tolstoy’un önem arzettiği ve zikrettiği bir başka hadis  “Sizden biriniz, kendisi için arzu 

edip istediği şeyi, din kardeşi için de arzu edip istemedikçe, gerçek anlamda iman etmiş olmaz.” 

(Buhârî, Îmân 7; Müslim, Îmân 71-72) rivayetidir.  

Bu rivayette Hz. Peygamber, bireysel ilişkilerin empati temeli üzerine bina edilmesini 

öngörmektedir. Kişinin kendi nefsi için dilediği bir şeyin aynısının, yani o şeyin bizzat 

kendisinin, din kardeşine verilmesini arzu etmesi değil, bir benzerinin ona da nasib olmasını 

dilemesidir. Çünkü bir şeyin bir tek olan aslı iki kişide bulunmaz. O halde, kendi elinde bulunan 

nimet ondan alınmadan veya noksanlaşmadan, din kardeşine de böyle bir nimetin verilmesini 

istemek kastedilmektedir. Bu ise, gerçek müminlerin gösterebileceği bir olgunluktur. Müminin, 

kendisi için kötü gördüğü şeyleri, din kardeşi için de kötü görmesi aynı şekilde imanın 

kemâlindendir. Ramazan ayında tutulan oruc’ta, yiyecek bulunmayanların ve aç kalanların 

düşünülmesi de böyledir. Bu empati, üzerindeki nimetin önemini hatırlattığı gibi Yaratıcı’ya 

bağlılığı da artıracak, dolayısıyla imânı kemale erdirebilecektir. Böylece toplumsal kardeşlik, 

kardeşin sevinciyle sevinmeyi, üzüntüsüyle üzülmeyi, onun canını, malını, ırzını, onurunu, kendi 

canı, kendi malı, kendi ırzı gibi korumayı gerektirebilecektir. 

 

C. 5- Ölüm; Sevgiliye ve Dostan Ulaştıran Bir Köprüdür  

 

Tolstoy’un zikrettiği Hz. Peygamber’den etkilendiği hadis ölüm ile ilgilidir. Çünkü “Ölüm 

kişinin dostuna, sevgilisine Allah’a kavuşmasıdır. (Buhârî, Rikâk 41) Seven her zaman sevdiğine 

kavuşmak ister. Hz. Peygamber’in ifâdesiyle “..mü’mine ölüm gelince, Allah’ın rızası ve ikramıyla 

müjdelenir. Önünde ölümden başka daha sevgili bir şey yoktur.. mü’min Allah’a kavuşmayı sever, 

Allah da ona kavuşmayı sever...kâfir ise ölümden hoşlanmaz...” (Buhârî, Rikâk 41; Müslim, Zikr 

14) Ölüm bir terhis, dünyadan gitmek, öbür âleme geçiş için olması gereken yolculuktur. Ölüm bir 

pasaport, almak zorunda olduğumuz, yaşamak zorunda kaldığımız gerçektir.  

Hz. Peygamber herkese ölüm ânında makamının, gideceği yerin gösterileceği; mü’minin 

Allah’a kavuşmayı isteyeceği, kâfirin ise istemeyeceğini bildirir. (Buhârî, Rikak 41; İbn Mâce, 

Zühd 31) “Dünya kâfirin cennetidir. Orada dünya oyunuyla oyalanır. Dünya mü’mine ise 

hapishanedir. Ölümle rahatlar” (Müslim, cennet 1, zühd 1; Tirmizi, zühd 16) Kur’ân, müşrikin de 
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gitmek istemediğini anlatır. (Mü’min, 23/99-100) Dolayısıyla ölüm sevgiliye, dosta kavuşturan bir 

köprü olmaktadır. Mü’min Allah’a dönmeyi ister, kâfir ise istemez.  Dönüldüğünde Allah’a 

kavuşma vardır.  Allah’a kavuşmak/liga, O’nun hâkimiyet ve hükmü altına girmektir. Hikmet 

dünyasında olan bütün fiillerin hikmetini anlayabilmek için ecelin, ölümün olması yani Allah’a 

dönülmesi gerekir.  Allah’a dönmenin hikmeti herkesin gerçekleri bilmesidir. Ölümle kişi uyanır 

ve gerçekler bir bir ortaya çıkar. Fârâbi (v.339/950)’ye göre de erdemli insan, Allah’a yani dosta, 

sevgiliye dönmek olan ölüm karşısında dirâyetle durur. (Fusul’ül Medeni, 14 vd) İbn Sina (v. 

428/1037)’ya göre insan Allah’a dönmekle kemâle ermiş olur ve en yüksek ufkuna döner. (Fi’l-

Havf, 140) Onun diliyle, ölüm bir açıdan insanın tabiatın tutsaklığından kurtuluşudur. İnsanın öte 

dünyada, buradaki gibi her gün sabahleyin uyandığı gibi uyanmasıdır.  

Mevlânâ’nın hocası Seyyid Burhaneddin (v. 645/1244), “Allah yolunda olanlar, şâirin şiir 

söylerken kâfiye aradığı, talebenin tatil gününü beklediği gibi, Allah’a dönmeyi ararlar ve 

beklerler” diyerek ölümü beklemeyi cihâda benzetir. (Maarif, 49) Mevlânâ (v. 672/1273)’ya göre, 

ölüm ayrılık değil, ilâhî sevgiliyle kavuşmadır. O, ölüm anını, “şeb’i arus/düğün gecesi” olarak 

adlandırır. (Mesnevi, IV/292) 

 

 C. 6-İşçinin hakkının alnının teri kurumadan Yani Geciktirilmeden Ödeme 

 

Tolstoy’un zikrettiği bir başka hadis işci haklarıyla ilgilidir. Hz. Peygamber; “İşçinin 

hakkını alnının teri kurumadan veriniz” (İbn Mace, Ruhun 4) demesi, işveren açısından onun 

hakkının hiçbir şekilde geciktirilmemesi anlamındadır. Geciktirilen karşılığın bir yaraya merhem 

olmadan öte, maddi ve manevi fert ve toplumlarda yara açacağı muhakkaktır.  Bu yüzden Allah, 

mahşer gününde üç kişinin hasmı olduğunu hesaplarının zor olduğunu haber verir: Bunlar;  Allah 

adına yemin ettikten sonra sözünden cayanlar, hür bir insanı köle diye satıp parasını yiyenler, 

ücretle bir işçi çalıştırıp işçinin ücretini vermeyenlerdir. (Buhârî, Büyû 106, İcâre 10) İşcinin 

ücretini vermemek Allah’ın hasmı olduğu gibi ücreti “alınteri kuruduktan” sonra vermek de kul 

hakkına girmektedir. “İşçiye ücretini alın teri kurumadan veriniz.” tavsiyesi İslâm’ın iş hayatına 

sunduğu her işverenin ilke edinmesi gereken ve darbı mesel hâlini almış mükemmel bir ilkedir. 

İşcilere yediğinizden yedirmek, giydiğinizden giydirmek de Hz. Peygamber’in tavsiye ettiği 

önemli bir kuraldır. (Buhari, Itk, 15; Müslim, Eyman, 38) 
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C. 7-Acıma, Kötülük Edenlere Bile İyilik Yapabilme Erdemi 

 

Tolstoy’un zikrettiği Hz. Muhammed’in sözlerinden bir diğeri de acıma ve iyilik yapma 

erdemiyle ilgilidir. Hz. Peygamber; “Kim Allah’ın yarattıklarına karşı merhametli olursa, Allah 

da ona merhametli olur. İnsanların iyilik ve kötülüklerine bakmayarak onlara iyilik et. 

Başkalarına iyilik yap ki kötülüklerine engel olasın.” (Tirmizî, Birr 16) buyurmuştur. 

İnsanlara merhamet ve kötülüklerine bakmadan onlara iyilik etme erdemdir. İyilik, 

kötülüğü iyilikle savabilmektir, iyiliklerle kötülükler yok edilebilmektedir. (Ali imrân, 3/193, 

Furkan, 25/70, Nisa, 4/31, Hûd, 11/114)  

Yine Hz. Peygamber; "Allah, merhametli olanlara rahmetle muamele eder. Öyleyse, sizler 

yeryüzündekilere karşı merhametli olun ki, semâda bulunanlar da size rahmet etsinler. Rahim 

(akrabalık bağı) Rahmân'dan bir bağdır. Kim bunu korursa Allah onunla (rahmet bağı) kurar, kim 

de koparırsa, Allah da ondan (rahmet bağını) koparır." (Ebû Dâvûd, Edeb 58; Tirmizî, Birr 16) 

buyurarak fert ve toplum bazında merhamet üzerine kurulu bir anlayışın olmasını istemektedir. 

İnsan yeryüzündekilere acımakla Allah’ın da rahmetine nail olma ile bir nevi kendisine iyiliği ve 

merhameti istemektedir.  

Bu ve benzeri bir çok Hz. Muhammed’in sözlerini nakleden Rus yazar Lev Nikolayeviç 

Tolstoy; "Muhammed her zaman Evangelizmin (Hristiyanların) üstüne çıkıyor. O, insanı Allah 

saymıyor ve kendini de Allah ile bir tutmuyor. Müslümanların Allah'tan başka ilahı yoktur ve 

Muhammed O'nun peygamberidir. Burada hiçbir muamma ve sır yoktur” demektedir. 

 

Sonuç 

Büyük Rus yazarı Lev Nikolayeviç Tolstoy (Leo Tolstoy), 9 Eylül 1828'de Moskova'nın 

güneyindeki Tula vilayetinin Yasnaya Polyana kasabasında doğmuş, 20 Kasım 1910'da 

Astapovo'da vefat etmiştir. O’nun müslüman olduğunu söyleyenler vardır.  

Hz. Muhammed’in sözlerinden etkilendiği ve ölürken de müslüman kurallarına göre 

defnedilmesini istediği söylenir. O’nun etkilendiği hadisler, evrensel hakikatlere ışık tutan, fert ve 

toplumların psikolojine uygun, İslâm dininin cihanşumül özelliğine ışık tutan hikmetli sözlerdir.  

Akla önem veren, hakikatleri söyleyen Rus Yazar Lev Nikolayeviç Tolstoy’un bunlardan 

etkilenmesi de bu sebeplerden ötürüdür. 
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