
BAŞLARKEN

Onca nisyan ve isyana rağmen toplumlara binlerce kutlu elçiler gönderen Allah’a hamd,
Zorlu engellere aldırmadan görevini hakkıyla ifa eden Efendimiz’e, âline ve ashâbına salât,
Elçilerin izinden samimiyetle giden, bunun için bedel ödeyen tüm müminlere selam olsun.

Vahiyle hayat bulma ve peygamberlerin izinden gitme çabalarına mütevazı bir katkı 
yapmak niyetiyle Temmuz 2008’de yola çıkan Kur’ani Hayat Dergimiz, Kur’an ayı ramazan, 
mahşerin provası hac, Rabbani eğitim, ümmetin iftiharı Gazze’yi, vahdetin çekirdeği aile, 
nifakın panzehiri infak, gök sofrası vahiy, varlık hiyerarşisini öğreten kurban ve hayatımız 
namazı işleyen sayılarından sonra yeniden sizlerle buluştu, hamdolsun. 

Peygamberleri, özellikle Efendimiz aleyhisselamı daha yakından tanımaya ve anlamaya ayırdık 
11. Sayımızı. Mustafa İslâmoğlu hocamız peygamber tasavvurumuzu doğrultan, Ahmet 
Coşkun peygamberlerin medeniyetlere katkısına dikkat çeken, Mahmut Çınar, nübüvvet 
müessesesinin mahiyetini ve zaruretini açıklayan, İbrahim Sarmış Rasulullah’ın büyülendiği 
iddiasını inceleyen, Bilgin Erdoğan adalet uğruna başını veren Yahya aleyhisselamın mesajını 
hatırlatan yazılarıyla katkı yaptı bu sayımıza. 

Söyleşi için peygamber konulu sayıda çiçeği burnunda bir yeni çalışmayı seçtik. Muhammed 
Emin Yıldırım’ın Allah Rasulü ve ashabı, Oğuzhan Yağuz’un ise Siyer Araştırmaları Merkezi 
(SAMED) ile ilgili açıklamalarını ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz.

Genç kalemlerimizden Mehmet Çakıl peygamberlerin ümmetlerine ilk ve son sözlerini, 
Mustafa Altaş çocuklarımıza peygamberleri nasıl öğretebileceğimizi yazdı sizin için.  
Mehmet Azimli’nin ifk hadisesini, Kadir Canatan’ın İbn Haldun’da Hz.Peygamber algısını, 
Abdulcelil Candan’ın peygamber inancı etrafında oluşan hurafeleri, Özcan Hıdır’ın Batı’daki 
Hz.Muhammed imajını ve kilisenin önemli bir kararını inceleyen akademik makalelerini 
istifadenize sunuyoruz. 

Murat Sülün sanat eserlerinde Hz.Peygamber sevgisini, Cemal Şakar edebi eserlerde 
oluşturulan Hz.Peygamber imajlarını, Arzu Melek Arıkan Hz.Peygamber’in çok evliliğini 
eleştirel gözle irdeledi. Yasemin İslamoğlu Kur’an’ın Burçları’ndan Maide Sûresi’ni tanıtıyor 
bu sayımızda. Kur’an Kitaplığı’nda Ali Koçak, İbrahim Sarmış’ın Hz.Muhammed’i Doğru 
Anlamak başlıklı eserini tanıtıyor. Peygamber sayımızı Bünyamin Doğruer’in insanlık güzeline 
ithaf ettiği ‘Muhammed’ şiiriyle kapatıyoruz.

Kur’ani Hayat Dergimizi dünyanın dört bir yanından daha geniş kitlelerin kolayca takip 
edebilmesi için internet sitemizi güçlendirdik. Sitemize üye kaydı yaptırarak sembolik bir 
bedel karşılığında geçmiş tüm sayılara, dergide basılamayan yazılara ve çıkan yeni dergiyi 
elektronik ortamda ilk günden itibaren erişebilirsiniz.

2010 yılı abone kaydını yenilememiş olan okuyucularımız telefon ederek aboneliklerini 
yenileyebilirler. Yakın dostlarınızı da abone olmaya teşvik ederek, dikkatle okuyarak ve 
okutarak dergimize destek verebilirsiniz. 

Kardeşlik konulu gelecek sayımızda buluşmak niyazıyla, Allah’a emanet olun…
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B A Ş Y A Z I

Peygamber Tasavvurumuz

ÖNCÜLERİNİN AHLÂKINI 

BOZAN ARTÇILARIN 

PEYGAMBER TASAVVURU 

KUR’AN İLE TABAN TABANA 

ZIT BİR PEYGAMBER 

TASAVVURUDUR. KUR’AN HZ. 

PEYGAMBER KONUSUNDA 

MUHATAPLARINI “MAKULE” 

ÇAĞIRIRKEN, BOZUK 

TASAVVUR “MAHSUSA” 

ÇAĞIRMAKTADIR. 

eygamber tasavvurumuzun bozuk ol-
ması, peygamberi -hâşâ- bozmaz. Fakat 

peygamber tasavvurumuzun bozuk olması 
bizi bozar. Zira insan tasavvurumuz, pey-
gamber tasavvurumuza bağlıdır. Peygamber 
tasavvurumuz bozulduğunda, doğrudan in-
san tasavvurumuz da bozulur. Bu sonuç bizi 
“öncülerinin ahlâkını bozan” kimseler duru-
muna düşürür. 

Nice büyükler, önderler, liderler, hoca efen-
diler, şeyh efendiler, üstadlar, ağabeyler bu 
tuzağa kurban gitmiştir. Özünde bunların 
çoğu iyi niyetli, yetenekli, gayretli, himmetli 
ve hizmetli insanlardır. Fakat onları önüne 
katan insanların “insan tasavvuru” bozuktur. 
İnsan tasavvurlarını oluşturan şey ise pey-
gamber tasavvurlarıdır. O bozulunca insan 
tasavvurları da bozulmuştur. 

Öncülerinin ahlâkını bozan artçıların pey-
gamber tasavvuru Kur’an ile taban tabana 
zıt bir peygamber tasavvurudur. Kur’an Hz. 
Peygamber konusunda muhataplarını “ma-
kule” çağırırken, bozuk tasavvur “mahsusa” 
çağırmaktadır. Kur’an Hz. Peygamberi “in-
san” olarak tanıtırken, bozuk tasavvur onu 
“insanüstü” olarak tanıtmaktadır. Kur’an Hz. 
Peygamber’i “yaşayan bir model” olarak su-
narken, bozuk tasavvur onu “erişilemez bir 
mit” ve “akıl almaz bir efsane” olarak kurgula-
maktadır. Bu yaklaşımın en uç noktası “Nûr-ı 
Muhammedi” adlı, Efendimizi yaşayan bir 
model olmaktan çıkarıp arş-ı âlâya ışınlayan 
tezdir. Bu tezin Eski Mısır Hermetizm’inden 
birebir kopyalanmış olduğunu söylemeye 
hacet yoktur. 

PMustafa İSLAMOĞLU
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Ortak itiraz: “Peygamberler niçin insan da 
melek değil?” 

Peygamberlik kurumuna ve peygamberlere 
iman, iman esaslarındandır. Bu esası inkâr 
küfürdür. Allah iradesini vahiy yoluyla bil-
dirmiş, bu ilahi bildiriyi ise peygamberler 
aracılığıyla insanlara iletmiştir. İlahi kelam 
insanlığın son çevriminde Kur’an suretinde 
tecelli etmiş, Kur’an’ı insanlara iletmekle de 
Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 
görevlendirilmiştir. 

Hz. Peygamber’i öğreneceğimiz en sahih 
kaynak olan Kur’an, onun 
hakkında gâyet açık, an-
laşılır bilgiler verir. Duha 
Sûresi’nin şu âyetleri gibi:

“O seni bir yetim olarak 
bulup sığınak olmadı mı? 
Yine O seni yolunu kay-
betmiş bulup doğru yola 
yöneltmişti. Seni muhtaç 
bir halde bulup, muhan-
nete muhtaç olmaktan ve 
mala tamahtan müstağni 
kılmıştı.” (Duha 93/6-8). 

Bu gibi âyetlerin ortak 
vasfı, Hz. Peygamber’in 
insanlığıdır. Kur’an, böy-
le onlarca âyetinde Hz. 
Peygamber’in insanlığına 
atıfta bulunur. Hatta ona 
iki yerde, “Ben de sizin 
gibi ölümlü bir insanım” 
demesi emredilir. 

Fakat Mekke müşriklerinin Hz. Peygamber’e 
karşı ileri sürdükleri itirazların başında 
onun ölümlü bir insan oluşu gelir. Tıpkı şu 
itirazda olduğu gibi: “Ne yani, şimdi Allah 
ölümlü bir insanı mı elçi olarak gönderdi?” 
(İsra 17/94). “Bizim huzurumuza çıkacak 
yüzü olmayan kimseler: “Bize melek gön-
derilseydi veya Rabbimizi görseydik ya!” 
dediler.” (Furkan 25/21). 

Mekkeli müşrikler kendilerine bir insanın 
peygamber olmasını garip karşılıyorlar ve 
melek bir peygamber olmasını istiyorlardı. 

“Öncü insan modeli” tasavvuru bozulan ki-
şiler, büyükleri, önderleri, liderleri, hocaları, 
şeyhleri, üstadları, ağabeyleri için de imaj ça-
lışması yapmakta bir beis görmemektedirler. 
Onları oldukları gibi görmek yerine, zihinle-
rinde oluşturdukları imajı onlara giydirmeye 
kalkmaktadırlar. Fakat öncülerinin zihinle-
rindeki imajıyla gerçeğinin birbiriyle çakış-
ması mümkün görünmemektedir. Bu takdir-
de öncü insanlara iki yol kalmaktadır: 

1) Ya şöyle deme yürekliliğinde bulunacaklar: 
“Ben sizin kurguladığınız o muhayyel şahıs 
değilim.” Bunu demek 
çok zordur. Öncü şahsi-
yetlerden bunu diyebile-
cek kaç kişi çıkar? Bunun 
sonuçlarına kaçta kaçı ha-
zırdır? 

2)Ya da sevenlerinin ken-
disi için biçtiği elbiseyi 
giymeye razı olacaktır. 
Bu ise onları kendileri ol-
maktan çıkararak rol yap-
maya sevk edecektir. Zira 
imajıyla hakikati arasında 
mesafe vardır. Buna ka-
meti kıymetine uymamak 
denir. Bu kez öncü şah-
siyet bu farkı rol yaparak 
kapatmayı deneyecektir. 
Şahsiyetini koruma kay-
gısının yerini kendisine 
giydirilen imajı koruma 
kaygısı alacaktır. Artçıla-
rın, öncülerinin ahlâkını 
bozma süreci bu acı sonla tamamlanacaktır. 

Bu bozulma ve bozma sürecinin ilk sebe-
bi peygamber tasavvurundaki bozulmadır. 
Esasen çoğu zaman öncüler, kendilerine ay-
rıcalıklı bir yer edinmek için, takipçilerinin 
“öncü-model insan” tasavvurunu bilinçli veya 
bilinçsiz olarak bozmakta, böylece kendi 
erişilmez konumlarını garanti altına almak-
tadırlar. Kur’an-ı Hakîm’in ifadesiyle: “dallû 
ve adallû”, saptılar saptırdılar... Yamuldular 
yamulttular!

KUR’AN HZ. PEYGAMBERİ 

“İNSAN” OLARAK 

TANITIRKEN, BOZUK 

TASAVVUR ONU 

“İNSANÜSTÜ” OLARAK 

TANITMAKTADIR. 

KUR’AN HZ. PEYGAMBER’İ 

“YAŞAYAN BİR MODEL” 

OLARAK SUNARKEN, 

BOZUK TASAVVUR 

ONU “ERİŞİLEMEZ BİR 

MİT” VE “AKIL ALMAZ 

BİR EFSANE” OLARAK 

KURGULAMAKTADIR. 
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Onlar bu konuda yalnız değildiler. Aynı şeyi 
çok daha önceleri Nuh kavmi de yapmıştı: 
“Allah eğer (bize bir mesaj vermek) isteseydi, 
herhalde melekleri gönderirdi.” (Mü’minun 
23/24). 

Aynı itirazı Lût kavminden sonra helak edi-
len Semud ve Ad kavimleri de yöneltmişler-
di: “Eğer Rabb’imiz (bize bir mesaj vermek) 
isteseydi, her halükârda melekleri indirirdi.” 
(Fussılet 41/14). 

Helak edilen kavimlerden Eyke ahalisi de 
insan peygamberi beğenmeyip melek pey-
gamber isteyenlerden-
di: “(Şuayb’a dediler ki): 
Sen de bizim gibi ölüm-
lü bir insansın.” (Şu’ara 
26/154). 

Özetle, peygamber gön-
derilen tüm kavimler, 
Mekke müşriklerinin 
verdiği tepkiyi vererek, 
ölümlü bir insanın pey-
gamber gönderilmesine 
itiraz ettiler. Hepsi de 
“Ölümlü bir insan mı 
bize yol gösterecek?” di-
yordu (Teğabun 64/6). 
Hiçbiri de peygamberlik 
kurumunu kökten imkânsız saymıyordu. Sa-
dece melek peygamber istiyorlardı. 

Bunun muhtemel iki gerekçesi şuydu:

1) Kendileri bozulduğu için insan soyundan 
da umut kesmişlerdi. Dolayısıyla insandan 
peygamber de olamazdı. Hani “herkesi kendi 
gibi bilmek” diye bir tabir vardır ya? Onlar da 
artık herkesi kendileri gibi biliyorlar, insanoğ-
lundan hayır gelmeyeceğini düşünüyorlardı. 

2) “Hayat tarzımızı ilahi iradeye uydurmak is-
temiyoruz” demek yerine, daha uyanıkça bir 
yöntem bularak, “Bize bir melek gönderilmeli 
değil miydi?” ve “Bize bir insan mı yol göste-
recek?” demeyi tercih ediyorlardı. Ama eğer 
dedikleri gibi peygamber melek olsaydı, bu 
kez şu haklı itirazda bulunabileceklerdi: “Ey 
Tanrım! Bize bir model olarak bir meleği gön-
derdin! Ama biz melek değiliz ve bir meleği 

model alamayız. Bu yüzden de hayat tarzımızı 
değiştiremeyiz.” Fakat bu mazereti ileri süre-
mediler. Gerçekte içlerinde sakladıkları sıkın-
tı buydu. 

Onların bu Şeytani kurnazlıklarını Kur’an açı-
ğa çıkardı ve içlerinde gizlediklerini faş etti:

“De ki: “Eğer yeryüzünde salına salına gezen 
melekler olsaydı, o zaman onlara elçi olarak 
şüphesiz gökten bir melek indirirdik.” (İsra 
17/95). 

Peygamberin beşer oluşu, sadece onları ve 
getirdiklerini inkâr eden-
lerin sorunu olarak kal-
madı. Peygamberlere ve 
onların getirdiği ilahi 
mesajlara iman edenler 
arasında da bu meseleyi 
bir problem olarak gö-
renler hep oldu. Fakat 
bu ikinciler, bilinçaltın-
da taşıdıkları bu sorunu 
aşmak için daha örtülü 
bir yol buldular. Bu yol, 
iman ettikleri peygamberi 
“beşer-üstüleştirme”, yani 
“aşırı yüceltme” yoluydu. 
Birincilerin inkâr ederek 
elde edemediği sonucu, 

ikinciler iman ettikleri halde elde etmeyi ba-
şarmış görünüyorlardı. Eğer alınmak istenen 
sonuç “nebevî mesajı hayattan dışlamak” idiy-
se, peygamberi “beşer-üstüleştirerek” bunu 
başarmışlardı. 

Bunun en tipik örneği, Hz. İsa’ya inananların 
onun hatırasına yaptıklarıdır. 

“Madem melek değil,  
o halde biz melekleştirelim”

Hz. İsa’nın hatırasına mü’minlerinin yaptığı, 
bu başlıkta ifade edilenden daha fenasıdır. 
Onlar İsa’yı ‘insanüstü’leştirmekle yetinme-
mişler, en sonunda onu ‘Allah’ın oğlu’ ilan 
ederek tanrılaştırmışlardır. 

Hz. İsa’nın tanrılaştırılma sürecinde iki söz-
cük anahtar role sahiptir: “baba-oğul”. Bu iki 
sözcüğün şahsında, mecazın hakikate hamle-

BOZUK PEYGAMBER 

TASAVVURUNUN EN 

UÇ NOKTASI “NÛR-I 

MUHAMMEDİ” ADLI, 

EFENDİMİZİ YAŞA-

YAN BİR MODEL OL-

MAKTAN ÇIKARIP 

ARŞ-I ÂLÂYA IŞIN-

LAYAN TEZDİR. 
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dilmesinin, tarihin bu en büyük sapmasında 
önemli bir rol oynadığını söyleyebiliriz. İncil-
lerdeki “baba-oğul” sözcüklerinin kelimenin 
tam anlamıyla “sembolik” ifadeler olduğunu 
şu pasaj çok iyi isbat eder: 

“İsa onlara cevap verdi: size dedim ve iman 
etmiyorsunuz. Babamın ismiyle yaptığım iş-
ler; benim için onlar şehadet ediyor. Fakat siz 
iman etmiyorsunuz; çünkü koyunlarımdan 
değilsiniz. Koyunla-
rım sesimi işitirler, ben 
de onları tanırım ve 
ardımca gelirler. Ben 
onlara ebedi hayat ve-
ririm; onlar da ebediy-
yen helak olmazlar ve 
kimse onları elimden 
kapmaz. Onları bana 
veren Babam hepsin-
den büyüktür. Baba-
nın elinden kapmağa 
kimsenin gücü yetmez. 
Ben ve Baba biriz.” (Yu-
hanna, 10. 25-30)

İncil kritikçilerinin de 
itiraf ettiği gibi, Hz. 
İsa’dan duyulan sözler, 
üzerinden uzun zaman 
geçtikten sonra, o da 
kısmen kayda geçmiş-
tir. Daha sonra yazılan 
tüm İncillere kaynaklık eden antolojilerden 
alındığını sandığımız bu ifadelerin tam da bu 
kelimelerle Hz. İsa’ya ait olması ihtimali çok 
çok zayıftır. Bu ihtimali kabul etsek bile bir 
gerçeği reddedemeyiz; o da, Kilise İncillerinin 
rivayetinin metodolojik açıdan hadis rivayet-
lerinde olduğu gibi “manen” (lâfzen değil) 
rivayet edilmiş olmalarıdır. Hadislerden ayrı 
olarak, Kilise İncilleri “binbirgece masalları” 
tekniğiyle, yani “efsane nakil yöntemi” diye-
ceğimiz metodolojisi olmayan, rivayet zinciri 
bulunmayan bir yöntemle nakledilmişlerdir. 
“Mana ile rivayet”, anlamın formuna dikkat 
edilmeksizin içeriğinin taşınması demektir. 
Bu durumda formun değişmediğini kimse 
söyleyemez. Bu durumda şu tesbit kaçınıl-

maz olmaktadır: Hıristiyan ilahiyatının en bü-
yük problemlerinden biri “anlama problemidir” 
ve “mecazın hakikate dönüştürülmesi” kelimenin 
tam anlamıyla teolojik bir krize yol açmıştır. 

Ne taraftan bakarsak bakalım, Hz. İsa’nın 
“tanrılığı” iddiasını doğrudan destekleyecek 
bir söylemi, ne Eski Ahid’de, ne de Kilise’nin 
onayından geçmiş resmi İncillerde bulabiliriz. 
Bunu yapmak için, tasavvuru pagan kültürüy-

le şekillenmiş, İsa’nın 
mesajına ‘ait olmak’ 
yerine onun mesajına 
‘sahip olmayı’ kafası-
na koymuş bir Pavlus 
lazımdı. O Pavlus ki, 
derdi kitaba uymak 
değil, kitabına uy-
durmaktı. Samimi 
İsevilerin varlıkla-
rına güce tapınan 
putperest Roma’nın 
arenalarında son ve-
rilirken, öbür tarafta 
“Allah’ın kulu ve el-
çisi “insan İsa”yı öl-
dürüp, onun yerine 
kurgu eseri bir “Tanrı 
İsa” oluşturulacaktı. 
Pavlus Tarsuslu bir 
Yahudi Hukukçu-
suydu. Bu sıfatıyla 

geçmişinde birçok İsevi mü’mini işkenceden 
geçirmişti. 

Hidayete (!) erdikten sonra, İsa’nın getirdi-
ği ilahi mesaja ettiği manevi işkence, onun 
mü’minlerine ettiği maddi işkenceden daha 
kalıcı ve ağır etkiler bıraktı. Elbet kendince 
samimi idi. Olmasaydı, canını davası uğruna 
vermezdi. Fakat tuttuğu yol “ıslah” adı altında 
“ifsad” yoluydu. Bu yolda canını vermiş olma-
sı, Hz. İsa’ya olan sevgisinde samimi olması-
nın bir göstergesiydi. Fakat bu durum, sev-
ginin “zehirli sevgi” olduğu gerçeğini ortadan 
kaldırmıyordu. Bu sevgi uğruna her yol mü-
bah anlayışını kullanmıştı. Mesela Korintos-
lulara yazdığı mektupta şöyle diyordu: 

NASIL Kİ BİZE KUR’AN’I HZ. 
PEYGAMBER ÖĞRETMİŞSE, 

HZ. PEYGAMBER’İ DE KUR’AN 
ÖĞRETMEKTEDİR. KUR’AN’I 

PEYGAMBER’İN ARACILIĞINA 
BAŞVURMADAN ANLAMAYA 
ÇALIŞMAK NASIL KUR’AN’I 

YANLIŞ ANLAMAYA YOL 
AÇIYORSA, HZ. PEYGAMBER’İ 

KUR’AN’IN ARACILIĞINA 
BAŞVURMADAN ANLAMAYA 

ÇALIŞMAK, PEYGAMBERİ 
YANLIŞ ANLAMAYA 
YOL AÇACAKTIR. 
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“Ve Yahudileri kazanayım diye Yahudilere Ya-
hudi gibi davrandım; kendim şeriat altında 
olmadığım halde şeriat altında olanları kaza-
nayım diye…” (I. KrM. 9:20-22)

Pavlus, Âdem’in günahını insanlığın tümü-
nün günahı ilan ederek bütün insanlığa eza 
etti. Belki de gençliğinde İsevilere yaptığı zul-
mün vicdan azabını bastırmak için vicdanına 
büyük bir rüşvet verme ihtiyacı hissetmişti. 
Pavlus, hatırasına işkence ettiği İsa’ya keffa-
retini, onu tanrılaştırarak ödeyeceğini düşün-
müş olmalıydı. Ama onun ödediği keffaret, 
Allah’ın kulu ve rasulü İsa’nın manen çarmıha 
gerilmesi anlamına geldi. 

İlk defa Pavlus’un kurguladığı ve giderek in-
sanlıktan koparılan “Tanrı İsa” imajının “in-
sanoğlu İsa” ile hiçbir 
bağı yoktu. Onun için de 
İsa’nın tebliğ ettiği dinin 
içi boşaltılmış, yerine ha-
yatta karşılığı bulunma-
yan bir ‘sevgi edebiyatı’ 
doldurulmuştu. Tabir ca-
izse, ‘sevgi edebiyatı’, kat-
ledilen “insanoğlu İsa”ya 
verilen manevi bir rüşvet 
olmuştu. 

Çağlar üstü İslam’ın bir 
şubesi olan İseviliğin Hı-
ristiyanlığa evrilme se-
rüveni böyle gerçekleşti. 
Fakat Hıristiyanlaşma 
sadece Hıristiyanlara özgü bir şey değildi. 
Bu bir “Hıristiyanlaşma temayülü” idi. Esa-
sen Mü’minlerin kıldığı her vakit namazda 
okuduğu Fatiha’nın son âyetinde Allah’a sı-
ğındığı iki tehlikeli sapma açısından birincisi 
“Yahudileşme” ikincisi ise “Hıristiyanlaşma” 
idi. Zira Hz. Peygamber mü’minlerin nama-
zın her rek’âtında okudukları Fatiha’nın son 
âyetindeki ma’dûbi aleyhim’i “Yahudileşenler”, 
eddâllîn’i ise “Hıristiyanlaşanlar” şeklinde tef-
sir etmişti. Yahudileşme, peygamberlerin me-
sajına açıkça karşı çıkma, onların hayatlarına 
ve mesajlarına kasdetme biçiminde ‘açık düş-
manlık’ şeklinde tezahür ederken, Hıristiyan-

laşma, bunun tam tersine peygamberi sevme 
ve yüceltme şeklinde tezahür etmekteydi. 

Hıristiyanlaşma temayülü

Peygamberlik kurumu, insanlık tarihi boyun-
ca iki tür tehditle karşı karşıya gelmiştir: 

1) Görmezden gelme, onu tahkir etme, teh-
dit ve tacizle yıldırma ve en nihayet hayatına 
kasdetme şeklinde gerçekleşen peygamberin 
fiziki varlığına yönelik tehditlerdir. 

2) Getirdiği mesajın özünü bozma, eksiltme 
ve artırma yoluyla onu tahrif etme şeklinde 
gerçekleşen, peygamberin fiziki varlığından 
çok onun tebliğ ettiği vahye yönelik tehdit-
lerdir. 

Kendisinden önceki peygamberin takipçi-
leri arasından çıkan bu 
vahim sapma örneği Hz. 
Peygamber’i de çok tedir-
gin etmiş olsa gerek ki, şu 
kesin ve keskin talimatı, 
kendisini sevenlere bir 
peygamber vasiyeti olarak 
bırakmıştır:

“Hıristiyanların Meryem 
oğlu İsa’yı aşırı yücelttikleri 
gibi siz de beni aşırı yücelt-
meyin. Ben, sadece ve sadece 
bir kulum. O halde ‘Allah’ın 
kulu ve elçisi deyin.” (Buha-
ri, Enbiya 3484). 

Bu nebevi talimatın verilmesine neden olan 
olayı Ahmed b. Hanbel’in Enes b. Malik’ten 
naklettiği şu rivayette bulmaktayız:

“Bir adam Peygamber’e dedi ki: “Ey Muham-
med! Ey Efendimiz, ey efendimizin oğlu! Ey 
en hayırlımız, ey en hayırlımızın oğlu!” Ra-
sulullah hemen müdahale etti: “Ey insanlar! 
Sözlerinize dikkat edin ki Şeytan sizi hük-
mü altına almasın! Ben Abdullah’ın oğlu 
Muhammed’im! Allah’ın kulu ve elçisiyim! 
Vallahi beni, Allah’ın beni yerleştirdiği konu-
mumdan daha fazla yüceltmeye kalkmanız 
hoşuma gitmez.” (İbn Hanbel, III, 153). 

YAHUDİLEŞME, PEY-
GAMBERLERE ‘AÇIK 

DÜŞMANLIK’ ŞEKLİN-
DE TEZAHÜR EDER-
KEN, HIRİSTİYAN-

LAŞMA, PEYGAMBERİ 
SEVME VE YÜCELT-

ME ŞEKLİNDE TEZA-
HÜR ETMEKTEYDİ. 
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Rasulullah, peygamber yarıştıran Medine Ya-
hudilerinin aksine, mü’minlerin bu konudaki 
her teşebbüsünün önünü kesiyordu. Birçok 
örnekten sadece birkaçını verebiliriz:

Biri Müslüman diğeri Yahudi iki adam tartış-
tılar. Müslüman “Allah’ın insanlık içerisinden 
seçip üstün kıldığı Muhammed’dir” dedi. 
Yahudi de “Hayır, Allah insanlık içerisinden 
Musa’yı seçip üstün kılmıştır” dedi. Tartışma 
şiddetlendi, Müslüman Yahudi’ye bir tokat 
aşketti. Yahudi, Hz. Peygamber’e gelerek olayı 
anlattı ve Müslümanı şikâyet etti. Nebi buyur-
du ki: “Beni Musa’dan üstün tutmayın. İnsan-
lar Kıyamet Günü bayılacaklar, ben de onlarla 
birlikte bayılacağım. Ayıldığımda Musa’yı arşa 
sıkı sıkıya tutunmuş bir vaziyette göreceğim. 
Bilmiyorum; o da bayılıp benden önce mi 
ayılacak, yoksa Allah onu bundan istisna mı 
tutacak?” (Buhari ve Müslim). 

Rasulullah, burada Hz. Musa’ya karşı gös-
terdiği alçakgönüllülüğü Hz. İbrahim’e karşı 
da gösterecek, Kur’an’da (2/260) aktarılan 
yaratılış konusundaki merakından dolayı 
mü’minlerin gönlünde bir tereddüt oluşma-
sın diye “Ben şüphe etmeğe İbrahim’den daha 
müstehakkım” diyecektir (Buhari, Enbiya, 
46). Görev yerini terkeden Hz. Yunus’a karşı 
gönüllerde oluşabilecek olumsuzluğu önle-
mek için “Kimseye, ‘Ben Yunus b. Metta’dan 
daha hayırlıyım’ demek yaraşmaz!” uyarısın-
da bulunacaktır (Buhari, Enbiya, 38). 

Yukarıdaki tavır, Efendimiz aleyhissalatu ves-
selamın örnek ahlâkından bir kesit sunuyor. 
Kur’an onu bu muhteşem tavrından dolayı 
“güzel örnek” olarak takdim ediyor. Kur’an 
tarafından Hz. Peygamber’in örnek gösteril-
mesi demek, bir başka zaman ve mekânda 
örnek gösterilen hususun yeniden üretilebi-
lir olması, o zaman ve mekâna taşınabilir ol-
ması demektir. Kur’an onu başka zaman ve 
mekânlara taşınsın diye örnek gösterirken, 
buna karşı gelişen öyle bir tavır var ki, o tav-
ra göre onu örnek almak ve taşımak imkânsız 
hale gelmektedir. Bu noktada Kur’an’ın inşa 
ettiği peygamber tasavvuruyla çatışan karşıt 
bir peygamber tasavvuru ortalarda gezinmek-
tedir. 

Şimdi bu çatışmayı göstermek için birkaç ör-
nek verelim. 

Peygamber tasavvurumuzu  
Kur’an’a arzedelim

Âlemlerin Rabbi ona şu açık talimatı iki ayrı 
yerde verir: 

“De ki: ben de sizin gibi bir beşerim.” (Kehf 
18/110 ve 41:6). 

Âlemlerin Rabbi ona “bizim gibi bir beşer” ol-
duğunu söylemesini emrederken, bir yandan 
tam tersi bir gayret gelişir: Allah Rasulü’nün 
her şeyiyle bizim gibi bir beşer olmadığını 
isbatlamak. Bunu yapan seleflerimiz elbette 
Kur’an’la karşılıklı ip çekişelim diye yapmaz-
lar bunu. Fakat ortaya çıkan sonuç, bir bakı-
ma bu neticeyi verir gibidir. 

Rasulullah güreşte bir numaraydı (Şifa, 1/69). 
O koşuda bir numaraydı (age). Gözleri her-
kesten ayrı olarak gece de gündüz gibi görür-
dü (Hasais, 1/61). Bir yere oturduğu zaman 
omuzları herkesin omuzlarından yukarıda 
olurdu (age, 1/68). Gölgesi yoktu, gölgesi 
yere düşmezdi (Şifa, 1/68). Bin ismi vardı (el-
Hasais, 1/77). Üzerine sinek konmazdı (age, 
1/67). Allah Rasulü cinsel güç olarak dört bin 
erkek gücüne sahipti (Şifa 1/90). 

Bütün bunlar sayılmış da Efendimiz’in sesin-
den hiç bahis açılmamış. Mesela “sesi herkes-
ten güzeldi” gibi… Bu konuda birilerini riva-
yet imalinde bulunmaktan alıkoyan şey, efen-
dimizin sesini ardında namaz kılan binlerce 
insanın duymuş olması olsa gerek. 

Teri misk gibi kokardı (Şifa 63). Belli ki aynı 
Rasulullah’ın “Bana dünyanızdan üç şey sev-
dirildi” buyurduğu ve bunlardan birinin de 
“güzel koku” (Ebu Davud) olduğu göz ardı 
edilmiş. Yine Tahrim Sûresi’nin iniş sebebi 
olarak nakledilen içtiği bal şerbetinden dolayı 
nefesinin “meğafir” koktuğu rivayeti akla gel-
memiş. 

El-Hasais sahibi Allah Rasulü’ne has mucizevî 
nitelikleri toplama iddiasındaki eserinde “İd-
rarının ve Büyük Abdestinin Mucize Olduğuna 
Dair Bab” şeklinde bir başlık açabilmiş ve ora-
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da hiçbir sıhhati olmadığı herkesçe bilinen 
bir sürü rivayet nakledebilmiştir (el-Hasais 
1/70). Yine aynı müellif Hz. Peygamber’in ha-
camat ile aldırdığı kanı içmenin caiz olduğu 
söyler (age, 1/68). Bevlini yanlışlıkla içen bir 
kadına ebediyen karın ağrısı görmeyeceği-
ni söylediği rivayet edilir (Şifa, 1/65). Bu tür 
rivayetlerin sahih olmadığını söylemeye bile 
hacet yoktur. 

Bütün bir yaklaşıma cevap sadedinde şu soru-
lar sorulmalıdır:

Allah Teâlâ elçisi Muhammed aleyhissela-1. 
mı bize örnek göstermektedir. Ben bu an-
latılanlardan hangisini, nasıl örnek alabili-
rim? Bana bunların ne yararı dokunur?

Allah’ın “âlemlere rahmet”, “muhteşem 2. 
ahlâka sahip”, “güzel bir örnek” olarak ta-
nıttığı zaten yüce olan Rasulullah’ın yücel-
tilmeye ihtiyacı var mıdır? Bunlar olmasa 
nesi eksilir? Onun bizim övgümüze ihtiya-
cı yok, fakat bizim onu anlamaya ihtiyacı-
mız var. Zira onu Allah övmüştür. 

Bu tür bir yaklaşım, hangi açığı ne ile ka-3. 
patmaktadır? Kimin kesesinden kime ne 
vermektedir? Dahası, yerine getirmediği-
miz hangi sorumluluğun üzerini sıvamak-
tadır. 

İşte bu nedenle peygamber tasavvurumuzu 
Kur’an’a arz etmek zorundayız. Çünkü:

Hz. Peygamber’i en iyi öğrenebileceğimiz 1. 
kaynak, onu peygamber olarak atayan ilahi 
kaynaktır. Kur’an o kaynaktan gelmiştir. 

Hz. Peygamber’i tanıtan en objektif, en 2. 
orijinal ve en sahih kaynak Kur’an’dır. Ob-
jektiftir, çünkü beşerin hissî ve indî yakla-
şımları ondan uzaktır. Orijinaldir, çünkü 
Hz. Peygamber’le Kur’an arasına bir me-
safe girmemiştir. Zaman, mekân ve imkân 
olarak ondan daha ötesi düşünülemez. 
Sahihtir, çünkü Kur’an, bir bilgi kaynağı 
olarak her mü’min için “içerisinde kuşku 
barındırmayan” tek kaynaktır. 

Nasıl ki bize Kur’an’ı Hz. Peygamber öğ-3. 
retmişse, Hz. Peygamber’i de Kur’an öğret-
mektedir. Kur’an’ı Peygamber’in aracılığı-

na başvurmadan anlamaya çalışmak nasıl 
Kur’an’ı yanlış anlamaya yol açıyorsa, Hz. 
Peygamber’i Kur’an’ın aracılığına başvur-
madan anlamaya çalışmak, peygamberi 
yanlış anlamaya yol açacaktır. Bu ikisi et 
ve tırnak, tohum ve toprak kadar birbirin-
den ayrılamaz. 

İşte bu nedenlerle Kur’an’ın tanıttığı Pey-
gamber, peygamberlik kurumu ve Hz. 
Peygamber’le ilgili tüm tasavvur ve yaklaşım-
ların kendisine vurulması gereken mihenk ta-
şıdır. Yaklaşımların bir yanlış anlamadan kay-
naklanıp kaynaklanmadığı, bir anlama prob-
lemi taşıyıp taşımadığı, ancak o yaklaşımın 
Kur’an’ın tanıttığı peygambere kıyaslanması 
sonucu anlaşılabilir. 

Hz. Peygamber, vahyin vesilesidir. Vesilesi 
yanlış anlaşılmışsa, vahyin doğru anlaşılma-
sının en büyük garantisine halel gelmiş de-
mektir. 

Kur’an’a göre o, hayatın aktif, kurucu ve inşa 
edici bir öznesidir. Misyonu ölümsüz olandır. 
Kur’an, onu çağa taşımak için çırpınır. Onun 
tarihe hapsolmasını önlemek için onunla ilgili 
tarihsel olayları mü’minin yüreğine, imanına, 
ibadetine taşır. Kur’an mü’minin hayatında 
onu güncel kılmak için ne gerekiyorsa yapar. 

Kur’an’ın ‘bak’ dediği yerden bakanlar da 
onu ‘üretmek’ için çaba harcarlar. Kur’an’da 
onu, onda Kur’an’ı görürler. Onu Kur’an’la, 
Kur’an’ı onunla tanırlar. Kur’an’a onun ayna-
sı, ona Kur’an’ın aynası gibi bakarlar. Onlar, 
onun risalet mirasını sürdürmemeyi ona iha-
net sayarlar. 

Rabb’im! Bizi peygamberin mirasından geçi-
nenlerden, onu müsrifçe tüketenlerden ey-
leme! Onun mirasına sadık olanlardan, onu 
yaşayarak ve çağa taşıyarak üretenlerden eyle! 
Âmin. 
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Peygamberler ve 
Medeniyetler

lk peygamber Hz. Âdem’den (as) son 
peygamber Hz. Muhammed’e (s) kadar 

bütün peygamberler vahyin kılavuzluğun-
da, insana yeryüzü hilâfetinin gerektirdiği 
doğrultuda medeniyetler kurabilme yollarını 
göstermişlerdir. Bu sebeple bütün peygam-
berler, insanlık tarihinde önemli medeniyetle-
rin temsilcileri olmuşlardır. Geçmişte yaşayan 
peygamberler ve toplumlarının söz konusu 
edildiği Kur’an kıssalarında, geçmişte yaşayan 
medeniyetler; bunların ortaya çıkışı, yükseli-
şi ve çöküşleri, bunun arka planındaki ger-
çekler, nedenleri, ilkeler bir film şeridi gibi, 
bunlara halef olan insanların gözleri önünden 
geçirilmektedir. İnsanlık tarihinden birer mi-
sal olarak sunulan bu medeniyetler, insanlara 
kendi medeniyetlerini oluşturmada ve şekil-
lendirmede önemli mesajlar ve ipuçları ver-
mekte ve kendilerinden sonra gelenlere, den-
geli ve kalıcı medeniyetler kurma noktasında 
yol göstermektedir(1). 

Peygamberler, manevî yükselişimizin önder-
leri oldukları gibi maddî ilerlememizin de 
öncüleri olmuşlardır. İstisnasız her ilim ve sa-
nat dalı ilhamını bir peygamberden almıştır. 
Bunun içindir ki sanatkârlarımız, sanatlarının 
üstadı olarak bir peygamberi yâd etmektedir-
ler. Mesela, fırıncılar Hz. Âdem’i (as), gemiciler 
Hz. Nuh’u (as), marangozlar Hz. Zekeriya’yı 
(as), dokumacılar Hz. Şit’i (as), tüccarlar Hz. 
Hud’u (as), terziler Hz. İdris’i (as) ustaları ola-
rak tanırlar ve anarlar. Fıkıh tarihimizin en 

D E Ğ E R L E N D İ R M E

PEYGAMBERLER ve 
MEDENİYETLER

KUR’AN KISSALARINDA, 
GEÇMİŞTE YAŞAYAN 

MEDENİYETLER; BUNLARIN 
ORTAYA ÇIKIŞI, YÜKSELİŞİ 

VE ÇÖKÜŞLERİ, BUNUN 
NEDENLERİ, SONRADAN 
GELENLERE DENGELİ VE 
KALICI MEDENİYETLER 
KURMA NOKTASINDA 

YOL GÖSTERMEKTEDİR. 

İAHMET COŞKUN

Prof.Dr., Erciyes Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi
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parlak yıldızlarından olan Şemsü’l-Eimme 
es-Serahsî’nin “Mebsût” isimli eserinde pey-
gamberlerin sanatları “Kitabü’l-Kesb” başlığı 
altında verilmiştir. Bu sûretle fakihimiz ça-
lışıp kazanmada, içtimaî hayata düzen ver-
mede peygamberleri örnek göstermektedir. 
En’âm Sûresi’nin 82-89. âyetlerinde on sekiz 
peygamber hakkında kısa bilgiler verilmekte 
ve sonra 90. Âyette, “İşte onlar Allah’ın hida-
yet verdiği kimselerdir. Onların yoluna uy” 
buyurulmaktadır. 

İnsanoğlu, dünya sahne-
sinde görülmeye başlar 
başlamaz yeme ve içme-
ye ihtiyaç duydu. Bu du-
rum zamanla ziraatçılığı 
zaruri kıldı. İlk insan ve 
ilk peygamber Hz. Âdem 
(as), Cebrail’den (as) zi-
raatçılığı öğrendi, buğ-
day ekti, ekmek yaptı(2). 
Hz. İbrahim de çiftçilik 
yapmıştır. Bugün mem-
leketimizdeki çiftçiler, 
Hz. Âdem(as) ile Hz. 
İbrahim (as)’i sanatla-
rında kendilerine öncü 
tanımakta, tohum ekme, 
hâsılatı kaldırma zaman-
larında bu peygamberlerin isimlerini anmak-
tadırlar. Anadolu çiftçisi, tohum ekerken 
Cenab-ı Hakk’a şu münacatta bulunmak-
tadır: “Bismillâhirrahmanirrahim. Kurdun, 
kuşun, böceğin, cümle mahlûkatın nasibi 
ile beraber hayırlısını ihsan eyle ya Rabbi! 
Hz. Âdem atamızın icadıdır bu icat, hayırlı 
nasibimizi ver ya Rabbi! Ağzı dualı kulların 
ile beraber yemek nasip eyle ya Rabbi! Hz. 
İbrahim bereketini ver, muhannete muhtaç 
eyleme ya Rabbi!”(3) 

Ziraatçılık konusunda akla gelen diğer bir 
peygamber de Hz. Yusuf’tur (as). Bugünkü 
büyük zahire ambarlarının ve siloların ilk ör-
neğini Hz. Yusuf (as) vermiştir. Kendi adıyla 
anılan sûrede, bahsolunan yedi sene bolluk-

ta (Yusuf, 12/46-47) alınan hâsılatı muha-
faza etmiş, depolanan bu hâsılatı müteakip 
yedi sene süren kıtlık yıllarında kullanmıştır. 
Bu konuda Ahmet Cevdet Paşa şu bilgileri 
vermektedir: “Hz. Yusuf Mısır’da ziraatı ço-
ğalttı, yedi sene içinde çok miktarda zahireyi 
ambarlarda sakladı. Sonra kıtlık, pahalılık 
yılları geldi ve yedi yıl sürdü. Mısır mıntıka-
sından başka Şam’da da kıtlık vardı. Mısır’ın 
devlet ambarlarından başka bir yerde zahire 
bulunamaz oldu. Herkes zahire satın ala-

bildi, böylece hem Mısır 
kıtlıktan kurtuldu hem 
de hazine doldu.”(4) 

Mehmet Vehbi Efendi de 
“Ahkâm-ı Kur’âniyye” 
isimli eserinde şu bil-
gileri vermektedir: “Bir 
kimse kendini tanımayan 
kimselere karşı mahareti-
ni ve faziletini bildirmesi 
caiz midir, sualine karşı 
verdiği cevap: Caizdir, 
zira Hz. Yusuf (as), Mısır 
hükümdarına karşı ziraat 
ilmini ve idareciliği bil-
diğini söyleyerek ziraat 
ve maliye nâzırı (bakanı) 
olarak tayin edilmesini 

istemişti ve tayin olunmuştu. Hz. Yusuf (as) 
birbirini takip eden yedi yıl kıtlık müddetin-
ce, hükümdarın meşhur rüyasını tabir ettiği 
veçhile, memleketi çok iyi idare etmiştir. Et-
rafta yaşayanlar için zahire hususunda Mısır, 
bir merkez oldu, Hz. Yusuf(as)’un mahareti 
sayesinde Mısır’ın hazinesi doldu.”(5)

Hz. Nuh (as) ve Hz. Zekeriya (as) marangoz-
dular. Hz. Nuh (as) Cenab-ı Hakk’ın emri ile 
gemi yapmış (Hûd, 11/37; Mü’minûn, 23/27; 
Serahsî, a.g.e., s. 248), yukarıda belirttiğimiz 
gibi gemicilerin ustası olmuştur. 

Hz. Davud (as) önemli bir harp aleti olan 
zırhın sanatkârıdır (Enbiyâ, 21/80; Sebe’, 
34/11, Serahsî, a.g.e., s. 249). Bununla harp 

PEYGAMBERLER, 

MANEVÎ YÜKSELİŞİMİ-

ZİN ÖNDERLERİ OL-

DUKLARI GİBİ MADDÎ 

İLERLEMEMİZİN DE 

ÖNCÜLERİ OLMUŞLAR-

DIR. İSTİSNASIZ HER 

İLİM VE SANAT DALI İL-

HAMINI BİR PEYGAM-

BERDEN ALMIŞTIR. 
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tekniğinin ve harp teknolojisinin gelişmesi-
ne imkân verdiği muhakkaktır. Ayrıca demir, 
bir mucize olarak Hz. Davud’a (as) yumuşa-
tılmıştı. Hz. Davud (as), demiri eline aldığı 
zaman onu yumuşatır, istediği şekli verirdi 
(Sebe’, 34/10; Serahsî, a.g.e., s. 249). 

Bir âyet-i kerimede, dünya nizamının kuru-
lup muhafaza edilmesinde demirin önemine 
dikkat çekilmiştir: “Kendisinde büyük bir 
kuvvet ve birçok faydalar bulunan demiri in-
dirdik” (Hadîd, 57/25). 

Bu âyet-i kerimenin tefsirinde merhum Elma-
lılı Hamdi Yazır şunları 
söylemektedir: “İğneden 
ipliğe hiçbir sanat yok-
tur ki, onda demirin hiz-
met ve faydası olmasın. 
Demir bütün sanayinin 
hem belkemiği hem eli 
ve tırnağı gibidir. Şehirler 
onunla inşa edilir, insa-
noğlu birçok açıdan de-
mire muhtaçtır. Yiyecek 
de onunladır, giyecek de. 
Fahreddin Râzî’nin dedi-
ği gibi ‘demirin insanlığa 
faydası altından çok daha 
fazladır.’ Denilebilir ki, 
altın bulunmaz olsa dünya maslahatlarında 
büyük bir eksiklik olmaz. Lâkin demir bu-
lunmazsa hemen hemen bütün dünya işleri 
bozulur. Zamanımızda makinecilikte, demir 
sanayisinin vasıl olduğu derece de hemen 
her şeyi kuşatmıştır.”(6) 

Hz. Musa’nın (as), asasıyla yerden su fış-
kırtması da (Bakara, 2/60; A’râf, 7/160; İsrâ, 
17/101) bugünkü artezyen kuyularından 
istifadeye ve sondajlarla yeraltı su kaynakla-
rından faydalanmaya ilham vermiştir. 

Hz. Süleyman (as) hakkında, “Süleyman’a 
da sabah gidişi bir ay, akşam dönüşü bir ay 
olan rüzgârı boyun eğdirdik” (Enbiyâ, 21/81; 
Sebe’, 34/12; Sâd, 38/36) âyeti uçağa; “Süley-
man için erimiş bakırı, kaynağından sel gibi 

akıttık” (Sebe’, 34/12) ifadesi elektriğe; Neml 
Sûresi’ndeki Belkıs’ın tahtının getirilmesin-
den bahseden “Sen gözünü açıp yumma-
dan ben onu sana getiririm” (Neml, 27/40) 
meâlindeki âyet-i kerime de televizyona işa-
ret sayılabilir. 

Hz. İsa’nın (as) Allah’ın izniyle, anadan doğ-
ma körlerin gözünü açması da (Âl-i İmrân, 
3/48-49; Mâide, 5/110), tıbbî ilerlemenin en 
son noktalarına işaret eder. 

Yalnız burada şunu özellikle belirtmeliyiz ki, 
bu âyetlerin sarih manaları peygamberlerin 

mucizelerini anlatmak-
tadır. Âyetlerin işaretle-
ri ve irşadî manaları da 
teknolojik terakkiyi gös-
termektedir. Aksi halde 
mûcizenin taklidi bahis 
konusu olurdu. Böyle bir 
şey ise mümkün değildir. 

Dünya medeniyeti içinde 
yeri olan bütün medeni-
yetlerde peygamberlerin 
rolü çok büyüktür. An-
cak bunları çizgiler halin-
de tespit kolay değildir. 
Çünkü tarih içinde nere-

de bir insan topluluğu görülmüşse, oraya bir 
peygamber gönderilmiştir (Fâtır, 35/24). 

Kur’an-ı Kerim’de isimleri geçen peygamber-
ler, daha çok Kur’an-ı Kerim’in nüzulüne sah-
ne olan Arabistan civarına gönderilmişlerdir. 
Hâlbuki peygamberlerin sayıları hakkında 
Mü’min Sûresi’nin 78. âyet-i kerimesi bilgi 
vermektedir. Bu âyet-i kerimeye göre Allah 
tarafından gönderilen peygamberlerden bir 
kısmı Kur’an-ı Kerim’de anlatılmış, bir kıs-
mı ise anlatılmamıştır (Ayrıca bakınız, Nisâ, 
4/164). Biz, adını bildiğimiz ve bilmediğimiz 
bütün peygamberlere inanırız. 

Peygamberlerin hayatlarından ve hallerinden 
ibret almak, ilahî menşeli bir medeniyetin 
inşasının ve maddî-manevî kalkınmamızın 
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esası olacaktır. Kur’an-ı Kerim’de hayatları ve 
halleri hakkında bilgi verilen peygamberle-
ri tanır, sever, elimizden geldiği kadar onları 
kendimize rehber yapar, onların açtığı ışıklı 
yoldan yürürüz. Zira onlar insanlık için hi-
dayet ve kurtuluş rehberidirler. Günde kırk 
defa namazlarımızda okuduğumuz Fatiha 
Sûresi’nde, Cenab-ı Hak bizlere peygamber-
lerin yolunda yürümemizi, sebat etmemizi 
kendisinden dilememizi emretmektedir. Al-
lah, bizleri dünyada onların nurlu yolunda 
yürüyen ve âhirette de onlarla beraber olan 
kullarından eylesin (Âmin). 

Peygamberler maddî-manevî kalkınmamıza 
ışık tutukları halde bugün İslam dünyası-
nın beklenen ilerlemeye, gelişip yükselmeye 
ulaşamamış olması birçok kimsenin yanlış 
anlamasına ve tereddütlere yol açmaktadır. 
Bu konudaki sorulara fetva verir gibi birkaç 
cümle ile cevap vermek de mümkün olma-
maktadır. Bunun için gerekli bilgilerle do-
nanmak ve beklenen cevapları verebilmek 
üzere Yakup Üstün’ün “100 Soru ve Cevapta 
Geri Kalmışlığın Sebepleri”, Prof.Dr. Erdo-
ğan Pazarbaşı’nın “Kur’an’da Medeniyet”, 
merhum Prof.Dr. İbrahim Canan’ın “Hadis-
lerde Teknik ve Medeniyet”, merhum Hasan 
en-Nedvi’nin dilimize kazandırılan “Dünya-
nın Gerilemesiyle Müslümanlar Neler Kay-
betti?” ve General İsmail Berkok’un “Dünya 
Gençliğine Kurtuluş Yolu” isimli eserlerini 
önerebiliriz. 

Bu arada peygamberler tarihi ile ilgili mev-
cut pratik eserleri de okumamız çok faydalı 
olacaktır. Merhum Mustafa Asım Köksal’ın 
“Peygamberler Tarihi”, Mehmet Dikmen’in 
“Peygamberler Tarihi” ile Prof.Dr. İsmail Lüt-
fü Çakan-N. Mehmet Solmaz’ın “Peygamber-
ler ve Tevhid Mücadeleleri” bu konuda akla 
ilk gelen eserlerdir. Bunların yanında mer-
hum hocamız Mahir İz tarafından sadeleşti-
rilen Ahmet Cevdet Paşa’nın “Kısas-ı Enbiyâ” 
isimli eserini de unutmamalıyız. Peygamber-
lerin hayatlarından ve hallerinden ders al-

madıktan sonra, sağlıklı ve derûnî dindarlık 
derecesine ulaşmamız mümkün değildir

Netice itibariyle; Kur’an’da yer alan misaller-
den de anlaşılacağı üzere, peygamberler vah-
yin kılavuzluğunda insanlığa medeniyet kur-
ma hususunda öncülük etmişler, medenî bir 
toplum yapısı oluşturmuşlardır. Getirdikleri 
temel ilkelerle medeniyetlere yön vermişler, 
gösterdikleri maddî misallerle de, eşyanın, 
insanın zaman içinde oluşan ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere kullanılabileceği alanlardan 
bir bölümünü göstermeye çalışmışlardır. 
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Hz.Muhammed’in 
Büyülendiği İddiası

ahiliyye Arap toplumunda cin, şeytan, 
büyü, nazar, kehanet, kuşun uçma-

sından, rüzgârın esmesinden, birinin çıkıp 
gelmesinden mana çıkarmak gibi şeylere 
inanılmıştır. Bugün cin çarpması, falcılık, 
büyücülük, nazarcılık, uğursuzluk, yatır, 
muska, çaput bağlama ve taş sürtme, hay-
van ve eşya burcu gibi şeylere cahil Müslü-
man yığınların kıymet verdiği gibi, o gün de 
insanlar cinlerin güçlerinin her şeye yettiği-
ni, iyilik ve kötülük, başarı veya başarısızlık 
sebebi olabildiklerini ve insanların hayatla-
rını yönlendirdiklerini düşünürlerdi. 1

Müşriklerin bu inançlarından özellikle 
cinlerin insanlarla ilişkileri ve hayatı yön-
lendirdikleri inancı, İslam’ın bütün çabala-
rına karşın ne yazık ki şu veya bu şekilde 
Müslümanlar’ın zihin ve kültür dünyala-
rında korunmuş ve devam etmiştir. Riva-
yetlerle bunun nasıl korunduğunu görmek 
için örneğin Hz. Peygamber’in Yahudi Le-
bid b. A’sam tarafından büyülendiğini, 2 
sözde Garanik olayında Necm Sûresi’nden 
Lat, Menat ve Uzza putlarının adının geçti-
ği (Necm 53/19-20) âyetleri okunduğunda 
Hz. Peygamber’in cinlerle beraber secdeye 
kapandığını, 3 Cin Gecesi diye anılan gecede 

1 Bakınız, Prof.Dr. Ali Osman Ateş, Kur’an ve Hadislere Göre 
Cinler ve Büyü, 21-26. Beyan Yayınları, İstanbul, 2003. 

2 Buhari, Tıb, 47, ayrıca başka yerlerde değişik miktarlar-
da yedi kez rivayet eder. Nesai, Tahrim, 30, İbni Hanbel, 
4/367, 6/57, 63, 96. 

3 Buhari, Sucudu’l-Kur’an, 5, tefsir, Kamer, 4. Ayrıca bilgi 
için bakınız; M. Sait Şimşek, Günümüz Tefsir Problem-

İ N C E L E M E

Hz. Muhammed’in Büyülendiği İddiası
ve Bakara 102. Âyetin Anlamı Üzerine...

SIRF KİTAPLARDA YER ALDIĞI 
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CİBRAHİM SARMIŞ

Prof.Dr., Selçuk Üniversitesi, Arap Dili 
ve Edebiyatı emekli öğretim üyesi
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Nahle’de Peygamber’in cinlerle görüştüğünü, 
onlara Kur’an okuduğu, onun için cinlerin 
de peygamberi olduğunu4 ve ashabdan Ebu 
Hureyre, Muaz b. Cebel, Ebu Eyyub el-Ensari, 
Ebu Ubeyd es-Sâidî, Ubey b. Ka’b, Zeyd b. Sa-
bit, Bureyde b. Husayb ve Ömer b. Hattab’ın 
hurma mahsulüne ve erzakına cin ve şeytan-
ların dadanıp bunlardan çaldıklarını, onlarla 
konuşma ve tartışma yaptıklarını, bu kişile-
rin onları yakaladıklarını, orangutan vücudu 
gibi kıllı vücutlarını gördüklerini, kötülük-
lerden korunmak için as-
haba âyete’l-kürsi ve/veya 
âmenerresulü’yü okuma-
larını öğütlediklerini ve 
Hz. Peygamber’in de bu 
varlıkların söylediklerini 
onayladığını5 anlatan ri-
vayetlere bakılabilir. 

Şüphesiz Kur’an, görün-
meyen varlıklar olarak 
cin-şeytan-melek olgusu-
nu kabul ve çeşitli mü-
nasebetlerle onlardan 
söz etmektedir. Ancak 
cin, şeytan ve meleğin varlığını kabul eden 

leri, 421-422. Kitap Dünyası, Konya; M. İzzet Derveze, 
Kur’anu’l-Mecid, 194; M. İzzet Derveze, et-Tefsiru’l-Hadis, 
4/450-453; Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, 
7/312-314, Feza Gazetecilik AŞ. İstanbul; Ahmed Hamdi 
Aksekili, Hâtemu’l-Enbiya Hakkında En Çirkin Bir İsna-
dın Reddiyesi, İslami Araştırmalar, IV (1992), sayı, 2/125-
141, sayı, 3/199-207; İbnu’l-Kelbî, Kitabu’l-Esnam, 32, 
çeviri, Beyza Düşüngen, Ank. Ü. İ. Fak. Ankara, 1969; 
Zemahşeri, Keşşaf, 3/164-165, Hac/52. âyetin tefsiri. 

4 Buhari, Menakibu’l-ensar, 32, Müslim, Salat, 150, 152, 
153, Tirmizi, Tefsir, 45/328, 55/329, Tefsiru Şura, 46/3, 
Aynî, Umdetu’l-Kari, 16/309, Kâmil Miras, Tecridi Sarih, 
10/47-48’den naklen Ali Osman Ateş, a.g.e.85. 

5 Bakınız; Buhari, Vekâle, 40, no, 2311, Nesai, Fedailu’l-
Kur’an, 91-93, no, 42; Amelu’l-Yevm ve’l-Leyle, 531-532, 
no, 958, 533-534, no, 960-961, Beyhaki, Delail, 7/108-
111, Hakim, Müstedrek, 1/562, 1/563, Ebu Nuaym, 
Delailu’n-Nubuvve, 601, no, 547, 599-600, no, 545, 599, 
no, 544, Tirmizi, Fedailu’l-Kur’an, 42, no, 2880, Tahavi, 
Şerhu Müşkili’l-Âsâr, 2/256, Tabarani, Kebir, 19/263-264, 
23/14, no, 3285, Heysemi, Zevaid, 6/322-323, İbni Belban, 
İhsan, 3/63-64, İbnu Ebi’d-Dünya’dan: İbni Hacer, Fethu’l-
Bari, 4/489, Ayni, Umdetu’l-Kari, 12/147, İbnu’l-Cevzi, 
Menakibu Emîri’l-Müminîn, 48, İbni Kesir, Tefsir, 1/312, 
Kurtubi, Tefsir, 3/269. Bu alıntılar, Enbiya Yıldırım, Gele-
neksel Hadis Yorumculuğu, 85-94, Rağbet Yayınları, İstan-
bul, 2007 kitabından yapılmıştır. 

Kur’an’ın, bunu cahiliye anlayışından arındı-
rarak kabul ettiğini, Müslüman zihniyeti bu 
şekilde oluşturduğunu ve her şeyi yerli yeri-
ne oturttuğunu bilmemiz gerekir. Onun için 
bu görünmez varlıkların varlığını ve işlevini 
pozitivist bir anlayışla inkâr etmek doğru 
olmadığı gibi, onlara cahiliye anlayışındaki 
işlevi yüklemek de doğru değildir. 

Yukarıda örnek olarak verilen konuların 
her birinin başlı başına Kur’an’ın verdiği 
bilgiler ışığında yeniden değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Bura-
da onlardan sadece Hz. 
Peygamber’in büyülen-
diğini anlatan ve cahiliye 
anlayışının bir yansıması 
olduğu açık olan bilgile-
rin Kur’an açısından ka-
bul edilemez olduğunu 
belirtmeye çalışacağız. 

Arap dilinde “cenne” fiili, 
örtmek, gizlemek, sakla-
mak, anlamındadır. Cin, 
cân, cenîn vb. isimler de 

örtülü, gizli, saklı olan anlamındadır. Cunûn/
delilik, aklın örtülüp devredışı kalması anla-
mında olduğu gibi, Mecnûn/deli de aklı örtülüp 
devredışı kalmış anlamındadır. “Cenne aleyhi’l-
leylu: gece onu örttü/karanlık oldu” (Enam 6/76) 
âyetinde olduğu gibi gecenin varlıkları karan-
lığı ile örtmesi de bu anlamdadır. Micennun ve 
Cunnetun, vücudu silaha karşı örten/kapatıp 
koruyan kalkan, zırh, siper demektir. Cennet 
de, gür ve sarmaş dolaş ağaçlarıyla koyu gölge 
yaparak tabanını örten bahçe, Cenan da kalp 
demektir. Cinler insanların gözüne görünme-
dikleri için bu isimle anılmıştır. 6 Görüldüğü 
gibi, bütün bunlarda gizleme, örtme, saklama, 
tanınmama anlamı vardır. 

Öyle görülüyor ki, geceleyin hurmadan veya 
kilerden yiyecek çalmaya gelen kişi olsun, 
Ahkâf 46/29-32 âyetlerinde belirtilen bir 
nefer/grup olsun karanlığın örttüğü tanın-
mayan yabancı kişiler olduğu için sözkonu-

6 Bkz. Rağıb Isfahani, el-Müfredat, cen-ne, maddesi. İbni 
Faris, Mucemu Mekayisi’l-Luğa, cen-ne maddesi. 

RİVAYETLERİ VE 

TOPLUMUN KAFASINDAKİ 

ANLAYIŞI KURTARMAK 

ADINA TEFSİRCİLER 

VE ŞARİHLER ÂYETLERİ 

YANLIŞ ALGILAYIP 

YORUMLAYABİLMEKTEDİR. 
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su rivayetlerde cahiliyye anlayışının uzantısı 
olarak cin şeklinde algılanmış/adlandırılmış 
ve aktarılmıştır. Yani, gizlilik ve kapalılık yö-
nünden yabancı kişiler cine benzetilmiştir. 
Mesele bu şekilde iken, hiç ilgisi olmadığı 
halde bundan cin muhabbeti veya edebiya-
tı geliştirilmiştir. Halbuki Allah, “Sizin onları 
görmediğiniz yerden o ve türdeşleri sizi görür-
ler” (Araf 7/27) diyerek, insanların cinleri 
görmediğini belirtir. Âyetin bu açık ifadesine 
karşın, gerek iddia edilen Garanik olayında, 
gerekse Cin Gecesi’nde ve başka olaylarda 
cinleri gördüğünü iddia eden râvinin rivayet-
lerine nasıl güvenilebilir?

Gece karanlığında birile-
rinin adı geçen kişi veya 
kişilerin toplanmış hurma-
sından veya kilerinden çal-
maya çalışmasını cinlerin 
çalması olarak anlatan ve 
bunu Peygamber’e onayla-
tan, rivayetlerin anlatıldığı 
şekliyle doğru olmadığını 
söyleyip, gerçeğini insan-
lara açıklayacakları veya reddecekleri yerde, 
yüzyıllar sonra Askalani, Kastallani, Kirma-
ni, Ayni vb. şarihlerin savunma psikolojisiyle 
kurtarmaya ve Müslümanlar’ın bu şekilde 
inanmasını sağlamaya çalışmaları üzücüdür. 
Sırf kitaplarda yer aldığı ve adı geçen şarihler 
tarafından desteklendiği için insanların bu 
şekliyle onları savunması ve eleştirenleri suç-
laması daha da üzücüdür. 

Hz. Peygamber’in Büyülendiğini 
Söyleyen Rivayetler Kur’an’a, 
Akla ve Gerçeklere Aykırıdır

Buhari ve diğerleri, Hz. Peygamber’in bir 
Yahudi’nin yaptığı sihirle büyülendiğini şöy-
le rivayet ederler:

“Ayşe rivayet eder: Zureyk Oğulları’ndan Lebid b. 
A’sam adında bir adam Rasulullah’a sihir yaptı. 
Öyle ki, Rasulullah bir işi yapmadığı halde ken-
disine yapmış gibi geliyordu (feleğini şaşırmıştı). 
Bir gün veya bir gece yanımdayken uzun uzun 
dua etti ve bana “Ey Ayşe, çözüm istediğim ko-
nuda Allah’ın bana çözüm gösterdiğini anladın 

mı? Bana iki adam geldi, biri baş ucumda, diğeri 
de ayak ucumda oturdu ve biri diğerine “Adamın 
ağrısının sebebi nedir?” dedi. Ona, ”Büyülenmiş-
tir“ dedi. “Kim büyüledi?” dedi. “Lebid b. A’sam” 
dedi. “Hangi şeyle büyüledi?” dedi. “Bir tarak, bi-
raz saç kılı, erkek hurma kapçığı ile.” dedi. “Sihir 
nerededir?” dedi. “Zervan kuyusu içindedir.” dedi. 
Ashabından bazı kişilerle beraber Rasulullah o 
kuyuya geldi. Dönüşte, “Ey Ayşe, suyu kına suyu 
ve hurma kapçıkları da şeytanın başları gibidir” 
dedi. “Ey Allah’ın Rasulü, onu çıkarsaydın ya” 
dedim. “Allah bana şifa verdi, onun yüzünden 
halk arasında bir kötülük çıkmasını istemedim” 

dedi ve sihir malzemesinin 
toprağa gömülmesini em-
retti ve gömüldü.”7 

Bu ve benzeri rivayetlerin 
kabul edilemez olduğunu 
kısaca belirtmeye çalışalım:

1- Her şeyden önce 
Rasulullah’ın büyülendi-
ğini söyleyen rivayetler 
Kur’an’la çelişmektedir. 
Bilindiği gibi önceki top-

lumlar kabul etmedikleri peygamberlere 
deli, yalancı, hasta, büyülenmiş, çıkarcı gibi 
suçlamalarda bulundukları gibi müşrikler de 
Hz. Peygamber için benzer suçlamalarda bu-
lunmuş ve büyülenmiş olduğu için bu şeyle-
ri söylediğini iddia etmişlerdir. Kur’an bunu 
şöyle belirtir: 

 “... Siz ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsu-
nuz, dediklerini biz çok iyi biliyoruz” (İsra 17/47), 
“Bu zalimler, inananlara: ‘Siz sadece büyülenmiş 
bir adama uyuyorsunuz’ dediler” (Furkan 25/8). 

Söz konusu rivayetlerin kabul edilmesi, yu-
karıdaki âyetlerde ve başka yerlerde seslen-
dirilen müşriklerin büyülenme iddialarının 
doğrulanması anlamına geldiğinden kabul 
edilmesi mümkün değildir. 

Din anlayışının altüst edildiği yerlerden biri 
de sihirden söz eden âyetlerdir. Yüce Allah, 

7 Buhari, Tıb, 50, 74, Edeb, 56, Daavat, 58, Cizye, 14, Be-
dulhalk, 11, Müslim, Selam, 43, İbni Mace, Tıb, 45, Nesai, 
Tahrim, 30, İbni Hanbel, 4/367, 6/57, 63, 96. 

RİVAYETLERDE, GIYA-
BINDA YAPILDIĞI İDDİA 
EDİLEN SİHİRDEN Hz. 
PEYGAMBER’İN ALTI AY 

KADAR HALÜSİNASYON-
LAR GÖRDÜĞÜ AÇIKÇA 

BELİRTİLMEKTEDİR. 
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Peygamber’in büyücü olmadığı gibi söyledik-
lerinin de büyü olmadığını açık seçik defa-
larca söylemesine karşın8 ne pahasına olursa 
olsun rivayetleri ve toplumun kafasındaki an-
layışı kurtarmak adına gerek tefsirciler, gerek-
se rivayetçiler ve şarihler tarafından âyetler bu 
doğrultuda algılanıp yorumlanmaktadır. 

Şüphe yok ki vahiy, Allah’ın koruması altın-
dadır: “Şüphesiz Zikri biz indirdik ve onu ko-
ruyan da biziz” (Hicr 15/9). Müşriklerin Hz. 
Muhammed’in tebliğ ettiği vahyi kendisi-
ne cinlerin getirdiğini iddia etmesine cevap 
olarak Allah, “O, korunan bir kitaptadır. Ona 
ancak temiz olanlar/melekler dokunabilir” (Va-
kıa 56/79) buyurarak, 
vahyin koruma altında 
olduğunu ve ancak temiz 
yaratılmış olan melekle-
rin ona dokunabileceğini 
belirtmiştir. Onun için 
gerek şeytanların gerekse 
inkârcıların vahye ulaşıp 
onu bulandırmaları söz 
konusu değildir. 

2- Gerek müşriklerin, 
gerekse Yahudiler’in 
Peygamber’e veya onun 
yanındaki kişilere büyü 
yaparak uzaktan etkileme 
gücü ve imkânı olsaydı 
gözlerinin yaşına bakma-
dan ikide bir büyü yapa-
rak onları etkisizleştirir veya feleğini şaşırtır-
lardı. Böylece mal, mevki, iktidar, yurt ve can-
larını yitirmeleriyle sonuçlanan mücadele ve 
savaşlara gerek kalmadan Hz. Peygamber’in 
ve Müslümanlar’ın işini bitirir ve onlardan 
kurtulurlardı. Ama düşmanın böyle bir şey 
yapmadığı/yapamadığı, aksine karşı koyma 
yolunda her şeylerini yitirdikleri bir gerçektir. 

Şüphesiz büyüleme bilinen bir olgudur. Bu 
da gerek Hz. Peygamber’in “Anlatımın bazısı 

8 İnanmayanların Hz. Peygamber’e ve önceki peygamberlere 
büyülenmiş dedikleri ve vahiylerini büyü diye niteleyerek 
karşı çıktıklarına dair bakınız: 5/110, 6/7, 10/2, 75-85, 11/7, 
17/47, 20/57-72, 23/30, 26/153, 185, 27/13, 28/36, 34/8, 
43, 37/15, 40/24, 46/7 , 51/52-53, 54/2, 61/6, 74/24. 

büyüleyicidir”9 sözleriyle belirttiği gibi etki-
leyici bir konuşma ile, gerekse Hz. Musa’ya 
karşı sihirbazların yaptığı gibi gösterilerle 
veya hokus fokus türünden hareketlerle ha-
zır olan/karşıdaki kişileri etkileme sanatıdır. 
Yoksa toplumda anlatıldığı veya sanıldığı 
gibi kişilerden habersiz olarak muskalar 
ve başka yollarla onlara uzaktan yarar veya 
zarar vermek şeklinde olması sözkonusu 
değildir. Bize göre, kişinin gıyabında her 
türlü etkileme yoluna başvurulsa da onu 
etkilemek yahut kendisine yarar veya zarar 
vermek mümkün değildir. Dolayısıyla gıya-
bında yapıldığı iddia edilen bir sihirle Hz. 
Peygamber’in etkilenmesi de sözkonusu de-

ğildir. 

Diğer yandan büyü; ger-
çeği olmayan varsayım, 
gözbağcılık veya bir illüz-
yondur. “Sihirleri yüzün-
den, Musa’ya sanki koşu-
yormuş gibi göründü” (Taha 
20/66) ve “Onlar büyü ile 
insanların gözlerini bağladı-
lar ve onlara korku saldılar” 
(Araf 7/116) âyetlerinde 
sihrin aldatıcı/sanal, göz-
bağcılık ve illüzyon oldu-
ğu belirtilmiştir. 10

3- Hadisin sahih oldu-
ğunu savunanlar Kur’an 
perspektifinden değer-

lendirme yapmamakta, âyetlere aykırı ol-
madığını göstermek için türlü manevralar 
yaparak sözde deliller getirmektedirler. Me-
sela Hz. Peygamber’in iddia edilen sihirden 
kurtulması için Felak ve Nâs sûreleri önce-
den Mekke’de indiği11 halde sırf Peygamber’i 
sihirden kurtarmak için her ikisinin de 
Medine’de indiği, hatta ikinci kez indiği id-
dia edilmiştir. Örneğin, sözde akademik bir 

9 Buhari, Nikâh, 47, Tıb, 51/2, Müslim, Cuma, 47, Ebu Da-
vud, Edeb, 87/2 vd. 

10 Mustafa İslamoğlu, a.g.e.Araf/66. âyetle ilgili 1. not

11 Bu iki sûrenin Mekke’de indiğini görmek için elimizdeki 
Kur’an’a bakabilirsiniz. Kur’an’da her iki sûrenin başında 
da “Mekki’dir” diye yazar. 

ALLAH, BAKARA 

SÛRESİ’NDE 

YAHUDİLER’İN GENEL 

TAVRINI VE HIYANET 

İÇİNDE OLDUKLARINI, 

AMA ÖNÜNDE SONUNDA 

HEP HEZİMETE 

UĞRADIKLARINI 

ANLATARAK Hz. 

PEYGAMBER’İ AYDINLATIR 

VE TESELLİ EDER. 
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çalışmada Muavvizeteyn’in ikinci kez inmiş 
olabileceğini belirtmek için bir yazar, “Sûre 
ve âyetlerin tekrar tekrar, farklı nedenlerle nazil 
olması bilinen ve çok vaki olan bir durumdur” 12 
diyerek bu saçma savunma anlayışını dile ge-
tirir. Bunun doğru olmadığını M. İzzet Der-
veze şöyle belirtir:

“Sûrenin Mekke’de erken bir dönemde indiğini 
destekleyen birçok rivayet vardır. Sûrenin üslup 
ve içeriği de bunu desteklemektedir. Birincisi, sûre 
sadece sihir ve bu sihrin etkisiyle sınırlı değildir. 
Karanlıkların, hasetçilerin ve Allah’ın yarattığı 
tüm varlıkların şerrinden 
sığınmayı da kapsamakta-
dır. İkinci olarak, bu sûreyi 
bir başka sûre izlemiştir ki, 
burada Felak sûresi gibi 
insan ve cinlerin vesvese-
lerinden Allah’a sığınmak 
hakkında genel olarak ilahi 
bilgiler verilmiştir. Sûrenin 
Mekke’de indiği doğru olun-
ca, biz kestirip atmamakla 
birlikte, bu görüşü tercih etmekteyiz. Böylece 
Peygamber’in büyülenmesi hakkında sûrenin 
peşinden getirilen ve özellikle sûrenin bunun için 
indiğini söyleyen diğer rivayetler kökten yıkılmış 
ve sûrenin hedefleri hakkında söylediklerimizin 
doğruluğu ortaya çıkmış olmaktadır. (…) Biz 
Peygamber’in büyülenmesiyle ilgili Hz. Aişe’den 
Buhari ve Müslim’de böyle rivayetlerin nasıl yer 
aldığına hayret ediyoruz!”13

4- Yine, sihrin sadece biraz vücut kırgınlı-
ğına yol açtığı; vahye, Peygamber’in aklına, 
kalbine ve hafızasına zarar vermediği söy-
lenmiştir. Hatta vücuttaki kırgınlığın sihir 
olayından hemen önce Rasulullah’ın yaptır-
dığı hacamat/kan aldırmanın etkisiyle oldu-
ğu, sihrin hiç etkisinin olmadığı iddia edil-
miştir. Hatta Firavun karşısında sihirbaz-
ların yaptığı sihirden Hz. Musa etkilenmiş 
ve korkmuş ise, Hz. Muhammed de neden 

12 Ahmet Keleş, Hadisleri Kur’an’a Arzetmek, 246. Kitaptaki 
ifade yukarıda verdiğimiz şekilde olup cümledeki bozuk-
luk yazarından kaynaklanmaktadır. 

13 M. İzzet Derveze, et-Tefsiru’l-Hadis, 1/112-113. 

etkilenmiş olmasın, gibi değişik savunmalar 
yapılmış ve yapılmaktadır. 14 

Her şeyden önce, “Musa, siz atın, dedi. Hemen, 
değnekleri ve ipleri, sihirleri yüzünden, Musa’ya 
sanki koşuyormuş gibi geldi. Bu yüzden Musa 
içinde bir korku hissetti. Korkma, şüphesiz sen 
galip olacaksın, dedik. Sağ elindekini at da onla-
rın yaptıklarını yutsun, yaptıkları sadece sihir-
baz düzenidir, sihirbaz ne yaparsa yapsın başa-
rıya ulaşamaz” (Taha 20/66-69) âyetlerinde 
belirtildiği gibi, Hz. Musa’nın sihirbazların 
yaptığı sihir karşısındaki tavrı büyülenme 

değil, anormal bir olay 
karşısında diğer insanla-
rın bir an için gösterdiği 

gibi bir ürkme ve korkma 
olayıdır. Nitekim “Asanı at! 
Musa, asanın yılan gibi ha-
reket ettiğini görünce, arka-
sına bakmadan dönüp kaçtı” 
(Neml 27/10-12). “Bıra-
kınca, asa hemen koşan bir 
yılan oluverdi. Allah: “Onu 

al, korkma, biz onu yine eski durumuna çevirece-
ğiz, dedi...” (Taha 20/20-23) âyetlerinde belir-
tildiği gibi yere attığı asasının akan bir yılana 
dönüşmesi karşısında da Hz. Musa herhangi 
bir sihir etkisi olmadan, korkmuş ve kaçmaya 
başlamıştır. Hz. Muhammed’in sihirden sözde 
büyülenmesine benzer bir yönü yoktur. 

Halbuki başta Buhari rivayetlerinde olmak üze-
re söz konusu rivayetlerde gıyabında yapıldığı 

14 Örneğin, Elmalılı şöyle der: “Hatta normal durumlarda bir 
hayal veya bir zühul ve unutma veya yapmak istediği bir 
işi yapamamak gibi kendine ait bir olaya maruz kalmak, 
aklı ve kalbinin selametine ve aldığı vahyin kuvvetine 
engel olamayacağı gibi, sonra ilahi koruma ve yardım ile 
bunların tashih ve izale olunmasının peygamberlik görevi-
ne ve “Allah seni insanlardan koruyacaktır” (5 Maide/67) 
vaadine aykırı olmayacağının da unutulmaması gerekir” 
(Hak Dini Kur’an Dili, 10/134, Feza Gazetecilik A. Ş.). 

  Elmalılı, Hz. Peygamber’e sihir yapıldığını anlatan rivayetle-
rin haber-i vahid olduğunu, haber-i vahide inanmanın vacip 
değil caiz olduğunu söyleyerek isteyen bu rivayetlere inanır, 
isteyen inanmaz, mantığı ile hem nalına hem mıhına vurmak-
ta, onları kabul edip savunanlarla Kur’an’ın açık âyetlerine 
aykırı olduğu için karşı çıkanların gönlünü hoş etme yolu-
nu seçmektedir. Bu arada olan da din anlayışına olmaktadır 
(Bkz. 10/132-141). Benzer anlayışla savunma için bakınız: 
Dr. İlyas Çelebi, İslam İnancında Ğayb Problemi, 121, MÜ. 
İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, 1996. 

KUR’AN’IN GEÇMİŞ 
TOPLUMLAR VE PEY-
GAMBERLERLE İLGİLİ 
ANLATTIĞI KISSALAR, 

HZ. PEYGAMBER’E, 
MÜSLÜMANLAR’A VE 
MUHALİFLERİNE ME-
SAJ VERMEK İÇİNDİR. 
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iddia edilen sihirden Hz. Peygamber’in altı ay 
kadar halüsinasyonlar gördüğü, eşleriyle bera-
ber olmak istediği halde olamadığı, moralinin 
bozulduğu15 ve vücudunun hastalandığı açıkça 
belirtilmektedir. 16 Nitekim Buhari’yi şerh eden 
İbn Hacer, sözde sihri yapan Lebid b. A’sam’ın 
kız kardeşine, “Eğer Muhammed peygamber ise 
bunu bilir, değilse sihir onun aklını alır” dediğini 
kaydeder. 17

Süleyman Ateş, Kadı Iyad ve benzeri İslam 
âlimlerinin kendisine yapılan sihrin Hz. 
Peygamber’in aklına, 
kalbine, itikadına değil 
de, bedenine, dış organ-
larına tesir ettiğine dair 
iddialarını reddederek 
şöyle der:

“Elbette bu cevap tutarlı 
bir cevap değildir. Çünkü 
Buhari’de bulunduğun-
dan sağlam kabul edilen 
rivayette dahi Peygamber 
‘Kadınlarına varmadığı 
halde vardığını, yapmadığı 
şeyi yaptığını sanıyordu ve altı ay böyle sürdü’ 

15 Hz. Ayşe’nin “Peygamber büyülendi, öyle ki bir işi yapmadığı 
halde kendisine yapmış geliyordu” dediği rivayet edilmekte-
dir. Bkz. Buhari, Cizye, 14, çeşitli şekilde beş kez tekrar 
eder. 

16 Rasulullah’ın korunmuşluğunu belirten Kur’an âyetlerine 
aykırı gördüğü için Hz. Peygamber’e sihir yapıldığı rivaye-
tini Ebu Hanife (öl. 150/767) kabul etmemiştir. 

 Yine İbni Hazm (öl. 456/1064), Şafiiler’den Ebu İshak el-
Esterâbadi, Hanefiler’den Ebu Bekr Cassas (öl. 370/981) 
rivayetleri kabul etmez ve kâfirlerin uydurması olan bu 
haberleri nakledenlerin öykücüler ve cahil hadisçiler ol-
duğunu söyler. Rivayetleri kabul etmeyenlerin bir kısmı da 
bunu Yahudiler’in uydurduğunu söyler. 

 Rasulullah’ın korunmuşluğunu belirten mütevatir olan 
Kur’an’a ahad olan haberin aykırı olamayacağı, sihrin 
etkisiz kılınması için indirildiği iddia edilen Nas ve Fe-
lak sûrelerinin daha önce Mekke’de indiği, bu rivayetle 
Rasulullah’ın tüm söz ve fiillerine gölge düşeceği, daha 
önceki peygamberlerden hiçbirine yapılmadığı halde niçin 
yalnız Hz. peygamber’e yapılmış olacağı, düşmanın bir kez 
gerçekleştirdiği şeyi neden bir daha denemediği veya ger-
çekleştirmediği gibi gerekçelerle haklı olarak bu rivayetler 
reddedilmektedir. Karşı çıkan ve savunanların görüşleri, 
delilleri, kaynakları ve değerlendirmeleri için bakınız; En-
biya Yıldırım, Hadis Problemleri, 249-268, Rağbet Yayın-
ları, İstanbul, 2001; Geleneksel Hadis Yorumculuğu, 102-
106, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2007. 

17 Dr. İlyas Çelebi, a.g.e.121, Fethu’l-Bari, 21/357’den naklen. 

deniliyor. Bu, altı ay Peygamber’in hayal gör-
düğü anlamına gelir. Bu, bir beden hastalığı 
değil, hâşâ, onun akıl gücünün zayıflaması, 
işlevini yapamaması demektir. Bu esnada 
onun gelen vahiyleri zaptedememesi, başka 
şeylerle karıştırması gayet mümkündür” (Sü-
leyman Ateş, Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri, 
11/196).”18

“Bu rivayetlerin tamamına göre Lebid b. 
A’sam ya da bir başkası tarafından yapılan 
bu sihir Hz. Peygamber’e tesir etmiştir. Bu 

husus, ‘hatta kâne Rusu-
lullahi sallallahu aleyhi ve 
selleme yuhayyelu ileyhi 

ennehu kâne yef’alu’ş-şey’e 
ve ma faalehu”19 veya “hat-
ta innehu leyuhayyelu ileyhi 
ennehu yef’alu’ş-şey’e ve mâ 
faalehu”20 cümlelerindeki 
“sihirlendiği için Hz. Pey-
gamber bir şeyi yapmadığı 
halde yapmış gibi oluyordu/
sanıyordu” ifadesiyle işaret 
edilen hususa diğer bazı ri-

vayetlerde açıklık getirilmiştir. Bunlara göre 
Rasulullah’a, yapmadığı halde o işi yapıyormuş 
hayali gelen hususun, hanımlarıyla cinsel ilişki-
de bulunması olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim 
Buhari ve Ahmed b. Hanbel’in kaydettikleri-
ne göre Hz. Aişe: “Rasulullah’a sihir yapılmış-
tı. Bu durumdayken, kendisi hanımlarına cinsel 
ilişki için yaklaşmadığı halde, onlara yaklaştığı-
nı sanırdı” demiştir. Râvi Süfyan b. Uyeyne de 
“İşte bu, büyüden meydana gelebilecek rahatsız-
lığın en şiddetlisidir” demektedir. 21 Diğer bir 
rivayete göre ise, Hz. Peygamber’in bu rahat-
sızlığı yaklaşık altı ay kadar sürmüştür (Ahmed 
b. Hanbel, Müsned, 6/63).”22

“Yukarıda kaydettiğimiz rivayetlerin metnin-
de yer alan ‘hatta kâne Rasûlullahi sallallahu 

18 Ali Osman Ateş, Kur’an ve Hadislere Göre Cinler ve Büyü, 261. 

19 Buhari, Tıb, 47; Müslim, Selam, 43, İbn Mace, Tıb, 45, İbn 
Hanbel, 6/57, 96. 

20 Buhari, Tıb, 50, cizye, 14, İbn Hanbel, 6/63-64. 

21 Buhari, tıb, 49: İbn Hanbel, 6/64. 

22 Ali Osman Ateş, a.g.e.245-246. 

GÖRÜNMEZ VARLIK-
LARIN VARLIĞINI VE 
İŞLEVİNİ POZİTİVİST 
BİR ANLAYIŞLA İNKÂR 
ETMEK DOĞRU OLMA-
DIĞI GİBİ, ONLARA CA-
HİLİYE ANLAYIŞINDAKİ 

İŞLEVİ YÜKLEMEK DE 
DOĞRU DEĞİLDİR. 
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aleyhi ve selleme yuhayyelu ileyhi ennehu kâne 
yef’alu’ş-şey’e ve ma faalehu” veya “hatta innehu 
leyuhayyelu ileyhi ennehu yef’alu’ş-şey’e ve mâ 
faalehu” ve “Kâne yera ennehu ye’ti’n-nisâe ve lâ 
ye’îihinne”23 cümlelerindeki “yera-yuhayyelu-
leyuhayyelu” lafızlarının, Süleyman Ateş’in ve 
daha önceki bazı âlimlerin görüşlerinde haklı 
olduklarını ortaya koyduğu açıktır. Gerçek-
ten de hayal görme olayının akıl ve zihinle 
ilgili bir husus olduğunu tespit edebilmek 
için derin bir psikoloji ya da felsefe bilgisine 
ihtiyaç olmadığı ortadadır. Yukarıda yer alan 
rivayetlerdeki ifadelere göre güya (!!!) bir Ya-
hudi, Hz. Peygamber’e sihir yaparak, halk 
arasındaki deyimiyle onun erkekliğini bağla-
mış, hanımlarına yaklaşamamasını sağlamış-
tır. Büyü yoluyla Hz. Peygamber üzerinde 
böyle bir tesir meydana getirebildiğini doğru 
kabul etmek, kâfir ya da müşriklerin sihir 
yoluyla Hz. Peygamber üzerinde istedikleri 
etkiyi meydana getirebildikleri düşüncesine 
kapı açar, Hz. Peygamber’in iffet ve namusu-
na halel getirir, münafıklar tarafından onun 
şerefli hanımlarına yapılan zina iftiralarına 
malzeme olur. Büyü yolu ile Hz. Peygamber 
iktidarsızlaştırılabiliyordu, kendisi bu şekil-
de rahatsız olduğu için, dokuz ya da on bir 
hanımı da cinsel ihtiyaçlarını gideremiyorlar-
dı gibi birtakım iftiralara yol açar. Nitekim 
kaynaklarda Hz. Aişe’ye ve Peygamberimiz’in 
oğlu İbrahim’in annesi Mariye’ye bu tür ifti-
ralar yapıldığından bahsedilmektedir. 

Kanaatimizce, bu konuda en doğru yol, den-
geli hareket etmektir. Ne Hz. Peygamber’in 
cinsel gücünün abartılarak insanüstü boyut-
lara çıkartılmasına hizmet eden rivayetlere 
ne de onun sihir yoluyla cinsel yönden ik-
tidarsızlaştırılabileceği fikrine zemin teşkil 
eden nakillere itibar edilmelidir.”24

5- Rivayetin sahih olduğunu iddia eden ve sa-
vunanlar, bunu kanıtlamak için diğer insanlar 

23 Buhari, Tıb, 49. 

24 Ali Osman Ateş, a.g.e.261-263. En doğru yolun dengeli 
hareket etmek olduğunu belirten Ali Osman Ateş’in söyle-
diklerine katılmamak mümkün değildir. Ancak Kur’an’ın 
söylediklerine aykırılığı ve Hz. Peygamber’in hem ismetine, 
hem aile şerefine halel getiren ve vahyin korunmuşluğuna 

gibi Hz. Peygamber’in de bir insan olduğu ve 
başka insanların başına gelebilen şeylerin onun 
da başına gelebileceğini, bunu göstermek için 
de böyle bir olayın yaşandığını ve bunun bir 
eğitim öğretim olduğunu ileri sürerler. 

Halbuki bu mantığı yürütenler, haram şey-
ler ve yöntemlerle eğitim öğretimin yapıla-
mayacağını, böyle bir şeyin vahyin amacına 
aykırı olduğunu düşünmezler. sihrin haram 
olduğu, ona inanan ve yapanların kâfir ola-
cağı kesin iken, böyle bir şeyin eğitim öğre-
tim olabileceği nasıl iddia edilebilir? Bu riva-
yetleri kurtarmak için ne tür tevil ve yorum 
yapılırsa yapılsın, bu mızrak çuvala sığmaz. 
Çünkü geçici ve kısa bir zaman için de olsa, 
Hz. Peygamber’in büyülenmiş olduğunu ka-
bul etmek, yukarıdaki âyetlere, akla ve ger-
çeklere aykırıdır. 

6- Bütün bunlardan sonra Hz. Muhammed’in 
büyülendiğini anlatan rivayetlerde tutarsız-
lıklar olduğu da görülmektedir. Enbiya Yıl-
dırım bunları şöyle belirtir:

“Zervan kuyusunda saklandığı iddia edilen mus-
kayı/büyüyü çıkarmak için giden kişiler arasında 
farklılıklar bulunmaktadır. Bazı rivayetlerde mus-
kayı çıkarmak için Hz. Peygamber’in, ashabından 
bir grupla gittiği belirtilir (Buhari, Tıb, 76). Bazı-
larında Hz. Ali ve Ammar’ın birlikte gittiği belir-
tilirken (İbni Sa’d, Tabakat, 2/198), bazılarında 
Hz. Ali’nin tek başına (İbnu Ebi Şeybe, 5/435; İbni 
Hanbel, 4/367), bazılarında Ammar b. Yasir’in 
başka bir grupla (Beyhaki, Delail, 6/248), bazı-
larında ise Cubeyr b. İyas ez-Zuraki’nin gittiği 
belirtilir (İbni Sa’d, Tabakat, 2/197). Bunun yanı 
sıra bazı isimleri verilmeyen sahabilerin de gön-
derildiği rivayetler arasındadır; bazılarında isim 
vermeden sahabilerin gönderildiği belirtilir (Ne-
sai, Tahrim, 37). Ayrıca İbni Sa’d’ın verdiği bilgi-
lere göre muskayı Kays b. Mihsan ez-Zuraki çı-
karmıştır (Dipnotta, Tabakat, 2/198). İbni Hacer 
de, Cubeyr b. İyas ez-Zuraki ile Kays b. Mihsan 

gölge düşüren bu rivayetleri ahad haberler olarak eleştirip 
sağlam olmadıklarını belirttikten sonra (a.g.e., 245-252), Ali 
Osman Ateş’in dönüp sahih olduklarını söylemesi ama Hz. 
Peygamber’i etkilemediğini belirtmesi (a.g.e.263-268) hiç de 
dengeli bir tavır olmamıştır. Bu tavır, Nasreddin Hoca’nın eş-
lerinden her birine “haklısın” demesine benziyor. 
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ez-Zuraki’nin çıkardığını belirten rivayetleri uz-
laştırmak için “Kays, muskayı/büyüyü çıkarmak 
için Cubeyr’e yardım etmişti, bu nedenle çıkarma 
işi ona da nispet edilir” (Fethu’l-Bari, 10/230) 
değerlendirmesini yaparken, farklı kişilerin gitti-
ğini/gönderildiğini belirten rivayetleri kurtarmak 
için de şu değerlendirmeyi yapar:

“Bazı rivayetler, kuyuya gidenlerin hepsinin veya 
bir kısmının adını zikretmemiştir. Çeşitli adlar ve-
ren rivayetler kuyuya gidenlerin isimlerini açıkla-
maktadır, diye düşünülebilir. Keza Rasulullah’ın 
ilk önce onları gönderip ardından kendisinin 
bizzat kuyuya gittiği şeklinde yorumlanabilir” 
(Fethu’l-Bari, 10/230; Kastallani de aynı şeyleri 
aktarır, bkz. İrşadu’s-Sari, 12/564).”25

Rivayetler arasındaki çelişkiler ve İbn 
Hacer’in değerlendirmesi için de Enbiya Yıl-
dırım şöyle der:

“İbn Hacer’in değerlendirmesini iki bölümde 
ele almak gerekmektedir:

 Râvilerin muskayı çıkarmaya gidenle-A- 
rin bir kısmını zikrettikleri: Kanaatimiz-
ce bu yaklaşım yerinde değildir. Çünkü 
rivayetlerde -isimler farklı geçse de- Hz. 
Peygamber’in birini görevlendirdiği geç-
mektedir. Örneğin, Ammar b. Yasir’i -bir 
rivayette de Hz. Ali’yi- gönderdiği belir-
tilmektedir. Bu durumda, diğer insanla-
rın ekipteki insanlar olması gerekir. Oysa 
diğer rivayetlerde geçen isimler görevlen-
dirilen kimseler olarak geçmektedirler. 
Dolayısıyla görevlendirilen insan sayısı 
artmaktadır. Bu da kaç insanın işin başına 
verildiği sorusunu akla getirmektedir. 

Önce başkalarını gönderip sonra kendisi-B- 
nin gitmesi:

a- Hz. Peygamber’in kendisinin gittiğinin 
anlatıldığı rivayette başkalarının muskayı çı-
karmak için gönderildiğine dair en küçük bir 
işaret yoktur. Bilakis muskanın yerini öğre-
nen Hz. Peygamber’in bizzat kendisinin as-
habıyla birlikte gittiği geçmektedir. 

b- Hz. Peygamber muskayı çıkarmak için ken-
disi ashabıyla birlikte kuyuya gitmişse, diğer 
rivayetleri aktaran râvilerin Hz. Peygamber’in 

25 Bakınız, Enbiya Yıldırım, Geleneksel Hadis Yorumculuğu, 
102-104. Yine bakınız, Ali Osman Ateş, a.g.e.244-252. 

adam gönderdiğini söyleyip kendisinin gitme-
sini zikretmemeleri çok ilginçtir. Halbuki zik-
redilmesi gereken insan, olayın merkezindeki 
Hz. Peygamber’dir. 

c- Hz. Peygamber’in adam gönderdiğini be-
lirten rivayetlerde muskanın onlar tarafından 
alınıp getirildiği ve Hz. Peygamber’in rahat-
ladığı geçmektedir (İbn Ebi Şeybe, 5/435; 
İbn Hanbel, 4/367; Abdurrezzak, 11/14). Bu, 
önemli bir çelişki oluşturmaktadır. Madem 
muska alınıp kendisine getirildi, o halde ne 
diye kendisi gitti, sorusu akla gelmektedir. 

d- Kendisinin gittiğini belirten rivayetlerin bir 
kısmında emri üzerine muskanın çıkarıldığı 
geçerken, 26 bazısında çıkarılmadığı geçmekte-
dir. 27 Dolayısıyla bu da iki gidişi zorlaştırmak-
tadır. Çünkü başkaları muskayı getirmişse Hz. 
Peygamber’in gidip muskayı çıkarmaması telif 
edilemez bir çelişki oluşturmaktadır.”28

Birbiriyle çelişen ve ahad haber olmaktan 
öteye geçmeyen bu tür rivayetlere dayanarak 
Peygamber’in büyülendiğini söylemek açık-
ça Kur’an’ın söylediklerine, hadis kriterleri-
ne, akla ve tarihi gerçeklere aykırıdır. Onun 
için muhafazakârlık ve rivayet bağnazlığı gü-
düsüyle bu şeyleri bile bile savunanları anla-
mak mümkün değildir. Bu rivayetler hicri ilk 
yüzyıllardan günümüze kadar pek çok âlim 
tarafından eleştirilmiş ve kabul edilemez ol-
duğu belirtilmiştir. 

Genel olarak hadis kitaplarına bakış açısının 
ne olması gerektiğini ve bu tür rivayetleri ka-
bul etmenin ve savunmanın mümkün olma-
dığını Prof.Dr. Ali Osman Ateş şöyle belirtir:

“Buhari’ye, Müslim’e göre sıhhat açısından fark-
lılık arzeden bu hadislerin sahihliği üzerinde İs-
lam âlimlerinin ittifak etmeleri ya da Buhari ve 
Müslim’in Sahih’lerinde veya Kütüb-i Sitte’nin 
içinde yer alan bazı eserlerde nakledildikleri 
için bunları sahih kabul etme mecburiyetinde ol-
maları söz konusu değildir. Bu, Kütüb-i Sitte’yi 

26 “Hz. Peygamber emretti ve muska çıkarıldı” (Buhari, Edeb, 
78, no, 6063). 

27 “Hz. Aişe sordu: Muskayı çıkardınız mı? Rasulullah, hayır, 
dedi” (Buhari, Bedulhalk, 59 no, 3268, Tıb, 76, no, 5766). 

28 Enbiya Yıldırım, Geleneksel Hadis Yorumculuğu, 104-106. 
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ya da Buhari ve Müslim’in Sahih’lerdindeki tüm 
hadisleri reddetmek, onların hiçbirinin sahih ol-
madığını ileri sürmek demek de değildir. Ancak 
ortada Hz. Peygamber’in ismet sıfatına doku-
nan bir durum söz konusudur ve bu husus bu 
rivayetlerden kaynaklanmaktadır. Günümüzde 
Garanik olayı ya da Selman Rüşdi’nin Şeytan 
Âyetleri (Satanic Verses) gibi Hz. Peygamber’in 
ismetine yönelik saldırılara malzeme veren, 
Kur’an-ı Kerim üzerinde şüpheler doğmasına 
yol açan, ilhad ve küfre, ateizme, İslam’a saldırı 
için malzeme olan bu tür rivayetleri (bu konu-
da bakınız, Turan Dursun, Din Bu, 1/116-118), 
günümüz Müslümanları’nın, okuyan düşünen, 
araştırıp mukayese yapan aydınlarının, gençle-
rinin sahih kabul etmeleri beklenemez. Onlara, 
binbir sıkıntı ve zahmetle tevil ve yorumlar yap-
maya çalıştığımız, çoğunda da muhatabı tatmin 
etmediğimizi gördüğümüz bu tür rivayetlere 
dayalı bir Peygamber imajı sunmaya hakkı-
mız olmadığı açıktır. Bu konuda anlaşılmaz bir 
muhafazakârlığa da gerek olmadığı kanaatinde-
yiz. Hz. Peygamber’i ve onun ismetini, Kur’an-ı 
Kerim’i ve onun güvenilirliğini mi savunacağız, 
yoksa bu tür rivayetleri mi? Artık günümüzde 
Müslüman âlimlerin buna bir karar vermeleri 
vaktinin geçmekte olduğunu açıklamaya gerek 
yoktur. Bu görüşlerin asla hadis ve sünneti red-
detme anlamına gelmeyeceği açıktır. (…)

Bizim burada işaret etmek istediğimiz nok-
ta, geçmişte Buhari’yi, Müslim’i ya da eserleri 
Kütüb-i Sitte içerisinde yer alan Tirmizi, Ebu 
Davud, Nesai ve İbn Mace’yi tenkit eden bazı 
İslam âlimlerinin bu tenkitlerinde büsbütün 
haksız olup olmadıkları hususudur. Kur’an’a ve 
Hz. Peygamber’in ismet sıfatına aykırı düşen 
bu şekildeki rivayetlerden dolayı Kütüb-i Sitte 
müelliflerini tenkit eden bu âlimler, fikrî ve ilmî 
açıdan günümüz şartları göz önünde bulundu-
rulduğu takdirde bu tenkitlerinde pek de haksız 
sayılmazlar. Aksine bu konularda titiz davran-
malarının ne kadar yerinde olduğu açıkça orta-
ya çıkar…”29

Sonuç olarak, Muhammed Gazali’nin “Şim-
di kime inanalım, Kur’an’a mı, Buhari’ye mi? 

29 Ali Osman Ateş, a.g.e.252-254. 

bir Yahudi’nin Rasulullah’a sihir yaptığını 
nakletmiştir”30 demesine hak vermemek elde 
değildir. 

Hz. Peygamber’in Büyülendiği İddiası ve Ba-
kara 102. Âyetin Anlamı

Rasulullah’ın sihirle büyülendiğine inanan-
lar rivayeti sahih göstermek için Bakara/102. 
âyetini de anlayış veya inanışları doğrultusun-
da şu şekilde tercüme ederler ve açıklarlar:

“Şeytanların Süleyman’ın hükümdarlığı hakkın-
da söylediklerine uydular. Oysa Süleyman kâfir 
değildi ama insanlara sihri öğreten şeytanlar 
kâfir olmuşlardı. Babil’de, melek (denilen) Hârût 
ve Mârût’a bir şey indirilmemişti. Bu ikisi ‘Biz 
sadece imtihan ediyoruz, sakın inkâr etme’ de-
medikçe kimseye bir şey öğretmezlerdi. Halbuki 
bu ikisinden, koca ile karısının arasını ayıracak 
şeyler öğreniyorlardı. Oysa Allah’ın izni olma-
dıkça onlar kimseye zarar veremezlerdi. Kendi-
lerine zarar verecek, faydalı olmayacak şeyler 
öğreniyorlardı. And olsun ki, onu satın alanın 
âhiretten bir nasibi olmadığını biliyorlardı. Ken-
dilerini karşılığında sattıkları şeyin ne kötü ol-
duğunu keşke bilselerdi!” (Bakara 2/102). 

Halbuki âyetin doğru çevirisinin şöyle olması 
gerekir: “Süleyman’ın hükümdarlığı hakkında 
şeytanların/Yahudiler’in söylediklerine uydular. 
Oysa Süleyman kâfir olmadı ama insanlara sih-
ri öğreten şeytanlar/Yahudiler kâfir olmuşlardı. 
Babil’de, melek Hârût ve Mârût’a bir şey indi-
rilmemişti ki ikisi ‘Biz sadece imtihan ediyoruz, 
sakın inkâr etme’ desinler ve karı ile kocanın 
arasını ayıran şeyi insanlar onlardan öğrensin-
ler. Zaten Allah’ın izni olmadıkça onlar kimseye 
zarar veremezler. (Yahudiler) kendilerine zarar 
verecek, faydalı olmayacak şeyler öğreniyorlar-
dı. And olsun ki, onu satın alanın âhirette bir 
nasibinin olmadığını biliyorlardı. Kendilerini 
karşılığında sattıkları/mahvettikleri şeyin ne 
kötü olduğunu keşke bilselerdi!” 

Zaten bu anlayış, âyetin öteden beri “İnsanla-
ra sihri ve Babil’de Hârût ve Mârût’a indirileni 

30 Muhammed Gazali, Nebevi Sünnet, 292, Ahmet Keleş, 
Hadislerin Kur’an’a Arzı, s. 244’ten naklen. 
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öğretiyorlar” şeklinde çevrilmesine de aykı-
rıdır. Çünkü bu durumda bir yanda “sihir”, 
diğer yanda “Hârût ve Mârût’a indirilen” iki 
şey öğretilmiş olmakta ve bunlar birbirine at-
fedilmekte/bağlanmaktadır. Bu durumda si-
hir ve Hârût ve Mârût’a indirilen şeylerin farklı 
olması, Hârût ve Mârût’un kimseye bir şey 
öğretmemesi, insanların karı kocayı birbirin-
den ayıran şeyi onlardan öğrenmemesi, dola-
yısıyla öğretecekleri şey konusunda insanları 
uyarmaması ve küfürden sakındırmaması ge-
rekir ki geleneksel hemen bütün çevirilerde 
ve tefsirlerde bunun aksi yapılmakta ve hem 
şeytanların, hem Hârût ve Mârût’un insanla-
ra sihir öğrettiği, fitne oldukları ve insanları 
sihir konusunda küfürden sakındırdıkları 
anlatılmaktadır. Onun için âyetin geleneksel 
anlamda yapılan çevirisi de doğru değildir. 

Diğer taraftan, bu anlayışla yapılan çeviride 
mantık tutarsızlığı da bulunmaktadır. Çünkü 
küfür olduğu ve onu yapanların âhirette pay-
larının olmadığı/mahvolacağı belirtildiği hal-
de sözde melek olan Hârût ve Mârût’un sihir 
öğretirken insanlara, “Biz bir fitneyiz, sakın 
(sihir yaparak) kâfir olma” demelerinin hiç-
bir mantığı yoktur. Hem küfür olduğu söy-
lenecek, hem yapanların kâfir olup âhirette 
mahvolacakları söylenip yasaklanacak hem 
de insanlara öğretilecek! Bu apaçık bir çeliş-
kidir. Çünkü ister küfür olsun, ister olmasın, 
öğretilen şey, uygulanmak için öğretilmekte 
ve öğrenilmektedir. Uygulanmak için öğre-
tilmeyecek ve öğrenilmeyecekse, o zaman 
neden öğretilsin ve öğrenilsin ki?!

Kaldı ki bu rivayetleri savunmak için argü-
manlar geliştirilirken, diğer yandan ulema 
sihir yapmanın ve öğretmenin küfür oldu-
ğunu söylediği gibi, sihir yapan kişinin tıpkı 
mürted gibi öldürülmesi gerektiğini de söy-
lemektedir. Yani buna göre sözde sakındır-
mak için de olsa sihir öğreten Hârût ve Mârût 
meleklerini öldürmek gerekmektedir. Mesela 
Ebu Hanife, Malik ve Ahmed b. Hanbel, “Si-
hir öğrendiği ve yaptığı için sihirbaz tevbe etme-
si istenmeden öldürülür. Çünkü kâfir olmuştur” 
derken, Şafiiler ve Zahiriler, “Büyüleyen sözler 

veya işler küfür ise, sihirbaz mürted kâfir olur ve 
tevbe etmediği takdirde mürted olarak öldürülür, 
ama bu sözler veya işler küfür değilse sihirbaz 
sadece isyankâr/büyük günah işlemiş olup kâfir 
olmadığı için öldürülmez” demektedir. 31 

Oysa âyetteki “ve mâ yuallimâni min ehadin 
hatta yekûla innemâ nahnu fitnetun fe lâ tekfur” 
ifadesi, tıpkı “mâ yahrucani ile’l-berdi hatta 
yemrada” (soğuğa çıkmıyorlar ki hastalansın-
lar) formunda bir ifade olup söz konusu iki 
kişinin soğuğa çıkmadıkları için hastalanma-
larının da söz konusu olmadığını belirttiği 
gibi, iddia edilen Hârût ve Mârût da kimseye 
bir şey öğretmiyorlar ki ‘biz şöyleyiz, böyle-
yiz’ demiş olsunlar. 

Ama rivayet, Kur’an’ın söylediği doğrultuda 
anlaşılacağı yerde, din anlayışının altı üstüne 
getirilerek Kur’an, rivayetin söylediği doğ-
rultuda anlaşılınca, âyetin çevirisi ve açıkla-
ması da ona göre tersyüz edilmektedir. Yani 
Kur’an’ın anlamı rivayetlerle yönlendirilmek-
te ve onlar Kur’an’a değil, Kur’an rivayetlere 
uydurulmaktadır. Bütün bunlar yapılırken 
de Allah’ın haram ettiği ve yapanları hem 
Allah’ın hem Peygamber’in kâfir saydığı32 ve 

31 Seyyid Sâbık, a.g.e.2/462-463. 

32 Bakara/102. âyeti büyü ile uğraşmayı küfür olarak nite-
lediği ve büyü ile uğraşanların âhirette mahvolacaklarını 
belirttiği gibi, Hz. Peygamber de helak eden büyük gü-
nahlar arasında büyüyü de sayarak kişiyi helak ettiğini, 
büyü yapan kişinin Allah’a ortak koşmuş olacağını (Nesai, 
Tahrim, 19/4076), büyüye inanan ve doğruluğunu tasdik 
edenlerin cennete giremeyeceklerini (Tirmizi, Hudud, 
27/1460) bildirmiştir. Büyünün, kişiyi neden kâfir yaptığı-
nı ve âhirette nasipsiz bıraktığını Mustafa İslamoğlu şöyle 
belirtir:

 “Sihri küfürle eşdeğer kılan şey, insanların onda bizatihi güç 
vehmetmeleridir. Bir üstteki cümle ile bu cümle arasında ger-
çekte hiçbir çelişki yoktur. Kişi ile eşinin arasını açan, sihrin 
bizzat kendisinden kaynaklanan bir güç değil, sihre muhatap 
olan kimse ya da kimselerin cehalet, zayıf kişilik ve vehimle-
rinden kaynaklanan zaaflarıdır” (Hayat Kitabı Kur’an, Ge-
rekçeli Meal-Tefsir, Bakara/102. âyetle ilgili 9. not, Düşün 
Yayınları, İstanbul, 2008). 

 İslamoğlu’nun da belirttiği gibi Kur’an’dan âyetler veya bazı 
dualar okunarak insanların hastalıklarının tedavi edilme-
sinde de etki, direkt bu âyetlerin veya duaların değil, has-
ta psikolojilerin buna önceden inanması veya şartlanmış 
olmasıdır. Kur’an yerine başka şeyler de okunsaydı veya 
her türlü şeytani yollara başvurulsaydı o şekilde düşünen, 
inanan veya şartlanmış olan kişiler üzerinde aynı etki mey-
dana gelirdi. Nitekim Kur’an değil de, dindışı başka şeyler 
okunduğunda veya telkin edildiğinde de aynı şekilde etki-
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âhirette33hiçbir paylarının/kurtuluşun olma-
dığı bir şeyi değerli meleklerin insanlara na-
sıl öğretecekleri hiç akla getirilmez.33

Bakara 102. Âyetle Verilen Mesaj

Kur’an’ın Sebe’ 34/12-14. âyetlerinden ve 
Tevrat’ın bu konuda anlattıklarından34 öğ-

nin olduğu ve insanların iyileştiklerini söylediği görülür. 
Hatta muska ile tedavi için başvuran kişilere bazılarının âyet 
yahut dua yerine anlamsız yahut ilgisiz, hatta hakaret şeyler 
yazdığı halde bu inanç veya şartlanma ile gelen hastaların 
iyileştiklerini anlatanları çok duymuşuzdur. Bunun en yay-
gın örneklerinden biri, bilinen meditasyon seansları ve psi-
kologların psikolojik hastalara yaptıkları telkinler ve tedavi 
şekilleridir. 

 İnsanların bedensel hastalıklarının tedavi edilmesi için 
Kur’an’ın okunmasının/kullanılmasının “gönüllerde olan has-
talıklara şifa olduğu”, Yunus 10/57, İsra 17/82, Fussilet 41/44 
âyetlerine aykırı olup Kur’an’ın hidayet olma işlevinden sap-
tırılarak başka işler için kullanılmasına veya ekmek teknesi 
gibi görülmesine sebep olduğundan, yanlış ve sakıncalıdır. 

33 Hz. Peygamber’e sihir yapıldığı rivayetini kurtarmak için 
savunanlar, Bakara 2/102 âyetini de sakat anlayışları doğ-
rultusunda çevirirler ve meleklerin küfür ve haram olan 
sihri insanlara öğrettiklerini söylerken bir de İsrailiyat 
masallarından, kimi inandığı için kimi de eleştirmek için 
İslami kaynakların naklettiği şu olayı anlatırlar:

 “Melekler, insanın halife olarak yaratılmasına ve üstün ol-
masına itiraz etmişler. Allah, içindeki şehvete karşı insan 
kendini koruduğu için üstün kılındığını söylemiş, onlar da 
“Bize de şehvet versen biz de kendimizi koruruz” demişler 
ve bu sınavdan geçirmesi için aralarından Hârût ve Mârût 
adında iki melek seçmişler, Allah ikisine şehvet vermiş, yer 
yüzüne indirmiş ve haram işlemekten sakındırmış, ikisi 
Babil şehrine inmişler ve Allah’a ibadet etmişler, o sırada 
çok güzel bir kadın görmüşler ve ikisi de ona vurulmuş, 
elde etmeye çalışmış, ama kadın başta onlara teslim olma-
mış, bunun için puta tapmak, masum bir çocuğu öldür-
mek veya içki içmek suçlarından birini işlemelerini şart 
koşmuş, onlar da puta tapmanın küfür, masum çocuğu 
öldürmenin büyük cinayet, ama içki içmenin küçük gü-
nah olduğunu düşünmüşler ve bunu tercih etmişler, ama 
içki içince sarhoş olup çocuğu da öldürmüşler, puta da 
tapmışlar ve kadınla da zina etmişler, o da kendisiyle göğe 
yükseldikleri İsm-i Azam’ı onlardan almış ve göğe yüksel-
miş, ama Allah daha yolda iken onu gökte Zühre yıldızına 
çevirmiş, bu suçları işledikleri için de Hârût ve Mârût’a 
kızmış, dünya ve âhiret azabı arasında tercih yapmalarını 
söylemiş, onlar da kıyamete kadar biter ümidiyle dünya 
azabını seçmişler, bunun üzerine Babil’de yerle gök arasın-
da başaşağı asılmış ve kıyamete kadar hâlâ orada asılı du-
rur, insanlara sihir öğretirlermiş, Babil’de sihir öğrenmek 
isteyenler onlara gider öğrenirmiş!” (Taberi, Tefsir, 2/427-
435, Suyuti, ed-Durru’l-Mensur, 1/238-249, İbni Kesir, 
Tefsiru’l-Kur’ani’l-Azim, 1/138-142, İbn Hanbel, Müsned, 
9/29-34, hadis no 6178’den naklen Salah Abdulfettah el-
Halidi, Maa Kısasi’s-Sabikin fi’l-Kur’an, 3/13-14, Daru’l-
Kalem, Şam, 1989. (Kur’an Öyküleri, III/10-12, çeviri, 
Prof.Dr. İbrahim Sarmış, Kitap Dünyası, Konya, 2005). 

34 “Buradakiler insan şeytanlarıdır. Zira hem âyette bunların 
insanlara öğrettikleri ve dolayısıyla insanlarla haşir ne-
şir oldukları, hem de kâfir oldukları ifade ediliyor. Eğer 
cin şeytanı olsaydı, onlar zaten kâfir olduğu için böyle 

rendiğimize göre muhalif olan yahudiler 
Hz. Süleyman’ın emrinde esir gibi çalışmış 
ve onun istediği şeyleri yapmışlardır. Onun 
emrinde esir gibi çalışmak zorlarına gitmiş 
ve büyük bir imparatorluğa sahip olması-
nı Allah’ın vergisi35 olarak değil, şeytanlar 
ve sihir yolu ile olduğunu, şeytanların da 
Yahudiler’in Babil esareti sırasında Hârût ve 
Mârût denilen iki melekten (!) sihri öğren-
diklerini, çünkü bu iki meleğin insanları sih-
rin kötülüğünden korumak için onlara sihir 
öğrettiklerini, bu bilgileri içeren bir kitabın 
da Hz. Süleyman’ın tahtının altında saklı ol-
duğunu uydurup yaymışlardır. 

Hz. Peygamber’in Medine’ye hicret etmesinin 
öncesinde şehirde Yahudilerin nüfuzu azalmış 
ve Arap nüfusun çoğunluğunu oluşturan Evs 
ve Hazrec kabileleri dizginleri ellerine almış 
bulunuyordu. İki kabile de aralarındaki çe-
kişmeyi bitirmesi ve Yahudiler’e karşı destek 
olması için Müslümanlar’ın ve ardından Hz. 
Peygamber’in Medine’ye hicret etmesini onay-
lamışlardı. Yahudiler de kitap sahibi olmaları 
gerekçesiyle Peygamber’in kendilerinden yana 
tavır takınacağını düşünerek onunla işbirliği-
ne gitmişlerdi. 

Böyle bir ortamda Hz. Peygamber Medine’ye 
hicret edince oradaki kesimlerle Medine Ve-
sikası olarak bilinen bir savunma ve işbir-
liği anlaşması imzalamıştır. Yahudiler, Evs 
ve Hazrec’in dizginleri ellerine aldıklarını 
gördükleri için Hz. Peygamber ile böyle bir 
vesikayı imzalamayı kabullenmişlerdi. Bu 
anlaşmaya göre Yahudiler, bir problem çık-
ması durumunda Rasulullah’ın hakemliğini 

bir vurguya gerek kalmazdı. Hz. Süleyman’ın peygam-
ber değil büyücü olduğu iftirasını Medine’deki Yahudiler 
dillendiriyordu”(Mustafa İslamoğlu, Hayat Kitabı Kur’an, 
Gerekçeli Meal-Tefsir, 22, Bakara/102. âyetle ilgili 2. dip-
not, Düşün Yayınları, İstanbul, 2008). 

 Tevrat’ın anlattıklarına göre, Hz. Süleyman’ın emrinde 
istemeyerek çalışanlar ona muhalif olup işlerinde uzman 
olan Yahudiler’dir. Bilgi için bakınız: I. Krallar, 5/13-18, 
12/4, 10-11, 14/25-26, Hz. Süleyman mabedi, kendi sa-
rayını ve Kur’an’ın (Sebe’ 34/12-14) ve (Tevrat, Krallar, 7. 
bap) saydığı diğer işleri/şeyleri yaptırmak için bunları ça-
lıştırmıştır (I. Krallar, 5/13-18). 

35 Hz. Süleyman yüce Allah’tan istemiş, o da kendisine bu 
mülkü vermiştir. Bakınız: 38 Sâd/35-39. 
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kabul edecek ve düşman saldırısına karşı 
şehri birlikte savunacaklardı. Ama İslam’ı 
kabul eden Evs ve Hazrec kabilelerinin 
katılmasıyla Müslümanlar’ın güçlendiğini 
ve dizginleri ellerine aldıklarını görünce 
Medine’deki Yahudi kabileleri verdikle-
ri sözü çiğnediler ve yaptıkları anlaşmayı 
görmezden geldiler. Bir yandan bu şekil-
de davranırken, diğer yandan da kavimle-
riyle öğünür, üstün ve seçilmiş bir kavim 
olduklarını, Allah’ın oğulları ve sevgilileri 
sayıldıklarını iddia ederek geçmişlerini sa-
vunur ve Rasulullah’a düşmanlık yapar du-
rurlardı. Nasıl olsa Allah bizdendir veya biz 
onun oğulları ve sevgilileri olduğumuz için 
Muhammed’i ve onunla beraber olanları 
önünde sonunda dize getireceklerini düşü-
nürlerdi. Yüce Allah, Bakara Sûresi’ndeki 
bu âyetlerle bu şekilde davranmanın 
Yahudiler’in genel tavrı olduğunu, nitekim 
Hz. Süleyman’ı da çekemeyerek ona karşı 
böyle bir hıyanet içinde olduklarını, ama en 
sonunda hep hezimete uğradıklarını anlata-
rak Hz. Peygamber’i aydınlatır, teselli eder 
ve aynı şekilde Yahudiler’in yenileceklerini 
belirtir. (Bakınız: Bakara 2/99-102). 

“Hz. Süleyman’ın putlara taptığı hikâyesinin 
aslı, onun sihirbaz olarak görülmesidir. Yö-
neticiliğini yaptığı İsrailoğulları onun yö-
netimi sırasında ülkelerinin siyasette, sa-
natta, ilimde ve hikmette ulaştığı noktaya 
sihir sayesinde ulaştığını düşünüyorlardı. 
Medine Yahudileri, “Muhammed’in işine 
bakın! Doğruyu yanlışı birbirine karıştırı-
yor, Süleyman’ı peygamberler arasında anı-
yor. Oysa o, rüzgâra binen bir büyücüydü” 
demişlerdi.”36

Yüce Allah, Hz. Süleyman’ın boyun eğmeyen 
ve hakkında iftira ve söylenti yayanlardan 
uzak olduğunu, Süleyman’ın değil, şeytan 
işi olan sihri öğreten Yahudiler’in kâfir oldu-
ğunu ve bunların onların yaydıkları şeylere 
uyduğunu, Babil’de Hârût ve Mârût diye iki 
meleğin bulunmadığını ve sözde bu iki ki-
şiye böyle bir şeyin inmediğini, bunların da 

36 Mustafa İslamoğlu, a.g.e., Bakara 102. âyetle ilgili 4. not. 

karı kocanın arasını ayıracak sihri kimseye 
öğretmediklerini belirtmektedir. 37 

Bilindiği gibi, Kur’an’ın geçmiş toplumlar 
ve peygamberlerle ilgili anlattığı öyküler/
kıssalar, Hz. Peygamber’e, Müslümanlar’a ve 
muhaliflerine mesaj vermek içindir. Bakara 
102. âyette Hz. Süleyman için iddia edilen 
sihir olayının doğru olmadığı ve Yahudiler’in 
Hz. Süleyman’a zarar vermek için yaptık-
ları girişimlerin başarısız kaldığı gibi, Hz. 
Muhammed’e zarar vermek için yapacakları 
girişimlerin de başarısız kalacağı mesajı ve-
rilmektedir. Hz. Süleyman’ı çekemeyen ve 
sihir iftiralarıyla komplo kuran Yahudiler’in 
emelleri kursaklarında kaldığı gibi, Hz. 
Muhammed’e kurdukları komploların da 
boşa çıkacağı ve emellerinin kursaklarında 
kalacağı uyarısı yapılmaktadır. Onun için 
Hz. Peygamber’e sihir yapıldığını kanıtlamak 
amacıyla delil olarak gösterilen Bakara/102. 
âyetin anlattığı öykü, sihir yapıldığını savu-
nanların lehine değil, aleyhine delildir. 

37 Tevrat ve türevlerinde ve İsrailoğulları’nın hayatında sih-
rin ne büyük bir yer tuttuğu ve bundan alıkoymak için 
Tevrat’ın yapanları putperestler gibi kâfir saydığına ilişkin 
bakınız: Mustafa İslamoğlu, Bakara/102. âyetle ilgili 3, 4, 
5. notlar. 
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Nübüvvet düşüncesi insanlık tarihi bo-
yunca merkezî bir öneme sahip olagelmiştir. 
İnsanlar arasından birilerinin, aşkın bir var-
lık olan Tanrı’dan mesaj getirdiklerini iddia 
etmeleri, onlara hemcinsleri arasında farklı 
bir avantaj sağlamıştır. Bu avantajlı durum 
nedeniyle her dönemde hakiki peygamber-
ler yanında peygamberlik iddiasında bulu-
nan sahtekârlar da (mütenebbiler) ortaya 
çıkabilmiştir. “Nübüvvet, iddia sahiplerine 
neden avantaj sağlamaktadır, onları farklı 
kılan hususlar nelerdir, sahici olanını sahte-
sinden ayırt etmenin yöntemleri nelerdir?” 
şeklindeki sorulara muhatap olma yanın-
da, nübüvvetin varlık ve imkânı da zaman 
zaman sorgulanmış; kimileri aşkın varlıkla 
temas kurmanın yegâne yolunun nübüvvet 
olmadığını savunurken, kimileri de böyle 
bir temasın bizzat kendisinin mümkün ve 
gerekli olmadığını ileri sürmüşlerdir. Nü-
büvvetin imkânı, gerekliliği ve bunun Allah 
ile kul arasında cereyan edişi çerçevesinde 
de önemli görüşler ortaya atılmıştır. 

Söz konusu tartışmalar zaman zaman din-
darlarla dine inanmayanlar, zaman zaman 
da dindarların kendi aralarında geçmiştir. 
Müminler ile inkârcılar arasında daha çok 
nübüvvetin ontolojik varlığı, imkânı ve ge-
rekliliği üzerinde tartışmalar yapılmıştır. 
Müminlerin kendi aralarında ise nübüvve-
tin mahiyeti, devamı, vasıfları gibi nispe-
ten detaylar etrafında farklı görüşler ortaya 
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atılmıştır. Dolayısıyla söz konusu tartışmalar 
nübüvvetin varlık ve mahiyetini konu edin-
dikleri gibi, onun derecelendirilmesi ve sona 
ermesi, son nebiden sonra farklı bir formda 
devam edip etmediği üzerine yoğunlaşmış-
tır. Bu çalışmamızda bahse konu sorulara 
Müslüman âlimlerin Kur’an ve sünnetin reh-
berliğinde verdikleri cevaplar üzerinde du-
rulacaktır. 

1. Nübüvvetin Tanımı ve Mahiyeti

Nübüvvet, Arapça’da “haber vermek” anla-
mına gelen n. b. e. (n. b. v.) kök fiilinden türe-
miş bir mastardır. Dinî literatürde “Allah’tan 
alınan vahyin insanlara tebliğ edilmesi” an-
lamında kullanılmakta-
dır. Nübüvvet terimi ile 
yakın anlam ifade eden 
risâlet kelimesi, zaman 
zaman aynı anlamda kul-
lanılmakla beraber, arala-
rındaki ince farka dikkat 
çekenler de eksik olma-
mıştır. 

İlk dönemlerde yazılan 
kelâm eserlerinde ge-
nelde nübüvvetle risâlet 
eş anlamlı olarak kulla-
nılmış, nübüvvet tabiri daha çok ön plana 
çıkarılarak tartışmalar bunun etrafında sür-
dürülmüştür. 1 Bu durum nübüvvet kavra-
mının risâlet kavramından daha kapsamlı 
olmasından kaynaklanmış olabilir. Ancak 
daha sonraları tanımlamalar yapılırken iki-
si arasındaki farka dikkat çekilmiştir. Buna 
göre resûl, yeni bir şeriat getirerek insan-
lara tebliğ etme yükümlülüğünü üstlenen 
peygamber, nebi ise yeni bir şeriat ve tebliğ 
yükümlülüğü bulunmayan peygamber anla-
mında kullanılmıştır. Bu iki tabir Kur’an’da 
zaman zaman eş anlamlı gibi kullanılmakla 
beraber, aralarındaki farka işaret eden âyetler 
de bulunmaktadır. Söz gelimi “senden önce 

1 Geniş bilgi için örnek olarak bkz. Matüridî, Ebû Mansûr, 
Kitâbü’t-Tevhîd Tercümesi (Ter. Bekir Topaloğlu), Ankara 2002, 
s. 221 vd. ; Sâbûnî, Nureddin, Matürîdiyye Akaidi (Trc. Be-
kir Topaloğlu), Ankara 2005, s. 103; Nesefî, Ebû’l-Muîn, 
Tabsiratu’l-Edille (thk. Hüseyin Atay, Şaban Ali Düzgün), Anka-
ra 2003, II 1 vd. 

ne bir nebi, ne de bir rasûl göndermedik ki 
o bir temennide bulunduğunda”2 âyeti iki-
sinin farklı anlamlar ihtiva ettiğine delalet 
etmektedir. Buna göre Nebi, kendisinden 
daha önce gelmiş olan bir peygamberin şe-
riatını tebliğ eden peygamber, Rasûl ise yeni 
bir şeriatle gönderilen peygamber anlamında 
kullanılmıştır. 3 Bilindiği gibi Türkçe’de daha 
çok her ikisi yerine Farsça kökenli “haber 
veren” anlamında “peygamber” tabiri kulla-
nılmaktadır. 

İslâm uleması, filozofların aksine nübüvve-
tin ilahî bir lütuf olduğunu kabul etmekte 
ve bunun, insanın bedenî ve ruhî durumu 

ile ilgisi olmadığını dü-
şünmektedirler. Filozof-
ların, nübüvvetin kesbî 

olduğuna dair görüşlerini 
ise eleştirerek, onun “ta-
mamen Allah’ın bir lütfu 
olduğunu ve kullarından 
dilediğini seçmesi şeklin-
de cereyan ettiğini” belirt-
mektedirler. 4 Matürîdî, 
“Peygamberleri onlara de-
diler ki: ‘(Evet) biz sizin 
gibi bir insandan başkası 

değiliz. Fakat Allah nimetini kullarından 
dilediğine lütfeder. Allah’ın izni olmadan 
bizim size bir delil getirmemize imkân yok-
tur. Müminler ancak Allah’a dayansınlar’”5 
âyetinin tefsirinde; bu âyetin, batınîlerin 
nübüvvetin beşerî cevherde bulunduğuna 
dair iddiaları ile Mûtezile’nin Allah’ın an-
cak risâlete müstahak olanı peygamber ola-
rak seçeceği iddialarını boşa çıkardığını ve 
nübüvvetin, salt Allah’ın lütuf ve keremiyle 
seçtiği kullarına tahsis edildiğini ifade et-
mektedir. 6 Eş’arî nübüvvetin kesbî olmadığı 

2 Hac 22/52. 

3 Topaloğlu, Bekir vd., İslâm’da İnanç Esasları, İstanbul 2002, s. 
164. 

4 İbn Ebû Şerif, Kitabu’l-Müsamere (İbnü’l-Hümam’ın el-Müsayere 
isimli eserinin şerhi), İstanbul b. t. y., s. 191; Teftazânî, a.g.e., s. 
294-295; Yavuz, Yusuf Şevki, “Nübüvvet”, DİA, XXXIII 281. 

5 İbrahim 14/11. 

6 Matürîdî, Ebû Mansûr, Te’vîlâtü’l-Kur’ân (nşr. Bekir Topaloğlu), 
İstanbul 2006, VII 469. Matüridî’nin nakline göre Mûtezile, 
risâletin müstehak olana verildiğini belirtmektedir. Ancak 

NEBİ, KENDİSİNDEN 
DAHA ÖNCE GELMİŞ 
OLAN BİR PEYGAMBE-
RİN ŞERİATINI TEB-

LİĞ EDEN PEYGAMBER, 
RASÛL İSE YENİ BİR ŞE-
RİATLE GÖNDERİLEN 

PEYGAMBER ANLAMIN-
DA KULLANILMIŞTIR. 
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gibi her hangi bir sebebe de dayanmadığı-
nı, mahza Allah’ın lütuf ve ikramı olduğunu 
kaydetmektedir. 7

Peygamberlik görevi Yüce Allah’ın kullarına 
olan merhametinden dolayı ilk insan olan 
Âdem (as) ile başlamış, 8 Hz. Muhammed 
(s) ile son bulmuştur. Başta, “Muhammed, 
sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değil-
dir. Fakat o, Allah’ın Resulü ve peygamber-
lerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla 
bilendir”9 âyeti olmak 
üzere, “Benden sonra 
nebi de yoktur, rasûl de 
yoktur”10 gibi hadislerde 
de11 açıkça belirtilen ifa-
deleri esas alan akaid ve 
kelâm âlimleri peygam-
berliğin hem nübüvvet 
hem de risâlet olarak Hz. 
Muhammed’le son bul-
duğu hükmü üzerinde 
ittifak halindedirler. Bu 
durum, İslâm akaidinin 
temel prensipleri arasında anılarak önemine 
işaret edilmektedir. Bu inanca karşı birtakım 

Kadı Abdülcebbar (ö. 415/1025) hocalarından risâletin değil, 
nübüvvetin müstehak olana verileceği haberini nakletmekte-
dir. Buna göre risâleti kabul eden zat, onun gereklerini yerine 
getirme, sıkıntılarına sabretme gibi hususları kabullendiğinden 
bu yüce mertebeye hak kazanır. Bu değerlendirme nübüvvete 
“rif’at” anlamının verilmesine bağlı olarak yapılmaktadır. Geniş 
bilgi için bkz. Kadı Abdülcebbar, el-Mugni fî ebvâbi’t-tevhid ve’l-
adl (tah. Muhammed el-Hudayr vd.), Kahire 1385/1965, XV, 
16. 

7 İbn Fûrek, Ebû Bekir, Mücerredü Makalâti’ş-Şeyh Ebi’l-Hasen 
el-Eş’arî (nşr. Daniel Gimaret) Beyrut 1986, s. 175. Teftazânî, 
Mutezile ve filozofların görüşlerini de naklettikten sonra 
kelâmcıların genel olarak nübüvvetin Allah’ın rahmet ve lütfu 
olduğu, bunun Allah için bir zorunluluk olmadığı, peygamber 
olan zatın buna istihkakı olması veya sebep ve şartların bir ara-
ya gelmesiyle alakası olmadığını ifade etmektedir. Teftazânî, 
a.g.e., V 8. 

8 Her ne kadar Kur’an’da Hz. Âdem’in nebi ya da resûl olduğu-
na dair açık bir ifade yok ise de, Âdem’in Rabb’inden vahiy 
(kelimât) aldığını belirten âyet (el-Bakara 2/37) gibi peygam-
berlik ve sorumluluğa işaret eden âyetlerden anlaşılacağı gibi, 
İslâm uleması arasındaki hâkim kanaat Âdem’in ilk peygamber 
olduğu doğrultusundadır. Geniş bilgi için bkz. Bolay, Süleyman 
Hayri, “Âdem”, DİA, İstanbul 1988, I 359. 

9 Ahzab 33/40. 

10 Nisabûrî, Muhammed Hâkim, el-Müstedrek ale’s-Sahihayn, Ri-
yad 1968, IX 369. 

11 Buharî, Menakıb, 18, Enbiya 50, Edeb 109, Tefsir 17/5; Müslim, 
İmare, 44; Fedailu’s-sahabe, 30, İman 327; Tirmizî, Menakıb, 
20. 

görüşler çıkmış ise de, bu tür görüş sahipleri 
istikametten uzaklaşmış kişiler olarak değer-
lendirilmektedirler. 12 Abdülkahir el-Bağdâdî 
(ö. 429/1037), Hz. Peygamber’in “kendisin-
den sonra nebi gelmeyeceğine” dair verdiği 
haberlerin tevatür derecesine ulaştığını belir-
terek, Hz. Muhammed’in son peygamber ol-
duğunu kabul etmemenin Kur’an ve sünne-
tin hücciyetini reddetmek olduğunu, bunu 
yapanın da kâfir olacağını belirtmektedir. 13 

Bununla beraber kelâm 
âlimleri kıyamete kadar 
Hz. Muhammed’in şera-

itinin nesh edilemeyece-
ğini, bunun evrensel (bü-
tün insanlığı kapsayıcı) 
olduğunu ve kendisinden 
önceki tüm şeraitleri nesh 
ettiğini belirtmektedirler. 
Ayrıca peygamberlerin nü-
büvvetinin, onların haya-
tıyla sınırlı olmadığı, aksi-
ne ölümlerinden sonra da 

nübüvvetlerinin devam ettiği, ölümlerinin 
uyku hükmünde olduğu ifade edilmektedir. 
Kelâmcıların nübüvvetin devamından kastı, 
nebi olan bir zatın nübüvvetinin, onun ha-
yatıyla sınırlı olmadığı şeklindedir. Bununla 
peygamber olan zatın vefatının onun maka-
mına herhangi bir nâkısa getirmeyeceği ger-
çeğine işaret edilmektedir. Hz. Muhammed’in 
son nebi ve son rasûl olması konusunda her-
hangi bir ihtilafa yer verilmemektedir. 

Şia’da nübüvvetin sona erdiği düşüncesi-
ne rağmen imamet kanalıyla birtakım ilahî 
bilgilerin alındığı kabul edilmektedir. Ehl-i 
sünnet uleması tarafından reddedilen bu an-
layışa göre imamet, nübüvvetten tevarüs ede-
rek devam etmektedir. Aynı şekilde Hâkim 
et-Tirmizî’den itibaren İslâm dünyasında bir 
kısım sûfilerin ileri sürdüğü hatm-i velâyet 
teorisi, velâyetin nübüvvetin bâtını olduğu 
varsayımı üzerine bina edilmiştir. Buna göre 

12 Yurdagür, Metin, “Hatm-i nübüvvet”, DİA, İstanbul 1997, XVI 
477 vd. 

13 Bağdâdî, Abdülkahir, Kitabu Usuli’d-Din (Tah. Lecnetu İhya’t-
Turasi’l-Arabî), Beyrut 1401/1981, s. 163. 

İSLÂM ULEMASI, FİLO-
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BÜVVETİN İLAHÎ BİR 
LÜTUF OLDUĞUNU 

KABUL ETMEKTE VE BU-
NUN, İNSANIN BEDENÎ 
VE RUHÎ DURUMU İLE 
İLGİSİ OLMADIĞINI 
DÜŞÜNMEKTEDİR. 
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nübüvvet, zahirî dini hükümleri haber ver-
mek, bâtınî olan velâyet ise bunu yaşamaktır. 
14∗ Ancak başlangıçta masum gibi görünen 
bu teoriler, daha sonraları İslâm dünyasında 
peygamberlik iddiasında bulunan birçok şa-
hıs ve grubun ortaya çıkmasına yol açmıştır. 
Babîlik, Bahâilik, Kadiyanilik gibi akımlar bu 
tür oluşumlara örnek olarak gösterilebilir. 

2. Nübüvvetin İmkânı ve Gerekliliği

Âlimler, nübüvvetin ge-
rekliliği kadar imkânı 
üzerinde de durmakta-
dırlar. Özellikle farklı kül-
türlerle karşılaşma sonu-
cu nübüvveti inkâr eden 
zümrelere reddiyeler yazı-
lırken, nübüvvetin imkânı 
konusu ele alınmaktadır. 
Modern çağda bu konu 
daha da önem kazanarak 
kelâm eserlerinde daha 
belirgin bir yer teşkil et-
mektedir. Kelâmcılar nü-
büvvetin imkânını; biri ilâhî, diğeri beşerî 
olmak üzere iki açıdan değerlendirmişlerdir: 
İlahî açıdan bakıldığında; ekmel varlık olan 
Allah’ın irade ve kelâm gibi sıfatları vardır. 
Bu sıfatlar olmaksızın ekmel varlık olması 
düşünülemez. Aynı şekilde bu sıfatlara sahip 
olan varlığın söz konusu sıfatlarının tecel-
li ve tezahür etmesi gerekir ki, bu da ancak 
nübüvvet vasıtasıyla mümkündür. Beşerî açı 
ise rüya, keşf ve ilham yollarıyla sınırlandırıl-
maktadır. Buna göre daha üstün kabiliyet ve 
vasıflara sahip olan insanların gayb âlemiyle 
irtibata geçmesi ve oradan akıl ve duyular-
la elde edilmesi mümkün olmayan birtakım 
bilgileri elde etmeleri mümkündür. Aynı şe-
kilde salih amel ve riyazet yoluyla nefislerini 
arındıran insanların keşf ve ilhâm yoluyla 
birtakım bilgileri elde etmesi hem teorik ola-

14 ∗ Sünnî İslam dünyasında “mehdi” şeklinde yankısını bulan bu 
anlayış başka kültürler yanında önemli ölçüde Şia’nın etkisiy-
le felsefî tasavvuf yoluyla oluşmuştur. Sünnî İslâm dünyasının 
belirli bir kesimi “mehdi” düşüncesine sahip olmakla beraber 
hiçbir zaman onu akidenin temel esaslarından biri olarak gör-
mediği gibi, ona yüklediği anlamı da peygamberlik derecesine 
çıkarmamıştır. 

rak hem de tecrübî olarak nübüvvetin müm-
kün olduğunu göstermektedir. 15

İslâm bilginleri nübüvvetin gerekliliği konu-
sunu da aynı şekilde Allah ve kul açısından 
olmak üzere iki açıdan değerlendirmektedir-
ler. Allah’ın şuurlu birer varlık olarak yarattığı 
kullarını dünya hayatında yapıp ettiklerinden 
sorumlu tutması, hikmetinin gereği olarak de-
ğerlendirilmektedir. Kullarını sorumlu tutan 
ve âhirette bu sorumluluklarını yerine getirip 

getirmediklerinin hesabı-
nı soracak olan Allah’ın, 

kullarını doğru yola sevk 
edecek tüm tedbirleri al-
ması onun inayet sahibi 
olmasının, rahîm, reşîd, 
fettah, hâdî gibi isim ve 
sıfatlara sahip bulunma-
sının gereğidir. Mu’tezile 
bu hususu daha da ileri 
götürerek “aslah”16 teori-
sinin bir neticesi olarak 
insanları doğru yola sevk 

edecek peygamberlerin gönderilmesini vacip 
görmektedirler. Matüridîler’le Selefîler daha 
çok Allah’ın lütuf ve rahmetine vurgu yaparak 
Yüce Yaratıcı’nın kullarına yol göstermeleri 
için peygamber göndermesini onun lütuf ve 
hikmetinin gereği olarak değerlendirmekte-
dirler. Eş’arîler ise Allah’ın mutlak muhtariye-
tini temel aldıklarından lütuf ve hikmet bağla-
mında da olsa, O’na her hangi bir zorunluluk 
nisbet edilmesini doğru bulmamaktadırlar. 

Nübüvvetin gerekliliğini kullar açısından da 
değerlendiren ulemâ, kulların bilgi kaynakla-
rının sınırlı olmasına dikkat çekerek episte-
molojik açıdan nübüvvetin gerekli olduğunu 
belirtmişlerdir. Zira kulların bilgi kaynakla-
rı akıl ve duyulardan ibarettir. Bunların her 
ikisi de sınırlıdır. İnsanın akıl yürütmesi, za-
aflarından, ihtiyaçlarından, sıkıntılarından, 

15 Yavuz, a. g. e, XXXIII 282. 

16 Mutezile’ye göre kulların hayrına olan her türlü tedbiri almak 
“aslah” ilkesi gereği Allah’a vaciptir. Peygamberlik, kulların hi-
dayeti bulmaları noktasında en doğru, en faydalı yöntem oldu-
ğundan Allah’ın kullarına peygamber göndermesi de vaciptir. 
Geniş bilgi için bkz. İlhan, Avni, “Aslah”, DİA, İstanbul 1991, 
III 495. 
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Bİ OLMASININ, RAHÎM, 

HÂDÎ GİBİ İSİM VE SI-

FATLARA SAHİP BULUN-
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35

Kur’ani Hayat
MART’10
SAYI 11

MAHMUT
ÇINAR

Nübüvvetin 
Mahiyeti

nefsânî arzularından her zaman bağımsız 
olmayabilir. Bu durum, duyular için de söz 
konusudur. Buna bağlı olarak insanın salt bu 
iki kaynakla ulaştığı bilgilerin yeterli olması 
düşünülemez. İşte tüm bu durumlarda insa-
nın akıl ve duyularını aydınlatacak, onlara 
yol gösterecek ve objektif bilgi sunacak baş-
ka bir kaynağa ihtiyaç duyulur ki, bunun da 
anılan sakıncalarından dolayı beşerî olma-
ması gerekir. Bu kaynak ilâhî menşeli vahiy-
den başkası olamaz. Bu nedenle beşer doğru 
ve faydalı bilgi elde etmek için nübüvvete 
ihtiyaç duymaktadır. İnsanların salt inanç 
ve ibadetle ilgili bilgiler 
konusunda değil, aynı 
zamanda dünyevî bilgiler 
alanında nübüvvete ih-
tiyaç duyduklarını belir-
ten İslâm âlimleri, kutsal 
kitapların insanlara; dil, 
düşünce, hukuk, siyaset, 
faydalı besinler, demirci-
lik, gemi yapımı, ziraat, 
ticaret gibi dünyevî hayat, 
kazanç ve geçim yolları 
konularında yararlı bilgi-
ler için de nübüvvetin rehberliğine ihtiyaç 
duyduklarını ifade etmektedirler. 17

Görüldüğü gibi âlimler, nübüvveti temel-
lendirirken konuya Allah açısından baktık-
larında O’nun rahmet, lütuf ve hikmetini 
öne çıkarırken; kul açısından baktıklarında, 
insanların bilgisizlik ve aralarındaki anlaş-
mazlıkları giderme, dinî ve dünyevî konular-
da kendilerine rehberlik edecek bir rehbere 
ihtiyaç duyma gibi hususları ön plana çıkar-
maktadırlar. “İşte böylece sizin insanlığa ör-
nek (canlı şahitler) olmanız, Rasul’ün de size 
örnek (canlı şahit) olması için sizi mutedil 
bir millet kıldık”18 ve “Peygamberin size ör-
nek (şahit) olması, sizin de insanlara örnek 
(şahit) olmanız için, O, gerek daha önce (gel-
miş kitaplarda), gerekse bunda (Kur’an’da) 

17 Matüridî, Kitabu’t-Tevhîd, s. 223 vd. ; Nesefî, Tabsire, II 14 vd, 
27-28; Teftazânî, Şerhu’l-Akaid, s. 293-295; Abduh, Muham-
med, Risâletü’t-Tevhid (nşr. Reşid Rıza), Kahire ty. s. 138, 139, 
149; Yavuz, a. y. 

18 el-Bakara 2/143

size “müslümanlar” adını verdi” âyetlerinde 
ifade edildiği gibi peygamberin en önemli 
işlevlerinden birisi de onların ümmetlerine 
model olmalarıdır. Böylelikle onları örnek 
alan ümmetlerinin de bütün insanlara ör-
nek olmaları istenmektedir. Hayat nizamını, 
özellikle amelî konularda canlı bir örnekten 
almanın önemi kuşkusuz inkâr edilemez. 
Hz. Peygamber’in namaz, hac gibi birçok 
hususta ashabının kendisine bakarak nasıl 
ibadet edeceklerini tatbikî olarak almalarını 
istemesi canlı örneğin ehemmiyetine işaret 
etmektedir. 

3. Nübüvvetin Derece-
lendirilmesi

Nübüvvetin derecelendi-
rilmesi konusunda akla 
gelen ilk husus Kur’an-ı 
Kerim’de zikredilen “o 
peygamberlerin bir kısmı-
nı bir kısmından faziletli 
kıldık”19 âyetine yapılan 
göndermelerdir. Buna 
göre, “Peygamberlerin 
kendi aralarında mutlak 
olarak bir fazilet silsile-

si söz konusu mudur, böyle bir tasnif varsa 
bu tasnif nasıl belirlenmektedir?” gibi soru-
ların cevaplandırılması gerekmektedir. Zira 
Kur’an’da ilk bakışta bu âyetle tezat teşkil 
edebilecek “(peygamberlerden) hiçbiri ara-
sında ayırım yapmayız”20 gibi âyetler de bu-
lunmaktadır. 

Nübüvvetin mahiyeti üzerinde yapılan tartış-
malarda da bir derecelendirmeye gidildiği iz-
lenimi bulunmaktadır. Buna göre; ulu’l-azim 
peygamber, rasûl, nebi, veli gibi terimler ve 
bunlardan hangisinin daha üstün olduğu 
üzerinde durulmuştur. Buna göre bahse konu 
kavramlardan en geniş olanı veli, daha sonra 
nebi, daha sonra resul gelmektedir. Bu aynı 
zamanda resulün hem veli, hem nebi hem de 
resul olması itibariyle nebiden, nebindin 
de doğal olarak veliden üstün olduğu neti-

19 el-Bakara 2/253. 

20 el-Bakara 2/285. 

İSLÂM ÂLİMLERİ, DİL, 
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cesini vermektedir. Resuller arsında da ulu’l-
azim resullerin ayırıcı bir faziletleri genel 
kabul görmektedir. Literatürde nübüvvetin 
derecelendirilmesi iki şekilde yapılagelmiş-
tir: 

a. Nübüvvetin mahiyeti açısından yapılan 
değerlendirmeler. Bu maddede daha çok 
risâlet, nübüvvet, velâyet, iman gibi ayı-
rımlar yapılarak hem içlem kaplam açısın-
dan hem de üstünlük açısından değerlen-
dirmeler yapılmaktadır. 

b. Nübüvvetin fazileti ve peygamberlerin 
kendi aralarındaki üstünlük dereceleri açı-
sından yapılan değer-
lendirmeler. Bu mad-
dede de peygamberlerin 
kendi aralarındaki fazi-
letleri ve özel olarak Hz. 
Muhammed’in fazileti 
tartışılmaktadır. 

Kelâmcılar, mahiyet açı-
sından nübüvvetin derece-
lendirilmesi üzerinde fazla 
durmamış, zaman zaman 
rasûl ile nebi arasındaki 
farka dikkat çekmekle beraber her ikisinin 
de mahiyet itibariyle yakın anlamlar ifade 
ettiklerine dikkat çekmiştir. Peygamberlerin 
peygamber olmaları itibariyle eşit oldukları 
görüşü ağır basmıştır. İslâm âlimlerine göre 
Peygamberimiz tüm özelliklerde ve nübüv-
vetle ilgili her türlü fazilet açılarından pey-
gamberlerin en faziletlisi olarak değerlendi-
rilmiştir. 21 Fahreddin er-Râzî (ö. 606/1209) 
Hz. Muhammed’in faziletini onun risâletinin 
kapsamına ve getirdiği dinî muhtevanın bo-
zulmadan devam etmesine bağlamaktadır. 22 

21 a.g.e., s. 180. 

22 Râzî, Fahreddin, en-Nübüvvât ve mâ yeteallaku bihâ (Tah. Ah-
med Hicazî), Kahire 1406/1986, s. 182. Hz. Peygamberin fazi-
leti ile ilgili, özellikle tasavvuf erbabı arasında yaygın husus ola-
rak ortaya çıkıp gelişen teorilerden biri de “Nur-i Muhammedî” 
inancıdır. Köklerini Mukatil b. Süleyman’a kadar götürmemiz 
mümkün olan bu anlayış, daha sonraları; Tüsteri, Hallac, 
İbnü’l-Arabî gibi sûfîler tarafından sistemleştirilmiştir. Süley-
man Çelebi’nin Mevlidinde ön plana çıkardığı tezleri de bu te-
oriden alınmıştır. Bu sistem oluşturulurken dini kaynaklardan 
daha çok felsefî argümanlar etkili olmuştur. Dini bir muhteva 
kazandırma maksadına matuf olarak ileri sürülen ayetler bağla-
mından koparıldığı gibi rivayetler de sıhhat problemi ile karşı 

Buna göre Peygamberimiz’in en faziletli ol-
duğu tartışmasızdır. Ondan sonra kimin gel-
diği ise ihtilaflıdır; Âdem, Nuh, İbrahim, İsa 
gibi peygamberlerin çeşitli özelliklerinden 
dolayı öne çıktıkları ve Hz. Peygamber hariç 
diğerlerinden daha faziletli oldukları tartışıl-
mıştır. 23 Söz konusu değerlendirmeler ince-
lendiğinde; Hz. Muhammed dışındaki pey-
gamberlerin fazilet durumlarının nispeten 
dar ve belirli bir/birkaç özellikle sınırlı oldu-
ğu ortaya çıkmaktadır. Bazı din âlimleri bir 
hususta fâdıl olan bir nebinin başka bir hu-
susta mefdûl olabileceğini belirttikten sonra 

Hz. Muhammed’in bun-
dan hariç olduğunu, 
zira onun her açıdan en 

faziletli olduğunu ifade 
etmektedirler. Yüce Al-
lah, kimisiyle konuşarak 
(Musa gibi) onları faziletli 
kılmış, kimisiyle dostluk 
(hullet) ilişkisi kurarak 
(İbrahim gibi) ve onlara 
farklı ikramlarda buluna-
rak faziletli kılmıştır. 24 

Nübüvvetin İspatı ve Mûcize 1. 

Peygamber olarak görevlendirilen zâtın bu 
iddiasında haklı olduğunu ispatlamasının 
kendisinden istenmesi nübüvvet tarihi bo-
yunca söz konusu olagelmiştir. Bu talep 
inkârcıların nebi olan şahsı ilzam ederek 
onu zor durumda bırakmak için ortaya atıl-
dığı gibi zaman zaman iyi niyetle peygam-
berlik iddiasında haklı olup olmadığının 
test edilmesi için de ileri sürülmüştür. Bu-
nunla beraber peygamberin geçmiş hayatına 
aşina olarak onun doğru sözlü, güvenilir ve 
sağlam bir kişiliğe sahip olduğunu hesaba 

karşıya kalmaktadırlar. Bu anlayış dinî bir inanç formatına uy-
mamakla beraber felsefî bir teori olarak ileri sürülmesinde her 
hangi bir sakınca olmayabilir. Ancak bundan yola çıkarak Hz. 
Peygamberin fazileti gibi dini bir düşünce inşa etmek mümkün 
değildir. Geniş bilgi için Bk. Çınar, Mahmut, Nur-ı Muhammedî 
inancının ortaya çıkışı ve kaynakları, (Basılmamış Yüksek Lisans 
Tezi, MÜ SBE), İstanbul 2006. 

23 Teftazânî, a.g.e., V 45 vd. 

24 İbnü’l-Arabî, Fütûhatı Mekkiyye (Ter. Ekrem Demirli), İstanbul 
1999, VII, 430; Şa’rânî, el-Yevâkît ve’l-cevâhir fî beyâni akâidi’l-
ekâbir, Beyrut 1424/2003, s. 284. 

MUCİZE HER NE KADAR 
BAZI KAVİMLERİN Hİ-

DAYETİNE YETMEMİŞ İSE 
DE O KAVİMLERİN HELA-
Kİ KENDİLERİ İÇİN BİR 
CEZA, KENDİLERİNDEN 
SONRAKİLER İÇİN DE 
BİR İBRET OLMUŞTUR. 
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katarak peygamberlik iddiasından itibaren 
teslimiyet gösteren şahsiyetlerin varlığı da 
bilinmektedir. 

Nübüvvetin ispatı denilince ilk akla gelen 
yöntem mûcizedir. Mûcize, sözlükte “karşı 
konulamayan, âciz bırakan, olağanüstü” gibi 
anlamlara gelmektedir. Dinî bir terim olarak 
ise, peygamberlik iddiasında bulunan şah-
sın elinde, onun davasını doğrulamak için, 
Allah’ın yardımıyla olağanüstü bir durumun 
meydana gelmesi anlamında kullanılmakta-
dır. 25 Kur’an-ı Kerim’de mûcize tabiri yerine, 
âyet, burhan, beyyine, sultan, hak, furkan 
tabirleri kullanılmaktadır. 
Aynı şekilde hadislerde de 
nübüvvetin delillerinden 
“âyet” diye bahsedilmek-
tedir. 26

Mûcizeler idrak edilmeleri 
esasına bağlı olarak tasnif 
edildikleri gibi, amaçları 
açısından da gruplandı-
rılmışlardır. Buna göre 
amaçları açısından; 

a. İnsanların duyu organla-
rına hitap ettikleri için bu 
ismi alan hissî mûcizeler. 
Bunlar tabiatla ilgili olduklarından dolayı 
kevnî mûcizeler olarak da isimlendirilmiş-
lerdir. Mûcize denilince ilk akla gelen türü 
bunlardır. Salih’in (as) devesi, Musa’nın (as) 
asası, İsa’nın (as) kuş şekline soktuğu çamu-
ru canlandırması bu tür mûcizelere örnektir. 

b. Peygamberlerin Allah’tan kendilerine gelen 
vahye dayanarak verdikleri gaybî bilgilerden 
meydana gelen haberî mûcizeler. İsyankâr 
toplumların korkutuldukları felaketlerin 
aynen başlarına gelmesi, Hz. Peygamber’in 
Rumlar’ın İranlıları yeneceklerine dair verdi-
ği haberin aynen gerçekleşmesi gibi. 

c. İnsanların akıl yürütme gücüne hitap eden 
aklî mûcizeler. İslam âlimleri tarafından daha 
bu nevi mûcizeler ön plana çıkarılmış, hissî 

25 Çelebi, İlyas, İslam’ın İnanç Esasları, İstanbul 2010, s. 115. 

26 Geniş bilgi için bk. Bulut, Halil İbrahim, “Mûcize”, DİA, İstan-
bul 2005, s. 350. 

mûcizeler ikinci plana itilmişlerdir. Fahred-
din er-Razî, bilgi mûcizelerine “ burhan-ı 
limmî” ismini vererek bu yöntemin daha gü-
venilir olduğunu ileri sürmüştür. 27 

Amaçları açısından ise; 

a. Meydan okuma çerçevesinde inkârcıların 
gözü önünde meydana gelerek onları acze 
düşürme anlamında hidayet mûcizeleri. Bu 
türden mûcizeler iyi niyetli insanların kana-
atleri üzerinde etkili ve onların hidayeti bul-
malarına yardımcı olmuşlardır. Bu mûcizler 
genelde zamanın şartlarına göre ilim, sanat, 
edebiyat gibi hususlarda muhataplarını âciz 

bırakırlar. 

b. Müminlerin yardım 
taleplerine cevap ve-
ren ilahî inamlar/yar-
dım mûcizeleri. Bu tür 
mûcizeler daha çok iman 
edenlerin sıkıntılarını gi-
dermek amacıyla vuku 
bulmuşlardır. Musa’nın 
(as) asasını denize vurarak 
denizin sularının çekil-
mesi sonucu Firavun’un 
ordusundan kurtulması, 
İsa’ya (as) gökten bir sof-

ranın inmesi bunlara örnek verilebilir. 

c. Allah’ın peygamberlerine karşı mukavemet 
ederek inkârda ısrar eden kavimlerin maruz 
kaldıkları dünyevî akıbet anlamında helâk 
mûcizeleri. Nuh tufanı, Âd ve Semûd kavim-
lerinin korkunç bir gürültüyle helak olmaları 
bu tür mûcizelere örnektir. 28

Sonuç olarak Peygamberlik göreviyle kendi-
sini tanıtarak insanları davet zatın bu iddia-
sını başka hiç kimsenin başarılı olamayacağı 
yöntemlerle ispatlaması gerekmektedir. Mu-
cizenin önemi buradan kaynaklanmaktadır. 
Mucize her ne kadar bazı kavimlerin hidaye-
tine yetmemiş ise de o kavimlerin helaki ken-
dileri için bir ceza, kendilerinden sonrakiler 
için de bir ibret olmuştur. Aynı şekilde mu-
cizenin ilgili peygamberin etrafında bulunan 

27 Yavuz, a.g.e., s. 283; Bulut, a.g.e., s. 351. 

28 A. g. y. 

YÜZ KIZARTICI GÜNAH-
LARA BULAŞMASININ 
MÜMKÜN GÖRÜLME-
MESİ, İNSANLARA SA-
DECE VAHYİ TEBLİĞ 
ETMESİ DEĞİL, AYNI 
ZAMANDA HAYATIY-

LA, AHLAKIYLA MODEL 
OLMASI BEKLENEN BİR 

PEYGAMBER İÇİN ÖNEM 
ARZETMEKTEDİR. 
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müminlerin imanlarını takviye ettiği, onları 
peygamberleriyle kenetlediği kuşkusuzdur. 
Kur’an-ı Kerim’in nüzûlü sürecinde vahyin 
gelmesine bağlı olarak sahabenin yaşadığı ruh 
halini, hoşnutluklarını ve imanlarının takviye 
edilmesinden bunu çıkarmak mümkündür. 

Peygamberlerin Özellikleri

Peygamberlerin özellikleri (sıfatları), onların 
kişilik olarak sağlam, güvenilir, saygın, üstün 
ahlâkî meziyetlere sahip olmalarını; peygam-
berlik görevlerini yaparken hiçbir dış unsu-
run etkisinde kalmadan Allah’tan aldıkları 
vahyi tebliğ ettiklerini, bu konuda gerekti-
ğinde canlarını, malları-
nı, yurtlarını ortaya koy-
maktan kaçınmadıkları-
nı ifade eden vasıflardır. 
Literatürde genel olarak 
özellikler sayılmakla be-
raber beş vasıf ön plana 
çıkmış, peygamberlerin 
üstün kişilikleri bunlar 
üzerinden tarif edilmiştir. 
Emânet, fetânet, sıdk, is-
met ve tebliğ şeklinde formüle edilen bu sı-
fatlar hakkında kısaca bilgi verildikten sonra 
önemine binaen “ismet” sıfatı üzerinde daha 
genişçe durulacaktır. 

Emanet: Peygamberlerin en önemli vasıf-
larından biri güvenilir olmalarıdır. Aslında 
peygamberler önemli ölçüde güçlerini, gü-
venilir olmalarından almaktadırlar. Kur’an-ı 
Kerim’de Nuh, Hud, Salih, Lut ve Şuayb 
peygamberlerin kavimlerine hitap ederken 
güvenilir olduklarını ifade ettikleri belirtil-
mektedir. 29 Hz. Peygamber’in peygamber-
liğinden önce Mekke’de “Muhammedü’l-
Emin” olarak bilinmesi, hayatları boyunca 
peygamberlerin bütün ilişkilerinde güvenilir 
olduklarına işaret etmektedir. 

Fetanet: Aldıkları vazife gereği akıllı insanla-
rı muhatap alan peygamberlerin zeki ve akıllı 
olmaları kaçınılmazdır. Muhataplarını ikna 
etmek, onları düşünüp doğru karar vermeye 
sevk etmek için bu anlamda ileri düzeyde bir 

29 eş-Şuara 26/107, 125, 143, 162, 178. 

performans gerekmektedir. Peygamberlerin, 
tebliğ esnasında karşılaştıkları zorluklar karşı-
sında gösterdikleri başarılar onların ince anla-
yışlı, zeki ve akıllı olduklarının kanıtıdır. Ak-
sine aklı kıt, anlayışı zayıf, gafil, dalgın şahsi-
yetler olsalardı başarılı olmaları beklenmezdi. 

Sıdk: Peygamberlerin doğru sözlü olmaları-
nı ifade etmektedir. Peygamberlerin verdik-
leri bilgileri test etmek, çoğu zaman insanî 
imkânlarla mümkün olmayabilir. Zira onlar 
gaybdan (Allah’tan) haber almaktadırlar. Bu 
nedenle doğru sözlü olmaları son derece 
önemlidir. Onların doğru sözlülükleri zaman 

zaman vahiy tarafından 
desteklenmiştir. Kur’an’da 
bazı peygamberlerin isim-

leri (İdris, İbrahim, İsmail) 
etrafında onların dosdoğru 
oldukları ifade edilmiş, 30 
Hz. Peygamber hakkında 
ise, “Eğer (Peygamber) bize 
atfen bazı sözler uydurmuş 
olsaydı, elbette onu kıskıv-
rak yakalardık. Sonra onun 

can damarını koparırdık (onu yaşatmazdık). 
Hiçbiriniz buna mani de olamazdınız”31 de-
nilerek onların doğruluklarının Allah tarafın-
dan sürekli kontrol edildikleri belirtilmekte-
dir. 

Tebliğ: Peygamberler Allah’tan aldıkları 
vahyi eksiksiz bir şekilde insanlara tebliğ et-
mişlerdir. Vahyin tebliği zaman zaman sözlü 
olarak yapıldığı gibi, fiili olarak icra edilmesi 
gereken vazifeleri de bizzat kendileri yaparak 
insanlara örnek olmuşlardır. Esasen peygam-
berlik görevi, Kur’an’da da birçok defa ifade 
edildiği gibi tebliğden ibarettir. 32 Ayrıca Yüce 
Allah, Efendimiz’e (s) hitaben, “Ey rasûl! 
Rabb’inden sana indirileni tebliğ et. Eğer 
bunu yapmazsan O’nun sana verdiği elçilik 
vazifesini yapmamış olursun”33 buyurarak 
tebliğ ile risalet arasındaki doğrudan ilişkiye 
dikkat çekilmiştir. 

30 Meryem 19/41, 54, 56. 

31 el-Hakka 69/44-47. 

32 el-Bakara 2/151; er-Ra’d 13/40; eş-Şûra 42/48. 

33 el-Maide 5/67. 

HZ. MUHAMMED’İN ÖR-
NEKLİĞİ ÜMMETİ ARA-

SINDA KIYAMETE KADAR 
DEVAM EDECEK, O’NUN 
REHBERLİĞİNİ İSTEYEN 

HERKES RAHATLIKLA 
BUNA ULAŞABİLECEKTİR. 
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İsmet: Usûl âlimlerine göre peygamberler, 
tüm günahlardan, sehven yapılan küçük 
günahlar da dâhil, masumdurlar ve Allah’ın 
dininde herhangi bir hata yapmış olmaları 
caiz değildir. Bu son cümlede hata yapma-
mayı dini hususlarla sınırlı tuttukları izle-
nimi sezilmektedir. Buna vurgu yapılması, 
Haşviyye34 gibi bir kısım şazz grupların dı-
şında Müslüman âlimlerin çoğunluğunun 
ittifak etmeleri olsa gerektir. Peygamberin 
şeriat koyucu olmasının, hataya düştüğü ka-
bul edildiği takdirde ma’siyeti de teşri’ etmiş 
olabileceği ihtimaline karşı bu tezin önemli 
olduğunu belirtmek gerekir. Bununla dinin 
korunmuşluğu sağlanmış olmaktadır. 

Bir kısım mutezile uleması peygamberlerin 
tevil cihetiyle hataya düşebilecekleri görü-
şünü ileri sürmekte iseler de onlara göre bu 
günah değildir ve nefret ettirmeyen sağirenin 
peygamberlerden sudûr etmesi caizdir. 35 
Kadî Adülcebbar (ö. 415/1025), peygamber-
lerin insanların maslahatı için Allah’tan bir 
lütuf olarak gönderildiklerini, onların mü-
neffir olaylara karışmalarının insanları onlar-
dan uzaklaştıracağını, bu nedenle de Allah’ın 
onları günahlardan koruduğunu belirtir. Ona 
göre, hem nübüvvet öncesi hem de nübüvvet 
sonrası peygamberler için büyük günah caiz 
değildir. 36 el-Muğnî isimli eserinde müellif, 
sonuç olarak peygamberlerin özellikle nü-
büvvet sonrası günaha düşmelerini caiz gö-
renlerin bu düşüncelerinin çelişkili olduğu-
nu belirtir. Şöyle ki, peygamberler insanları 
masiyetlerden caydırmak için gönderilirler, 
insanları sakındırdıkları şeylere kendilerinin 
düşmesi, mesajlarıyla fiillerinin tezat teşkil 
etmesi anlamına gelir. Bunu peygamberler 
için düşündüğümüzde tebliğlerinde başarılı 

34 Ehl-i hadisten olan Haşviyye, Kur’an’daki âyetlerin zahirine 
bakarak peygamberlerin hem nübüvvet öncesi hem de nü-
büvvet sonrası büyük günah işlemelerini caiz görmektedirler. 
Geniş bilgi için bkz. Razî, Fahreddin, İsmetu’l-Enbiya Beyrut 
1409/1988, s. 26 vd. ; Bulut, Mehmet, Ehl-i Sünnet ve Şia’da 
ismet inancı, İstanbul 1991, s. 85. 

35 Bağdâdî, Abdülkahir, Kitabu usuliddîn, Beyrut 1346/1928, s. 
168; Razî, Fahreddin, İsmetu’l-Enbiyâ, Beyrut 1409/1988, s. 
27. 

36 Abdülcebbar, Kadî, Şerhü’l-Usuli’l-Hamse (Tahk. Abdülkerim 
Osman), Kahire 1408/1988, s. 573. 

olmalarının mümkün olamayacağını belirt-
mektedir. 37

Kur’an’da peygamberlerin ismetiyle çelişkili 
gibi görünen âyetlerden bazıları Âdem (as) 
hakkındadır. İbn Humeyr (ö. h. XI. yy.), 
Âdem’in (as) ağaçtan yediği zaman peygam-
ber olmadığını da delil göstererek ismetin 
peygamberlerin nübüvvet dönemi için şart 
olduğu, öncesi için böyle bir şartın koşula-
mayacağı görüşündedir. Ayrıca Âdem’e ağaca 
yaklaşmaması nehiy cihetiyle değil, nasihat 
ve teşvik cihetiyleydi. 38 Şerif el-Murtedâ (ö. 
436/1044) ise, günah işlemenin insanların 
nefretini celp edeceğini ileri sürerek peygam-
berlerin gerek nübüvvet öncesi, gerekse nü-
büvvet sonrası, büyük, küçük tüm günahlar-
dan masum olduklarını Şia’nın görüşü olarak 
ifade etmektedir. Ayrıca bu düzeyde ismetin 
sadece peygamberler için değil aynı zamanda 
imamlar için de geçerli olduğunu belirtir. 39 

Bilindiği gibi ismetin peygamberlerin dışında 
birilerine (masum imamlara) nispet edilmesi 
Şia ile Ehl-i Sünnet’in ayrıldığı temel görüş-
lerden biridir. 

Peygamberlerin ismeti konusunda müstakil 
bir risale yazarak ilgili tüm görüşleri nakleden 
Fahreddin er-Razî’nin konuyla ilgili tasnifini 
zikrederek kelâmcıların ismet anlayışlarını 
özetle sunmak, bakış açılarını mukayese et-
mek açısından yerinde olacaktır. Razî, ilgili 
görüşleri öncelikle dört gruba ayırmaktadır:

Rafızîler’in dışındaki bütün ümmetin itti-1. 
fakıyla peygamberler küfür ve bidatlerden 
masumdurlar. Rafızîler’e gelince, onlar 
peygamberlerin takiyye yoluyla küfrü ız-
har etmelerini caiz görmektedirler. 

Bütün İslam ümmeti peygamberlerin 2. 
Allah’tan aldıkları hüküm ve şeriatlar ko-
nusunda masum olduklarında müttefiktir. 
Bu alanda hıyanet ve tahrif, ne kasten ne 
de sehven peygamberler için caiz değildir. 

37 A. mlf. el-Muğni fî Ebvâbi’t-Tevhîdi ve’l-Adl, Kahire 1385/1965, 
XV, 300 vd. 

38 İbn Humeyr, Ebü'l-Hasan Ali b. Ahmed es-Sıbti, Tenzihü'l-
Enbiya: amma Nesebe ileyhim Husaleti'l-AĞbiya (thk. Muham-
med Rıdvan Daye),  Beyrut 1990, s. 67. 

39 el-Murtaza, Ebü'l-Kâsım Alemülhüda Ali b. Hüseyin Şerif, 
Tenzihü'l-Enbiya,  Beyrut 1988, s. 4 vd. 
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Aksi takdirde şeriata güven söz konusu ol-
mayacaktır. 

Fetvalar konusunda; bütün ümmet, kas-3. 
ten hataya tevessül etmeyeceklerinde gö-
rüş birliği içerisindedir. Ancak yanılma 
yoluyla hata edebilmeleri konusunda ih-
tilaf vardır. 

Peygamberlerin fiil ve halleri konusuna gelin-4. 
ce, bu konuda başlıca beş görüş mevcuttur: 

Haşviyye: Gerek kebair, gerekse seğairi a. 
caiz görmektedirler. 

Mutezile’nin çoğunluğu: Amden kebairi b. 
caiz görmemekle beraber, müneffir olma-
mak kaydıyla seğairi caiz görmektedirler, 
ancak müneffir olan seğairi de caiz gör-
memektedirler. 

Ebu Ali’nin görüşü: Ne kebair ne de seğai-c. 
re taammüdleri caiz değildir. Ancak tevilde 
hata yoluyla günaha düşmeleri caizdir. 

Nazzam’ın görüşü: Gerek tevilde hata ge-d. 
rekse taammüden kebair ve seğairi caiz 
görmemektedir. Ancak unutma ve yanıl-
ma yoluyla günaha düşmeleri caizdir. Bu 
konuda da ikaz edilirler. Onların ilimleri 
ekmel olduğundan, sürekli teyakkuzda 
bulunmaları kendilerine vaciptir. 

Şia: Ne kasten, ne yanılma ve unutma e. 
yoluyla; gerek kebair gerekse seğair caiz 
değildir. 40

Görüldüğü gibi peygamberlerin masumiyeti 
hakkında birbirinden farklı birçok görüş ol-
makla beraber Ehl-i sünnet ulemasının görü-
şünü şu şekilde özetlemek mümkündür: Pey-
gamberler nübüvvetlerinden önce ve sonra 
kasten veya sehven yüz kızartıcı günahlardan 
korunmuşlardır. Katı kalplilik, hafif meşrep-
lilik, nefret uyandıran davranış, küçük düşü-
rücü fiillerden uzak oldukları konusunda itti-
fak etmişlerdir. Yine ulemanın geneline göre 
peygamberlerin hataen veya unutarak küçük 
günah işlemeleri mümkün ise de bunlarda ıs-
rar etmezler. Hata ile düşmeleri halinde Allah 
tarafından uyarılarak vazgeçmeleri sağlanır. 41 

40 Razî, a.g.e., s. 26-7. 

41 Bulut, Mehmet, “İsmet”, DİA, İstanbul 2001, XXIII 136. 

Ehl-i sünnet ulemasının ismet konusundaki 
değerlendirmeleri peygamberlik müessesesi-
nin teşri ve model olma konumuyla uyumlu 
olması açısından önemlidir. Peygamberin in-
sani faaliyetlerinde bir beşer olarak yanılıyor 
olması, onun tanrısal hüviyete yükseltilmesi-
ne engeldir. Bu durum İslam dini gibi Tevhidi 
her türlü inanç ve tefekkürün temeline yerleş-
tiren bir din için daha da ehemmiyet kazan-
maktadır. Öte yandan dini konularda tama-
men masum olması ya da her hangi bir hata 
anında ilahî bir uyarı ile düzeltilmesi dinin 
ilahî kaynaklı olması ve korunması açısından 
önemlidir. Yine bir beşer olarak beşeri faaliyet-
lerinde ufak tefek hatalara düşmesi mümkün 
görülmekle beraber büyük günah işlemesine, 
hususuyla yüz kızartıcı, nefret ettirici günah-
lara bulaşmasının mümkün görülmemesi in-
sanlara sadece vahyi tebliğ etmek değil aynı 
zamanda hayatıyla, ahlakıyla model olması 
beklenen bir peygamber için önem arzetmek-
tedir. Bu akış aısı salt teorik olmaktan çok aynı 
zamanda işlevseldir de. 

Sonuç

Yüce Allah, lütuf ve rahmetinin gereği olarak 
insanlara rehberlik etmeleri için peygamber-
ler göndermiştir. Hz. Âdem ile başlayan pey-
gamberlik zincirinde yer alan şahsiyetler, top-
lumun zeki, ahlâklı, vakûr ve saygın fertleri 
arasından seçilmişlerdir. Hiçbir peygamber 
yüz kızartıcı bir günaha bulaşmadığı gibi, ge-
rek beden gerekse akıl ve zekâ itibariyle top-
lumun en seçkin şahsiyetleri olagelmişlerdir. 
Peygamberlik zinciri Hz. Muhammed ile ta-
mamlanmış, ondan sonra hiçbir şekilde baş-
ka peygamber gönderilmemiş/gönderilme-
yecektir. O, son peygamberdir. Ancak Allah 
ile kulları arasında rabıta oluşturan Kur’an 
kıyamete kadar bâki kalacaktır. Hiçbir güç 
ona dokunamayacak, ekleme ve eksiltmede 
bulunamayacaktır. Esasen nübüvvetin son 
bulması da Kur’an’ın varlığı ve dokunulmaz-
lığı ile yakından alakalıdır. Aynı şekilde Hz. 
Muhammed’in örneklik yönü ümmeti ara-
sında kıyamete kadar devam edecek, onun 
rehberliğini isteyen kimseler rahatlıkla ona 
ulaşabileceklerdir. 
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Adalete Baş Veren 
Hz. Yahya

“(MELEKLER SESLENDİLER:)  
EY ZEKERİYA! İŞTE BİZLER SANA ADI 

YAHYA OLAN BİR OĞLAN ÇOCUĞU MÜJ-
DELİYORUZ! (ALLAH BUYURUYOR Kİ) DAHA 
ÖNCE HİÇ KİMSEYİ ONA ADAŞ KILMADIK”  

(MERYEM 19/7) 

Tarih, adalete ve vicdana baş verenlerle, 
onları boş verenlerin çatışmasıdır... 

Zekeriya’nın yıllarca duasıydı Yahya... 
Çocuğu olmamasının ıstırabıyla karışık 
Zekeriya’nın Rabb’ine gözyaşlarıyla yaptığı 
münacaatıydı... Yakup hanedanlığının öksüz 
kalma ihtimali endişelendiriyordu onu daha 
çok... Zira bu hanedanlık, tevhidin ve ada-
letin sözcüsüydü o dönem... Zekeriya’dan 
sonra ise liyakatli bir yiğit yoktu bu hane-
danlığa sahip çıkacak... Onun için Rabb’ine 
yalvarıyordu bir oğlum olsun ve onu tevhit 
ve adalet eksenli yetiştireyim diye... Duala-
rını göklere uçuruyordu geceler boyu kanat-
lar takarak gözyaşlarından... Gönlüne akan 
gözyaşları adeta bir tufana dönüşüyordu her 
geçen gün... 

Zekeriya içinin derinliklerinden dua edi-
yordu ve yüreğinin göklerinde inilti vardı 
onun... Bir gün gökler ötesinden müjdeli 
bir haber getirdi melekler... Yahya’yı müj-
deliyorlardı... Yahya daha önce kimse tara-
fından kullanılmamış bir isimdi... ‘Yaşamak’ 
anlamına geliyordu. Zira o, iman etmiş yü-
reklerin yaşatacakları bir dua hatta özlem 

D E Ğ E R L E N D İ R M E

Adalete Baş Veren Bir Nebi:  
Yahya Aleyhisselam

BÜYÜK BİR DERS VARDI 

BUNDA VAHYİN ZAMAN 

ÜSTÜ MUHATAPLARINA: 

EY İNSANLAR! AŞK İLE İS-

TEYİN İÇİNİZİN DERİN-

LİKLERİNDEN VE EZİL-

MEYİN RASYONALİTE-

NİN ENKAZI ALTINDA... 

BİLGİN ERDOĞAN
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olacaktı... Ancak şaşırmıştı Zekeriya böyle 
bir habere... “Nasıl olur? Eşim kısır, ben ise 
bir yaşlı bir pîr-i fâniyim” diyecekti... Aşk ek-
senli düşünme şekliyle, akıl eksenli düşün-
me şeklinin bir çeşit çatışmasıydı bu... Zira 
o isterken aşk eksenli istemişti ama karşılık 
gelince akıl modunda düşünüyordu... Ancak 
aşk, aklı aşmıştı ve Allah bir oğul müjdele-
mişti ona... Büyük bir ders vardı bunda vah-
yin zaman üstü muhataplarına: Ey insanlar! 
Aşk ile isteyin içinizin derinliklerinden ve 
ezilmeyin rasyonalitenin enkazı altında... 

Hicret sırasında nazil olmuştu bu âyetler 
son vahyin ilk muhatabına... Şunlar oku-
nuyordu adeta Âyetlerin 
satır aralarında: Ey Mu-
hammmed! Sakın ümi-
dini kesme Mekke’den... 
Bir gün göreceksin kısır 
Mekke, Medine’ye hami-
le kalacak... Mekke’den 
de Yahyalar çıkacak... 
Ölü olan Mekke bir gün 
dirilecek ve buluşacak 
vahyin diriltici muştusu-
na... Tıpkı buluştuğu gibi 
Zekeriya’nın Yahya’sına... 
Şunu diyordu ayrıca 
âyetlerin satır arası vahyin günümüz muha-
taplarına: Ey insan! İslam âlemine kim sahip 
çıkacak diye endişelenme... Sen, Zekeriya ol 
ve iste... Ama istemen Zekeriya gibi olsun, 
unutma... İçinin derinliklerinden yani... Bil 
ki sana isteme gücünü verenin sana ver-
meye de gücü yetecektir ve gönderecektir 
Yahyalar’ı... Şimdi sen iki büklüm ol secca-
den başında ve ağla... Sal gözyaşlarını gece-
nin karanlıklarına... 

Zekeriya; çileli baba, muzdarip muallim... Fi-
kir çilesi en büyük işkenceydi... Körler çar-
şısında ayna satmak gibi bir şeydi mutaassıp 
bir topluma rehberlik yapmak... Zulmü ve 
haksızlığı hayat tarzına dönüştürmüş bir kav-
me tevhidin ve adaletin sözcülüğünü yapmak 
adeta domuzun boynuna gerdanlık takmak 

gibiydi Süleyman el-Ameş’in benzetmesiy-
le... Ama o azmi öğreniyordu ve öğretiyordu 
oğluna... Zekeriya, köşe bucak dolaşıyor ve 
insanlara tevhit ve adalet dersi veriyordu... 
Ne ki, karşılaştıkları şey umursamazlık ve al-
dırmazlıktı... İşte bu en büyük ıstırap ve iş-
kenceydi... Taşlara senfoni sunmak, sığırlara 
çiçek takdim etmek gibi bir şeydi... Çölde şiir 
okumak, dağda vaaz vermekti. 

Küfrün tarih boyunca dört aşamalı tavrı 
vardı... Birincisi umursamamak ve yok say-
maktı... Duvarı dinler gibi dinlemek... Şa-
yet tevhit eri usanmazsa ve direnirse ikinci 
olarak hafife almak ve alay etmek... Şayet bu 

noktada başarılı olamaz-
larsa ücüncü aşama iftira 

etmekti... İşte üçüncü aşa-
maya gelmişlerdi o an... 
Sıra Hz. Zekeriya’ya iftira 
atmaya gelmişti... Onu 
susturmak için ona ifti-
ra atmayı denemişlerdi... 
Zira iftira acıdır... Şayet 
insanın namusuna yönelik 
ise daha acı... Hayatı iffet 
ile geçen bir Hak erine yö-
nelik iftira, kezzabın insan 
bedenine verdiği acıdan 

daha şedittir insan ruhuna... Ama Zekeriya 
kararlıdır davasında ve vazgeçmeyecektir 
asla... Haykıracaktır Hakk’ın gür sesini gelse 
de bin türlü cefa!. . 

Küfrün bir de dördüncü aşaması vardı: Yok 
etmek. Hakikati anlamakta direnen talihsiz 
topluluk bu sefer öldürmeye karar vermişti 
Zekeriya’yı... Bu kararlarını hayata geçirdiler 
bir gün ve kestiler Zekeriya’yı bir kuru tes-
tereyle... Vücudunu param parça ettiler ve 
her zerresi şehit oldu onun... Hikâye değildi 
bu... Hele menkıbe hiç... Tarihsel bir haki-
katti... İbret alınması ve ders çıkarılması ge-
reken bir ezeli gerçek!

Bunları bize vahiy anlatmakta... Hicret sı-
rasında inen âyetler vahyin ilk muhatabına 

KÜFRÜN TARİH BOYUN-
CA DÖRT AŞAMALI TAV-

RI VARDI... BİRİNCİSİ 
UMURSAMAMAK VE YOK 
SAYMAKTI... DUVARI DİN-

LER GİBİ DİNLEMEK... 
ŞAYET TEVHİT ERİ USAN-

MAZSA VE DİRENİRSE 
İKİNCİ OLARAK HAFİFE 
ALMAK VE ALAY ETMEK... 
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şöyle demekteydi adeta: “Ey Muhammed! Bu 
yolda iftiraya uğramak da var ve bu yolda doğ-
ranmak da... Bunları göze al ve öyle devam et 
yoluna...” Âyetlerin satır aralarını okumak ve 
bize bakan tarafını iyi tespit etmek lazım... 
Ey vahyin muhatabı! Başarmanın ne demek 
olduğunu iyi düşün... Bil ki başarı her zaman 
iktidar olmak değildir... Bu yol her zaman 
düz değildir; bazen yokuşlar, bazen yamaç-
lar olur bu yolda... Sen de Zekeriya gibi yo-
kuşa denk gelirsen sakın umudunu yitirme... 
İki dünyası olanlar için kaybetmek yoktur... 
Zekeriya başarılı bir nebidir ve vahiy onun 
ismini ebedileştirmiştir... Rabb’i Zekeriya’ya 
selam etmiştir. Unutma ki Allah’ın selamı 
Zekeriya’nın şahsında 
ondan nefes taşıyan tüm 
yiğitleredir. 

Yahya, Zekeriya’nın ne-
fesiydi ve onun sulbü... 
Ama daha da öte talebe-
siydi... Hem evladı hem de 
talebesi olmuştu... Yahya, 
babacığına yakışır bir evlat 
ve talebe olacaktı... Tevhit 
ve adalet anlatıyordu in-
sanlara ve yaşıyordu anlattığını... Her türlü 
zulmün karşısında kıyama kalkmak ve ada-
letsizliğe karşı direnmek ve mücahede etmek 
onun felsefesi olmuştu... Öyle ya! O, baba-
sının oğluydu... Her babaya nasip değildi 
böyle evlat... Kenan binmemişti babasının 
kaptanı olduğu gemiye mesela... Ama her 
evlada da böyle baba nasip olmazdı... Ata-
ları İbrahim’in babası Azer, zulüm işçisiydi 
zalim Nemrut’un sarayında... Kaderdi bu 
anlaşılan... İrade kalemiyle yazılan bir kader. 
Bir başka kader bekliyordu Yahya’yı... O, ba-
basının yolunu takip ediyordu... Zira o yol 
Hak yoluydu... Bu yol, çilekeşlerin yoluydu 
ve kimi zaman dert solumak ve ıstırap yu-
dumlamak vardı işin içinde... Kimi zamansa 
yalnız kalmak, kalabalık yığınların içinde... 
Kimi zaman kesilmek ve doğranmak, baba-
sı Zekeriya gibi; yudumlamak şehadet isimli 
şerbeti... 

Yahya yıllarca tevhit ve adalet dersi verdi in-
sanlara... Mutluluğun kaynağı adalet ve tev-
hitti; adaletin ve tevhidin olmadığı bir dünya 
boş bir dünyaydı zira... Çukur bir dünya, 
alçak bir dünya... Alçaltan bir dünya... İşte 
böyle bir dünyaya karşı mücahede etmek ge-
rekti... 

Dünya böyle insanların eline kalmamalıy-
dı. Eşkıya dünyaya hükümdar olmamalıydı. 
Yönetici, adaleti ve tevhidi temsil etmeliydi. 
Ahlâkı ve güzelliği kanatları altına almalıy-
dı yönetici olacak kişi... Aydın, bulunduğu 
çağı teyakkuza geçirendir; tüm haksızlıklara 
meydan okuyan ve eşkıya, dünyaya hüküm-

dar olmaz diyen... Gör-
düğü haksızlıklara mey-
dan okuyan ve üzerine 

giden onların! İşte bir gün 
Filistin’in hedonist kralı 
Herot bizzat kendi üvey 
kızıyla evlenmeye kalk-
mıştı... Böyle gayrımeşru 
bir davranışı ise Hz. Yah-
ya protesto etmiş ve kral 
aleyhinde konuşmalar-
da bulunmuştu... İman, 

bedel ödemekti... Yahya, imanının gereği 
olarak konuşmuş ve bedelini ödeyecekti... 
Zindanlara atılmıştı. İşkence görmüştü. Ama 
o babasının oğluydu ve vazgeçmemişti asla 
kararından... Zulmü minberde de, zindanda 
da alkışlayamazdı. Hangi bedeli ödemek zo-
runda kalırsa kalsın o haykıracaktı hak olanı 
ve vazgeçmeyecekti asla... 

Herot, tarihin en büyük zulmünü işleyecekti... 
Bir peygamberin kanını akıtacaktı... Kana 
susamış bir canavardı adeta... Adaleti temsil 
etmiyordu, zulmün yeryüzü temsilcisiydi... 
Ahlâksızlığını ve alçaklığını kanla kapatmak 
yoluna gitmişti... Hz Yahya’nın kafasını kestirmiş 
ve karısına düğün hediyesi olarak vermişti bu 
zalim kral… Yahya’nın kanı akmıştı. (Mevdudi, 
Tefhimul-Kur’an, Bakara 2/61). 

Zekeriya’nın duası hitama ermişti sonunda... 
Yakup hanedanlığına sahip çıkma adına, yani 

HER COĞRAFYA-
NIN VE TARİHİN BİR 

YAHYA’SI VARDIR BANA 
GÖRE... YÂSİR AİLE-
SİNDEN SÜMEYYE, 

YAHYA’DAN BİR NEFES 
TAŞIR, ONUN RUHU 
YAHYA’DIR ADETA... 
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adalet ve tevhit namına Yahya baş vermişti... 
Yahya yeryüzünün damarlarına kan vermiş-
ti... Filistin’de Nasuralar hareketi başlaya-
cak ve tevhit bayrağı Mezopotamya’ya kadar 
uzanacaktı... Vahyin dilinde kazanmak ba-
zen şehadetle mümkündü... Tarih, tevhit ve 
adalet için baş verenlerle, tevhidi ve adaleti 
boş verenlerin çatışmasının tarihi değil miydi 
zaten? Haksızlığa meydan okuyan, adaletsiz 
bir dünyaya hayır diyen, eşkıya dünyaya hü-
kümdar olmaz diyen ve bu uğurda kan, can 
ve hatta baş veren herkes Yahya’dır vahyin 
dilinde... Onun için şehitler ölmez, yani ya-
şayan bir Yahya olur gönüllerde ve atar tari-
hin kalbinde... 

İşte onun için diyorum, 
her coğrafyanın ve tarihin 
bir Yahya’sı vardır bana 
göre... Yâsir ailesinden Sü-
meyye, Yahya’dan bir nefes 
taşır, onun ruhu Yahya’dır 
adeta... Kadın olması-
nın ne önemi var? Ruhun 
cinsiyeti olmaz... Mus’ab 
bin Umeyr, Yahya’dan 
bir parçadır adeta... O 
Uhud’un Yahya’sı… Hz. Hüseyin, Kerbelâ’nın 
Yahya’sı... Sarı Saltuk, Romanya’nın Yahya’sı... 
Şeyh Şamil, Dağıstan’ın Yahya’sı... Canbolat, 
Kıbrıs’ın Yahya’sı... İskilipli Atıf ve daha nice 
yitik yiğit, Anadolu’nun Yahya’sı... Filistin bir 
Yahya menbaı mesela... Gazze tipik bir Yahya 
kanımca… Yeryüzünün damarlarına kan ve-
ren her yiğit gönüllerde yaşayan bir Yahya... 

Her zamanın ve mekânın bir Yahya’sı bir de 
Herot’u vardır... Yahya hakikat için baş ver-
meyi, adalet için ölmeyi ve tevhit için gayreti 
temsil eder... Herot ise hakikati boş vermeyi, 
sefa ve zevk eksenli yaşamayı, menfaati ve 
zulmü temsil eder... Yahya yüksek bir dağ, 
Herot derin bir çukur... İşte hakikate baş 
vermekle, hakikate boş vermek arasındaki 
mesafe budur... Yahya olmaya talip olmak 
duamız olmalı... Budur bence bu kıssanın 
muradı… Bir çağdaş Yahya yüreklinin sö-

zünü hatırladım... Söyle diyordu, bir çağdaş 
Herot’un karşısında: “Saçım kadar başım 
olsa, her gün birisini koparsanız davamdan 
vazgeçmem asla!”

Kıssa, o hayatı alıp kendi hayatınla takas et-
mek içindir. Kıssa ile takas aynı kökten ge-
lir. Her peygamber kıssası insan vicdanına 
vahyin gönderdiği bir davetiyedir. Ey vahyin 
muhatabı! Yahya adalet için başını verdi, sen 
ne yapacaksın? Sen ey imandaş! Yahya’nın 
mı yolunda, yoksa Herot’un mu safındasın? 
Çağın Firavunları’na alkış tutan pasif bir nes-
ne mi, yoksa Firavunlar kucağında yetişen 
bir çocuk Musa mısın? Öyle ey Kur’an dos-

tu! İnsanlık denilen ipek 
mendili paspas eden ve 
şu zalim dünyanın tüm 

ahlâksızlıklarına boş ve-
ren bir sorumsuz olmak 
yerine, tevhit, adalet, vic-
dan ve ahlâk namına baş 
vermeye hazır bir Yahya 
olmaya var mısın? 

Kaynaklar

Mustafa İslamoğlu, Tefsiru’l-Kur’an − 
Tevilu’l-Furkan, Sûre-i Meryem 19/1-10. 

Mevdudi, Tefhimu’l-Kur’an, − 
Sûre-i Bakara, 2/61. 

HZ. HÜSEYİN, 
KERBELÂ’NIN 

YAHYA’SI... SARI SAL-
TUK, ROMANYA’NIN 
YAHYA’SI... ŞEYH ŞA-
MİL, DAĞISTAN’IN 

YAHYA’SI... CANBOLAT, 
KIBRIS’IN YAHYA’SI... 
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Muhterem hocam, faaliyetlerinizde siyer vur-
gusu ön plana çıkıyor. Bu bağlamda niçin ve 
neden siyer dersek?
Faaliyetlerimizde siyer vurgusu evet, gerçekten ön 
plandadır. Bunun sebebi şu aslında; malûmunuz 
din, şu üç temel esas üzerine kurulmuştur: Allah, 
Peygamber, Kitap… Bu üç temel esastan mahi-
yet itibariyle bize en yakın olanı peygamberdir. 
Çünkü Allah, varlık itibariyle hâlıktır, yarattıkları 
ise mahlûktur. Bizim O’nu şu anki akılla, bilgiyle 
tam anlamıyla anlamamız, bilmemiz mümkün 
değildir. Kur’an da Allah’ın kelâmıdır. O kelâm 
Allah tarafından peygambere intikal ettirilmiş, 
Peygamber de âleme duyurmuştur. Dolayısıyla 
Allah’ın kitabının âyetlerini de biz peygambersiz 
anlayamayız. Tam anlamıyla Rabb’imizin maksa-
dının ne olduğunu, o ayetlerin hayata nasıl ta-
şınacağını, nasıl eyleme döküleceğini bilemeyiz. 
Böyle olunca Rabbimiz bize mahiyet itibariyle 
beşer olmasından dolayı, Kur’an’ın “min enfüsi-
kum” (sizin içinizden, sizin nefislerinizden) diye-
rek bize takdim ettiği bir Peygamber gönderil-
miştir. Bundan dolayıdır ki Hz. Peygamber doğru 
bir biçimde anlaşıldığı zaman, Kur’an da doğru 
bir biçimde anlaşılacaktır. Kur’an doğru bir şekil-
de anlaşıldığı zaman, Kur’an’ın sahibi olan Allah 
da doğru bir şekilde anlaşılacaktır. Biz bu gerçeği 
fark ettiğimiz zaman Peygamberin hayatı olan 
siyerin din binası içindeki yerinin neresi olduğu-
nu da daha iyi fark etmiş oluruz. Biz de fark eden 
biri olarak siyerin İslamî ilimlerin, İslamî alan-
ların hepsiyle nasıl bir bağlantısının olduğunu 
daha iyi gözlemleme imkânı bulduk. Çünkü İs-
lami ilimlerin tümü, Kur’an, Sünnet, Hadis, Tarih 
ve diğerleri hangisini dikkate alırsanız alın, Hz. 
Peygamber’in rehberliğine ihtiyaç duyacaksınız-

S Ö Y L E Ş İ

M.Emin Yıldırım ile 
Hz.Peygamber (s) ve 
Siyer Araştırmaları Merkezi Üzerine…
MUHARREM BAYKUL, MURAT AYDIN

Hz. 
Peygamber 

doğru 
anlaşıldığı 

zaman, 
Kur’an da 
doğru bir 

biçimde 
anlaşılacaktır. 
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dır. Hal böyle olunca siyerden mahrum bir İslam 
anlayışından söz etmek mümkün değildir. Bun-
dan dolayı da biz siyerle işe başladık. Şu anda 
da yine bu çalışmalarımızı bu vurguyla devam 
ettiriyoruz. Bu bağlamda ‘neden ve niçin siyer’ 
sorularının da aslında bir yönüyle cevabını vermiş 
oldum ama yine de şöyle birkaç önemli noktaya 
dikkat çekmek istersek; neden ve niçin siyer so-
rusuna verilebilecek en önemli cevap: “Rabb’imiz 
emrettiği için” şeklinde olacaktır. Çünkü Kur’an, 
Ahzab Sûresi’nin 21. âyetinde, “Muhakkak ki 
Allah Rasulu sizin için güzel bir örnektir” de-
mektedir. Âyette geçen Üsve-i Hasene ifadesi, 
genelde “güzel örnek, kâmil misal, numüne-i 
imtisal” şeklinde anlaşılır. Ama âcizane ben bu 
Kur’anî ifadeyi hep şöyle anlarım: “Hayatın her 
anının ve her alanın tartışılmaz rehberi” Evet, 
gerçekten Efendimiz (sav) böyledir. Hayatın her 
alanında Allah Resulü’nün bir rehberliği vardır, 
hayatın her anında yani zaman mefhumunu da 
aşarak ortaya koymuş olduğu bir modelliği vardır. 
Bundan dolayıdır ki,  aslında bize usve-i hasene 
diye peygamberi tanıtan Rabb’imiz, “onun ha-
yatını öğrenin, o hayatı iyice anlayın, kavrayın” 
demektedir. Çünkü hayatı anlaşılmadığı zaman 
Hz. Peygamber’in (sav) usve-i hasene oluşunun 
bir manası kalmayacaktır. Onun için neden siyer 
sorusuna verilecek onlarca cevaptan en önemlisi 
“Rabb’imiz emrettiği için”dir. 

İşin nasıllığı konusuna gelince yani ‘nasıl siyer’ 
dediğimiz zaman aslında işin yöntem ve usulünü 
konuşmak durumundayız. Mesele yöntem ve usul 
olunca işte bu alanda ne yazık ki ciddi sıkıntıla-
rımız ve eksiklerimiz var. Çünkü 1400 yıllık İslam 
tarihi boyunca siyer hiçbir zaman bağımsız bir 
ilim dalı olarak değerlendirilmemiştir. Elimizde 
ilk dönemlere ait yığınla kaynak ve o kaynak-

lardan ilham alarak kaleme alınan nice eserler 
var. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, Efendimiz’in 
(sav) kutlu hayatı en ince detayına kadar kayıt 
altına alınmış, en mahrem alanlar bile zayi edil-
meden bugünlere kadar gelmiştir. Dolayısı ile bi-
zim siyer alanında herhangi bir kaynak sıkıntımız 
yoktur. İlk günlerden beri siyer, bağımsız bir ilim 
dalı olarak değerlendirilmediği için, kısmen tari-
hin içinde kısmen hadisin içerisinde dağılmış bir 
halde olduğu için, özellikle bugünün dünyasında 
nasıl istifade edebiliriz noktasında sıkıntılarımız 
var. İşte nasıl siyer dediğimiz zaman aslında bu-
gün biz, bu dağınık halde olan kaynakların yeni-
den bir araya getirerek yeni bir usûl üzerinden is-
tifademizi çoğaltmak zorundayız. Eğer biz böyle 
bir çalışma yapmazsak gerçek manada siyerden, 
yani Efendimiz’in (sav) o bereketli mirasından 
yararlanamayacağız. Çünkü böyle bir usülden 
mahrum oluşumuz kaynaklar çok olsa bile ortaya 
istenilen oranda bir istifadenin çıkmasına zemin 
hazırlamamaktadır. Bundan dolayı biz nasıl siyer 
konusunda daha farklı çalışmalar yapmak ve bu 
alanda var olan eksiklerimizi gidermek zorunda-
yız. Bu mühim konuda çok şey söylenebilir ama, 
ben birkaç önemli noktaya dikkatlerinizi çekmek 
isterim. 

Birincisi ve en önemlisi: Siyeri Kur’an’ın hakem-
liğinde ve Kur’an’ın gölgesinde öğrenmek zorun-
dayız. Bu ilk ilkemiz çok önemlidir. Kur’an’ın ha-
kemliğinin ihmal edildiği bir siyer okuması sahi-
bine her an yanlış yaptırabilir. Peki, Kur’an’dan bu 
alanda nasıl bir hakemlik isteyeceğiz? İşte bunun 
cevabı:  

Efendimiz’in şahsiyetinin anahtarlarını • 
Kur’an’dan öğrenmelidir.

Efendimiz’in Allah katındaki değer ve kıymeti-• 
ni Kur’an’dan öğrenmelidir.

Efendimiz’in görevlerini, yetkilerini, sorum-• 
luluklarını ve bunların sınır ve hudutlarını 
Kur’an’dan öğrenmelidir.

Vahyin ilk muhatabı olması sebebi ile Kur’an’ın • 
O’nu nasıl inşa ettiğini ve bunun yöntemini 
Kur’an’dan öğrenmelidir.

Özellikle vahyin iniş sürecini ve bu süreç-• 
teki mesajların sıralamasını dikkate alarak, 
Efendimiz’in Kur’an gölgesinde nasıl bir şah-
siyet eğitimine tabi tutulduğu Kur’an’dan öğ-
renilmelidir. 
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Bir beşer olarak Efendimiz’in Kur’an gölgesin-• 
de yetiştirilirken buna nasıl karşılık verdiğini 
Kur’an’dan öğrenmelidir.

İkincisi: Siyer üzerinden Kur’an’ı, Kur’an üzerin-
den de siyeri okumalıyız.

Üçüncüsü: Siyer-i Nebi’yi, Siyerü’l-Enbiya’dan 
ayırmadan öğrenmek zorundayız.

Dördüncüsü: Siyeri sadece bir tarih kitabı olarak 
değil, bugünü anlatan önemli bir kaynak olarak 
okumalıyız.

Beşincisi: Parçacı okuyuştan bütüncül okuyuşa 
geçerek, bütününü parçaya kurban etmemek zo-
rundayız.

Altıncısı: Siyeri sadece satırlardan değil, olayla-
rın içerisine dâhil olarak okumalıyız.

Yedincisi: Siyeri kesinlikle sebep-sonuç ilişkisi ile 
okumak, birini birine, yani sebebi sonuca, sonucu 
sebebe kurban etmemeliyiz.

Sekizincisi: Siyerin cereyan ettiği zamanı, 
mekânı, kültürü, sosyal yapıyı ve o günün şartla-
rının oluşturduğu psikolojiyi dikkate alarak oku-
malı, bugünden hareket ederek o günü değil, o 
güne giderek o günü okumalıyız.
Dokuzuncusu: Siyeri sadece Efendimiz’in yaşadı-
ğı ortamı ve hayatını anlama adına bir bilgi alma 
şeklinde okumamalı, her gün yeniden ve bir kez 
daha keşfetmek için okumalıyız.
Onuncusu: Siyerin sahibi olan Efendimiz’in bu 
bereketli mirasını insanüstülüğü esasına daya-
narak değil, model insan ilkesini öne çıkararak 
okumalıyız.
Onbirincisi: Siyeri tek başına Efendimiz’in haya-
tından ziyade, o nübüvvet medresesinin yetiştir-
diği talebeler olan Sahabî efendilerimizle irtibat-
landırarak okumalıyız. 

İşin nasıllığı konusunda çok şey söylenebilir, ama 
biz bu kadarı ile yetinelim. 

Siyer konularını anlatırken izlemiş olduğunuz 
yöntem ve usulden kısaca bahseder misiniz? 
Aslında biraz önce söylediğim ilkeler, siyeri an-
latırken bizim kendi benimsediğimiz yöntem ve 
usûl ilkelerinden bazıları idi. Ben sadece o ilkeler-
den bir tanesini biraz daha açmak isterim müsa-
ade ederseniz. Nedir o? “Siyeri sadece satırlardan 
değil, olayların içerisine dâhil olarak okumak...” 
İşte biz genelde bunu yapmaya çalışıyoruz. Si-

yerin hangi sayfası olursa olsun, anlamaya çalı-
şırken yapmaya çalıştığımız şey budur. Tarihten 
kopmadan bizatihi tarihi olayların içerisine gi-
rerek, ama işi sadece orada bırakmadan kendi-
mizi de o olayın bir parçası olarak kabul ederek 
okumaya çalışıyoruz. Mesela; Uhud’u işlerken 
Uhud’un o acı sayfalarını sadece kitaplardan 
kaynaklardan okumak yerine; “Ben olsaydım Ab-
dullah ibn Cübeyir’in komutasındaki 50 okçudan 
biri acaba ben ne yapardım?” “Ben olsaydım Ebu 
Dücane gibi, Allah Resulü bana emanet etseydi o 
kılıcı acaba ben nasıl öderdim o kılıcın hakkını?  
Bunun gibi olayları satırlardan okumak ama sa-
tırlarda bırakmayıp sadrına da içine de dâhil ola-
rak bizatihi o tarihsel olayın içerisinde canlı bir 
aktör olarak yer alıp, o günleri bizzat yaşayarak 
bugünün dünyasına izler taşıyabilmek… Genel 
anlamda bizim yapmaya çalıştığımız bu. Çünkü 
ancak böyle yaptığımız zaman o yaşanmış tarihi 
olaylardan gerçek manada istifade etmiş olabili-
riz. Sadece işi hissiyatla sınırlandırmak da doğru 
bir şey değil, sadece işi akliyata hapsedip de his-
siyatı devre dışı bırakmak da doğru bir şey değil. 
Siyer okumalarında da Kur’an okumalarında ol-
duğu gibi temel bir ilkemiz olmalı… O ilke nedir? 
Kur’an’ın mesajları akılları ikna ederken, yürekleri 
tatmin eder. İşte biz de böyle yapmak zorundayız. 
Siyer okurken de akıl ve yürek dengesini ihmal et-
meden, akıllarımızı ikna ederken yüreklerimizi de 
tatmin ederek, yüreklerimizi de işin içine katarak 
his dünyamızı da ihmal etmeden bir okuma yapıp 
bugünün dünyasına o günün o silinmez izlerini 
taşımak zorundayız. 

Bizim için en büyük örneğin peygamber oldu-
ğunu biliyoruz. Onun örnek hayatını bugüne 
nasıl yansıtırız? 
Biz bugün yaşadığımız bu hayatta, nerede du-
ruyorsak, hangi hal üzereysek acaba Efendimiz 
(a) yaşasaydı bugün sorun yaşadığımız noktalar-
da bize nasıl bir söz söylerdi, nasıl bir örneklik 
yapardı? sorusunu her daim sormak zorundayız. 
Çünkü Efendimiz’in  (sav) Usve-i Hasene oluşu 
gerçekten de bugünün dünyasında bizim ihtiyaç 
duyduğumuz her alanda ve her anda söz söyle-
mesi anlamına gelir. Bakın, çok ilginçtir; Kur’an 
Usve-i Hasene ifadesini sadece üç yerde kullanır: 
İkisi Mümtehine Sûresi’nde, biri Ahzap Sûresi’nin 
21. âyetinde... Burada şu soruyu sormamız lazım: 
Neden Kur’an insanlık için model şahsiyetler olan 
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peygamberlerin birçok hususiyetlerini bize ak-
tırırken, özellikle 25 peygamber içerisinden hadi 
biz Üzeyr’i, Lokman’ı ve Zülkarneyn’i de sayalım 
28 peygamber içerisinden sadece iki peygamber 
için bu ifadeyi kullanır? Neden mesela, Kur’an 
Hz. Musa’ya (as) Usve-i Hasene demez? Neden 
Hz. İsa’ya demez, neden Hz.Zekeriya’ya ya da Hz. 
Yusuf’a demez de Usve-i Hasene ifadesini sadece 
Hz. İbrahim ve ailesi için Mümtehine Sûresi’nde ve 
Ahzab Sûresi’nin 21. âyetinde de Efendimiz (sav) 
için kullanır? Aslında bu soruya cevap verdiğimiz-
de Rabb’imizin Usve-i Hasene ifadesine yüklemiş 
olduğu anlamı daha iyi kavramış oluruz. Sebebi 
nedir? Sebebi şu: Kur’an’ın anlattığı o peygamber-
lerin hayatlarından biz birçok şey öğreniriz. Ama 
peygamberlerin ikisi dışında hiçbirinde hayatın 
her alanına dair örneklikleri ne yazık ki bulamı-
yoruz. Mesela biz Hz. Süleyman’ın hayatında ideal 
bir devlet adamlığının örneğini görürüz, gücün ve 
iktidarın ahlakının nasıl olması gerektiğini görü-
rüz. Ama Hz. Süleyman’da ideal bir fakir ahlakını 
göremeyiz. Fakirlikte nasıl bir ahlak sergilenme-
si gerektiğini göremeyiz. Çünkü onun hayatında 
böyle bir sayfa olmadığı için böyle bir örneklik 
olmamıştır. yoktur Gelin Hz. Yusuf’un hayatına… 
Kur’an onun içinde Usve-i Hasene demez. Onun 
hayatının anlatıldığı kıssa, kıssaların en güzeli ol-
masına rağmen, diğer tüm kıssaların aksine orada 
bir kronoloji olmasına rağmen, Kur’an onun için bu 
ifadeyi kullanmaz. Neden? Çünkü biz Hz.Yusuf’un 
hayatından çok şey öğreniriz; ama ideal bir ev-
lilik hayatının nasıl olması gerektiğini öğreneme-
yiz. Çünkü Hz. Yusuf’un hayatının bu sayfalarını 
bilmiyoruz. Nasıl bir baba olmuştur? Nasıl baba 
olup da çocuklarına bakmıştır? Kayınbabası ile 
kayınvalidesiyle nasıl bir ilişki kurmuştur, bunları 
bilemiyoruz. Bu örnekleri uzatın gitsin. Ama gelin 
Hz. Peygamber’in (sav) hayatına… Ne sorarsanız 

sorun, cevabını O’nun (sav) hayatında bulacak-
sınızdır. İdeal bir baba, ideal bir evlat, ideal bir 
muallim, ideal bir talebe, ideal bir devlet başka-
nı, ideal bir ordu komutanı, ideal bir kayınbaba, 
ideal bir damat… Neyse aklınıza gelen… Hayatın 
hangi alanında aklınıza ne geliyorsa bunun kar-
şılığı, Efendimiz’in (sav) yaşadığı hayatta vardır. 
İşte biz Usve-i Hasene ifadesini böyle anlarsak, 
böyle bir şekilde zihnimizde kalbimizde ne ol-
duğu konusunda doğru bir karşılık oluşturursak, 
O’nun (sav) hayatından daha fazla istifade etme 
imkânları üretebiliriz. Daha doğru bir ifade ile 
kendi dünyamızı daha güzel imar etme ve hep-
sinden önemlisi Rabbimizi razı edecek bir hayat 
ortaya koyma yollarını bulabiliriz.  

İnsanların zihninde günümüze kadar oluşan 
birçok peygamber algısı mevcut… Şimdiye 
kadarki okumalarınızdan sizde oluşan pey-
gamber algısı nasıldır?
Tabii, algılardaki kırılma ne yazık ki insanın bir 
kaderi… Bu sadece peygamber algısıyla olan bir 
şey değil. Hatırlayın, Habil ile Kabil peygamber 
çocuklarıydı. Aynı ana ve aynı babadan olmala-
rında rağmen onlarda da ciddi bir kırılma oldu ve 
o kırılmanın neticesinde biri birinin katili oldu. 
Dolayısıyla insan olmak aslında bir yönüyle bu 
tarz hataları, bu tarz eksiklikleri bünyesinde ba-
rındırmak demektir. Zaten insanın kaderi kir-
lenmektir. Eğer öyle olmazsa Allah’ın rahmet ve 
mağfiretinin bir anlamı olur muydu?  Böyle bir 
hakikat ortada olmasına rağmen bu tarz kırılma-
ların varlığı sahiplerini haklı göstermez. Biz, ‘ne-
den oldu?’ sorusunu da sormak zorundayız. Peki, 
ne olmuştu da İslam toplumlarında bu kadar kısa 
bir zaman sonra çok büyük kırılmalar ortaya çık-
mıştı? Elbette ki, tarihte yaşanan bazı acı olay-
ların ve büyük kırılmaların birçok sebebi vardı. 
Ama en temelinde yatan sebep, o gün yaşayan 
insanların birçoğunun Hz. Peygamber’in miras 
olarak bıraktığı o temel hakikatlere tam anla-
mıyla sahip çıkmamaları ve o mirasın yaşadıkları 
o sorunlara söylediği sözleri anlamamalarıydı.  
Efendimiz (sav) Veda haccında yüz bini aşkın sa-
habenin şahit olduğu o son buluşmada tüm in-
sanlığa şöyle bir miras bırakarak gitmişti: “Ben 
size iki şey bırakıyorum, sarıldığınız müddetçe 
asla dalalete, asla yanlış yollara sapmazsınız; 
birisi Allah’ın kitabı, diğeri ise benim sünne-
tim.” Yani bırakılan miras Kur’an ve sünnet… 
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Kur’an ve Kur’an’ın en büyük yorumu olan sün-
net… Dolayısıyla biz bu mirası doğru bir biçim-
de anladığımız zaman ve bugünün dünyasına da 
doğru bir biçimde taşıdığımız zaman dalalete kapı 
açmayacağımız muhakkaktır. Öyleyse, ister o gün 
olsun ister bugün olsun İslam toplumlarında fikri 
ve ameli sapmalar, kırılmalar yaşanmışsa bunun 
sebebi sahih ve selim bir Kur’an ve Sünnet an-
layışından oluşan sapmalardır. Bu sapmalar, çok 
farklı ve değişik hallerde ortaya çıkabilir. Mesela; 
şekli önceleyip, manayı ihmal ederek olabilir. Laf-
zı önemseyip, maksadı devre dışı bırakarak ola-
bilir. Bizlerin dışındaki dünyaların bize yaptıkları 
olumsuz telkinlerin neticesinde olabilir. Özellikle 
İslam dünyasının siyasal anlamda gücünü kay-
bettikten sonra savunmacı bir tepki ile meseleleri 
anlama çabasından kaynaklanan düşünceler şek-
linde olabilir. Dolayısı ile Hz. Peygamber (sav) ile 
kurulacak bağın yani O’nun (sav) mirasını anlama 
çabalarının farklılığı muhakkaktır. Bu konuda ya-
pılması gereken en önemli husus; gerek Kur’an’ın, 
gerek Peygamber’in (sav) ilk muhatapları olan 
Sahabe neslinin bunu nasıl anladıkları ve nasıl 
kavradıklarıdır. O nesil, Kur’an’ın da açık beyanı 
ile “Allah’tan razı olmuş ve Allah’ı razı etmiş” bir 
nesil olarak bize doğru bir peygamber algısının 
nasıl olacağı yönünde önemli örneklikler bırak-
mışlardır. Bugün biz, Sahabe’nin bu örnekliğini 
anladığımız oranda, Hz. Peygamber ile aramızda 
doğru bir bağ kurmamız söz konusudur. Sahabe, 
Efendimiz’in (sav) mirası olan sünneti; “Müs-
lümanca düşünme ve Müslümanca yaşama” 
biçimi olarak anladı. Ama gelin görün ki biz, 
Müslümanca düşünmeyi hayatlarımızda sağ-
lamadan, Müslümanca yaşamaya çalışıyoruz. 
İşte bizim mevcut siyer okumalarından elde 
ettiğimiz peygamber algısı böyle bir temele 
dayanıyor. 

Düzenli olarak yaptığınız siyer çalışmalarınızın 
bugüne kadarki hâsılasından ve bundan sonra-
sı için yapmayı düşündüklerinizle alakalı neler 
söylersiniz?
Daha önceki çalışmaları saymazsak, düzenli 
olarak yaptığımız siyer okumaları neredeyse 10 
sene oldu. Şunu en başta söylemem gerekiyor; 
bu alanda yapılacak o kadar çok iş var ki… Biz 
de âcizane bu alanda bazı çalışmalar yaptık, in-
şallah yapmaya da Rabbim imkan verdiği oranda 
devam edeceğiz. Bu çalışmalardan bir tanesiydi 

Darü’l-Erkam… Efendimiz’in özellikle Mekke dö-
nemindeki eğitim ve öğretimiyle alâkalı, talim ve 
terbiyesiyle alâkalı bir çalışmaydı o. Siyerin içeri-
sinde adı var, ama kendi yok bir duruma düşmüş 
bir konuydu Darü’l-Erkam. Biz yaklaşık 1,5 sene-
lik yoğun bir çalışmadan sonra o çalışmayı yayın-
lamaya muaffak olduk. Şu anda da o çalışmanın 
bir devamını tabir caiz ise ikinci ayağını yapmaya 
çalışıyoruz. Yani Darü’l-Erkam Efendimiz’in (sav) 
Mekke dönemindeki eğitim ve öğretim çalış-
maları idi. Medine’deki eğitim ve öğretim çalış-
maları ise Suffa’idi. İşte biz şu an Efendimiz’in 
Medine’deki eğitim ve öğretim çalışmalarının ne 
olduğunu Suffa Mektebi başlığı altında anlama-
ya çalışıyoruz. Bir yönü ile Efendimiz’in (sav) mu-
halefetteyken, güçten mahrumken yapmış oldu-
ğu eğitim çalışmalarını Darü’l-Erkam başlığında, 
Medine’de ise iktidardayken, güç elindeyken, dev-
letken yaptığı çalışmalarını Suffa Mektebi başlı-
ğında göreceğiz. İnşallah Suffa Mektebi’ndeki 
çalışmalarımız biraz daha yürüyecek belki de 
kitap olarak da okuyucuyla buluşacak. Bunun 
dışında Efendimiz’in (sav) hayatıyla alakalı bazı 
çalışmalarımız daha var. O çalışmalardan bir ta-
nesi Hz. Peygamber’in albümü başlığını taşıyor. 
Efendimiz’in (sav) yakın çevresiyle alakalı üç yüz 
şahsiyet üzerinde yapılmış bir çalışma bu. Babası 
Abdullah’tan 21. göbekten dedesi Adnan’a kadar, 
babaannesi Fatma’dan 21. göbekteki ninesine 
kadar bütün amcaları, amca çocukları, halaları, 
hala çocukları, yakın arkadaşları üzerine yapıldı 
bu araştırma…  Özellikle Efendimiz’in (sav) aile 
fotoğrafına girecek olan bütün şahsiyetler tek 
tek incelenerek, bir albüm şeklinde bir araya ge-
tirildi. İnşallah, Rabb’im nasip ederse Nisan ayı 
gibi okuyucuyla buluşacak. Bu çalışmanın şöyle 
bir özelliği var, eğer biz Hz. Peygamber’in kendi 
ailesini tam anlamıyla anlarsak o ailenin birbir-
leriyle olan münasebetlerini doğru bir biçimde 
kavrarsak Asr-ı saadeti anlama noktasında bize 
çok önemli ipuçları verecek. Sadece Efendimiz’in 
(sav) ninelerinin soy olarak mensubiyetlerini bile 
anladığımız zaman, Efendimiz’in (sav) şahsiyetini 
oluşturan iç etkenlerin neler olduğunu kavrama 
imkânı bulacağız. Yine Efendimiz’in (sav) kutlu 
evine giren hanımları aileleri ile birlikte tanırsak, 
yapılan o evlilikler üzerinden Efendimiz’in (sav) 
nereye varmak istediğini daha iyi anlayacağız. Ve 
Allah Resulünün o evlilikler yoluyla evine aldı-
ğı üvey çocuklarıyla kurmuş olduğu münasebeti 
anlarsak Medine’deki o büyük dönüşümün hangi 
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temeller üzerine yürüdüğünü daha iyi anlamış 
olacağız. Dolayısıyla şu an yakın vadede olan bir 
çalışma Hz. Peygamber’in albümü… Onun arka-
sından da Suffa çıkacak inşallah. Şu anda yine 
siyer usûlüyle alâkalı bir çalışmamız var. Bu biraz 
da siyerin felsefesiyle alâkalı bir çalışma… Bir de 
efendimizin nübüvvet öncesi 40 yıllık hayatıyla 
ilgili bir çalışma var. Bu konuda da ciddi sıkıntıla-
rımız var. Bugün özellikle gençler soruyorlar, nasıl 
bir siyer okuyalım diye. Benim onlara verdiğim 
cevap şudur: Hangi yaştaysanız o yaştaki pey-
gamberi okuyun. Yani 15 yaşındaki bir delikanlıya 
60 yaşındaki bir peygamberi okutmanın çok da 
faydası olamayacaktır. 15 yaşındaki bir delikanlıya 
15 yaşındaki bir Muhammed’i tanıtmamız ve öğ-
retmemiz lazım. Peki, Efendimiz’in (sav) 40 yıllık 
nübüvvet öncesi hayatı yıl yıl yazılabilir mi? Evet, 
yazılır. Bu kadar zengin bir kaynak var elimizde. Bu 
konuda rivayetler arasında ciddi manada sıkıntılar 
olsa da, Efendimiz’in (sav) nübüvvet öncesi haya-
tı ile alakalı çalışmalar yapmak zorundayız. Bizzat 
Kur’an bizi buna yönlendirir: Duha Sûresi, Kalem 
Sûresi’ ve İnşirah Sûresi bunun en açık delilidir. 
Dolayısıyla böyle bir çalışmaya da ihtiyacımız 
var, bizde elimizden geldiğince böyle bir çalışma 
yapıyoruz.  Uzun vadede olan çalışmalarımızı da 
söyleyeyim müsaade ederseniz. Efendimiz’in (sav) 
ve sahabenin hayatlarını kapsayacak bazı çalış-
malar yapacağız, bunların bazılarını ekip olarak 
yapacağız. Yıl, yıl Efendimiz’in nübüvvet hayatı-
nı özellikle sünnetle de bağlantısını da kurarak, 
o din binasının Efendimiz’in (sav) şahsiyetindeki 
inşasını da ihmal etmeyerek, 23 yıllık Kur’an’ın 
nüzul sürecini de dikkate alarak bir siyer çalışma-
sı yapacağız. Bunları sahabenin bizlere model ve 
örnek olan hususiyetlerini daha iyi anlayabilece-
ğimiz çalışmalar takip edecek. Bugün hayatlarını 
şöyle ya da böyle bildiğimiz 10 binin üzerindeki 
sahabenin bizim dünyamıza söylediği sözleri de 
önceleyerek, büyük bir ansiklopedi tarzı çalışma 
da yapacağız inşallah. 

Geçen yıl temeli atılan Siyer Araştırmaları 
Merkezi’nin gaye ve hedeflerini kısaca, sizin 
ağzınızdan da dinlemek isteriz. 
Siyer Araştırmaları Merkezi’nin gaye ve hedefleri 
de bu söylediklerimin içerisindeydi. Özellikle siyer 
konusunda yapmayı düşündüğümüz çalışmalar 
ortaya çıkınca biz, daha fazla nasıl Efendimiz’in 
(sav) hayatından istifade edebiliriz sorusuyla 

böyle bir ihtiyaca kapı açıldı. Şu anda mevcut 
kaynakların öncelikle bir araya getirilmesi için 
bir kuruma ihtiyaç var. Bugün başta Türkçe ve 
Arapça olmak üzere, diğer dünya dillerinde ka-
leme alınmış bütün siyer çalışmalarının bir araya 
getirilmesi lazım ki hem mevcut kaynaklardan 
istifade edilsin, hem de eksiklikler ortaya çıkarı-
larak, onların giderilmesi yönünde çalışmalar ya-
pılsın. Çünkü yapılan çalışmaları tekrar etmenin 
bir anlamı yok; yapmamız gereken o kadar çok iş 
varken yapılan işleri tekrar etmek hem zaman is-
rafıdır, hem maddi anlamda israftır, hem heyecan 
israfıdır, insan israfıdır. Biz bu yanlışı yapmayalım 
dedik. Bunun için de işe, siyer başlığı altında olan 
bütün çalışmaları bir araya getirmekle başlaya-
cağız. Bu konuda şimdiye kadar bazı çalışmalar 
yapıldı, inşallah Siyer Araştırmaları Merkezi’nde 
bu çalışmalar biraz daha genişleyerek devam 
edecek… Bu çalışmalar bir araya toplandıktan 
sonra eksikler tespit edilip, o eksiklerin gideril-
mesi yönünde gayretler ortaya konacak. Mesela 
bugün biz Efendimiz’in (sav) hayatını doğru bir 
biçimde anlayabilmemiz için o günün dünyasını 
algılama noktasında zihnimizde bazı şeylerin yer-
li yerine oturması şarttır. Ama şöyle bir zihnimizi 
yoklarsak Efendimiz (sav) döneminde ki, Mekke ve 
Medine için çok da fazla bir şey söyleyemiyoruz. 
Efendimiz’in (sav) yaşadığı Mekke nasıl bir Mekke 
idi? Kâbe’nin etrafında neler vardı? İslam düş-
manlarının evleri nerelerde idi? Bir Ebu Cehil’in 
evi, bir Ebu Leheb’in evi, bir Ubey ibn Halef’in evi 
nerelerdeydi? Müslümanların evleri nerelerde idi? 
Darü’l-Erkam tam olarak nerede idi? Bu tarz bil-
gilerden mahrumuz. Bundan dolayı da o günün 
dünyasını tam anlamı ile anlayamıyoruz. 

O zaman sizin çalışmalarınızda görselliğin de 
önemli bir yeri olacak? 
Var, evet görsellik de var. Mesela şu an Siyer 
Araştırmaları Merkezi adı altında bir Siyer Ya-
yınları kuruldu. Bu yayınevinin yayına hazırladığı 
kitaplar içerisinde en temel eserlerinde biri Siyer 
Atlası’dır. Şu ana kadar hazırlanmış en detaylı at-
las, Suudlu Sami İbn Abdullah’ın siyer atlasıdır. 
Yayınevimiz şu an bu atlası Arapça’dan Türkçe’ye 
çeviriyor. Bu bir ekip çalışmasıdır. Tercüme, tahkik 
ve gerekli notlandırmalarla okuyucusuyla buluşa-
cak... Bu çalışma resimli açıklamalı ve haritalıdır. 
Bizim, Hz. Peygamber’in albümü çalışmasında da 
arkasında bazı resimler var, ama onun ötesin-
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de özellikle çizimler ve maketler üzerinde daha 
detaylı çalışmalar yapmamız gerekiyor. İnşallah 
Siyer Araştırmaları Merkezi’nde bu çalışmalar ya-
pılacak. 

Kutlu Doğum çalışmalarını nasıl değerlendiri-
yorsunuz?
Kutlu Doğum Haftası malumunuz Diyanet İşle-
ri Başkanlığı’nın oluşturduğu bir haftadır. Miladi 
takvime göre Efendimiz’in doğum tarihi Nisan 
ayının 20’sine denk geldiği için böyle bir tarihte 
yapılmıştır. Bu insanımızı Hz. Peygamberle buluş-
turmak, O’nu (sav) anlamaya vesile kılmak için 
oluşturulmuş bir çalışmadır. Tabii, Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın yapmış olduğu en güzel çalışma-
lardan bir tanesidir bu. Olması gereken bir şeydir. 
Elbette ki biz Hz. Peygamber’i ne bir haftaya ne 
bir aya, hatta bir yıla sıkıştırma gibi bir düşünce-
miz olmamalı… O’nun (sav) hayatımızın her anın-
da bize rehberlik edebilecek bir konumu vardır. 
Ama bazı özel gün ve geceler birer vesiledirler. 
Rabb’imiz nasıl Kadir Gecesi’ni bir vesile olarak 
bizim önümüze sermişse, yaşayan Kur’an olan 
Efendimiz’in doğum günleri de bizlerde aslında 
ikinci bir Ramazan coşkusu yaşatmalıdır. Ama bu-
rada elbette ki göz ardı edilmemesi gereken çok 
önemli hususlar var, kesinlikle bir pazar oluştur-
maya ve işi sadece ve sadece salonlardaki hissi-
yata mahkûm etmemek lazım. Bu manada biz Hz. 
Peygamberi anmaktan çok anlamak gibi bir zo-
runluluğumuzun olduğunu unutmamalıyız. Çün-
kü O’nun (sav)  anılmaktan ziyade anlaşılmasına 
ihtiyaç var bugünün dünyasında. Biz bugün O’nu 
anlamadığımız için zaten bu haldeyiz. Eğer anla-
saydık ve algılasaydık O’nun istediği bir biçimde 
O’nunla bağ kursaydık, hayatımızın her anında 
O’nu rehber edinip hayat gemimizin güvertesini 

ellerine teslim etseydik, bugün ümmet olarak ha-
limiz böyle olmazdı. Dolayısıyla biz Kutlu Doğum 
Haftalarını da böyle bir hayrın vesilesi kılmamız 
lazım. Kesinlikle anlama ekseninde çabalar ver-
memiz ve Efendimiz’le aramızdaki bağı gözden 
geçirmemiz lazım. Neleri eksik bıraktığımız konu-
sunda kendi iç dünyamızda muhasebeler yapma-
mız lazım. Hepimizin durup şu soruya cevap bul-
mamız lazım: Niye biz sahabenin canlılığında Hz. 
Peygamber ile bir bağ kuramıyoruz? Acaba bunun 
tek sebebi o çağda ve o mekânda yaşayamamak 
mı? Yani biz de Miladi 6. yy.’da; Mekke ve Medi-
ne coğrafyasında yaşasaydık o Ashab-ı Kiramın 
fertlerinden birisi gibi olur muyduk? Yoksa inkâr 
edip, Peygamber’in davetine karşı çıkanlardan 
biri mi olurduk? Bize sorulsaydı herhalde biz de 
Mekke’de yada Medine’de doğmak isterdik. Ama 
mesele o değil sadece. Çünkü O’nun arkasından 
yer almak için ille de o çağda olmak gerekmiyor. 
Eğer öyle olsaydı, Ebu Leheb de o çağdaydı, Ebu 
Cehil de o çağdaydı ama peygamberle beraber 
yaşayamadılar, hatta O’na (sav) en fazla düşman-
lık edenler oldular. Peki, yaşamak için ne yapmak 
lazım? Yaşamak için aslında dört şey yapmak 
lazım: Öncelikle bilmek, sonra anlamak, sonra 
tanımak ve sonra da kavramak lazım. İşte biz 
Kutlu Doğum Haftalarında da buna cevap bul-
mamız gerekiyor. Bildiğimiz bu peygamberi na-
sıl daha çok anlar, tanır ve kavrarız? Acaba neler 
yapmamız gerekiyor ki, bu noktada var olan ek-
sikler telafi edilebilsin? Bizler bunları yapabilirsek 
işte o zaman bu vesileyi güzel bir hayra ve rah-
mete dönüştürebiliriz. Yok, eğer böyle yapmazsak 
kutlamaları sadece salonlara ve meclislere süslü 
birer aksesuar olarak bırakırsak, hayatın içerisine 
dâhil edeceğimiz bir şey olmaz ise, o zaman sa-
dece bir anma olur, onun da bize vereceği, bize 
katacağı çok fazla bir şey olmaz. 

1973 yılında Erzurum ilinin 
Horasan ilçesinde doğ-

du. İlk, orta ve liseyi Horasan’da okudu. 
1990 yılında İstanbul’a geldi. Bu yıllar-
dan itibaren İslamî ilimleri tahsil etmeye 
başladı. 1999 ile 2004 yılları arasında 
Mısır’da Arapça ve İslamî ilimleri kap-
sayan eğitim çalışmalarında bulundu. 
1995 yılından itibaren Akabe Vakfı Sul-
tançiftliği şubesinde haf talık dersler 
vermeye başladı. Daha sonraları bu ders-

leri Hikmet Vakfı’nda sürdürdü. Halen 
bu vakıf bünyesinde öğrenci eğitimi ve 
halk irşadı derslerine devam etmektedir. 
Yazı ve eğitim çalışmalarını sürdüren 
Muhammed Emin Yıldırım, uzun za-
mandır çalıştığı Siyer ve Sahabe araş-
tırmalarını, yakın bir zamanda İstanbul-
Eyüp’te açılacak olan Siyer Araştırmaları 
Merkezi’nde devam ettirecek. Evli ve üç 
çocuk babasıdır. 

Muhammed Emin Yıldırım Kimdir? 
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Geçen yıl temeli atılan Siyer Araştırma-
ları Merkezinin gaye ve hedeflerine dair 
siz neler söyleyeceksiniz?

2009’un Haziran ayında temelini atmaya muvaf-
fak olduğumuz Siyer Araştırmaları Merkezimizin 
inşaatı şu an büyük bir bölümü tamamlanmış du-
rumda, nasip olursa kutlu doğum ayı olan Nisan 
ayında binamızda hizmetlerimize başlamayı he-
defliyoruz.

Siyer Araştırmaları Merkezinin gaye ve hedefleri-
ni tek bir cümleyle açıklayacak olursak Âlemlere 
Rahmet olarak gönderilen Kutlu Nebi’nin daha 
iyi bilinmesi, anlaşılması, tanınması, kavranması; 
aradaki zaman ve mekân farkları ne kadar uzarsa 
uzasın O’nunla beraber yaşamanın imkânının ye-
niden elde edilmesini sağlamak diyebiliriz.

Bu niyet çerçevesinde Siyer Araştırmaları Merke-
zinde tüm siyer talebelerinin istifade edebileceği 
bir kütüphane oluşturmak istiyoruz. Bu kütüpha-
nemiz başta Türkçe olmak üzere Arapça, İngilizce 
ve ihtiyaca göre tüm dillerde Efendimizle ilgili 
eserleri bünyesinde toparlayacaktır. 

Yine kütüphanemiz dijital ortama taşınarak farklı 
yerlerdeki siyer talebelerinin de istifadesine su-
nulacaktır.

Merkezimizin siyer üzerine araştırmalar yapacak 
bir komisyon kuracak ve bu komisyonun ortaya 

çıkarmış olduğu eserleri siyer talebelerinin istifa-
desine sunulacaktır.

Siyer Araştırmaları Merkezide eğitim nasıl ve 
ne şekilde olacaktır?
Merkezimiz yaş ve ilmi seviyelerine göre siyer 
medresesi adı altında üçer aylık periyotlarla siyer 
seminerleri düzenlenecek ve bu seminerleri ba-
şarıyla tamamlayan öğrencilerimize sertifika ve-
rilecektir. Ayrıca bu eğitim çalışmaları içerisinde 
Muhammed Emin Yıldırım hocamızın hem halka 
açık hem de öğrencilere yönelik özel dersleri ola-
caktır. Siyer eğitim çalışmalarına katkı olarak her 
ay siyer söyleşileri gerçekleştirilecektir. Bu söyle-
şilerde dünyanın önde gelen tanınmış âlim, fikir 
ve dava adamları ile yapılacaktır. 

Merkezimizde kademeli bir siyer programı ile in-
sanımıza daha güzel bir yöntemle Efendimizin 
hayatını öğretmeyi-öğrenmeyi sağlayacaktır.

Bir önceki sorumuzda siyer araştırmaları yapan 
komisyonun ortaya çıkardığı eserleri istifadeye 
sunacağız dediniz. Merkezin bir yayın kuruluşu 
da olacak sanırım. Biraz da bundan bahseder 
misiniz?
Evet, merkezimiz ‘Siyer Yayınları’ adında bir ya-
yınevi oluşturacaktır. Bu yayınevimiz dediğimiz 
gibi komisyonlarımızın kitaplaşmış çalışmalarının 
yayınlamamanın yanında siyer ile ilgili değişik 
eserleri de inşallah çıkaracaktır. 

Şimdiden siyer dostlarına yayınlayacağımız iki 
eserin müjdesini vermek isteriz: bunlardan birin-
cisi Muhammed Emin Yıldırım hocamızın uzun bir 
zamandır büyük bir emek ve araştırmanın neti-
cesinde hazırladığı “Hz. Peygamber’in Albümü” 
adlı eserdir. Bu eserde Peygamber Efendimizle 
alakalı 300 şahısın kısa hayatları ve peygambe-
rimizle olan yakınlığı en ince detaylarına kadar 
incelenmiştir. Eser her an elimizin altında olması 
gereken bir başvuru kitabı niteliğindedir.

Siyer Araştırmaları Merkezi Müdürü Oğuzhan YAĞUZ:

Nisan’da hizmete başlıyoruz!
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İkinci eserimiz ise sahasında ilklerden olan ve 
Türkçemize kazandırılmış en önemli eserlerden 
olacak olan “Siyer Atlası” adlı eserdir. Bu eser 
Suudi Arabistan’da basılmış yazarı ise Sami b. 
Abdullah b. Ahmet el-MEĞLUS. Bu eserde tarihi 
hadiselerin daha iyi anlaşılmasına yardımcı ola-
cak haritalar kullanılarak mübarek Nebevi sirete 
hizmet etmek amaçlanmıştır. Siyer talebelerinin 
ve ilim erbabının Hz. Peygamberin hayatını doğru 
bir şekilde anlama ve idrak etme çabaları için el-
zem olan hususları kolay bir şekilde zihinlere yer-
leştirmeleri babında hazırlanmış mükemmel bir 
eser. İstifadenin kolay olabilmesi için haritalar, 
resimler, grafikler kullanılmış sahasında önemli 
bir eser. Eser Muhammed Emin Yıldırım hoca-
mızın notlandırmasıyla daha bir anlaşılır olması 
sağlanacaktır.

Siyer Atlası, sekiz bölümden oluşuyor. Kısaca bu 
bölümlerde şu konular işlenmektedir:

Arap yarımadası hakkında genel bilgiler, bu ya-
rımadanın sakinleri, Hz. Peygamber döneminde 
hicazdaki önemli kültür merkezleri, Peygamber 
öncesi Arap yarımadası, Hz. Peygamberin doğu-
mundan hicrete kadar olan Mekke dönemi, İslam 
devletinin kuruluşundan Peygamberimizin vefa-
tına kadar olan Medine dönemi, Hz. Peygamberin 
siretinin özel yönleri ve son olarak İslam, İnanç, 
Şeriat konuları işlenmektedir.  Tamamı renkli, re-
simli ve büyük boy olarak basılacak.

Ayrıca siyer yayınları arasında daha önce Mu-
hammed Emin YILDIRIM hocamızın yayınlanmış 
olan eserleri İbadetin Beyni Dua, İnsani İlişkilerde 
İlahi Ölçü, Vahyi Hayata Taşımak, Âlemlere Rah-
met Hz. Muhammed, Sahabeyi Nasıl Anlamalıyız? 
Ve Darü’l-Erkam kitapları da Siyer Yayınları’ndan 
yeniden basılacak. Bundan sonraki hocamızın 
tüm çalışmaları da yine yayınevimiz bünyesinde 
okuyucularına ulaştırılacak.

Tebrik ederiz, Allah tamamına erdirsin, vakit 
ayırdığınız için teşekkür ederiz.
Derginin sayfalarından merkezimizi tanıtma fır-
satı verdiğiniz için biz teşekkür ederiz. Bize ulaş-
mak ve daha geniş bilgi almak isteyen dostlarımız 
için telefon numaralarımızı vermek isterim: 

0212 617 58 73 -  0537 955 48 

HUZURA 

GİDEN YOLDA
BİRLİKTE 

YÜRÜYELİM

Huzur Psikolojik
Danışmanlık Merkezi

Psikolog ve Gıda Mühendisi  
Hatice Dilek ÖZTÜRK

Bayındır 2 Sokak 38/4 Kızılay / Ankara
Tel: 0312 433 03 19 
Gsm: 0505 490 51 81 - 0535 581 06 32
e-mail: hdilek.1971@gmail.com

• Bireysel danışmanlık
• Panik atak
• Depresyon
• Korku ve fobiler
• Aile danışmanlığı
• Evliliğe hazırlık için danışmanlık
• Boşanmış çiftlere danışmanlık
• Boşanmış aile çocuklarına danışmanlık
• Ergenlik sorunları
• Okul ve sınav stresi
• Motivasyon ve meslek seçiminde 
  yönlendirme
• Kanser vb. türde ağır seyreden 
  hastalara danışmanlık
• Dikkat eksikliği ve hiperaktivite
• Kilo vermek isteyenlere danışmanlık
• Tikler
• Alt ıslatma
• Uyku problemleri
• Sigara, alkol bağımlılarında danışmanlık
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eygamberlik sürecinin genellikle şu özellikle-
ri barındırdığını görüyoruz:

Peygamber olmak, peygamberlerin kendi talepleri • 
ile değil, Allah’ın seçimi iledir. 

Allah(cc) onların peygamberlik öncesi hayatlarını • 
da kontrol altına almıştır. 

Peygamberlikle beraber zirveye vurmuş olan şah-• 
siyetleri, onları kendi dönemlerinde yaşayan in-
sanların en mükemmeli yapmıştır. 

Kavimleriyle veya diğer insanlarla olan iletişimle-• 
rindeki kararlı tavırları sebebiyle Allah da(cc) on-
ları aleni bir şekilde, mûcizeleriyle desteklemiştir. 

Esfel-i safilin haline düşmüş insanların peygam-• 
berlere yönelik tavırları ve bu tavırlara karşı pey-
gamberlerin gösterdiği direnç azami düzeydedir. 

Peygamberler görevleri sonucu ya sürgün edilmiş, • 
ya öldürülmüş ya da Allah’ın emri ile tehlike bölge-
sini terk etiklerinde kavimleri de helak edilmiştir. 

 Peygamber olmak, Allah’ın gazabından emin olmak 
değildi, çünkü Allah(cc), “De ki: “Ben peygamber-
lerin ilki değilim, kendime de size de ne yapılacağı-
nı bilmiyorum...”(46/9) diyordu. Yine Peygamber’e 
“Mü’min olmuyorlar diye neredeyse kendini helak 
edeceksin.”(26/3) diyordu. 

Sizi, şahsi yorum katmadan âyet meallerinden der-
lediğimiz ve anlam bütünlüğünü sağlamak için bazı 
âyetlerden kısmi alıntılar yapmakla yetindiğimiz ib-
ret dolu diyaloglarla baş başa bırakıyoruz:

İBRAHİM (a.s) KAVMİ
İbrahim: Siz işitmeyen, görmeyen ve sizden hiçbir 
zararı defedemeyen (19/42) putları ilah mı edini-
yorsunuz? O putlar ki sizi ne duyuyor ne de size 
bir yararları var (26/72-73). Taptığınız şeylerin ne 
olduğuna bir kez bakmadınız mı (26/75)? Putları-
nıza birtakım (nitelikler) yakıştırıyorsunuz. Gerçek 
şu ki Allah’tan başka kulluk ettikleriniz size rızık ve-

Elçiler apaçık delillerle 
gelmiş, ancak kavimleri 

vahiy gibi bir nimeti 
teperek bu elçilerin 
sözlerini ağızlarına 

tıkmışlardır.

PMEHMET ÇAKIL

mcakil63@gmail.com

Kur’an’da Peygamberlerin Kavimlerine

İLK ve SON SÖZLERİ

K A L E M L E RG E N Ç
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recek güce sahip değiller. Siz Allah’a kulluk 
edin. O’na şükredin, O’na döndürüleceksiniz 
(29/16-17). Siz ve lideriniz (Nemrut) açık bir 
sapkınlık üzerindesiniz (6/74). Bana uyun ki 
sizi dosdoğru yola yönlendireyim (19/43). 
Yoldan sapanlar dışında Rabb’imin rahme-
tinden umut kesen olmaz (15/36). Ey halkım 
ben görevimi yapıyorum, siz de kendinize 
yakışanı yapın. Nasıl olsa zamanla anlayacak-
sınız. Kesin şu ki zalimler asla mutluluğa ula-
şamayacaklar (6/35). 

Babası ve kavmi: Sen gerçekten ciddi mi-
sin, yoksa (şakacıktan) oyun mu oynuyor-
sun (21/55)? Sen bizim ilahlarımızdan yüz 
mü çeviriyorsun? Eğer buna son vermezsen 
öldüresiye taşa tutulacaksın (19/46). Biz ata-
larımızdan böyle gördük (26/74). 

İbrahim: Asla şaka etmiyorum. Sizin 
Rabb’iniz göklerin ve yerin Rabbi’dir, ki on-
ları O yaratmıştır ve ben gönderilen elçiyim 
(21/56). İlan ediyorum ki, putçuluk benim 
için düşmandır. Bir tek Allah vardır. O her 
yönüyle Allah’tır (26/77-82). Ve İbrahim ken-
di içinden şu kararı aldı: “Allah’a yemin olsun 
ki, siz dönüp gittikten sonra, putlarınız için 
düşündüğüm şeyi yapacağım” (21/57). Çün-
kü onları peydahlamanızın nedeni şu dünya 
hayatında onlarla aranızdaki sevgi bağıdır. 
Daha sonra ise kıyamet gününde birbirinizi 
lanetleyeceksiniz. Sonra da durağınız ateştir 
(29/25). 

İbrahim putları paramparça etti. Dönüp de 
ona başvursunlar diye iri yarı olanına dokun-
madı (21/58). 

Kavmi: Kim yaptı bunu? Sen mi İbrahim? 

İbrahim: Sizin büyük put yapmıştır. 

Onlar iç dünyalarına dönerek bunu büyük 
putun bile yapamayacağını düşündüler. An-
cak yine de İbrahim’e dönerek, 

Kavmi: Sen onun cevap veremeyeceğini bi-
liyorsun. 

İbrahim: O halde siz, Allah’ı bırakıp neden 
kendine bile faydası olmayan putların peşine 
takılıyorsunuz? Size de, Allah’ı bırakıp taptı-
ğınız bütün nesnelere yuh olsun! Siz hiç akıl-
lanmayacaksınız (21/59-67)!

Ve İbrahim Allah’tan yardım için duaya başladı. 

Kavmi: ‘O’nu öldürün ya da yakın!’(29/24) 
diye bağrıştılar. ‘Bunu böyle yapın ki ilahları-
mızı desteklemiş olasınız’(21/68). 

Ama Allah(cc) İbrahim için kurdukları düzeni 
boşa çıkardı ve “EY ATEŞ İBRAHİM’E KARŞI 
SERİN VE ESENLİKLİ OL!” dedi (21/69-70). 

İbrahim: Bana Rabb’ime doğru yürüyen bir 
muhacir olmak düşer, (29/27) dedi. 

SONUÇ: İbrahim’e ödülü daha dünyada iken 
verilmeye başladı (29/27). Bütün milletler 
için kutsal olan yurda (Filistin topraklarına) 
iletildi ve armağan olarak da Yakup ve (onun 
oğlu) İshak bahşedildi. Hepsi de kişilik ve er-
dem sahibi kılındı (21/71-72). 

HÛD (a.s) KAVMİ
Hûd: Ben size gönderilmiş bir elçiyim. Allah’a 
karşı sorumlu davranın (26/125-126). On-
dan başka ilahınız yoktur, uyduruk ilahlar 
yapmayın (11/50). O’na ortak koşmaktan 
sakınmayacak mısınız?(7/65) Görkemli yapı-
larda sürekli yaşayacağınızı mı sanıyorsunuz? 
Hukuksuzsunuz (26/128-132). 

Kavmi: Biz seni akıl zafiyetine uğramış gö-
rüyoruz (7/66). Öğütlerini dikkate almıyoruz 
(26/136). Bize bir şey olmaz (26/138). 

Hûd: Ben aklı kıt biri değilim, ben Âlemlerin 
Rabb’inden bir elçiyim (7/67). Sizden bu ça-
bam için maddi bir karşılık talep etmiyorum 
(11/51). Günaha gömülmeyin, O’ndan af di-
leyin ki size rahmetiyle güç katsın (11/52). 

Kavmi: Ey Hûd, sen bize bir delil ile gelme-
din. Senin sözlerine kanıp da ilahlarımızı terk 
edecek değiliz (11/53). Bizim ilahlarımız belli 
ki seni çarpmış (11/54). 

Hûd: Ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Hay-
di bakalım topunuz bana tuzak kurun. Ben 
hepinizin Rabb’i olan Allah’a güveniyorum. 
Rabb’im her şeyin denetimini elinde bulun-
durandır (11/53-57). Bekleyin, ben de sizinle 
birlikte bekleyeceğim (7/71). 

SONUÇ: Ve (cezalandırma) talimatı gelince 
Hûd ve onun yanında yer alanlar Allah’ın rah-
metiyle kurtarıldı. Dahası onlar (âhiretin) ağır 
ve berbat azabından halas edildi. Unutmayın 
ki, Rab’lerini ısrarla inkâr eden o kavim tarih 
sahnesinden silindi (11/58-60). 
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ŞUAYB (a.s) KAVMİ
Şuayb: (Soydaşlarım!) Rabb’inizden haki-
katin apaçık belgeleri gelmiştir. Ölçüyü ve 
tartıyı tam gözetin. İnsanları hakları olan 
şeylerden mahrum bırakmayın. Yeryüzünde 
fesat çıkarmayın. Hakk’a varan yolun kena-
rına durup insanları tehdit edip, doğru yolu 
eğri büğrü göstermeye çalışmayın. Getirdiğim 
mesaja inanan bir topluluk yanında inanma-
yan bir topluluk da var. Sabredin (7/85-87). 
Ahlâki çürümeye meydan vermeyin (11/85). 
Ben Rabb’imin lütfuyla, vahiyle rızıklandı-
rılmışımdır. Sizi sakındırdığım konulara gir-
mem sadece size muhalefet etme arzumdan 
kaynaklanmıyor (11/88). Bugün refah için-
de olsanız da, sizi çepeçevre saracak azaptan 
korkuyorum (11/84). 

Kavmi: Senin söylediklerinin çoğunu anlamı-
yoruz (11/91). Sen büyülenmişsin… Ve sen 
yalancının tekisin. Eğer sözünün arkasınday-
san haydi göğü paramparça başımıza indir 
(26/185-187). (Bak Şuayb!) Biz atalarımızın 
taptıklarını bırakmayız, malı ise keyfimize 
göre harcarız (11/87). (Sen de) ya bizim inanç 
sistemimize uyarsın ya da seni yurdumuzdan 
çıkarırız (7/88). 

Şuayb: Rabb’im sizin yaptığınız her şeyi bi-
liyor (26/188). Biz Allah’a güvenmişizdir 
(7/89). Siz kendinize yakışanı yapın, ben de 
bana yakışanı yapmaktayım. Yalancının kim 
olduğunu gözetleyin. Ben de sizinle birlikte 
gözetlemekteyim (11/93). 

SONUÇ: Onlar sanki orada hiç yaşamamış gibi 
helak edildi (11/94-95). Kavmi helak edilirken 
Şuayb mırıldanıyordu: “Ben sizin gibi nankör 
bir kavim için nasıl gam çekeyim...”(7/93) 

MUSA (a.s) KAVMİ
Musa: Ey Firavun, ben Âlemlerin Rabbi’nden 
bir elçiyim... Size apaçık delillerle geldim 
(7/104-105). Ben ve kardeşim Âlemlerin 
Rabbi’nin mesajlarını taşıyoruz. İsrailoğulları’nı 
bırak bizimle gelsinler (26/16-17). 

Firavun: Âlemlerin Rabbi de neyin nesiymiş? 

Musa: Eğer gerçeğe boyun eğeceksen, (bil ki) 
O göklerin, yerin ve bunlar arasındaki her şe-
yin Rabb’idir. 

Firavun: (Çevresindekilere dönerek) Ne di-
yor duydunuz mu?

Musa: O sizin de, sizin önden giden atalarını-
zın da Rabb’idir. 

Firavun: Eğer benden başka ilahta ısrar 
edersen, seni kesinlikle hapse atarım. Hay-
di, sözünde doğru isen (mûcizelerini) göster. 
(Musa’nın asasının yılana dönmesini ve elinin 
beyazlığını görünce) anlaşıldı. Bunun hayli 
bilgili bir sihirbaz olduğu kesin. Büyüsüyle 
sizi kendi ülkenizden çıkarıp atmak istiyor 
(26/10-34). (Sihirbaz yarışı ile iman edenler 
yanında, şirk ve kâfirlikte ısrarcı olanlar der-
ken...)

Musa: Siz ayağınıza gelen âyetleri sihir mi 
düşünüyorsunuz?(10/77) Bilin ki kendi-
nize kötülük ettiniz. Sizi yoktan var eden 
Yaratıcı’nıza yönelerek af dileyin (2/54). Size 
gelen mesajı hayatınıza uygulayın (2/93)… 
Eğer gerçek müminlerseniz, yalnızca Allah’a 
dayanmak zorundasınız (5/23). 

Kavim: Sen ve Rabb’in gidin savaşın, biz şu-
rada oturuyoruz (5/24). Sen bizi atalarımızın 
dininden uzaklaştırıp kendine bir iktidar yolu 
mu açmaya çalışıyorsun (10/78)?

Musa: Rabb’im! Sözüm kardeşimden başka-
sına geçmiyor. Bizimle bu sapkınların arasını 
ayır (2/25). 

SONUÇ: İMAN ETMEMEKTE 
DİRENENLERİ HELAK ETTİK (8/54-55). 
Not: Musa kıssasındaki olayların çeşitliliği 
ve sebep sonuç bölümleri hayli fazla oldu-
ğundan, yukarıdaki kısa anlatımla kesinlikle 
O’nun mücadelesini anlamak mümkün değil-
dir. Yazımın başında da söylediğim gibi ama-
cım, İslami tebliğ çalışmaları esnasında karşı-
mıza çıkan söz benzerliklerini göstermektir. 

SALİH(as) KAVMİ
Salih: (Soydaşlarım!) Yalnızca Allah’a kulluk 
edin, (zira) sizin ondan başka kulluk edeceği-
niz bir ilah yoktur. Sizi topraktan inşa eden ve 
orayı imar etme yeteneği bahşeden O’dur. O 
halde günahlarınız için af dileyin ve artık bi-
lincinizi yenileyerek O’na yönelin; çünkü be-
nim Rabb’im (Kendisi’ne dönene) çok yakın-
dır, duaları kabul eden tek mercidir (11/61). 
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Kavmi: Sen içimizde hep gelecek vaat eden 
biriydin. Şimdi kalkıp bizi atalarımızın 
kulluk ettiği şeylere tapmaktan mı alıko-
yacaksın? Senin getirdiğinden şüphedeyiz 
(11/62). 

Salih: Ey kavmim, ben açık bir delile daya-
nıyorum (11/63). İçinde bulunduğunuz bu 
zenginliğin bir güvencesi yoktur (26/146-
149). Rabb’inizden size net bir delil (deve 
‘sembolü’) gelmiştir (7/73). Allah’ın nimetle-
rini görün, kötülüğü yaygınlaştırarak ahlâki 
çürümeye meydan vermeyin (7/75). 

Kavmin büyüklük taslayanları: Siz Salih’in 
Rabbi tarafından gönderildiğine inanıyor 
musunuz? Biz ise sizin iman ettiğiniz şeyin 
inkârcısıyız (7/75-76). (Ey Salih!) Biz senin 
ve senin yanında bulunanların uğursuzluk 
getirdiğine inanıyoruz (27/47). 

Önce Salih’e tuzak kurdular (27/48-50). Son-
ra deveyi işkence yaparak (26/157) kestiler 
ve “Getir bize tehdit ettiğin azabı” dediler 
(7/77). 

SONUÇ: Malum azap onları kıskıvrak yaka-
ladı (26/158). Şiddetli sarsıntı ile obalarında 
cansız donakaldılar (7/78). 

Ve Salih: Ey kavmim, doğrusu ben size 
Rabb’imin mesajını tebliğ etmiştim ve size 
öğüt vermiştim; ne ki siz öğüt verenleri sev-
mediniz (7/79). 

 NUH (a.s) KAVMİ
Nuh: Ey kavmim, yalnızca Allah’a kulluk 
edin. Sorumluluğunuzun bilincinde olun. Si-
zin O’ndan başka ilahınız yoktur. O’na karşı 
kibirlenmeyin. Sizi hangi süreçlerden geçi-
rerek yarattığını görmüyor musunuz? Kor-
kunç bir azaba uğramanızdan korkuyorum 
(23/23+7/14-15-59). Ben size gönderilmiş bir 
elçiyim, beni izleyin (26/107-110). 

Kavmi: Biz bu konuda atalarımızdan bir şey 
işitmedik, sen kendine bir üstünlük vermeye 
çalışıyorsun (23/24). Biz seni sapmış görü-
yoruz (7/60). Sana tâbi olanlar toplumun en 
düşük insanları, biz ise seçkinleriz (26/83-
87). (Sonra şöyle karar verdiler:) Onu bir 
süre gözetim altında tutun. O aklını kaçırmış 
(23/25). O bir delidir (54/9). 

Nuh: Ben sapmış değilim (7/61). Size Rabb’imin 
mesajlarını tebliğ ediyorum. Çünkü ben va-
hiy sayesinde sizin bilmediklerinizi biliyorum 
(7/62). 

En sonunda onu yalanladılar (7/64). Biz de 
onu ve yanındakileri kurtardık (10/73). 

Nuh: Ey kavmim! İlahlık yakıştırdıklarınızla 
birlikte beni infaz edin. Ben davetime karşı 
bir ücret istemiyorum. Ben Allah’a şartsız tes-
lim olanlardanım (10/71-72). (Rabbim!) Ben 
artık bittim (54/10). Onların yalanlamalarına 
karşı bana yardım et. 

SONUÇ: Nuh’un duasını kabul ettik (21/26). 
Gemi yapmasına ve azgınların boğulmasına 
karar verildi (23/27). Nuh’a “Zalimlerden bizi 
kurtaran Allah’a hamd olsun diye dua etmesi” 
ve bereketli bir yere ulaştırılması için Allah’a 
yalvarması istendi (23/28-29). 

Âyetlerle genel durum
Helak edilen kavimlerin gerçek durumunu 
Allah bilir. Elçiler apaçık delillerle gelmiş, 
onlar ise nimeti teperek (sözlerini) ağızları-
na tıkmışlar: “Şunu bilin ki sizinle gönderi-
lenleri reddediyoruz, zira biz, davet ettiğiniz 
şeye dair şüphe içindeyiz (14/9). Bu eskile-
rin masallarıdır” demişlerdir (23/83). Elçiler 
“Allah’tan başkasına kulluk etmeyin (41/14), 
(tövbe ederseniz) Allah sizi affeder” derken, 
onlar, “Siz bizi atalarımızın öteden beri ta-
pageldiği şeylerden vazgeçirmek istiyorsu-
nuz. Siz de bizim gibi ölümlü bir insandan 
başkası değilsiniz (14/10) (bizden farkınız 
yok). Yediğimiz, içtiğimiz aynı (23/33). Ne 
yani, şimdi Allah fani bir insanı mı elçi ola-
rak gönderdi?”(17/94) (Ve sonunda ise), “Ya 
siz de bizim inanç sistemimize uyarsınız ya 
da buraları terk edersiniz” (14/13) denilince, 
peygamberlerin, “Rabb’im onların yalanlama-
larına karşı bana yardım et!”(23/39) demeleri 
üzerine Allah(cc) “Eğer yeryüzünde melekler 
olsaydı, biz de melekleri elçi olarak gönderir-
dik (17/95). Zalimleri kesinlikle helak ede-
ceğiz ve onlardan boşalan yere sizi yerleşti-
receğiz (14/13-14). Yok edilen kavimlerden 
geriye ibret belgeleri bırakılmıştır” (29/15-
35+43/55).  
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fk Olayı, yaklaşık bir ay kadar 
Medine’deki insanların gündeminde 

olduğu gibi, kıyamete kadar okunacak olan 
âyetler sebebiyle de çağlar boyu bütün mü-
minlerin gündeminde kalacaktır. Şimdi Me-
dine İslam toplumunu bir ay süresince sar-
san bu önemli olayı anlamaya çalışalım. 

Beni Mustalik Gazvesi

Hz. Peygamber, Hendek Savaşı’na, dolayısıy-
la Medine kuşatmasına katılan ve Medine’ye 
saldırmayı düşünen kabilelere seferler dü-
zenlemeye başladı. İşte bu seferlerden biri de 
5/627 tarihinde Medine’ye saldıracakları ih-
barı alınan Mustalikoğulları’na karşı yapıldı. 
Hızla hareket edilerek düşman hazırlık halin-
de iken bastırıldı. Fazla bir zayiat verilmeden 
düşman esir alındı, ganimetler elde edildi. 
Bu savaşta iki olay ön plana çıktı. İkisinde de 
münafıklar bu olayları kullanıp Müslüman 
toplumunu karıştırmak istediler. 

 Ensar-Muhacir Arası Problem

 Beni Mustalik Savaşı sonunda, Müreysi Kuyu-
su başında Muhacirler’den biri ile Ensar’dan 
biri arasında, sıcağın da tesiriyle bir kavga 
çıktı. Bu olay üzerine bu iki kişinin yardı-
mına koşan Ensar ve Muhacirler kılıçlarını 
çekip neredeyse birbirleriyle savaşacaklardı. 
Meselenin bu şekilde büyümesi üzerine Hz. 
Peygamber olaya müdahale edip, “Bırakın şu 

İ N C E L E M E

İFK OLAYI ETRAFINDA 
BAZI MÜLAHAZALAR

İBN ÜBEY, ÂYETLERİN ONU 
YALANCI ÇIKARIP REZİL 
ETMESİ ÜZERİNE, İNTİKAM 
ALABİLMEK AMACIYLA 
YENİ BİR OLAY KOLLAMAYA 
BAŞLADI. MEDİNE’DE BİR 
LİDER OLAN İBN ÜBEY 
BÜTÜN TOPLUMUN 
HUZURUNDA REZİL 
OLMANIN İNTİKAMINI 
ALMAK İÇİN ÇALIŞACAKTI. 

İMEHMET AZİMLİ

Doç. Dr., Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakülte-
si İslam Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
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cahiliyet dönemi âdetlerini” diyerek Ensar ve 
Muhacirleri ayırıp meseleyi yatıştırdı. 

Ancak olayı gözlemleyen münafıkların li-
deri Abdullah b. Übey, Hz. Peygamber ve 
Mekke’den hicret eden Muhacirler’i kastede-
rek şu sözleri sarfetti: Besle köpeğini, yesin 
seni! (Besle kargayı, oysun gözünü!) Demek 
onlar böyle yaptılar ha? Kendi yurdumuzda 
bize hâkim oldular, çoğaldılar, bize karşı soy 
sopları ile, çokluklarıyla iftihar ettiler! Vallahi, 
Medine’ye dönersek, muhakkak, en şerefli ve 
güçlü olan (Medineliler), şerefsiz ve güçsüz olanı 
(Hz. Peygamber ve Muhacirler) oradan sürüp 
çıkaracaktır. …. . Onun [Rasulullah’ın] yanın-
dakilere nafaka [zekât ve 
sadaka] vermeyin ki, onlar 
onun etrafından dağılıp git-
sinler!” dedi.”1

Olay Hz. Peygamber’e an-
latılınca çok üzüldü ve İbn 
Übey’i hesaba çekti. İbn 
Übey ise bu sözleri söyle-
mediğini belirterek inkâr 
etti. Ancak bu konuda şu 
âyetler nazil olarak onun 
bu inkârını ortaya çıkarıp 
herkese rezil etti: 

“Onlara, ‘Gelin, Allah’ın Peygamberi sizin için 
mağfiret dilesin’ denildiği zaman başlarını çevi-
rirler ve sen onların, büyüklük taslayarak uzak-
laştıklarını görürsün. Onlara mağfiret dilesen 
de, dilemesen de birdir. Allah onları kesinlikle 
bağışlamayacaktır. Çünkü Allah, yoldan çıkmış 
topluluğu doğru yola iletmez. Onlar, ‘Allah’ın 
elçisinin yanında bulunanlar için hiçbir şey 
harcamayın ki dağılıp gitsinler’ diyenlerdir. 
Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah’ındır. 
Fakat münafıklar bunu anlamazlar. Onlar: An-
dolsun, eğer Medine’ye dönersek, üstün olan, 
zayıf olanı oradan mutlaka çıkaracaktır, di-
yorlardı. Hâlbuki asıl üstünlük, ancak Allah’ın, 
Peygamberi’nin ve müminlerindir. Fakat müna-
fıklar bunu bilmezler.”2

1 Taberî, Tarihu’l-Ümem ve’l-Mülük, Beyrut, 1995, II, 110. 

2 Münafikun, 63/5-8. 

İbn Übey, bu şekilde âyetlerin onu yalancı çı-
karıp rezil etmesi üzerine, intikam alabilmek 
amacıyla yeni bir olay kollamaya başladı. Ko-
lay değildi. Medine’deki lider bir kimse olan 
İbn Übey’in bütün toplumun huzurunda 
yalancılığı ortaya çıkmıştı. Bu onun için çok 
küçültücü bir durumdu. Bunun intikamını 
almak için çalışacaktı. 

Bu arada olayın sıcaklığı ve insanların mese-
leyi tekraren konuşup yine kavgaya tutuşabi-
lecekleri endişesiyle Hz. Peygamber orduya 
cebri yürüyüş emri verdi. Hatta hiç âdeti ol-
madığı şekilde insanların konuşmalarına en-
gel olmak için hiçbir yerde mola da vermeye-

rek yorgunluktan bitap 
düşünceye kadar orduyu 

yürüttü. Nihayet yorgun-
luktan uykuya dalacakları 
bir an gelince mola verdi 
ve böylece meselenin bü-
yümemesine çalıştı. Ancak 
onun bu tedbirleri olsa da 
İbn Übey başka bir olayı 
bularak yapacağı müna-
fıklığını gerçekleştirdi. Bu 
olay İfk Olayı’dır. 

İftira Olayı

Beni Mustalik gazvesindeki ilk olay âyetlerin 
olaya müdahale etmesiyle hallolmuş, açı-
ğa kavuşmuştu. Bu olayda yalancılığı ortaya 
çıkan İbn Übey ise gerçekleştirdiği yalan-
dan daha kötü bir işe girişti ki, bu olay Hz. 
Peygamber’in ailesine iftira olayıdır. Olay şu 
şekilde gerçekleşti: 

Hz. Aişe anlatıyor: “Ben Rasulullah ile beraber 
sefere çıktım. …Rasulullah bu gazasından ay-
rılıp da döndüğü ve Medine’ye yaklaştığımızda 
ben hacetim için ordudan uzaklaştım. Hacetimi 
yerine getirdiğim zaman dönüp yerime geldim. 
Bir de göğsümü yokladım. Baktım ki Yemen’in 
gözboncuğundan dizilmiş gerdanlığım kopup 
düşmüş. Hemen geri dönüp gerdanlığımı aradım. 
Fakat onu aramak beni yoldan alıkoymuştu. Be-
nim devemi hazırlayan kimseler gelip havdecimi 
yüklemişler. Onlar beni havdecin içinde sanıyor-
larmış… Ordu gittikten sonra ben gerdanlığımı 
buldum. Akabinde konakladıkları yerlere geldim 

MÜNAFIKLARIN BAŞI 
İSLAM’I TAM KALBİN-
DEN VURUYORDU. İF-
TİRA ATTIĞI KADIN, 

DİNİN PEYGAMBER’İNİN 
EŞİ VE İSLAM’DA HZ. 

PEYGAMBER’DEN SON-
RA İLK ADAM KO-
NUMUNDAKİ HZ. 

EBUBEKİR’İN KIZIYDI. 
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fakat oralarda ne bir çağıran ne de bir cevap ve-
ren kalmıştı. Bunun üzerine ben orada evvelce 
bulunduğum konak yerime geldim. Ve onlar beni 
havdecde bulamazlar da beni aramak üzere dö-
nüp yanıma gelirler diye düşündüm…”3

Hz. Aişe bu noktada akıllı bir kadın olarak 
yerinden ayrılmamıştı. Eğer ayrılsaydı kum 
çöllerinde yok olup gidebilirdi. Onu bulmak 
üzere birilerinin geleceğini düşünerek bekle-
mişti. 

Hz. Aişe devam eder: “Yerimde otururken uy-
kum geldi ve uyumuşum… ... Ben onun beni ta-
nıdığı sırada onun istirca sözlerini4 söylemesi ile 
uyandım. Uyanınca hemen çarşafıma bürünüp 
yüzümü örttüm. Allah’a 
yemin ediyorum ki o bana 
bir tek kelime söylemiyordu. 
Ben ondan, istirca sözünden 
başka hiçbir kelime işitme-
dim. 5 Devesini ıhtırıp çök-
türdü, ön ayağına bastı. Ben 
de deveye bindim. Hz. Saf-
van bindiğim deveyi önün-
den çekerek yürüdü. Nihayet 
kafile konak yerine indikten 
sonra öğlen sıcağında ordu-
ya yetiştik. Bu sırada benim 
yüzümden helak olan helak 
olmuştu. İftiranın çoğunu Abdullah b. Ubey b. 
Selül yapmıştı.”6

Hz. Aişe, Hz. Safvan b. Muattal’ın devesinde 
Hz. Safvan ise onu çekerek orduya yetişme-
ye çalışıyorlardı. Ancak bu arada ordu da Hz. 
Peygamber’in cebri hızlı yürüyüş emrinden 
dolayı hızlı bir şekilde yol kat ediyordu. İşte 
böyle bir kovalamaca sonucu, mola verildiği 
sırada ordu yerleşirken Hz. Safvan b. Muat-
tal ve çektiği devenin üzerindeki Hz. Aişe, 
ordugâha girdiler. Bu olayı gören münafık-
ların başı İbn Übey fırsatı kaçırmadı ve bir 
müddet önceki rezilliğinin intikamını almak 
üzere iftira olayını ordu içinde yaydı. 

3 Buhari, Şehadat, 15. 

4 Bakara, 2/156. 

5 Taberi, Tefsiru’t-Taberi, Nur Sûresi, 24/11-24. âyetler. 

6 Buhari, Şehadat, 15. 

Münafıkların başı İslam’ı tam kalbinden vuru-
yordu. İftira attığı kadın, dinin Peygamber’inin 
eşi ve İslam’da Hz. Peygamber’den sonra ilk 
adam konumundaki Hz. Ebubekir’in kızıydı. 
Medine, Hz. Safvan b. Muattal ve Hz. Aişe 
arasındaki mesele ile çalkalanıyordu. Herkes 
bir şeyler söylüyor, türlü türlü yorumlar ya-
pılıyordu. Olayı çok sonra öğrenen Hz. Aişe 
sabahlara kadar ağlıyor, gözünün yaşı dinmi-
yor, uyumuyordu. 

Konu ile ilgili vahiy de gecikince Hz. Peygam-
ber istişarelere başladı. O, günümüzde olduğu 
gibi konuya tam vâkıf olmadan meseleyi na-
mus meselesi haline getirip vurmak, kırmak, 
öldürmek, günümüz tabiriyle “namusunu 

temizlemek” gibi işlem-
lere girmiyor, gerçeği öğ-

renmeye çalışıyordu. Bu 
sebeple sahabeden bazıları 
ile istişare etmişti. 

Sahabeye danışması ile bir 
sonuç elde edemeyen ve 
Medine’deki Müslüman-
ların sırtındaki bu prob-
lemi çözmeye çalışan Hz. 
Peygamber, nihayet ola-
yı bütün Müslümanların 
önünde dile getirerek hal-

letmeyi kararlaştırır ve bunun akabinde mes-
citte minber üzerinde ayağa kalkıp şöyle hitap 
eder: “Ey Müslüman topluluğu! Ev halkıma ver-
diği ezası son dereceye varan bir şahıs için (İbn 
Übey) bana kim yardım eder? Vallahi ben ailem 
hakkında hayırdan başka bir şey bilmiş değilim. 
Bir adamın da ismini ortaya koydular ki bu zat 
(Hz. Safvan b. Muattal) hakkında da ben hayır-
dan başka bir şey bilmiyorum. Bu kimse ailemin 
yanına da ancak benimle beraber girerdi.”7 

Burada şu cümleye dikkat etmek gerekir: “Bu 
kimse ailemin yanına da ancak benimle beraber 
girerdi.” Bu cümleden şunu da çıkarabiliriz 
ki, artık münafıklar Hz. Safvan b. Muattal’ın 
Hz. Aişe ile görüşmek için eve gelip gittiği ve 
kendi başına eve girdiği gibi sözleri bile söy-
lemiş olmalılardır ki Hz. Peygamber, bu sözü 

7 Buhari, Şehadat, 15. 

İFTİRA OLAYI HZ. 
SAFVAN’A DA ÇOK DO-
KUNMUŞTU. ÇÜNKÜ O, 
CAHİLİYE DÖNEMİNDE 
BİLE HARAMA BULAŞ-

MAMIŞTI. O, KENDİSİNİ 
HZ. PEYGAMBER’İN EN 
YAKINLARINDAN BİRİ 
OLARAK GÖRÜYORDU. 
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söylemek zorunda kalmıştır. Maalesef iftira-
nın boyutları buralara kadar varmış durumda 
olmalıdır. 

Hz. Peygamber’in bu şekilde yardım isteği 
üzerine kendi kabilelerinden olan Abdullah 
b. Übey’i korumak isteyen Hazreçliler ile onu 
cezalandırmak isteyen Evsliler kavgaya tutu-
şurlar. Bunun üzerine Hz. Peygamber, min-
berden inip onların arasını bulur ve sorunu 
çözememiş bir halde üzgün olarak evine dö-
ner. 

Hz. Aişe devamla şöyle anlatır: “Biz ağlarken 
Allah Rasulü yanımıza girdi, selam verdikten 
sonra oturdu. Halbuki Allah Rasulü bundan 
evvel hakkımda dedikodu 
başladığı günden beri ya-
nımda oturmamıştı. Ve Al-
lah Rasulü bir ay beklediği 
halde kendisine hakkımda 
bir şey vahyolunmamış-
tı. Allah Rasulü oturduğu 
zaman, şahadet kelimele-
rini söyledikten sonra, “Ey 
Aişe! Hakkında bana şöyle 
şöyle sözler geldi. Eğer suç-
suz isen yakında Allah seni 
muhakkak beraat ettirecek-
tir. Yok eğer bir günah işle-
dinse Allah’tan mağfiret dile ve Allah’a tevbe et! 
Çünkü kul, günahını itiraf ve sonra tövbe edince 
Allah da onun tövbesini kabul edip mağfiret bu-
yurur” dedi. Allah Rasulü sözlerini bitirince 
gözümün yaşı kesildi. Hatta gözyaşından bir 
damla bulamıyordum. Annem ve babamdan 
cevap vermelerini bekledimse de onlar cevap 
vermeyince ben, henüz Kuran’dan çok şey 
bilmeyen küçük yaşta bir genç olduğum hal-
de şöyle dedim: “Vallahi ben kesinlikle anladım 
ki siz bu dedikoduyu işitmişsiniz. Hatta bu söz si-
zin gönüllerinizde yer etmiş ve ona inanmışsınız. 
Şimdi ben size suçsuzum desem -ki Allah suçsuz-
luğumu biliyor- bu konuda bana inanmazsınız. 
Ve eğer ben size bir itirafta bulunsam, ki Allah 
suçsuz olduğumu bilir, sizler beni hemen tasdik 
edeceksiniz. Vallahi ben kendimde size verecek 
bir misal bulamıyorum. Ancak Yusuf’un babası-
nın dediği gibi, artık (bana düşen) hakkıyla sab-

retmektir. Sizin şu söylediklerinize karşı yardımı-
na sığınılacak ancak Allah’tır”8 dedim.”

Hz. Aişe şöyle devam etmiştir: “Sonra dönüp 
yatağıma yattım. Halbuki vallahi o zaman ben 
suçsuz olduğumu ve Allah’ın da muhakkak beni 
temize çıkaracağını biliyordum. Lâkin vallahi 
hakkımda okunan bir vahiy indirileceğini hiç zan-
netmiyordum. Benim hâlim de kendimce aziz ve 
celil Allah’ın hakkımda okunan bir şeyle konuş-
masından daha aşağı idi. Lâkin Allah Rasulü’nün 
uykuda bir rüya göreceğini ve Allah’ın da o rüya 
ile beni beraat ettireceğini umuyordum. Vallahi 
Allah Rasulü oturduğu yerden kalkmamıştı. Ev 
halkından bir kimse de dışarı çıkmamıştı. Aziz ve 
celil Allah, Peygamber’ine vahiy indiriverdi. Ken-

disini vahiy inerken basan 
şiddet yine bastı. Kendisine 

indirilen kelamın ağırlığın-
dan, kış gününde bile inci 
tanesi gibi ter dökülürdü. 
Allah Rasulü’nden vahiy hâli 
kalkınca kendisi sevincinden 
gülüyordu. Söylediği ilk söz 
şu oldu: Müjde ya Aişe! Al-
lah seni beraat ettirdi.”9 

Hz. Safvan b. Muattal, ifti-
ra olayını ilk duyduğunda 
kahroldu ve gayri ihtiyari 

şu sözler ağzından döküldü: “Vallahi haram 
yere hiçbir dişinin eteğini kaldırmadım.” 

Bu iftira olayı ona çok dokundu. Çok ağırı-
na gidiyordu. Çünkü o, cahiliye döneminde 
bile harama bulaşmamıştı. O, kendisini Hz. 
Peygamber’in en yakınlarından görüyordu. 
Uzak diyarlardan gelip Hz. Peygamber’e sığın-
mıştı. Onun uğrunda memleketini terk etmiş, 
gurbetlerde yaşıyordu. Böyle bir olayı düşün-
mek nasıl olabilirdi? Hayatını kendisine feda 
ettiği Hz. Peygamber’in pak zevcesi için bu 
düşünceleri taşımak, aklına hiçbir zaman gel-
mezdi. O, kendisini onların askeri, hizmetlisi 
olarak addediyordu. Hz. Safvan b. Muattal, 
meselenin bununla kalmadığını göstermek is-
tedi. Bu iftirayı temizlemeliydi. Öncelikle bu 

8 Taberi, II, 114. 

9 Buhari Şehadat, 15. 

MEDİNE TOPLUMUNU 

BİR AY BOYUNCA MEŞ-

GUL EDEN İFK OLAYI, 

İLK BAŞTA ÇOK BÜYÜK 

SIKINTIYA YOL AÇSA DA 

MÜSLÜMANLAR AÇISIN-

DAN HAYIRLI SONUÇ-

LAR DOĞURMUŞTUR. 
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iftirayı şiirlerle yayan ve şahsına hakaret eden 
Hassan b. Sabit’e ceza vermesi gerektiğini dü-
şündü ve kılıç ile saldırıp Hassan’ı yaraladı. 
Bir gözünü kör etti. 10

Olay Hakkında İnen Âyetler

Buraya kadar anlattıklarımızdan da anlaşıl-
mıştır ki, olayın hedefindeki gerek Hz. Saf-
van b. Muattal gerek Hz. Aişe, gerçekten çok 
mağdur durumda idiler. Üzerlerine atılan 
iftirayı hangi delille silebilirlerdi? Ne söyler-
lerse, “İnkâr ediyorlar” denilecekti. Hz. Pey-
gamber de çok sıkıntılı idi. Olayın gerçekli-
ğini kabullenemezdi. Reddetse ona da, “İnkâr 
ediyor, olayı kapatıyor” diyeceklerdi. Medineli 
Müslümanlar ne yapacaklarını şaşırmışlar, 
kimisi bu olayı kabulleniyor, kimisi olaydan 
şüpheleniyor, kimisi de bunu reddediyordu. 
İşte Medine bu şekilde bir ay kadar çalkalan-
dıktan sonra Nur Sûresi’ndeki âyetler nazil 
olarak toplumsal sıkıntı giderildi. Hem Hz. 
Aişe hem de Hz. Safvan b. Muattal üzerlerine 
atılan iftiradan Allah’ın müdahalesi ile kurtul-
dular. Şimdi İfk Olayı üzerine nazil olan Nur 
Sûresi 11-23’teki Hz. Aişe ile Hz. Safvan b. 
Muattal’ın beraatını ilan eden bu âyetlerin bir 
kısmına bakalım:

11. (Peygamber’in eşine) bu ağır iftirayı uydu-
ranlar şüphesiz sizin içinizden bir guruptur. 
Bunu kendiniz için bir kötülük sanmayın, aksine 
o, sizin için bir iyiliktir. Onlardan her bir kişiye, 
günah olarak ne işlemişse (onun karşılığı ceza) 
vardır. Onlardan (elebaşılık yapıp) bu günahın 
büyüklüğünü yüklenen kimse için de çok büyük 
bir azap vardır. 

Gelen ilk âyetler Hz. Safvan b. Muattal ve 
Hz. Aişe olayı ile Medine toplumunun imti-
handan geçtiğini, şer gibi gözüken bu olayda 
esasen hayır bulunduğunu, iftiraya karışan 
ve imtihanı kaybedenlerle kaybetmeyenlerin 
böylece ayırt edildiğini belirtiyor. Ayrıca ifti-
ra atanların cezalandırılacaklarını belirtiyor. 
Bu âyet üzerine başta İbn Übey olmak üzere, 
Hassan, Mıstah b. Üsase ve Hamne b. Cahş’a 
iftira cezası uygulandı. 11

10 İbnü’l-Esir, “Safvan b. Muattal”, Üsdü’l-Ğabe. 

11 Buhari, Şehadat, 15. 

12. Bu iftirayı işittiğinizde erkek ve kadın mümin-
lerin, kendi vicdanları ile hüsn-i zanda bulunup 
da, “Bu, apaçık bir iftiradır” demeleri gerekmez 
miydi?

Bu tavrı gösteren Müslümanlar olmuştur. 
Bunlardan ilginç bir örnek vermek istiyo-
ruz: Hz. Peygamber’e hicret sonrası ev sa-
hipliği yapan Hz. Ebu Eyyub Halid b. Zeyd 
el-Ensârî’nin zevcesi Ümmü Eyyub, kocası-
na, “Ey Ebu Eyyub! Halkın Âişe aleyhinde söy-
ledikleri şeyleri işittin mi?’ diye sorunca, Ebu 
Eyyub, “Evet! İşittim. Onların hepsi yalan ve 
uydurmadır! Ey Ümmü Eyyub! Sen Aişe yerinde 
olsan böyle bir kötülük işler miydin?’ diye sordu. 
Ümmü Eyyub, “‘Hayır! Vallahi, ben katiyyen 
öyle bir kötülük işlemezdim!’ dedi. Ebu Eyyub, 
“Safvan’ın yerinde ben olsaydım, böylesine kötü-
lük işler miydim?” Ümmü Eyyub, “‘Hayır! Val-
lahi, sen de katiyyen öyle bir kötülük işlemezdin!’ 
dedi. Bunun üzerine Hz. Ebu Eyyub el-Ensari 
şu tarihi cümleyi sarfetti: “Şunu bil ki, Aişe 
senden, Safvan benden hayırlıdır. Onlar hiç 
işlemezler.”12 

Bu sözler, gerçekten bu sahabedeki yüce-
liği gösteren çok önemli bir tavırdır. Hz. 
Peygamber’in, “Kendi için istediğini kardeşi için 
de istemedikçe gerçek Müslüman olamazsınız” 
hadisi gereğince yaşamanın güzel bir örneği-
dir. 13 Bu, tarihte ender rastlanan bir empati 
örneği olsa gerektir. 

İfk Olayı sırasında Hz. Safvan b. Muattal’a bu 
kadar destek veren Hz. Ebu Eyyub el-Ensari 
ile Hz. Safvan b. Muattal’ın aynı coğrafyada 
(Türkiye’de) mezarlarının olması da ilginç bir 
tesadüftür. 

13. Onların (iftiracıların) da bu konuda dört 
şahit getirmeleri gerekmez miydi? Mademki şa-
hitler getiremediler, öyle ise onlar Allah nezdinde 
yalancıların ta kendisidirler. 

Bu âyetle iftiracıların yalanı ortaya çıktı ve ya-
lancı konumuna düştüler. 

14. Eğer dünyada ve âhirette Allah’ın lütuf ve 
merhameti üstünüzde olmasaydı, içine daldığınız 

12 Taberi, II, 114. 

13 Buhari, İman, 7. 
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bu iftiradan dolayı size mutlaka büyük bir azap 
isabet ederdi. 

15. Çünkü siz bu iftirayı, dilden dile birbirinize 
aktarıyor, hakkında bilgi sahibi olmadığınız şeyi 
ağızlarınızda geveleyip duruyorsunuz. Bunun 
önemsiz olduğunu sanıyorsunuz. Hâlbuki bu, Al-
lah katında çok büyük (bir suç)tur. 

Hz. Aişe’nin ve Hz. Safvan b. Muattal’ın ba-
şından geçen İfk (iftira) Olayı’yla ilgili olarak 
Cenab-ı Hakk’ın sahabeye yönelttiği bu ikaz 
dolu ifadeler önemlidir. Bu ikazında Cenab-ı 
Hak, iftirayı işiten erkek ve kadın müminlerin 
hüsn-i zanda bulunup, “Bu apaçık bir iftiradır” 
demeleri gerektiğini, oysa onlardan bir kıs-
mının iftirayı dilden dile aktardıklarını, hak-
kında bilgi sahibi olmadıkları şeyi ağızlarında 
geveleyip durduklarını ifade etmektedir. Ay-
rıca bu olay, önemsiz olmayıp Allah katında 
büyük bir suçtur. 

16. Onu duyduğunuzda, “Bunu konuşup yayma-
mız bize yakışmaz. Hâşâ! Bu, çok büyük bir ifti-
radır” demeli değil miydiniz?

İftira konusunda en ilginç tepkiyi o zamana 
kadar kendisinden korktukları için kimse-
nin söyleyemedikleri Hz. Ömer vermişti. Hz. 
Peygamber’in bu mesele konusunda danışıp 
görüşünü alması üzerine Hz. Ömer, başını 
göğe dikip şu şekilde tepki vermişti: “Allah! 
Allah! Bu büyük bir iftiradır” (Nur Sûresi, 
24/16). Daha sonra inen âyetler de aynen Hz. 
Ömer’in dediği kelimelerle nazil olmuştu. 

17. Eğer inanmış insanlarsanız, Allah, bir daha 
buna benzer tutumu tekrarlamaktan sizi sakın-
dırıp uyarır. 

İşte Kur’an’daki kıyamete kadar bütün Müs-
lümanların okuyacakları, tilaveti ile ibadet 
edecekleri, âyetlerle (Nur Sûresi, 24/11-23) 
Hz. Safvan b. Muattal ve Hz. Aişe temizlendi. 
Bu beraet, çift taraflı oldu ve bu âyetler hem 
Hz. Safvan b. Muattal hem de Hz. Aişe hak-
kında nazil oldu. Tarihçiler bu konuda son 
sözü şöyle ifade ederler: “Allah o ikisini (Hz. 
Aişe ve Hz. Safvan b. Muattal’ı) dedikleri iftira-
dan temizledi.” 14 “Allah onları yedi kat göklerin 
üzerinden inzal ettiği âyetlerle temizledi.”15

Sonuç olarak Medine toplumunu bir ay boyu 
meşgul eden bu olay, Kıyamet’e kadar okunan 
âyetlerle temizlendi. Bu iftira belki ilk başta 
çok sıkıntıya yol açsa da Müslümanlar açısın-
dan hayırlı sonuçlar doğurdu. Münafıkların 
Medine’deki eylemlerinin zirvesi bu olaydı 
denilebilir. Bu olaydan sonra Medine’deki 
münafıkların hareketleri gerilemeye başlaya-
caktır. Müslüman toplumu da bu olayla bir-
likte daha bir kaynaşmışlar, birlikteliklerine 
sahip çıkmışlardır. Bu da onlar için çok hayır-
lı neticelerin doğmasına sebep olmuştur. 

14 İbn Abdilberr, “Safvan b. Muattal”, el-İstiab. 

15 İbn Hibban, Sahih, byy, trz, III, 192. 



64

1. GİRİŞ

Gerçeklik ile onun bir tasavvuru ya 
da görünüşü olarak imge arasında benzeş-
me ne kadar yüksek düzeyde olursa olsun 
bir özdeşlikten bahsedilemez. Bu bakımdan 
tarihsel bir kişilik olarak Hz. Muhammed 
imgesi üzerinde konuşmak, teorik olarak 
imgenin bazı düzeyleri arasında bir fark 
koymayı gerektirmektedir. İmgebilimciler, 
imgenin “sunumsal ve algısal bir gerçeklik” 
olduğu fikrinden hareketle, gerçekliğin araş-
tırmacıya üç farklı boyutuyla göründüğünü 
ifade ederler. 1 Her şeyden önce “Özgün 
gerçeklik”, bizden bağımsız olarak hariçte 
varolan ve araştırmaya konu edilen gerçek-
liktir. Bunun zıddına “Sunumsal gerçeklik”, 
araştırmacı ya da ileticinin aktardığı ve tak-
dim ettiği bir gerçekliktir. Özgün gerçeklik, 
sunumsal gerçeklik haline geldikçe ondan 
kopmaya başlar ve bu süreçte ileticinin ki-
şisel özellikleri kadar onun içinde yaşadığı 
toplumsal, siyasal ve kültürel şartlardan da 
etkilenir. Sunumsal gerçeklik, özgün ger-
çekliğin yeniden üretimidir. Yeniden üretim 
ise gerçekliğin bir kopya ve taklidinden baş-
ka bir şey değildir. Nitekim imge (ya da İng. 
image), Latince’de taklit (imitari) kelime-
sinden türemektedir. İngilizce sözlüklerde 

1 Ulağlı, Serhat, İmgebilim: ‘Öteki’nin Bilimine Giriş, s. 30, 
Sinemis Yayınları, Ankara 2006. 

İ N C E L E M E

TARİHÇİ VE SOSYOLOG İBN HALDUN’UN 

Hz. MUHAMMED İMGESİ

BEŞERİYETTEN SIYRILMA 
İMKÂNINA SAHİP OLAN TEK 
KİŞİ PEYGAMBERDİR. O, KISA 
BİR SÜRE İÇİN DE OLSA, 
BEŞERİYETLE BAĞLARINI 
KOPARIR VE MELEKLER 
ÂLEMİYLE TEMAS KURAR. 
BU TEMAS NETİCESİNDE 
ORADAN DÜNYAYA ÖZEL 
BİLGİLERLE DÖNER. İŞTE, BU 
ÖZELLİK PEYGAMBERLERİ 
DİĞER İNSAN SINIFLARI 
KARŞISINDA YÜCE VE ÜSTÜN 
BİR KONUMA GETİRİR. 

KADİR CANATAN

Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi Sosyoloji Öğretim Üyesi
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imge (image), bir kişi ya da şeyin biçiminin 
yeniden üretilmesi ya da taklidi; bir optik ya 
da elektronik bir tasarım (lens veya ayna) ta-
rafından üretilmiş bir nesne ya da optik kop-
yası ve nihayet tıpatıp benzerlik anlamına 
gelmektedir. Son anlamında, sözgelimi “O, 
annesinin kopyasıdır” denilir. 2

Şüphesiz ki taklit veya kopya, özgün gerçek-
liğin birebir karşılığı ve aynısı değildir; ama 
kopya orijinaliyle bazı benzer özellikler gös-
terir. En azından onu hatırlatır ve ona işaret 
eder. Bu noktada özgün gerçeklik, öznel bir 
inşa ya da kurguya dönüşmüştür. Gerçek ile 
kopyası ya da taklidi arasındaki ilişki ne ise, 
özgün gerçeklik ile su-
numsal gerçeklik arasın-
daki ilişki de odur. İmge-
bilimciler, bu noktada ileti-
cilerin gerçekliğe bilerek ya 
da bilmeyerek ihanet için-
de olduklarını söylerler. 

Son olarak “Algısal gerçek-
lik”, sunumsal gerçekliğin 
zihinde tasarlanmasıdır. 
TDK’nın Güncel Türkçe Sözlüğü imgeyi, “zi-
hinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen 
şey, düş, hayal, hülya” ya da “genel görünüş, 
izlenim ve imaj”3 olarak açıklamaktadır. Yine 
aynı kaynağa göre ruhbilimde imge, “Duyu 
organlarının dıştan algıladığı bir nesnenin 
bilince yansıyan benzeri, hayal, imaj” olarak 
tarif edilmektedir. 4 

İmgenin bu farklı boyutları arasında bir ilişki 
kuracak olursak, sunumsal gerçeklik özgün 
gerçekliğin, algısal gerçeklik ise sunumsal ger-
çekliğin bir kopyası ya da zihinde tasarlanan 
izlenimidir. Başka bir deyişle algısal gerçeklik, 
sunumsal gerçeklikten sonra ikinci bir algıla-
madır. Eğer sunumsal gerçeklik, özgün ger-
çeklikten bir mesafe almak ve kopmak anla-
mına geliyorsa, sunumsal gerçeklik üzerinden 
gerçekleşen algısal gerçeklik de, gerçeklikten 

2 Bakınız: http://www.merriam-webster.com/dictionary/ima-
ge. 

3 Bakınız: http://www.tdk. gov. tr, İmge maddesi. 
4 Bakınız: Dipnot 3. 

bir kez daha kopuş demektir. Netice olarak 
algısal gerçeklik, “imgenin imgesi” veya tavşa-
nın suyunun suyu olarak tanımlanabilir. 

Algısal gerçeklik, tıpkı sunumsal gerçeklik 
gibi algılayan kişinin öznel ve nesnel şart-
larının bir ürünüdür. Bu durumda imgenin 
biri nesnel, diğeri öznel olan iki boyutu bu-
lunmaktadır: Algılayan özne tarafından bak-
tığımızda imge, öznenin kendi damgasını 
üzerine vurduğu ve biçimlendirdiği pasif bir 
yapıdır. Özgün gerçeklik açısından bakılın-
ca ise imge, gerçeğin kendisini duyurduğu 
ve ifade ettiği aktif bir yapıdır. İlk durumda 
imge, nesneden daha fazla özneyi, ikinci du-

rumda ise özneden ziya-
de nesneyi temsil eder. 
Kısacası, imge; çift tabi-

atlı/boyutlu bir varlıktır. 
Eğer bu saptama doğru 
ise incelediğimiz imge-
lerde de sürekli olarak bu 
çifte yapıyı keşfedebiliriz. 

Bu kavramsal çerçeve açı-
sından Hz. Muhammed 

imgesini incelerken, sürekli olarak dikkate 
almamız gereken iki husus bulunmaktadır. 
İlk olarak Hz. Muhammed imgesini bize ak-
taran ve takdim eden kişi ve kaynaklar bu 
imgenin oluşmasında birinci sorumludurlar. 
İkinci olarak bu kişi ve kaynaklarda sergile-
nen imgeyi algılama ve yorumlama biçimimiz 
de tümüyle objektif bir durum değildir. Tarih-
sel bir kişilik olarak Hz. Muhammed’in bizzat 
kendisiyle karşılaşma ve tanışma imkânına 
sahip olmadığımıza göre, biz ilk olarak sunu-
lan bir gerçeklik olarak onunla tanışıyor, son-
ra da onu kendi hayatımızda ve dünyamızda 
bir yere yerleştiriyoruz. Sunulan gerçeklik 
olarak imge, Hz. Muhammed’in kendisi ol-
madığı gibi, algılanan gerçeklik olarak da Hz. 
Muhammed’in imgesi kendisiyle özdeş değil-
dir. Bu durumda gerçeklik ile imge arasında 
her zaman bir uçurum olacağı açıktır. 

Bu hususları dikkate alarak, tarihçi ve sosyo-
log olarak İbn Haldun’un nübüvvet ve Hz. 
Muhammed imgesini incelemeye çalışacağız. 

DİN VE NÜBÜVVET 
BİR UMRAN OLAYIDIR. 

UMRANIN OLMADI-
ĞI YERLERDE DE BU 

OLGULARA RASTLAN-
MAZ. (İBN HALDUN)
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Burada sormak istediğimiz soru, onun kendi 
tarih, sosyoloji ve psikoloji anlayışından ve 
imkânlarından hareketle nübüvvet gerçeğini 
nasıl açıklamaya çalıştığı ve Hz. Muhammed’i 
nasıl tasavvur ettiğidir. Bu işlem sırasında, 
hangi parametrelere başvurduğunu ve imge-
nin içeriğini nasıl doldurduğunu ve böylece 
kendi imgesini nasıl inşa ettiğini görmek il-
ginç bir araştırma olacaktır. 

İbn Haldun, kendi kavramlarıyla ifade etmek 
gerekirse bir “umran” düşünürüdür. Umran, 
ona göre sosyal bir yaşam kurmak zorunda 
olan toplumların inşa ettiği medeniyetten 
başka bir şey değildir. O, umran hakkında 
geliştirdiği bilimi, “ilm-i umran” olarak ad-
landırmıştır. “İlm-i umran”, medeniyet bi-
limi olarak da tercüme 
edilmekle birlikte, bugün 
daha çok sosyoloji bilimi-
ne denk düşmektedir. İbn 
Haldun’un din ve nübüv-
vet hakkındaki görüşleri-
ni, onun umran anlayışın-
dan ya da sosyolojisinden 
bağımsız değerlendirmek 
mümkün değildir. Bu ko-
nuda onun temel öner-
mesini şu şekilde formüle edebiliriz: Din ve 
umran olguları arasındaki ilişki, karşılıklı 
bir ilişkidir. Bu temel önermeden hareketle 
onun din ve nübüvvet hakkındaki görüşleri-
ni iki başlık altında incelemek yerinde ola-
caktır: “Bir umran olayı olarak din” ve “bir 
din olayı olarak umran”. İlk olarak din olgu-
sunu bir umran olayı olarak ele alacağız. Bu 
düzlemde İbn Haldun, din ve dinin kökenini 
teşkil eden nübüvvet vakıasını umranın bir 
türevi olarak ele almaktadır. İkinci olarak, 
her ne kadar din ve nübüvvet bir umran me-
selesi ise de, kendisi de umranı etkilemekte 
ve onun gidişatına yön vermektedir. 

2. BİR UMRAN OLAYI OLARAK DİN
Temel önermenin ilk şıkkını, din ve nübüv-
vetin bir umran olayı olduğu şeklinde ifade 
edebiliriz. İbn Haldun, Mukaddime adlı dev 
yapıtına dünyadaki iklim ve coğrafya böl-

gelerini tasvir ederek başlar. İlk başta garip 
görünse de, ilerleyen bölümlerde iklim ve 
coğrafyanın onun umran biliminin temelini 
teşkil eden stratejik bir konu olduğu hemen 
anlaşılmaktadır. İbn Haldun’a göre medeni-
yetin temeli, iklim ve coğrafyadır. Yeryüzün-
de farklı iklimler ve coğrafyalar farklı mede-
niyetlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 
İşte, peygamberlik ve din olgusu, dünyanın 
bu medeni oluşumlarıyla sıkı sıkıya ilişkili 
bir konudur. 

İbn Haldun’a göre filozoflar, nübüvveti açık-
lamak için yanlış bir başlangıç noktası seç-
mişlerdir. Onlara göre peygamberlik kurumu 
akılla kanıtlanabilir. Buna göre peygamberlik 
toplumda bir düzenleyiciye duyulan bir ihti-

yacın ya da zorunluluğun 
ürünüdür. Filozoflar, “İn-
sanlık için bir düzenleyi-

ci hakem gereklidir” diye 
yola çıkarlar, sonra şöyle 
derler: “Bu düzenleyici-
nin yargısı, Tanrı katın-
dan geldiği varsayılan bir 
şeriatla (bir dinle) oluşur. 
O şeriatı, insanlardan biri 
getirir. Getiren kişinin, in-

sanlar arasında sivrilmiş biri olması gerekir. 
Tanrı’nın ona verdiği birtakım özelliklerle, 
Tanrı’nın kılavuzluğuyla sivrilmiş bir kişi. 
Böyle biri olmalıdır ki, halkın teslim olması 
ve kabul etmesi gerçekleşebilsin. Böyle olma-
lıdır ki, insanlar içinde ve üzerinde kurulu 
egemenlik, karşı konulmadan ve kargaşaya 
uğramadan yerleşebilsin.”5

İbn Haldun’a göre filozofların bu akıl yü-
rütmeleri kesin bir kanıta dayalı değildir. 
Çünkü varlık ve insanlığın yaşamı, Tanrı’dan 
din getiren biri olmaksızın da gelişebilir. Dü-
zenleyici hakem, toplumda taraftarları olan 
bir kesim içinden de çıkabilir ve ister top-
lum kabul etsin isterse etmesin, egemenliği-
ni kurabilir. Nitekim kitap ehli olmayanların 
sayısı kitaplılardan az olup onlar aralarında 
bir peygamber olmaksızın yaşamlarını sür-

5 Dursun, T., Mukaddime I, s. 143. 

DEVLET VE DEVLETLEŞ-
ME, UMRANIN BİR GE-
REĞİ OLUP NÜBÜVVET, 
DOLAYISIYLA DİN, BU 

SÜRECE KATKIDA BULU-
NARAK MEDENİLEŞTİRİ-
Cİ BİR ROL ÜSTLENİR. 
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dürebilmektedirler. Demek ki önderlik ve 
düzenleyici hakemlik, nebevi temelli olmak 
zorunda değildir. Bu tür bir gerekçelendirme 
ile İbn Haldun’un ulaştığı sonuç şudur: “Şu 
bir gerçek ki, peygamberlik kurumu, akla 
dayalı bir şey değildir.”6 

O zaman peygamberlik, nasıl açıklanabilir? 

Bu soruya İbn Haldun kendi sosyoloji görü-
şünden ve umran kuramından hareketle bir 
cevap vermektedir. Şimdi bu kuramın ne ol-
duğuna yakından bakabiliriz. İbn Haldun’a 
göre küre biçiminde ve sularla kuşatılmış 
olan dünya (ki o su üzerinde yüzen bir üzüm 
tanesi görünümündedir) kuzeyden güne-
ye doğru yedi iklim bölgesine ayrılmıştır. 
Bu iklim bölgelerinin en 
kuzeyindekilerle en gü-
neyindekiler medeni ya-
şama elverişli değildirler. 
Medeni yaşama elverişli 
olan bölgeler, ekvator ve 
çevresindeki “orta iklim” 
bölgeleridir. Bu durumda 
sadece üç iklim bölgesi 
medeniyetin gelişmesine 
müsaade etmektedir. “… 
bilimler, sanatlar, yapılar, 
giysiler, yiyecek-içecekler, 
meyveler ve hatta öteki canlılar, sözü edilen 
üç orta bölgede oluşan ne varsa hepsi, nor-
mal hava özelliğine dayalı olarak oluşmuştur. 
Bu üç bölgenin insanları da daha normal ya-
pıda, normal renkte, normal ahlakta ve nor-
mal inanıştadırlar.”7 

Orta iklim bölgesinde yaşayan halkları ve 
kültürleri, İbn Haldun tek tek saymıştır: 
“Şam, Hicaz, Yemen, Acem ve Arap Irakı, 
Hindistan, Sind (İndus) ırmağının geçtiği 
yöreler ve Çin (ülkesi) halkları, bu özellikte 
olan halklardır. Endülüs (İspanya) ve yakı-
nındaki Frank illeri, Galler (Golvalılar) ülke-
si, Rum ve Yunan illeri ve öteki Frank yörele-
rinin halklarını da, bunlarla birlikte yaşayan 
ya da bunlara yakın olan, söz konusu normal 

6 A.g.e., s. 143. 
7 A.g.e., s. 216. 

havalı bölgelere yakın bulunan halkları da 
aynı özellikteki halklardan saymak gerek.”8 
Sayılan bu ülkeler içinde, İbn Haldun’a göre 
en normal, yaşama en elverişli ülkeler Irak ve 
Şam’dır. Çünkü bu iki ülke, yönlerin tümü-
nün ortasındadır. 

Bu orta iklim bölgesinin dışındaki bölgele-
re gelince… Buralar iklimleri ve hava şart-
ları bakımdan söz konusu yerlerden uzak 
ve tüm durumlarda yetersizdirler. Öyle ki 
bu bölgelerde yaşayan halkların huyları ve 
yaşayışları dilsiz hayvanlarınkine yakındır. 
Aktarılan haberlere göre bu halklar mağara 
ve ormanlarda yaşarlar ve yeşil otlarla bes-
lenirler. Bunların böyle yabanıl olmalarının 
nedeni, normal havalı çevreden uzakta oluş-

larıdır. Sadece huyları ba-
kımından değil iç ve dış 
yapıları bakımından da 

hayvanlarınkine yakın bir 
görünümdedirler. 9 

İbn Haldun, iklim ve hava 
şartlarının belirleyiciliği-
ne öylesine inanmıştır ki, 
medeniyete özgü haller 
içinde gördüğü nübüvvet 
ve din olgularını da bu et-
kenlerle bağlantılı kılmış-

tır. Peygamberlik kurumunun ortaya çıkıp ya 
da çıkmaması da bölgesel özelliklere bağlı-
dır. Peygamberlikler orta iklimsel özelliklere 
özgü kurumlardır. İbn Haldun, bu noktada 
iki saptama yapmaktadır. İlk olarak “Söz ko-
nusu üç bölgenin çoğu yerinde peygamberli-
ğe rastlanmıştır da, daha güney ve kuzey böl-
gelerde peygamberlikle ilgili bir habere tanık 
olunmamıştır.”10 Demek ki iklimsel özellikler 
ile peygamberlikler arasında bir paralellik 
bulunmaktadır. Peygamberlere daha çok 
orta iklim bölgelerinde rastlanmıştır. Bunun 
dışındaki bölgelerde peygamberler geldiğine 
ilişkin haberler bulunmamaktadır. 

8 A.g.e., s. 217. 
9 A.g.e., s. 217. 
10 A.g.e., s. 216. 

İNSANIN SOSYALLİĞİ, 
ONUN İRADESİNDEN VE 

İDEALLERİNDEN KAY-
NAKLANAN BİR BİRLİK-
TELİĞE DEĞİL, İHTİYAÇ-
LARINDAN KAYNAKLA-

NAN BİR ZORUNLULUĞA 
DAYANMAKTADIR. 
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İkinci saptama, peygamberlerin neden orta 
iklim bölgesinde ortaya çıktıklarına değin 
yaptığı izahattır: “Bunun nedeni de şu ki, ki-
tap olsun olmasın tüm peygamberler, gerek 
yaratılış ve gerek yaşayış ve ahlâk yönünden 
insanoğlunun en yeterli özelliklerini taşırlar 
kendilerinde. Böylelerinden seçilirler.”11 Bu 
cümlelerden sonra İbn Haldun, Kur’an’dan 
şu âyeti alıntılamaktadır: “Siz, insanlar için 
çıkarılan en yararlı topluluk oldunuz.” (Âl-i 
İmran: 3/110). Peygamberlerin mutedil böl-
gedeki halklar arasından çıkarılmış olma-
larının özel nedeni, onların Allah katından 
getirdikleri şeyin daha güvenli biçimde be-
nimsenmesidir. 12 

Tersinden bakacak olur-
sak, orta iklim bölgesi 
dışındaki halklar yaba-
nıl olup, bunlar bilim ve 
din nedir bilmezler. Pey-
gamberlik diye bir şey 
tanımazlar. Herhangi bir 
şeraite göre yaşamazlar. 
Herhangi bir din ve şeriata 
göre yaşayanlar da, kendi-
lerine yakın orta iklim böl-
gesine mensup halklardan 
etkilenmişlerdir. 

Umranın göstergelerden biri, ekonomik bol-
luk ve refahtır. İklim ve coğrafya koşulları, 
ekonomik gelişmeyi etkilediği gibi ekono-
mik bolluk ve refah da sosyal ve dini yaşamı 
etkiler. Ekonomik ve dini hayat arasındaki 
ilişki konusunda İbn Haldun, birçok çağdaş 
düşünür ve araştırmacıyı şaşırtırcasına şu 
saptamaları yapmaktadır: “Bilesin ki, bol-
luk içinde yaşamın yapısı ve vücudun çeşitli 
durumlarındaki izleri, dinsel durumlarda ve 
ibadetlerde de kendini gösterir. Çöl-köy ya 
da kent halkı olsun, geçimleri dar olanları, 
kendilerini açlığa alıştıran ve ölçüsüz tadlar-
dan uzaklaşanları, zengin ve bolluk içinde 
yaşayanlara oranla din yönünden daha ileri, 
daha sağlam, ibadete daha düşkün buluruz. 

11 A.g.e., s. 216
12 A.g.e., s. 216

Kent ve kasabalardaki halklar arasında, dine 
düşkün olanların çok az olduğunu gördü-
ğümüzü söyleyebiliriz. Çok et, türlü yemek 
ve en hasından ekmek yemekten ileri gelen 
gönül körlüğü ve aymazlığın kent ve kasa-
balarda yaygın olduğuna tanık oluyoruz. 
Bundan dolayı, ibadete düşkün kişileri, gös-
terişli yaşamdan uzaklaşanları (zahidleri), 
özellikle kıt besin alarak yaşayanlar arasında 
buluyoruz.”13 

Tüm bu ifadelerden anlaşılmaktadır ki İbn 
Haldun, umran ve bunun temeli olan iklimi 
asli bir faktör olarak görürken, din, ekonomi, 
bilim ve sanatları da bunun türevleri olarak 

ele almaktadır. O hal-
de din ve nübüvvet, bir 
umran olayıdır. Umranın 

olmadığı yerlerde de bu 
olgulara rastlanmaz. Bir 
başka nokta, umrana özgü 
olgular arasındaki ilginç 
etkileşimlerdir. Ekonomik 
ve dini yaşam arasındaki 
etkileşim buna güzel bir 
örnek oluşturmaktadır. 
Umranın bir göstergesi 
olarak ekonomik bolluk 
ve refah, dini yaşam üze-
rinde olumsuz bir etki 

yapmaktadır. Bu anlamda umranın gelişmesi, 
insanlık tarihinde bir ilerleme olmakla bir-
likte, birçok sosyal ve dini değerleri de tahrip 
eden bir gelişmedir. Bu anlamda yozlaştırıcı 
bir işlev gören uygarlık konusunda İbn Hal-
dun pesimist bir yaklaşıma sahiptir. 

3. DİN OLAYI OLARAK UMRAN 

Temel önermenin ikinci şıkkı, birinci mese-
lenin öteki yüzünü ifade etmektedir. Buna 
göre din ve nübüvvet, bir umran olayı oldu-
ğu kadar umran da bir din olayı olarak ele 
alınabilir. Bu durumda şüphesiz ki incelen-
mesi gereken nokta, dinin umranı nasıl ve 
hangi biçimlerde etkilediği meselesidir. Bu 
noktada din asli bir faktör, umran ise ona 

13 A.g.e., s. 229. 

ARAPLAR’IN İSTEKLERİ-
NİN BİR NOKTADA TOP-
LANDIĞI, BİR DÜŞÜNCE 
ÇEVRESİNDE BİRLEŞTİK-
LERİ ÇOK AZ GÖRÜLÜR. 
AMA PEYGAMBERLİK YA 
DA BİR ERMİŞLİKLE GE-
LEN BİR DİN OLDU MU, 

ONLAR İÇİN BU BAĞ-
LAYICI BİR GÜÇ OLUR. 
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göre biçimlenen edilgen bir faktör olarak ele 
alınmaktadır. 

İbn Haldun’a göre dinin kökeni olan nü-
büvvet medeni bir ortamı gerektirdiği gibi, 
ortaya çıktıktan sonra da medenileştirici ve 
medeniyeti geliştirici bir misyon yüklenmek-
tedir. Bu misyonu iki açıdan ele alabiliriz. 
Din, bir yönüyle insanın a-sosyal tabiatına 
verilmiş bir cevaptır. Diğer yönüyle de henüz 
umranın aşağı basamaklarında olan toplu-
lukları daha medeni hale getirmek için bir 
fırsattır. Din, bu iki işlevini siyasal yolla ba-
şarır. Çünkü devlet ve devletleşme, umranın 
bir gereğidir ve nübüvvet ve dolayısıyla din, 
bu sürece katkıda bulu-
narak medenileştirici bir 
rol üstlenir. 

İbn Haldun’un insan ve 
toplumsallık hakkındaki 
görüşü belirli bir insan 
görüşüne ya da başka bir 
deyişle belirli bir antro-
polojiye dayanmaktadır. 
Ona göre, “İnsanların top-
lumsal yaşamları zorunlu-
dur. Düşünürler bunu şu 
sözlerle anlatırlar: ‘İnsan, doğuştan uygardır.’ 
Yani insanlar için toplumsal yaşam, kaçınıl-
maz bir şeydir. Ki, bu yaşam, düşünürlerin-
filozofların özel anlatımlarında ‘kent yaşamı’ 
diye geçer. ‘Umran’ın anlamı da budur.”14 Bu 
ifadeleriyle İbn Haldun, sadece insanın ya-
ratılışı gereği uygar olduğunu söylemekle 
kalmıyor, umrandan ne anladığını da açıkla-
maktadır. Umran, insanların kent ortamında 
bir araya gelmelerini ve toplumsal yaşamla-
rını ifade etmektedir. Demek ki insan, sosyal 
ve uygar bir varlıktır. 

İnsanı, toplumsal olarak yaşamaya sevk eden 
şey, onun ihtiyaçları ve bu ihtiyaçlarını karşı-
lamasındaki zorluklardır. Eğer insan, beslen-
me ve korunma gibi temel ihtiyaçlarını tek 
başına karşılayabilme gücüne sahip olsaydı, 
belki de birlikte yaşamaya gerek duymaya-

14 A.g.e., s. 139. 

caktı. Ama farklı ihtiyaçların karşılanması 
bir arada yaşamayı ve toplumsal dayanışma-
yı zorunlu hale getirmiştir. Şu halde insanın 
sosyalliği, onun iradesinden ve ideallerinden 
kaynaklanan bir birlikteliğe değil, ihtiyaçla-
rından kaynaklanan bir zorunluluğa dayan-
maktadır. 

İnsan, toplumsal bir yaşam sürmeye başla-
dığı andan itibaren düzenleyici bir hakeme 
ihtiyaç duyar. Bu da insan tabiatının bir ge-
reğidir: “Sonra, bu toplumsal yaşam, insa-
noğluna -anlattığımız gibi- gerekli olunca ve 
dünyanın ancak insanlar aracılığıyla yaşanır 
duruma geldiği bir gerçek olarak belirince, 

insanları birbirlerine 
karşı koruyacak bir 
düzenleyici gereklidir. 

Çünkü insanların hay-
vanlık eğilimlerinde do-
ğuştan düşmanlık ve zu-
lüm (eğilimleri) vardır.”15 
Burada İbn Haldun’un ne-
gatif bir insan görüşünden 
hareket ettiği görülmekte-
dir. Başka bir deyişle onun 
sosyoloji ve siyaset anlayı-
şının temelinde belirli bir 

insan görüşü (yani pesimist antropoloji) yat-
maktadır. Toplumun temel taşları, ihtiyaç ve 
eğilimleriyle insan olunca, insanı insana kar-
şı da koruyacak mekanizmalara gerek duyul-
maktadır. İnsanın hayvansal tabiatı sürekli 
olarak toplumsal kontrol yoluyla bir düzelt-
meye ya da düzelticiye ihtiyaç duymaktadır. 

Bu noktada İbn Haldun, insan ile hayvan 
türü arasındaki önemli bir farka parmak 
basmaktadır. Hayvanlar içgüdüleriyle hare-
ket ederken, insanlar düşünme ve yönetme 
kabiliyetleriyle iradeli olarak hareket eden 
varlıklardır. Hayvanlar, sözgelimi arılar ken-
dilerinde yaratılıştan bulunan yetenekleriyle 
toplum halinde yaşarlar ve yöneticilerine bo-
yun eğerler. Ama insan, içgüdülerine değil, 
düşünme yetilerine bağımlıdır. 16 İnsan ve 

15 A.g.e., s. 142. 
16 A.g.e., s. 142. 

AKLİ SİYASET, YASALAR, 
AKILLI KİŞİLER, DEVLET 
BÜYÜKLERİ VE DEVLET 

İŞLERİNDE BASİRET 
SAHİBİ KİMSELER TA-
RAFINDAN YAPILAN, 

ALANI VE AMACI DÜN-
YEVİ BİR SİYASETTİR. 
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hayvan türü arasındaki bu temel farklılık, 
hem insanların medeniyet oluşturma ve ge-
liştirme gibi üstünlüklerinin hem de toplum-
sal yaşamda sorun çıkaran zaaflarının kayna-
ğıdır. 

Her toplum bir düzenleyici hakem ya da dev-
lete ihtiyaç duyar, ama bazı toplumlar bu me-
kanizmayı oluşturma konusunda aynı ölçüde 
başarılı değildirler. İbn Haldun’a göre devlet 
kurmak, asabiyeyi gerektirir. Asabiye, soy ya 
da akraba temeline dayalı bir aidiyet duygu-
sudur. Asabiyenin nihai 
amacı, mülk’tür. Asabiye-
si güçlü olan bir kabile, 
başka kabileler üzerinde 
egemenlik kurarak devlet-
leşme sürecine girer. Fakat 
Arap toplumu, devlet kur-
ma konusunda başarılı bir 
toplum değildir. Bunun 
nedeni, “Araplar, öteki 
toplumlardan daha çok 
göçebelik niteliği taşırlar, 
daha çok çöl, kır yaşamı 
sürerler, kentlerden daha 
uzaklarda konup-göçerler, 
yükseklerdeki verimli yö-
relere ve bu yörelerin bit-
kilerine, ürünlerine daha 
az gerek duyarlar. Darlığa, 
sert ve sıkıntılı yaşama alışmış olmaları yü-
zünden, birbirlerine boyun eğmeleri de güç 
olur... . Oysa devlet ve egemenlik politikası, 
politikayı yürüten kimsenin, ezicilikte dü-
zenleyici olmasını gerektirir.”17 Arap toplu-
mu, göçebe yapısı ve özerk kabilevi örgüt-
lenmesinden dolayı özgürlüğüne düşkündür 
ve asla başka kabile ve gücün güdümüne 
girmek istemez. Bu nedenle Araplar’ın devlet 
kurması güçtür. 

İbn Haldun, Arap toplumunun devlet kur-
ma biçiminin, asabiye bağını aşan başka bir 
aidiyet çerçevesine ihtiyaç duyduğu inancın-
dadır. O, bu inancını şu sözlerle dile getirir: 
“Araplar’ın, isteklerinin bir noktada toplandı-

17 A.g.e., s. 351-352. 

ğı, bir düşünce çevresinde birleştikleri çok az 
olur. Ama peygamberlik ya da bir ermişlikle 
gelen bir din oldu mu, onlar için, içlerinden 
bağlayıcı bir güç olur. O zaman böbürgen-
likleri gider. Yarışma eğilimleri törpülenir. 
Ve o zaman boyun eğmeleri, birleşmeleri 
kolaylaşır. Din birleştirir onları. Onların ka-
tılıklarını, özsaygılarını giderir. Kıskançlıkla-
rına ve kıskançça yarışmalarına engel olur.”18 
Araplar’ın bu özelliği, onların doğaya ve 
dolayısıyla iyiliklere yatkın bir tabiata sahip 
olmalarından kaynaklanır. “Demek ki, içle-

rinde, Tanrı buyrukla-
rına uymaya çağıran bir 

peygamber ya da ermiş 
olursa, Araplar’daki kötü 
huylar gider. Kötü huyla-
rın yerini iyi huylar alır. 
Ve peygamber ya da er-
miş kişi, ‘hakkı duyurup 
egemen kılmak için’ bir 
inanç çevresinde birleşti-
rir onları. Böylece Arap-
lar, birleşmelerini gerçek-
leştirmiş ve devlet kurma 
olanağı bulmuş olurlar… 
Araplar, sözünü ettiğimiz 
nitelikte olmakla birlikte, 
insanlar içinde ‘hakkı’ ve 
doğruyu en çabuk kabul 

eden yapıdadırlar. Çünkü (kentsel yaşamda 
görülen, sonradan yerleşme) yetilerinin eğri-
liklerinden arıdır onların yapıları. Kötü huy 
ve alışkanlıklardan uzaktır. Sadece, yabanıl 
huyları vardır. Bu huy da ‘iyi’yi, doğruyu be-
nimsemeye yatkındır.”19

İbn Haldun, insana getirdiği antropolojik 
açıklama ve Arap toplumuna getirdiği sos-
yolojik izahlarla, dinin devletleşme sürecin-
de neden önemli olduğunu vurgulamakla 
bir noktayı açıklığa kavuşturmaktadır: Din, 
bir aidiyet ve bütünleşme çerçevesi olarak 
Araplar’ın siyasallaşmasına ve devletleşme-
sine yol açmaktadır. Bu şekilde din, Araplar 

18 A.g.e., s. 351. 
19 A.g.e., s. 351. 

İLK DÖRT HALİ-
FE GÜCÜNÜ HALK-

TAN VE PEYGAMBER’E 
VEKÂLETTEN ALDIĞINI 
İDDİA EDERKEN, SON-
RA ORTAYA ÇIKAN SUL-
TANLAR DOĞRUDAN 
DOĞRUYA ALLAH’IN 

YERYÜZÜNDE TEMSİL-
CİSİ OLDUKLARINI İD-

DİA ETMİŞLER VE HALKA 
DAYALI BİR YÖNETİMİ 
REDDETMİŞLERDİR. 
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için medenileştirici bir misyon üstlenmekte-
dir. Çünkü devlet kurma ve devletleşme, um-
ranın gelişmesinde belirleyici bir faktördür. 
Kent ve devlet kuramamış toplumlar, mede-
ni olamazlar. Göçebe ve yabanıl bir toplum 
olarak daha ilkel bir aşamada kalırlar. 

Devlet, umranda bir gelişmenin göstergesi 
olmakla birlikte, siyaset tek bir biçim arz et-
mez. İbn Haldun, ilke olarak iki tür siyaset 
ayırt eder: Akli siyaset ve dini siyaset. Akli 
siyaset, yasalar, akıllı kişiler, devlet büyükleri 
ve devlet işlerinde basiret sahibi olan kim-
seler tarafından yapılan bir siyasettir. Akli 
siyasetin alanı ve amacı 
dünyevidir. Ortak nokta-
ları bu olmakla birlikte, 
akli siyaset de kendi için-
de iki alt türe ayrılır: Tabii 
siyaset ve entelektüel siya-
set. 20 İlki, tüm halkı be-
lirli bir arzu ve maksadın 
gereğine göre yönetmek-
tir. Burada siyasi otoriteyi 
elinde bulunduran kesi-
min çıkarları esastır. İkin-
cisi ise, halkın menfaat ve 
zararlarını dikkate alarak 
halkı yönetmektir. Her ne 
kadar bu ikinci siyaset türünde halk ve onun 
maslahatları esas alınmışsa da, yönetim yine 
küçük bir azınlığın elindedir ve neyin halkın 
yararına neyin zararına olduğuna bu azınlık 
karar verir. 

Dini siyaset, uhrevi maslahatlar ile bunlara 
bağlı olan dünyevi maslahatlar hususunda 
dinin ilke ve buyruklarına göre halkı sevk ve 
idare etmektir. Dini siyasetin İslam dünyasın-
daki pratiği hilafettir. Hilafet, dinin korun-
ması ve dünyanın idare edilmesi konusun-
da Hz. Muhammed’e niyabet ve vekâlettir. 21 
Açıktır ki hilafet, Allah’ın yeryüzünde gölgesi 
(Zıllullah) olduğunu iddia eden teokratik yö-
netimlerden farklıdır. İslam dünyasında bu 

20 Uludağ, s., Mukaddime I, s. 420-421, Dergâh Yayınları, 
İstanbul 2004; Arslan, A., İbn-i Haldun, s. 174-175, Vadi 
Yayınları, Ankara 1997. 

21 Uludağ, A.g.e., s. 421. 

tür bir yönetim, hilafetin saltanata dönüşme-
siyle ortaya çıkmıştır. İlk dört halife gücünü 
halktan ve Peygamber’e vekâletten aldığını 
iddia ederken, sonra ortaya çıkan sultan-
lar doğrudan doğruya Allah’ın yeryüzünde 
temsilcisi olduklarını iddia etmişler ve halka 
dayalı bir yönetimi reddetmişlerdir. Akli si-
yaset ile dini siyaset, gerek kapsadıkları alan 
gerekse de amaçları bakımından farklıdırlar. 
Akli siyaset, İbn Haldun’a göre insanın sade-
ce “dünyevi” varlığını ve menfaatlerini esas 
alır. Oysa dini siyaset insanı hem dünyevi 
hem de uhrevi bir varlık olarak ele alır ve her 

iki dünyadaki menfaatle-
rini korumaya çalışır. Bir 
başka farklılık, söz ko-

nusu siyasetlerin kanun 
koyma biçimi ve kanunla-
rının niteliği hususunda-
dır. Dini siyasetin vazet-
tiği yasalar, halkın inanç-
larına uygun olup, kolay 
içselleştirilen kanunlardır. 
Bunun zıddına akli siya-
setin ortaya koyduğu ka-
nunlar, dıştan ve üstten 
bir zorlama şeklinde gelir 
ve insanların içsel dünya-

larıyla ilişki kuramazlar. 22 Bu farklılıklar ne-
deniyle İbn Haldun dini siyaseti akli siyaset-
ten üstün görür ve ilkini ikincisine önceler. 
İbn Haldun’un farklı siyaset türlerini ortaya 
koymasından cesaret alan bazı kişiler, onun 
akli siyaseti de dini siyaset gibi meşru ve ma-
kul bir siyaset biçimi olarak gördüğünü iddia 
etmişlerdir, ancak bu iddia Mukaddime’de 
kendine herhangi bir mesnet bulmaktan 
yoksundur. 23 İbn Haldun’un iddiası, olması 
gereken siyaset tipi etrafında değil, daha çok 
fiili siyaset noktasında bir durum tespitinden 
ibarettir. Ona göre tarihte Müslüman dün-
yada dini siyaset değil, daha çok akli siyaset 
(ve bunun ilk türü olan tabii siyaset) geçerli 
olmuştur. Bu da daha önce belirttiğimiz gibi 
hilafetin saltanata dönüşmesiyle ortaya çıkan 

22 Arslan, A., A.g.e., s. 175. 
23 Bakınız: Uludağ, A.g.e., s. 421. 
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bir durumdur. Belki İbn Haldun’un bu tespi-
tinden hareketle İslam dünyasına akli ve laik 
siyasetin modern dönemden çok daha erken 
bir vakitte girdiği ve egemen olduğu söylene-
bilir. Ama bu iddia da bazı rezervler konarak 
kabul edilebilir. Tarihte Müslüman dünyada 
akli siyaset daha çok devletin iç işlerinde ge-
çerli olmuştur, halka dönük işlerde ise İslam 
hukuku uygulamadan kaldırılmamıştır. Söz-
gelimi Osmanlı’da geçerli olan örfi hukuk ve 
şeri hukuk böyle bir platformda yorumlana-
bilir. Örfî hukuk, şer’î hukukun alternatifi 
değil tamamlayıcısıdır. 

Netice olarak denebilir ki; din, asabiye fak-
törüne ek olarak devletleşme sürecini teşvik 
ettiği ve siyasete yön ver-
diği ölçüde dünyevi ya-
şam üzerinde etkili olmuş 
ve umranı dini bir renge 
boyamıştır. Bu anlamda 
umran, başında da belirt-
tiğimiz gibi, aynı zamanda bir din olayıdır. 

4. ANTROPOLOJİ: İNSAN SINIFLARI VE HZ. 
MUHAMMED’İN KONUMU

Nasıl İbn Haldun’un din ve nübüvvetin açık-
lanması ve medeniyete etkisi, onun umran 
hakkındaki genel teorisinden ayrılmazsa, 
insanlar hakkında yaptığı sınıflandırma ve 
bu sınıflandırma çerçevesinde çizdiği Hz. 
Muhammed portresi de onun sosyoloji ve 
psikoloji konusundaki genel kuramlarından 
ayrılmaz. Ona göre nasıl iklimler ve mede-
niyetler farklı farklı ise, insanlar da kendi 
ruhsal imkânlarını ve araçlarını kullanma 
bakımından farklı farklıdırlar. “İnsan ruhu”, 
gözle görülemez ama bedendeki izleri orta-
dadır. İnsan vücudunun tüm organları insan 
ruhunun ve bu ruhun güçlerinin araçlarıdır. 
Ruh, kendisini bu organ ve araçlarla gerçek-
leştirir. 

İnsan ruhu, biri yukarı diğeri aşağı yönde 
olmak üzere iki hareket üzeredir. Bedenle 
bağlantısı aşağı yönde bir hareket sağlarken, 
bedeni aşan ve imkânlarını en üst düzeye çı-
karan hareketi de yukarı doğru bir hareket 
imkânı yaratır. İnsan, bu hareket sırasın-

da “duyum alanına giren kavrayışlar”la işe 
başlar ve idrak düzeyi yükseldikçe bilgi ba-
samaklarından yukarıya doğru çıkar ve “bi-
linmeyen” (gayb) âlemine çıkma imkânlarını 
elde eder. 24 İbn Haldun, en aşağı düzeydeki 
idrakten en yüksek düzeydeki idrake kadar 
insan ruhunun beş gücünü ayırt etmektedir. 
Buna göre “düşünen güç”ün bir parçası ola-
rak “kavrayıcı güç”, iç ve dış duyu güçlerine 
sahiptir. Dış duyu güçleri işitme, görme, do-
kunma, tatma ve koku alma olmak üzere beş 
güçten ibarettir. Dış duyu güçleri, kavradığı 
bilgileri iç duyu güçlerine iletir. İç duyu güç-
leri de beş tanedir. Bu güçlerin ilki, “ortak 
duyu”dur. Ortak duyu, duyulabilirleri algılar 

ve dış duyu güçlerinden 
farklı olarak onları bir tek 
nitelik olarak kaydeder. 

Bu soyutlamanın ilk dü-
zeyidir. Ortak duyu, daha 
sonra algılarını düş gücü-

ne (hayal gücüne) iletir. Düş gücü duyulur 
şeyleri biçimlendirir ve onları tümüyle dış 
dünyadaki biçimlerinden soyutlanmış olarak 
düşünür. Düş gücü, algıladıklarını kuruntu 
merkezine (kuvve-i vahime), o da belleğe ile-
tir. Kuruntu merkezi, tikel durumları algıla-
ma bölgesidir. Her şeyi tek tek algılar. Bellek 
ise kuruntu merkezinin bir deposudur, algı-
lanmış olan şeyleri gerektiğinde kullanılmak 
üzere muhafaza eder. 25 

“Düşünce gücü”, iç ve dış duyu güçlerini 
kullanarak insanı harekete sevk eder. Bu ba-
kımdan insan düşünce gücüyle hareket eden 
bir varlıktır. Hareketlerinin kaynağı ve yönü, 
ister aşağıya ister yukarıya doğru olsun, dü-
şünce gücüdür. Düşünce gücü, düşünce ha-
reketini oluşturan ve akıl yürütmeye yönel-
ten güçtür. İnsan ruhu, cisimler dünyasından 
ruhsal varlıklar dünyasına ulaşabilmek için 
tüm gücünü potansiyel durumdaki kavrama 
aşamasından fiili durumdaki akıl yürütmeye 
yönlendirir. Bu şekilde beşeri özelliklerinden 

24 Turan, a.g.e., s. 244. 
25 A.g.e., s. 244-246 ve Uludağ, a.g.e., s. 287. 
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sıyrılarak melekî özellikler kazanır ve ruhsal 
varlıklar dünyasıyla ilişki kurar. 

Ruhsal yönden insanlar farklı sınıflara ayrılmış-
tır. İbn Haldun, insanlar arasında ruhsal güçle-
rini kullanma bakımından üç sınıf ayırt eder:26 

1. İlk sınıf, melekleşme noktasına güç ye-
tiremez, dış duyular ve düş gücüne dayalı 
bir kavrayışla sınırlıdır. Bu tür bir kavrayış, 
“öncüller”e dayanır ve bunun ötesine geçe-
mez. Eğer öncüller yanlışsa bunun ardından 
gelen sonuçlar da yanlış olur. İşte, insanların 
cismani ve hayali algı sınırının çerçevesi bu-
dur. Halkın çoğunluğunun ve hatta bilgin-
lerin algı güçleri bu sınırlar içinde kalır. Bu 
sınırlı varlık anlayışına sahip olan insanlar ya 
gayp âlemini inkâr eder ya da etmese de dik-
katlerini gözlem dünyasının sınırları içinde 
tutarlar. 

2. İkinci sınıf, düşünsel hareketlerini “ruh-
sal” akla ve algıya çevirmiştir. Bunlara be-
densel araçlara bağlı kalmaksızın algılama 
yeteneği verilmiştir. Kişi, bu aşamaya geçince 
dış duyunun algı sınırlarını aşar ve bilgisini 
sınırlayan “öncüller”in dışında düşünmeye 
ve algılamaya başlar. İçsel gözlemler alanın-
da alabildiğine açılır. “Vicdan” (ya da sezgi) 
dünyası denen şey budur. Tüm algı basa-
maklarını içine alan bir alandır; ne başlangıç 
sınırı ne de son sınırı vardır. Bu aşama, “veli” 
bilginlerin ulaştıkları algılar aşamasıdır. 

3. Üçüncü sınıf, beşeriyetten tümüyle sıyrıl-
ma yeteneğiyle yaratılmıştır. Bu sınıfa giren 
insanlar, yüce varlıklar dünyasına çıkabilme 
ve onlarla ilişki kurma imkânına sahiptirler. 
Bu üçüncü kesime giren insanlar, peygamber-
lerdir. Tanrı, kısacık bir an için de olsa beşeri-
yetten sıyrılmayı, onlara doğuştan bir yetenek 
olarak vermiştir. “Vahy” denilen bilgilenme 
süreci, işte bu beşeriyetten “sıyrılma”yı ifade 
etmektedir. Vahiy, hızlı bir iletişim ve bilgi 
alma işleminden başka bir şey değildir. 

İbn Haldun’un geliştirdiği bu insan tipolo-
jisinde ruhsal olarak insanların düzeyleri 

26 Turan, a.g.e., s. 246-247 ve Uludağ, a.g.e., s. 288-289. 

belirlenmiş ve farklı yeteneklerine göre sı-
ralanmıştır. Bu tipoloji, antropoloji ile epis-
temolojinin kesiştiği bir çerçevedir. Farklı 
insan grupları, doğuştan gelen yeteneklerin 
farklılığından kaynaklanan nedenlerle farklı 
idrak ve bilgi seviyelerine erişmektedirler. 
Buna göre peygamberler, en üstün idrak ve 
bilgi seviyesi olan vahiy bilgisine ulaşabilen 
nadir insanlardır. 

Burada özellikle iki noktanın altını çizmeli-
yiz. İlk olarak İbn Haldun’un insan sınıflan-
dırmasının temeli, çaba ile elde edilen kaza-
nımlara değil, doğuştan gelen yeteneklere da-
yanmaktadır. Hiç kimse kendi çabasıyla bir 
seviyeden başka bir seviyeye çıkma imkânına 
sahip değildir. Bu durumda peygamberlik 
bireysel çabalarla elde edilen bir sanat ya 
da meslek değildir. Bazı kişiler peygamber-
lik görevi için seçilmişlerdir. Daha doğrusu 
peygamberlik, bu görevi üstlenebilecek güç 
ve imkânlara sahip bir kişiye verilmektedir. 
İkincisi, buna bağlı olarak insanın elde ettiği 
bilgi ve idrak düzeyi de kazanılan bir bilgi 
değildir. Gayp bilgisi, bazı insanlara açıktır 
ve onlar, fazla bir çaba da sarf etmeksizin bu 
bilgiye ulaşırlar. Bir gayp bilgisinden başka 
bir şey olmayan vahiy bilgisi, peygamberlere 
farklı biçimlerde aktarılır. Bu aktarma işlemi, 
ya dışarıdan gelen bir ses ve vızıltı ya da va-
hiy meleğinin insan kılığında görünmesi ve 
bilgi vermesi yoluyla olur. Genel olarak resul 
olmayan peygamberler ilk şekilde, resul olan 
peygamberler ise ikinci şekilde bilgilendirilir. 
27 Hz. Muhammed her iki biçimde de vahiy 
bilgisine muhatap olmuştur. Vahiy, genelde 
sıkıntılı bir bilgilenme etkinliği olmakla bir-
likte, ilkine kıyasla ikincisi daha kolay ve az 
sıkıntılıdır. Bilindiği üzere Hz. Muhammed, 
ilk kez Hıra Mağarası’nda ilk biçimde vahye 
muhatap olmuş ve korkuya kapılmıştır. Bu 
korku, şüphesiz ki sadece vahyin ses ve vızıl-
tı şeklinde kendisine aktarılması neticesinde 
değil, aynı zamanda ilk kez böyle bir bilgi-
lenmeye maruz kalmasından dolayıdır. 

27 Uludağ, a.g.e., s. 289. 
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5. Hz. MUHAMMED’İN ÖZELLİKLERİ

Biraz önce peygamberliğin kazanılan değil, 
doğuştan gelen yetenekler sayesinde verilen 
bir statü olduğunu belirttik. Bu durumda 
akla şu soru gelmektedir: Hz. Muhammed, 
hangi özellikleri ve yetenekleri sayesinde bu 
statüye erişmiştir? Başka bir deyişle, bir pey-
gamberi peygamber kılan, olmazsa olmaz 
özellikleri nelerdir? Bu soruya İbn Haldun 
beş maddelik bir cevap vermektedir. Ona 
göre Hz. Muhammed aşağıda sıralanan özel-
liklere sahip istisnai bir insandır. 28 

1. Asalet: Hz. Muhammed’in peygamber-
liğinin göstergelerden biri onun toplumsal 
kökenidir. Tüm peygamberler gibi o da soy-
lu ve asaletli bir aileden gelmektedir. Asalet 
meselesi, İbn Haldun’un asabiye teorisiyle de 
ciddi bir şekilde alakalıdır ve bu teori neden 
peygamberin soylu bir aileden geldiğini de 
açıklığa kavuşturmaktadır. Peygamberliğin 
kabul edilmesi ve güçlendirilmesi için onun 
soyunun temiz ve asabiyesinin güçlü olması 
gerekmektedir. Aksi takdirde toplumsal bir 
destek olmadan dini davet tek başına başarılı 
olamaz. 

Peygamber’in vefatından sonra “Hilafetin 
Kureyşîliği” ilkesiyle, asalet meselesi halifelik 
şartlarından da biri haline getirilmiştir. İbn 
Haldun’a göre halifenin mutlaka Kureyş kö-
kenli olması zorunlu değildir, önemli olan ha-
life adayının kabul görmesi ve başarılı olması 
için köklü ve güçlü bir asabiyeden gelmesidir. 
Çünkü Kureyşîlik’ten maksat budur. 29 

2. Masumiyet: Peygamberlik belirtilerinden 
biri de, peygamberin bu görevle görevlendi-
rilmesinden önce iyi huy, temizlik, dürüstlük 
ve her türlü kötülük ve kirlerden uzak kalmış 
olmasıdır. İsmet ya da masumiyetten maksat 
da budur. Peygamber sadece soylu bir top-
lumsal kökene sahip değil, aynı zamanda te-
miz bir geçmişe de sahiptir. O, ruhsal yapısı 
gereği kötülüklerden ve büyük günahlardan 
korunmuştur. Küçüklüğünden beri, birçok 

28 Bakınız: Turan, a.g.e., s. 235-239 ve Uludağ, a.g.e., s. 276-283. 
29 Bakınız: Uludağ, a.g.e., s. 429-432. 

olaydan anlaşıldığı üzere, o kötülüklerden 
uzak tutulmuştur. 

Masumiyet, dini davetin başarısını da artı-
ran bir başka faktördür. Çünkü peygamber, 
görevini üstlenmeden önce de güvenilir ve 
saygıdeğer bir kişi olarak kendi toplumunda 
tanınmış ve her tür şaibeden uzak kalmıştır. 

3. Gayptan haber vermek: Hz. Muhammed, 
tıpkı diğer peygamberler gibi, insanların ken-
di başına ulaşamadığı gayp haberlerinden 
bilgi vermiştir. Çünkü peygamberler Allah’ın 
öğretmesiyle bilirler ve kendilerine aktarılan 
bilgileri halka öğretirler. Gayp haberlerinin 
özelliği doğru olmasıdır. Bu haberlerin kay-
nağı şüphesiz ki vahiydir. Vahiy, daha önce 
açıklandığı üzere, insan sınıfları içinde sa-
dece peygamberlere verilen bir bilgi türüdür 
ve bu bilgi kazanmakla elde edilmez. Ruha-
ni bir varlık olan melekle ilişkisi sonucunda 
vahiy bilgisi ve gaybi haberler peygamberin 
kalbine akar ve o bunu kendi toplumunun 
lisanıyla yeniden ifade eder. 

Vahyin inişindeki garip haller ve sıkıntılar-
dan dolayı peygamberler, çoğu kez delilik ve 
cinnîlikle suçlanmışlardır. Bu sadece geçmiş-
te değil, günümüzde de Hz. Muhammed’in 
olumsuz bir imajının oluşturulmasında kri-
tik bir nokta olarak kullanılmaktadır. Oysa 
daha önce açıklandığı gibi vahiy, ruhsal var-
lıklar dünyasıyla ilişki yoluyla alımlanma 
süreci olup sıkıntılı bir süreçtir. Belli ki bu 
süreçte peygamber olağanüstü bir durum ya-
şamaktadır. 

4. Hakka davet: Peygamberlerin özellik-
lerinden bir diğeri de, halkı ibadet ve iffete 
çağırmasıdır. Peygamber, hakk olan şeylere 
çağırır. Tüm kendinden önceki peygamber-
ler gibi ilahi mesajı ve insanların Allah’a karşı 
sorumluluklarını ve kendi aralarında uygu-
lanması gereken hak-hukuk ilkelerini getirir. 
Bu husus, onların neden deli ve cinlenmiş ki-
şilerden farklı olduğunu ortaya koyar. Çün-
kü deliler ve cin çarpmış kişiler topluma bir 
mesaj getirmezler ve herhangi bir dava için 
toplumsal bir mücadeleye girişmezler. 
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5. Mucize göstermek: Son olarak peygam-
berler, kendi davalarını kanıtlamak için 
olağanüstülükler ortaya koyarlar. Bu olağa-
nüstülükler, insan kudretinin üstünde olan 
ve onların kendi başlarına güç yetiremeye-
ceği işlerdendir. Bu olağanüstü iş ve olaylara 
“mûcize” adı verilmektedir. 

Hz. Muhammed’in getirdiği en büyük ola-
ğanüstülük, İbn Haldun’a göre Kur’an-ı 
Kerim’dir. Kur’an, bir harika, bir mûcizedir. 
Kendi kendisinin tanığıdır. Dava konusu olan 
vahyin bizzat kendisidir. Kendi dışında bir 
kanıta muhtaç değildir. Diğer mûcizelerde 
böyle bir özellik yoktur. Onlar bir keresine ve 
dışarıdan meydana gelirler. Başka bir deyiş-
le etkisi ve etki süresi sınırlıdır. Oysa Kur’an 
her zaman ve herkes için açık bir mûcizedir. 

İbn Haldun’a göre Hz. Muhammed’in bir 
başka mûcizesi, onun paramparça bir top-
lum olan Araplar’ı kendi daveti üzerin-
de birleştirmiş ve kaynaştırmış olmasıdır. 
Kur’an ona verilen bir mûcize iken, bu ikinci 
mûcize Kur’an yoluyla onun ortaya koyduğu 
toplumsal bir mûcizedir. Daha önce açıklan-
dığı üzere Arap toplumu cahiliye döneminde 
kaos içinde bulunuyor ve toplumsal-siyasal 
bir birlikten uzak bulunuyordu. Ancak on-
lar, Hz. Peygamber’in dini daveti neticesin-
de kabilevi bağlarından öte bir anlam ifade 
eden dini aidiyet çerçevesinde bir araya ge-
lebilmişler ve medenileşme yolunda önemli 
adımlar atabilmişlerdir. O halde (Arap) İslam 
medeniyeti, bizzat Hz. Muhammed’in atı-
lımıyla gerçekleşen büyük bir toplumsal ve 
siyasal projedir. 

Yukarıdaki ifadelerden anlaşılacağı üzere İbn 
Haldun, “peygamber olarak Hz. Muhammed”i 
tasvir etmektedir. Sıraladığı özellikler, onun 
nübüvvetine işaret eden göstergelerdir. Ya 
değilse o, başka pozisyonları itibariyle Hz. 
Muhammed’i anlatmaya kalksaydı, şüphe-
siz onun daha pek çok özelliğine değinmek 
zorunda kalacaktı. Sözgelimi eğer o, “beşer 
olarak Hz. Muhammed”i anlatsaydı, ortaya 
elbette farklı bir tablo çıkacaktı. Şüphesiz ki 
Hz. Muhammed’i beşer olarak ve peygamber 

olarak incelemek farklı imgelere yol açan kri-
tik bir noktadır. İmgesel değerlendirmelerde 
bu husus mutlaka dikkate alınmalıdır. 

6. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME 

İbn Haldun, dünya, toplum ve insan hakkın-
daki görüşlerini ontolojik farklılıklar ve bu 
farklılıkların hiyerarşik düzenine dayandır-
maktadır. Ona göre dünya, farklı iklim böl-
gelerine ayrılmıştır ve iklimsel-coğrafyasal 
farklılıklar, farklı toplum ve umranların 
oluşmasına yol açmaktadır. Nasıl iklimler ve 
umranlar farklı ise insanlar da farklıdır. Bu 
farklılıklar düzeni içinde “orta iklim” bölgesi 
ve buradaki insanlar, diğerleri karşısında üs-
tün bir konuma sahiptir ve burada umran en 
yüksek düzeyine erişir. 

Nübüvvet kurumu, diğer toplumsal kurum-
lar ve sanatlar gibi orta iklim bölgesinde ve 
umranda ortaya çıkar. Diğer bölgelerde pey-
gamberler geldiğine ilişkin herhangi bir kanıt 
bulunamamıştır. Çünkü peygamberlik göre-
vini üstlenecek kişi, ancak en mutedil yöre 
olan orta iklim bölgesinde bulunabilir. Kaldı 
ki buradaki insan sınıfları içinde peygamber 
istisnai bir kişiliğe sahiptir. 

İnsanlar, ruhsal yetenekleri ve gelişmişlikleri 
açısından üç sınıftır. Bu sınıflar içinde beşeri-
yetten sıyrılma imkânına sahip olan tek kişi 
peygamberdir. O, kısa bir süre için de olsa, 
beşeriyetle bağlarını koparır ve melekler 
âlemiyle temas kurar. Bu temas neticesinde 
oradan dünyaya özel bilgilerle döner. İşte, 
bu özellik peygamberleri diğer insan sınıfları 
karşısında yüce ve üstün bir konuma getirir. 

Üstün iklim, üstün umran ve üstün insan 
(peygamber) görüşüyle İbn Haldun, insan-
lık dünyası içinde özel bir konumu olan bir 
“biz” ve bunun dışında kalan bir “öteki” ya-
ratır. Burada “biz”, nebevi tebliğe muhatap 
olan medeni dünyaya tekabül etmektedir. 
“Öteki”ler ise, henüz bu konuma ulaşama-
mış ve yaşamları itibariyle hayvanlara yakın 
kimselerdir. 
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Görüldüğü gibi İbn Haldun, dünyadaki fark-
lılıklar karşısında tarafsız değildir, o farklı-
lıklara değer yüklemekle kalmamakta, bu 
farklı dünyalar içinde kendine bir pozisyon 
seçmektedir. Onun dünyasında genelde pey-
gamberler, özelde ise Hz. Muhammed yüce 
bir konuma ve olağanüstülüklere sahip bir 
insandır. Üstelik bu kişiler söz konusu ko-
numlarını çabayla değil, doğuştan gelen yete-
neklerle elde etmektedirler. Hz. Muhammed, 
şüphesiz ki bir beşerdir, ama bu beşeriliğini 
aşmayı da başaran bir özellikte yaratılmıştır. 

Bu bakımdan İbn Haldun, Mukaddime’de 
“beşer olarak Muhammed”in değil, “rasul 
(elçi) olarak Muhammed”in portresini çiz-
mektedir. Bu portresiyle Hz. Muhammed, sı-
radan bir kişi değil, doğuştan farklı ve üstün 
yeteneklerle yaratılmış ve bu temelde kendini 
tarih içinde ortaya koymuş istisnai bir kişilik-
tir. Toplumsal kökeni (asalet), doğuştan kö-
tülüklerden uzak durabilme yeteneği (ismet 
ve masumiyet) ve nebevi işlevleriyle (hakka 
davet ve gayptan haber vermek, mûcizeler 
sergilemek gibi) o, sıradan insanlardan ay-
rılmakta ve ruhsal gelişmenin en üst düze-
yi olan “beşeriyetten sıyrılma” ve “melekler 
âlemiyle temas” kurmayı başarabilmektedir. 

İbn Haldun tarafından sunumsal bir ger-
çeklik olarak inşa edilen Hz. Muhammed 
imgesi, şüphesiz ki tarihsel bir figür olarak 
Hz. Muhammed’den farklıdır. Bu imge, Hz. 
Muhammed’in kimi özellikleriyle çakışsa da, 
neticede aşırı yüceltilmiş ve insanlara örnek 
olması mümkün olmayan bir kurgusal kişi-
liği öne çıkarmaktadır. Burada onun beşeri 
ve insani boyutları tümüyle ihmal edilmiştir. 
Böyle bir imgenin sonuçları üzerinde düşü-
nüldüğünde bu imgenin sorunları daha ya-
kından ortaya çıkacaktır. Kanaatimce insan-
lardan ziyade meleklere yakın bu Hz. Mu-
hammed portresi, sıradan Müslümanlar’a, 
“Bizim peygamberimiz diğerlerinkinden 
üstündür” şeklinde nefsi okşayan etnosant-
rik bir duygu verse de, bu duyguya karşılık 
olarak o, yarı-melek yarı-insan bir varlık 
olarak yaşamımızda örnek alınabilecek bir 
model olmaktan çıkmaktadır. Şimdi, hem 

kendisiyle övündüğümüz ama hem de ör-
nek alamadığımız, daha doğrusu örnek alma 
imkânlarının ortadan kalktığı bir kişiliğe dö-
nüşmektedir. Bu örnek alınamayan peygam-
berin artık hayatımızda da elbette pratik bir 
değeri olmayacaktır. 

Tüm imgelerde objektif ve sübjektif unsur-
ların yer aldığı gerçeği dikkate alınırsa, İbn 
Haldun’un yarattığı Hz. Muhammed imgesi 
peygamberin kimliğinden ziyade sunumsal 
gerçekliğini yaratan kişinin dünyasını yansıt-
maktadır. Bu durumda şu soruyu sormalıyız: 
İbn Haldun neden böyle bir Hz. Muhammed 
imgesi yaratmıştır? Bu imgenin dönemin 
sosyal, kültürel ve psikolojik beklentilerine 
cevap olarak üretilip üretilmediği araştırıl-
ması gereken bir konudur, ama onun temel 
paradigmasına dönüp baktığımızda, yarattığı 
bu imgenin paradigmasıyla ne kadar uyumlu 
olduğu gözlerden kaçmamaktadır. İbn Hal-
dun, farklılıklara dayalı hiyerarşik bir dünya 
kurmuştur ve bu dünyada herkese bir yer 
tahsis etmiştir. Onun dünyası önemli oranda 
etnosantrik bir dünyadır. Bu dünya, iklimi, 
umranı, sanat ve bilimleri, insan yapısı ve 
peygamberiyle… kısacası her şeyiyle, mev-
cut dünyaların en iyisini temsil etmektedir. 
Bu durumda Hz. Muhammed imgesi, onun 
düşünce dünyasını yansıtan bir aynadır. Bu 
aynaya bakarak, sadece Hz. Muhammed’in 
kimliğini değil, İbn Haldun’un imge dünya-
sını da çözümleyebiliriz. 
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eygamberler, Allah tarafından seçile-
rek insanlara gönderilmiş şahsiyet-

lerdir. Allah’tan almış oldukları direktifleri 
olduğu gibi insanlara aktarırlar. Aldıkları 
emirleri yaşayarak gösterirler. Doğruluk, 
emniyet, iffet ve cesaretin zirvesindedirler. 
Asla kendilerinin ve yakınlarının çıkarları 
için çalışmazlar, onların menfaatlerini sağ-
lamakla uğraşmazlar. İnsanları kendilerine 
tercih ederler. Peygamberler beşer olmaları 
hasebiyle insanların başına gelen musibet, 
acı ve bela onların da başına gelir. Peygam-
berler insanların arzularına muhalif bir şey 
söylediğinde, insanlar kendilerine eziyet et-
meye başlar, zem ve hakaret ederler, sonun-
da öldürmeye kadar giderler. Kur’ân, kur-
tuluşun peygamberlere ittibada olduğuna 
dikkat çeker (bkz. En’am, 6/90). 

Peygamberlik müessesesi, tabularla müca-
dele anlamına gelir. “Sakın ilâhlarınızı bı-
rakmayın; ne Vedd’i, ne Suva’ı, ne Yağus’u 
ne Yeuk’u ve ne de Nesri dediler” (Nuh, 
71/23). Âyette söz konusu edilen isimler, 
Hz. Âdem ile Hz. Nuh arasındaki dönemde 
yaşayan salih kişilerdi. İnsanlar onlara tâbi 
oldular, öldükten sonra “Heykellerini dikip 
resimlerini assak daha iyi olur” şeklinde dü-
şündüler. Şeytan kendilerine vesvese ver-
di ve onlara ibadet etmeye kadar götürdü” 
(İbn Kesir, Tefsir, 4/702). Hz. Peygamber, 
insanları bu tür saplantılara düşmeme ko-
nusunda uyararak, “Bana saygınlık konusun-
da şeytan sizi aldatmasın. Ben Allah’ın kulu ve 
elçisiyim. Beni bulunduğum konumun üstüne 
çıkarmayın” demiştir (İbn Hanbel, Müsned, 

İ N C E L E M E
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Görülen Bazı Batıl İnançlar
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3/1479). Öncüleri takva ve zühtleriyle nam 
salan Yezidîler’in bulundukları hale düşme-
leri; öncülerine gereğinden fazla tazim gös-
termeleri; yani öncülerini aşırı kutsamala-
rından kaynaklanmaktadır (el-Cehnî, Mani’ 
Hammad, el-Mevsûatu’l-Müyessere, 1/374). 

Bu makalemizde peygamberlik ve peygam-
berler hakkında oluşan bazı bid’at ve bâtıl 
inançları irdeleyeceğiz. 

1. Hz. Muhammed’e (s) iman etmeden 
cennete girilebileceğini iddia etmek

Bid’atçi bazı gruplar, “Şüphesiz ki iman eden-
ler, Yahudiler, Hıristiyanlar ve Sabiiler, bun-
lardan kim Allah’a ve âhiret gününe inanır 
iyi bir iş yaparsa elbette onlara Rabb’leri 
katında mükâfat var-
dır. Onlara korku yok-
tur ve onlar üzülmeye-
cekler” (Bakara, 2/62) 
âyetini öne sürerek, Hz. 
Muhammed’e iman etme-
den de cennete girilebile-
ceğini iddia ederler. Şöyle 
derler: “Bu âyetlerin be-
yanına göre ebedî kurtu-
luşun üç temel şartı var-
dır. 1-Allah’a iman, 2- Âhirete iman, 3- Ba-
rışa yönelik hizmetler sergilemek. Âyetlerin 
açık beyanlarına göre bu üç şartı taşıyanlar 
ister Müslüman olsun, ister Yahudi, ister Hı-
ristiyan, ister Sabiî olsun ölüm sonrası kur-
tuluşu elde ederler.” Söz konusu bid’atçilere 
göre Tevrat ve İncil’den sonra Kur’ân’ın ge-
lip gelmemesi bir şey ifade etmemektedir. 
Oysa, delil olarak öne sürdükler âyet, “O, 
sana Kitab’ı hak ve önceki kitapları tasdik 
edici olarak tedricen indirmiş, daha önce de 
insanlara doğru yolu göstermek üzere Tev-
rat ve İncil’i ve Furkan’ı indirmiştir” (Âl-i 
İmrân, 3/3) âyetinin ifade ettiği gibi Kur’ân 
inmezden önceki kitapların durumundan 
bahsedilmektedir. Eğer önceki kitaplar de-
ğiştirilmeyip yeterli olsalardı, Rasûl-i Ekrem 
ile Kur’ân’ın gönderilmesine gerek kalmaz-
dı. Bu gün bir insan, “Ben Tevrat veya İncil’e 
göre yaşamak istiyorum” diyebilir mi, onun 

tevhidi yakalama imkânı var mı? Kuşkusuz 
hayır. Zira mevcut Tevrat, Hz. Nuh’un içki 
içtiğini, kızlarıyla zina ettiğini, öz kızlarının 
kendisinden hamile kaldıklarını söylemekte 
(Tekvin, 9/20-25); Harun’un (as) tapmak için 
buzağı yaptığını ve Yahudiler’le ona taptığını 
(Tevrat, Çıkış, 32/1); İbrahim’in (as) (hâşâ) 
hanımını Firavun’a teklif ettiğini (Tevrat, 
Tekvin, 12/14); Süleyman’ın (as) ömrünün 
sonunda riddet ettiğini (Tevrat, İlk Krallar, 
11/5); mevcut İncil ise İsrailoğulları’ndan 
çıkmış tüm peygamberlerin çapulcu ve hır-
sız olduklarını iddia etmektedir (Yuhanna, 
10/80). 

“Eğer onlar da sizin inandığınız gibi ina-
nırlarsa hiç kuşkusuz iyiyi ve güzeli bulmuş 

olurlar. Eğer sırt çevirir-
lerse mutlaka anlaşmaz-
lık içerisindedirler…” 

(Bakara, 2/137) âyeti, 
ceza ve mükâfatın nasıl 
elde edilebileceğini çok 
güzel ve sarih olarak gös-
termekte, nasıl ve neye 
iman edilmesi gerektiğini 
açıklamaktadır. “Onlara, 
Allah’ın indirdiklerine ina-

nın, denilirse, ‘Bize indirilene inanırız’ derler 
ve ötekisini inkâr ederler...” (Bakara, 2/91). 
“Kim Allah ve Rasûl’üne inanmazsa bilsin ki 
biz kâfirler için alevli bir ateş hazırlamışız-
dır” (Fetih, 48/3); “De ki: Ey Kitap ehli, niye 
Allah’ın âyetlerini inkâr ediyorsunuz?” (Âl-i 
İmrân, 3/98); “De ki: Ey insanlar, ben hepi-
niz için gönderilmiş elçiyim…” (A’raf, 7/158) 
âyetleri de gayet açık bir ifade ile mü’min 
olabilme veya Allah’ın rızasını veya cennetini 
elde etmenin Kur’ân ve Rasûl’e ittiba etmek-
ten geçtiğini ifade etmektedir. 

Hz. Peygamber’e iman etmeden kurtuluş 
olmayacağını ifade eden birçok sahih hadis 
bulunmaktadır. “Allah’a yemin olsun ki, gön-
derildiğim toplumda beni duyup da inanma-
yan Yahudi ve Hıristiyanlar cehennemliktirler” 
(Müslim, İman, 69); “Biriniz beni babasından, 
çocuğundan ve tüm insanlardan daha çok sev-
medikçe iman etmiş olmaz” (Buhari, İman, 

İMAM MALİK MEDİNE’DE 
HAYVANA BİNMEKTEN 
HAYÂ ETTİĞİ HALDE, 

KABR-İ ŞERİF’İ ZİYARET 
ETTİĞİNDE TEVHİDİ 

ZEDELER ENDİŞESİYLE 
KABR-İ ŞERİF’E DOĞ-

RU DUA ETMEZDİ. 
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34). Bu naslardan da anlaşılacağı gibi cen-
nete girmek tüm semâvi kitap ve peygam-
berlere iman etmeye bağlıdır. Söz konusu 
bid’atçilerin iddiaları, Hz. Peygamber’in yir-
mi üç sene boyunca yapmış olduğu davet ve 
cihadı anlamsız bırakmaktadır. Müslüman, 
peygamberlerin hepsine inanır, aralarında 
fark gözetmez, hepsini sever, onlara tâbi ol-
maya çalışır, mûcizelerine inanır; tüm bun-
larla beraber beşer olduklarını unutmaz. 

Bid’atçi kesimin delil olarak getirdiği âyetin 
(2/62) tefsirine gelince; önceki âyette, 
İsrailoğulları’na verilen nimetlere karşılık 
onların nankörlükte bulunmaları nedeniyle 
Allah’ın onları zelil kılması ve onlara gazap 
etmesi ifade edildikten sonra ilgili âyette de, 
Allah onların bulundukları durumdan nasıl 
kurtulabileceklerini beyan etmiştir. Allah 
Teâlâ, kullarını sıkıntı ve çaresizlik içinde bı-
rakmak istemez. Kurtuluş ve tövbe yollarının 
her zaman açık bulunduğunu beyan eder. Bu 
davetin belirli bir kesimin değil, tüm insanlık 
için kurtuluşun mümkün olabileceğini bildir-
mekte ve bunu da, Müslümanlar, Yahudiler, 
Hıristiyanlar ve maddeye tapan müşriklerle 
örneklendirmektedir. Çünkü her dönemde 
dünyada yaşayanların büyük çoğunluğunu 
bunlar teşkil etmiştir. İman ve amel-i salih 
sahibi olduktan sonra isim ve adresin önemli 
olmadığı belirtiliyor. Ayrıca üç önemli amelin 
gerçekleştirilmesi istenmiştir: Allah’a, âhirete 
iman ile güzel amel. 

2. Peygamberlere sevgi ve 
tazimde aşırıya gitmek

Hz. Peygamber’i en iyi tanıyan ve en çok se-
ven, ashabıydı. Buna rağmen onu sevmede 
asla ifrat ve tefrite kaçmadılar. Bilakis bil-
meden ifrat ve tefrite kaçanları ikaz ettiler. 
Keza, ashap ve onlardan sonra gelen tâbiun, 
Ebu Hanife, Malik, Şafii, Ahmed b. Hanbel, 
Buhari, Gazzâlî, Geylânî, vd. onu en çok bi-
lenler ve çok sevenler oldukları halde aşırıya 
kaçmadılar. İmam Malik Medine’de hayvana 
binmekten hayâ ettiği halde, Kabr-i Şerif’i 
ziyaret ettiğinde tevhidi zedeler endişesiy-
le Kabr-i Şerif’e doğru dua etmezdi (Kârî, 

Şerhu’ş-Şifa, 2/153). Sünnetine ittiba eder, 
selam vermekle yetinirdi. Üstadını çok sev-
diğini iddia eden birisi onun gıyabında 
emir ve tavsiyelerini tahrif etse ne olur? Hz. 
Peygamber’e sevgi, saygı onun gösterdiği öl-
çüler dâhilinde olur. Hz Peygamber sık sık 
şu uyarıda bulunurdu: “Ben Abdullah’ın oğlu 
Muhammed’im. Allah’ın kulu ve rasulüyüm. 
Allah’a yemin ederim ki beni Allah Teâlâ’nın 
bana verdiği makamın üzerine çıkarmanızdan 
asla hoşlanmam” (İbn Hanbel, Müsned, hadis 
no: 2121). 

3. Hz. Peygamber ile tevessül etmek 

Konuyla ilgili olarak Ebu Hanife şunları der: 
“Allah’ım, falanın hakkı için, falanın câhı için 
beni affet” demeyi uygun görmemiş; dua eder-
ken; “Falan zatın, peygamberlerin, Kâbe’nin, 
Meş’ar-i Haram’ın hakkı için beni affet” de-
meyi mekruh görmüştür. Ebu Yûsuf da aynı 
görüştedir (Zebidî, İthaf, 2/285). Hz. Ömer 
yağmur yağması için vefat etmiş bulunan Hz. 
Peygamber’e değil, hayattaki Hz. Abbas’a te-
vessül etmiştir. “Allah’ım Hz. Peygamber’i 
bana şefaatçi kıl” demede bir sakınca yoktur. 

4. Hz. Peygamber’in ilk yaratılmış 
varlık olduğunu iddia etmek

“Allah’ın ilk yarattığı varlık kalemdir. Allah 
Teâlâ ona, ‘yaz’ buyurdu. -Ey Rabb’im ne 
yazayım, dedi. -Kıyamete kadar olacak hadi-
seleri yaz, buyurdu” (Ebu Davud, hadis no: 
4700). Henüz doğmamış bir zatın peygamber 
olması sünnetullah ve hikmete uygun değil-
dir. Bu konuyla ilgili haberler Kur’ân’la çeliş-
tiğinden hadisçiler tarafından eleştirilmiştir 
(Sadık, Hasais, s. 86). Hz. Âdem çamur iken 
kendisine peygamberlik geldiğine dair riva-
yetler da asılsızdır. Hz. Peygamber’in Arş’ın 
nûrundan, ya da Arş’ın o’nun nûrundan ya-
ratıldığıyla ilgili inançlar bâtıldır, o’nun be-
şer olma vasfıyla bağdaşmamaktadır. Yer ve 
göklerin nûru Allah Teâlâ’dır; yani nurlan-
dıranıdır (bkz. Nûr, 24/35). “Ben yaratılışta 
Peygamber’in evveli, bi’sette sonuncusuyum”; 
“Her nebiye kırkından sonra peygamberlik gel-
miştir” mealindeki rivayetlerin aslı yoktur. 
Her şeyin Peygamber’in nûrundan yaratıl-
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dığıyla, ilk yaratılan varlık olduğuyla ilgili 
haberler sağlam değildir. Kur’ân, canlı olan 
her şeyin sudan yaratıldığını haber vermiştir 
(bkz. Enbiya, 21/30). 

Hz. Peygamber’in nûrdan yaratıldığı ve ilk 
yaratık olma inancı Kur’ân’la da çelişmekte-
dir; zira, Kur’ân onu beşer olarak nitelemiş-
tir (bkz. Kehf, 18/110). O da her insan gibi 
spermden yaratılmıştır. Değişik vesilelerle bir 
kul ve elçi olduğu hatırlatılmıştır. Babası Ab-
dullah, annesi Âmine’dir. Her ezan ve namaz-
da isminin anılması, kâinata rahmet olarak 
gönderilmiş olması ve risaleti doğrulamadan 
Müslüman olunamaması şeref olarak yetmi-
yor mu ki bu tür asılsız haber ve hurafelere 
yeltenme ihtiyacı duyul-
sun? Beni Âmir heyeti 
Hz. Peygamber’e gelince 
Hz. Peygamber’e “Efendi-
mizsin” dediler. Hz. Pey-
gamber, “Öyle demeyin, 
mutlak Seyyid Allah’tır’’ 
buyurdu. Heyet, “Sen yü-
cemiz ve faziletlimizsin” 
deyince, Hz. Peygamber, 
“Bunu söyleyebilirsiniz; 
ancak, övme konusunda 
dikkatli olun, şeytan sizi 
aldatmasın” buyurdu (İbn 
Hanbel, Müsned, hadis no: 1299). 

Melekler nûrdan, İblis ateşten, Hz. Âdem de 
topraktan yaratıldı. Peygamber’in nûrdan ya-
ratılması onun melek olması anlamına gelir. 
Birinin nûrdan yaratılmış olması kendisi-
ne bir meziyet getirmez. Nurdan yaratılmış 
olma inancı Kur’ân’ın haber vermiş olduğu 
topraktan yaratılma ve beşer olma vasıflarıyla 
da çelişmektedir. Hz. Peygamber’in Allah’ın 
nûrundan yaratılmış olduğu inancı, vahdet-i 
vücud’u çağrıştırmaktadır. 

5. Hangi peygamberin üstün 
olduğunu tartışmak

Peygamberlerin üstünlüğünü tartışma ko-
nusu yapmak, ilk ve son biçiminde devirlere 
ayırmak gereksiz tartışmalardandır. Kur’ân, 
peygamberlere iman konusunda ayrım yap-

mamış ve birini inkâr etmeyi, hepsini inkâr 
etmek olarak kabul etmiştir: 

“Onlar ki Allah’ın elçilerini inkâr ederler. 
Allah’a iman edip Rasûl’ü inkâr etmek su-
retiyle Allah ile elçilerinin arasını ayırmak 
isterler. ‘Kimine inanırız kimini inkâr ede-
riz’ derler. İkisinin arasında bir yol tutmak 
isterler. İşte onlar gerçek kâfirlerdir. Biz de 
kâfirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır” 
(Nisâ, 4/150). 

6. Hz. Peygamber’i vicâhen/
açıktan görmeyi iddia etmek

Bazı kişiler, Hz. Peygamber’i açıktan gördü-
ğünü iddia etmişlerdir. Söz gelimi Havcelî, 

şeyhinin her gün Hz. 
Peygamber’i dört defa 
gördüğünü iddia etmiş-

tir. Daha garibi; aynı zat, 
Hz. Peygamber’in Suyûtî’yi 
evinde diri olarak ziyaret 
ettiğini ve Suyûtî’den hadis 
dinlediğini nakleder (Sadık 
b. Muhammed, Hasais, s. 
209). Bu iddia da gerçek-
lerle bağdaşmamaktadır. 
Çünkü, Hz. Peygamber 
vefatından sonra ashaptan 
kimseyi vicahen ziyaret 
etmedi. Suyûtî’nin bazı ki-

taplarında bu tür haberlere rastlanır. 

Bu iddianın temeli bazı uydurma hadis ve 
rüyalardır. Hz. Peygamber’den hemen sonra 
ashap arasında önemli konularda ihtilaflar 
çıkmıştır. Onu vicahen görmek mümkün 
olsaydı Hz. Fatma ile Hz. Ebubekir arasında 
Fedek arazisi konusunda çıkan ihtilafı veya 
halifenin kim olması gerektiğini ondan sora-
caklardı. Bunca fırka, mezhep, kavga, ihtilafa 
gerek kalmazdı. Vefatından sonra Hz. Ebu-
bekir, Hz. Fatma ile en yakın arkadaşlarına 
görünmeyen Hz. Peygamber sonradan gelen-
lerle görüşmez. 

Hz. Peygamber’le bir araya gelmek müm-
kün olsaydı, hadisçilerin zor şartlarda hadis 
toplamak için binlerce km. yol kat etmele-

PEYGAMBERLERİN ÜS-
TÜNLÜĞÜNÜ TARTIŞMA 
KONUSU YAPMAK, İLK VE 
SON BİÇİMİNDE DEVİR-
LERE AYIRMAK GEREKSİZ 
TARTIŞMALARDANDIR. 
KUR’ÂN, PEYGAMBERLE-
RE İMAN KONUSUNDA 
AYRIM YAPMAMIŞ VE 

BİRİNİ İNKÂR ETMEYİ, 
HEPSİNİ İNKÂR ETMEK 

OLARAK KABUL ETMİŞTİR. 
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rine, hadis için kriterler ve ıstılahlar ortaya 
koymalarına gerek kalmazdı. Çünkü her şey 
vicâhen kendisinden sorulacaktı. Bu iddia, 
İmam Buhari, İmam Malik, İmam Şafii vs. 
ulemanın ortaya koymuş oldukları hadis an-
layışıyla çelişmektedir. 

Hz. Peygamber’i vicâhen görme iddiası bera-
berinde bazı sakıncaları getirir. Şöyle ki: Hz. 
Peygamber’le vicâhî görüşme, çarşı-pazarda 
yürüme, insanlarla konuşma iddiaları, iba-
det, ahkâm ve hukuku temelinden sarsar 
(Kastalânî, el-Mevahib, 5/299). Başında bu-
lunduğu şirketi batıran bir yöneticinin ba-
şarısızlık ve yaptığı yolsuzluğuna gösterdiği 
gerekçe çok ilginçtir. Güya Hz. Peygamber’i 
rüyada görmüş ve Hz. 
Peygamber kendisine 
zengin olmamasını tavsiye 
etmiştir. Bu hezeyanla Hz. 
Peygamber’i yolsuzluk ve 
başarısızlığına alet etmiş-
tir. 

Muhammed Gazzâlî şun-
ları aktarır: Mısır kırsalın-
da bir köy imamı ezanda 
Muhammed kelimesine 
Seyyidene ibaresini ilave 
etmek için şu yönteme başvurmuş: Ben Hz. 
Peygamber’i rüyada gördüm, bu konuda 
bana izin verdi (Muhammed Gazzâlî, Düstûr, 
s. 36). Bu imam efendi, dinin şiarı olan ve 
Hz. Peygamber’in huzurunda yıllarca oku-
nan ezanın rüyalara terk edilmesinin nasıl 
bir sonuca varacağını hiç mi tasavvur etme-
miş, “…İşte bugün dininizi ikmal ettim…” 
(Mâide, 5/3) âyetini de hiç mi okumamış? 
Ezanı değiştirmeye Peygamber saygısını ge-
rekçe olarak öne sürenler, Hz. Ebubekir, Hz. 
Ömer ve Bilal-i Habeşi’den daha mı fazla Hz. 
Peygamber’i seviyorlar?

7. Hz. Peygamber’in vefat 
etmediğini iddia etmek

Bid’atçi bazı gruplar, Hz. Peygamber’in ve-
fat etmediğini iddia ederler. Bu iddiaya göre 
Hz. Peygamber şöyle demiştir: “Aslında ben 
ölmedim, sadece beni anlamayanlardan giz-

lendim” (Şa’rânî, Tabâkât, 2/69). Hz. Pey-
gamber, Kur’ân’ın sarih olarak belirttiği bir 
konuya nasıl muhalefet eder: “Ey Muham-
med sen de öleceksin onlar da ölecekler” (Zü-
mer, 39/30) âyetinin sarih olarak belirttiği 
gibi Hz. Peygamber vefat etmiş, yıkanmış ve 
defnedilmiştir. Hz. Peygamber’in vefatıyla il-
gili uzunca ve abartılı rivayetlerin aslı yoktur 
(Şukayri, es-Sünen, 94). 

8. Bazı şahsiyetleri peygamberlerin 
önünde tutmak

Kim olursa olsun herhangi bir insanı pey-
gamberlerden üstün görmek... Ebu Yezid’e 
nispet edilen şu ifadeler bu cümledendir: 

“Öyle bir denize daldık 
ki peygamberler onun 
sahilinde durdular” (Ab-

dülaziz Dabbağ, el-İbriz, 
s. 276). “Allah’a yemin 
ediyorum, kıyamette 
sancağım Muhammed’in 
sancağından daha yük-
sek olacaktır. Sancağım 
nûrdandır, altında cin ve 
peygamberler toplanacak-
lardır.” Abdulaziz Deb-
bağ, peygamberlere melek 

(Cibril) indiği gibi velilere de indiğini söyler 
(Abdulaziz Dabbağ, İbriz, s. 143). 

9. Peygamberleri birer postacı 
olarak algılamak

Bu anlayışa göre peygamberler Allah tarafın-
dan bir mesajı alıp insanlara okumuş, sonra 
onları kendi haline bırakmıştır. Getirdikle-
ri mesaj nasıl algılanmış? Nasıl açıklanmış? 
Günlük hayatta nasıl uygulanmış? Ömürleri-
ni nasıl geçirmişler? Neler yapmışlar? İbade-
ti, cihadı, insanlararası diyaloğu, uluslararası 
ilişkileri, antlaşmaları nasıl gerçekleştirmiş-
lerdir? Savaş ve barış stratejileri nasıldı… 
gibi onlarca soru cevapsız bırakılmaktadır. 

10. Peygamberler hakkında asılsız 
haberler kullanmak 

Örneğin, “Sen olmasaydın âlemleri yaratmaz-
dım.” (Aclûnî, Keşf, 2/191) uydurma hadisi 

“BEN ABDULLAH’IN 
OĞLU MUHAMMED’İM. 
ALLAH’IN KULU VE RA-
SULÜYÜM. ALLAH’A YE-
MİN EDERİM Kİ BENİ 

ALLAH TEÂLÂ’NIN BANA 
VERDİĞİ MAKAMIN 

ÜZERİNE ÇIKARMANIZ-
DAN ASLA HOŞLAN-

MAM” (HADİS-İ ŞERİF). 
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Hz. Peygamber’e yarı tanrılık pozisyonu ver-
mektedir. Bu ifade, “Ben cinleri ve insanları 
ancak Bana ibadet etsinler diye yarattım.” 
(Zâriyât, 51/56); “O Allah ki yedi gök ve yer-
den de onların bir mislini yaratmış ki Allah’ın 
her şeye kadir olduğunu ve Allah’ın ilmiyle 
her şeyi kuşattığını bilesiniz diye…” (Talak, 
65/12) âyetleriyle çelişmektedir. Kaldı ki 
Kur’ân, Hz. Peygamber’in bütün kâinata rah-
met olması için gönderildiğini, (bkz. Enbiya, 
21/107), yer ve içindekilerin de insanlar için 
yaratıldığını beyan etmektedir (bkz. Bakara, 
2/229). 

• Hz. Peygamber’in ebeveyninin yeniden di-
rildiğini söyleyen rivayet; gündüz gördü-
ğü gibi gece de görürdü rivayeti; gül Hz. 
Peygamber’in terinden yaratılmıştır diyen 
haber asılsızdır (bkz. İzmirli, Siyer, s. 136). 

• Hz. Peygamber’in sünnet edilmiş doğduğu-
na dair sağlam bir şey rivayet edilmemiştir. 

• Hz. Peygamber, bulutlarla gölgelenir-
di, doğunca göller kurudu rivayetlerinin 
aslı yoktur. Göller hayat kaynağıdır, Hz. 
Peygamber’in doğmasıyla neden kurusun-
lar?

• Hz. Peygamber’in Kudüs Mescid-i Aksa’da 
bulunan kayanın üzerine çıktığına dair ha-
ber asılsızdır. 

• Hz. Peygamber’i sosyalist, demokrat, sağ-
cı, general, paşa, profesör, vs. sıfatlarla an-
mak, “Şu kılıç şu değnekten daha iyidir” 
yakıştırmasını hatırlatır. Bu cümleden ol-
mak üzere çağdaş şair Ahmed Şevkî, Hz. 
Peygamber’i övmek gayesiyle o’nu sosyalist 
bir lider olarak sunar. 

Netice: Peygamberlik en yüce makamdır, 
ilahî bir lütuf ve ihsandır, çalışmayla elde 
edilmez. Peygamberler de en üstün ve müba-
rek insanlardır. Peygamberlerde ayırıcı özel-
lik beşer olmaları ve kendilerine vahiy gelmiş 
olmasıdır. Peygamberlik makamı sahibine 
insanüstü sıfatlar kazandırmaz, onu ilah veya 
yarı ilah katına yükseltmez. İnsanlar binlerce 
yıl önce yaşamış peygamberler hakkında me-
rak duymuşlardır. Onlarla ilgili olayları, ba-

şarılarının sırrını, yaşadıkları yerleri, beraber 
bulundukları insanları tanımak istemişlerdir. 
Peygamberler hakkında gerekli ve en doğru 
bilgiyi Kur’ân ve sahih hadisler vermektedir. 
İnsanlar bu bilgileri az bularak ona ilaveler 
getirmişlerdir. Öyle ki, tek bir peygamber 
hakkında ciltler dolusu rivayet birikmiştir. 
Kur’ân ve sahih hadislerden destek bulma-
yan bu rivayet yığınının tarihsel ve ilmi bir 
değeri bulunmamakta, aksine peygamberler 
hakkında bâtıl inanç ve bilgilerin yayılma-
sına neden olmaktadır. Peygamberlerle ilgili 
olarak aktarılan asılsız haberlerin yayılma-
sında onları ilahlaştıran Hıristiyanlar’la Allah 
Teâlâ’yı beşer sıfatında algılayan Yahudiler’in 
etkisi büyük olmuştur.  
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nsanlık tarihinin başından itibaren insanlığın 
beşerden insan olma sürecinde, peygamber-

lerin çok istisnai ve vazgeçilmez rolleri olmuştur. 
Allah tarafından eğitici bir model olarak yetiştirilen 
peygamberler bir yandan da toplumun değişiminde 
ve mesajın topluma aktarılmasında çok önemli bir 
görev yapmışlardır. İnsanlık tarihi boyunca Allah’ın 
farklı özellikleri olan toplumlara vahiy göndermesi 
sürecinde, farklı özelliklere sahip olan peygamber-
ler gelmiştir. Peygamberler, bir eğitimci olarak me-
sajı götürdükleri toplumlara, canları dâhil her şey-
lerini vermişlerdir. Peygamberlerin en temel ortak 
özelliği yaşadıkları topluma müjdeleyici ve uyarıcı 
haber taşımaları olmuştur (Nisa 4/163-165). Pey-
gamberler insanlık tarihinin gördüğü en değerli 
eğitmenlerdir. Bir eğitmende bulunması gereken 
tüm özellikleri üzerlerinde barındırmışlardır. 

Toplumda öğretici ve eğitici rolü olan insanlar 
kendisinin ihtiyacı olan her şeye öğrencilerinin de 
ihtiyacı olduğunu bilmelidirler. Öğretmenler tale-
beleri için güçlü bir hayat bağıdır. Peygamberlerin 
hep bizler için çarpan kalpleri olmuştur. Varlığı-
mıza büyük bir saygı duymuşlardır. Etkili eğitmen 
olarak en kötü olduğumuz anlarda bile bizden asla 
vazgeçmemişlerdir. 

En iyi öğretmenler en çok etkileyenlerdir. Ulaştık-
ları insanlarda varlıkları ile heyecan ve sevinç do-
ğurmuşlardır. Öncelikle insan insana olabilmenin 
derinliğini taşımayan bir ilişki kendisini besleye-
mez ve güçlendiremez. Öğretmen öğrencisini önce 
insan olarak görmelidir. Peygamberler gün be gün 
gelişen bir insana refakat etmenin; duygu, heyecan 
ve sorumluluğunu fazlası ile taşımışlardır. 

Peygamberler, iletişimlerinde en önemli güç olarak 
kişiliklerini kullanmışlardır. Halklarına verdikleri 

D E N E M E

İnsanlığın Öğretmenleri 
Peygamberler ve Eğitim Modelleri

DAVRANIŞLARI OLUMLU ŞE-
KİLDE DEĞİŞTİREBİLEN ANA 
KUVVET YİNE DAVRANIŞ-
LARDIR. OLUMLU ÖRNEĞİN 
ETKİLEME GÜCÜ MÜKEM-
MELDİR. PEYGAMBERLER 
ÖRNEK DAVRANIŞLARI İLE 
TÜM İNSANLIĞA MODEL BİR 
YAŞAM SUNMUŞLARDIR. 

İİDRİS ŞAHİN

Doç. Dr., Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi
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mesajlar hep yürekten kopup gelen sözler 
olmuştur. Tebliğlerinde sözlerden önce yü-
reklerini kullanmışlardır. Peygamber, insanı 
anlayabilen bir bilgedir. 

Peygamberler aynı dili konuştukları kendi 
toplumlarına mesaj taşıdılar. Öğrencisini 
tanımayan bir öğretmen, onun hayatında bir 
faciaya dönüşebilir. Öğretmen öğrencisini çok 
iyi tanımalıdır. Öğrencisini tanımayan öğret-
men onun için gerekli olan her şeyi yapamaz. 
Öğrencisini tanımayan bir öğretmen kalıcı 
izler bırakamayacaktır. Derin izler bırakabi-
len öğretmenler öğrencilerinin görünmeyen 
dünyalarının içerisinde 
dolaşabilen, onların ger-
çek ruhsal performansını 
sezebilen öğretmenlerdir. 
Toplumlarında geleneksel-
leşmiş yanlışları değiştire-
rek yerine kitabi doğruları 
yerleştirmeye çalışmışlar-
dır (Bakara 2/170). 

Peygamberin coşkusu 
eğitimin kalbidir. Coşku 
coşkuyu, inanç inancı do-
ğurur; sorumluluk sorum-
luluğu öğretir. Peygam-
berlerin çoşkulu tebliğleri 
tüm çağlara ulaşmıştır. 

Etkili öğretmen, en etkili dersin kendi hayatı 
ve kişiliği olduğunun şuurundadır. Hiç kim-
se hayatı ile konuşan bir insan kadar etkili 
olamaz. Peygamberler mesajlarını hayatları 
ile süslemişlerdir. Sundukları mesajı içselleş-
tirmiş olan, sadece anlatan değil yaşayan eğit-
menlerdir (Bakara 2/124, 143, 260). 

Kafalarına takılan hiçbir şeyi bir dogma ola-
rak kabul edip inanma yoluna gitmemişler; 
Rablerinden, kalpleri mutmain olsun diye 
açıklama talep etmişlerdir. Gönderildikleri 
topluma sundukları mesajlarında da hiçbir 
zaman önyargı ve ön kabullerin olduğu bir 
anlama yöntemini kullanmamışlardır. Dinin 
en temel konularında bile, anlayışla konu-
yu izah etmişlerdir (Bakara 2/260, Al-i İm-
ran 3/47). Vahiyle gelen dönüşüm sürecinin 
(hidayet) tümünün sadece tebliğ etmek 

olmadığını hidayet için en önemli faktörün 
Allahın hidayeti olduğunu bir ana ilke olarak 
belirlemişlerdir (Bakara 2/272). 

Öğretmen öğretmeyi ve öğrencilerini sevme-
lidir. Sevgi, karşılığını bulmakta en çabuk 
davranan duygudur. Peygamberler toplumla-
rına sevginin sınırsız ifade gücü ile hitap et-
mişlerdir. İçerisinde sevgi olmayan kelimeler 
hep eksik kalacaktır. Sorumluluğunu duyma-
dığımız hiçbir şey tam olarak bize ait olma-
yacaktır. 

Peygamberler, kendisini yaşadıkları insanla-
rın geleceğinden ilk ve en önemli sorumlu 

olarak görürler. Ne ka-
dar sorumluluk duyar-
sak onlar o kadar bizim 

öğrencilerimiz olacaktır. 
Yeryüzünün gördüğü en 
sorumlu öğretmendir pey-
gamberler. 

Öğretmen öğrenci ilişki-
si duygusal bir zemine 
ihtiyaç hisseder. İçerisine 
duygunuzdan katamadığı-
nız hiçbir bilgi karşı taraf-
ta yankı ve cevap bulma-
yacaktır. Gerçekleştirebil-
diklerimiz ancak inandık-
larımızdır. Peygamberler 

kendisine güvenen saygın öğretmenlerdir. 
Özgüvenlerini kendilerinden değil, aşkın de-
ğerlerden alırlar. Mesaja karşı olan tepkilerde 
hiç pazarlık yoluna gitmemişlerdir. Mesajın 
eksiltilmemesi ve artırılmamasına özen gös-
termişlerdir (Bakara 2/54, 125-132) Mesaja 
tepkilere onurlu bir tavırla cevap vermişlerdir. 
Hiçbir zaman kendilerini mesajın önüne ge-
çirmemişlerdir ve sürekli sadece elçi oldukla-
rını vurgulamışlardır (Âl-i İmran 3/144). Vah-
yin kaynağı, tebliğ eden ve sunulan toplum 
arasındaki dengeyi hep korumuşlar ve anlam 
kaymaları konusunda sürekli uyarılarda bu-
lunmuşlardır. Hıristiyanlar, İsa peygambe-
ri bilginin kaynağı olarak algıladıkları için; 
Yahudiler ise vahyin insanlığa taşıyıcısı olan 
peygamberlere yaptıkları saygısızlık nedeniy-
le Kur’an’da uyarılmışlardır (Nisa 4/171). 

İLGİYİ TEBLİĞ SÜRE-
SİNCE DENETLEYEN 

PEYGAMBERLER; İLGİYİ 
KONUYA ÇEKMEK İÇİN 
VASITA OLDUKLARINI, 

ASIL OLANIN HATİP DE-
ĞİL MESAJ OLDUĞUNU 

HİÇ UNUTMADILAR. 
COŞKULU BAŞLADIK-
LARI BU GÖREVİ YİNE 
COŞKULU BİTİRMEYE 
ÖZEN GÖSTERDİLER. 
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Davranışlarımız en etkili sözlerimizdir. Dav-
ranışları olumlu şekilde değiştirebilen ana 
kuvvet yine davranışlardır. Olumlu örneğin 
etkileme gücü mükemmeldir. Peygamberler 
örnek davranışları ile tüm insanlığa model bir 
yaşam sunmuşlardır. 

Peygamberler anlayışlı kimselerdir. Kusur-
ların hayata dair olduğunu, hata-tevbe kav-
ram ikilisinin insanlık tarihinin en başından 
bu yana en önemli öğrenme aracı olduğunu 
vurgulamışlar; mükemmeliyetçi anlayışa 
karşı çıkmışlardır. İş ortamından okul ve aile 
ortamına kadar insanın olduğu her yeri yaşa-
nabilir yapan kimseler anlayışlı kimselerdir. 
Onlarda ruh özgürlüğünün tatlı esintisi ve 
yaşama sevincine vaadler vardır. Onların ol-
madığı her yerde yürekleri kanatan bir sıkın-
tı, bir çekilmezlik yaşanır. Eğitimde anlayışsız 
bir tavır, kızgın ve akışkan lavlar gibi geliş-
menin üzerine çökerek onu cansız kılar. Ge-
lişme halindeki bir insanın tepkilerine karşı 
gelişmesini tamamlamış bir insanın anlayışlı 
tepkileri şarttır. Etkili öğretmen, öğrencisine 
hiç ummadığı ve tamamen ümitsiz olduğu bir 
anda bile affedici davranmaktan büyük zevk 
alır. Anlayışlı öğretmen, kuralları güçlendirir. 
Öğrencimizin bir hatası karşısında ilk ted-
bir daha çok ilgi göstermektir. Peygamberler 
öğrencilerine hatalarını, onların karşısında 
durarak değil, onların yanında durarak gös-
termişlerdir. 

Saygının eğitici gücü büyüktür. İnsanın ken-
disini değerli bulması iç motivasyonun önem-
li şartlarındandır. Peygamberler hiçbir sınıf 
farkı gözetmeden ulaştıkları halklara saygı 
ve sevgi ile yaklaşmışlardır. Şefkati iletişimde 
vazgeçilmez bir unsur olarak kullanmışlardır. 
Karşılarındaki insanlara değer vermişlerdir. 
Kendisini değerli hisseden insanlar verilen 
eğitimde daha kolay mesafe kaydederler. Say-
gının terk edildiği bir ilişki o anda çöker. 

Öğrettikleri şeylerle ilgili sonuç almak isteyen 
eğitmenler öğrencilerine inanç vermelidirler. 
Ümidi ve inancı olmayan insanlar disiplinize 
edilemezler. Peygamberler insanlara yürekle-
rinden, doğrudan inanç verdiler. Allah’a, ken-
dimize, topluma ve tüm varlığa güveni bize 

öğrettiler. Bizi hayata bağlayan kendimize olan 
inancımızdır. Kendisine inanmasını sağladığı-
mız insanın hayatı hızla değişir. 

Öğretmenini öğrencisinin problemlerine ce-
vap olabilmek için çırpınırken gören bir öğ-
renci, onu herhangi bir insandan ayırır. Pey-
gamberler toplumlar için hep yüreklendiren 
bir motivasyoncu olmuşlardır (Enfal 8/65). 
Seçkin duygusal zenginlik göstermeyen öğ-
retmenler öğrencilerinin yanında özel bir ko-
num kazanamazlar. Etkili öğretmenler deniz 
gibidir bulanmazlar. Peygamberler tüm ha-
yatlarını insanları için adamış örnek kişilik-
lerdir. Bu nedenle insanlık tarihinin en etkili 
insanları olmuşlardır. 

Etkili öğretmen bize büyük ve sağlam bir çift 
kanat verir. Ağır sevgisizlik ortamında ken-
dine güven duygusu gelişmez. Peygamberler 
verdikleri mesajı hep sevgi ile yoğurarak 
vermişlerdir. Peygamberler her şeyden önce 
toplumlarına samimi bir tavır sergilediler. Sa-
mimi azarlama, samimiyetsiz sevgiden daha 
eğiticidir. Öğrencilerini, insanda her hatayı 
telafi edebilecek bir öz bulunduğuna inandır-
dılar. Öğrencilerin kendi hakkındaki olumsuz 
düşüncelerini onaylamadılar. Peygamberler 
hiçbir konuda alaycı bir yaklaşım içerisin-
de olmadılar. Kötülüğün aslen insana ait ol-
madığını vurgulayarak insanlığın, kötülüğü 
içselleştirmesini engellemeye çalıştılar. Pey-
gamberler tepkilerini kişiye değil davranışa 
yöneltmişlerdir. 

Değişmesi istenen herkes tepki gösterebilir. 
Hepimiz için en kırıcı tepkiler, anlaşılmadan 
ya da yanlış anlaşılarak aldığımız tepkilerdir. 
Peygamberler bu tepkileri başarı ile yönet-
mişlerdir. Toplumun tepkilerini soğukkanlı-
lıkla karşılamışlar; kitlenin başkaldırılarında 
kontrolü kaybetmemişlerdir (Bakara 2/246). 
Mesajlarını hep iyilikle anlatmışlardır (Bakara 
2/54). Eğitimde zamanı en iyi biçimde kul-
lanma yolu sabırdır. Gönülden gönüle ileti-
şiminiz sağlam değilse davranış yönetiminiz 
ağır engellerle karşılanacaktır. Peygamberler, 
mesajlarının karşısında engel olan kişi veya 
topluluklarla iletişimde üslubu sertleştire-
rek, ahlaki ilkelere uygun tartışma ve müca-
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deleye girmişlerdir (Al-i İmran 3/61, Tevbe 
9/73). Ancak hiçbir zaman diyaloğu tamamen 
kesmemişlerdir (Al-i İmran 3/159). İnsanlığa 
vahiy iniş sürecinin başlangıcında, soyut dü-
şünce yapısı gelişmemiş toplumların; mesajı 
kabul etmek için sundukları somut delil is-
tekleri, Allah tarafından eğitimde kabul edil-
miş ancak Hz. Muhammed’in (s) mesajın is-
batına yönelik gelen somut delil taleplerini 
reddetmesi gerektiği ve mesajın artık soyut 
delillerle anlatılması gerektiği bildirilmiştir 
(Maide 5/114-115). 

Eğitimde bir hocanın tepkilere bağlı olarak 
sınıfı terk etmesi mümkün değildir. Yunus 
peygamber, tebliğinde hiçbir sorudan kaçma-
yan, halkına dogma sunmayan, her şeyi tek 
tek izah eden, özgüvenle mesajı açıklayan bir 
peygamberdi. Ancak bu kadar duyarlı bir teb-
liğe rağmen insanların duyarsızlığı karşısında 
sınıfı terk etti ve Allah tarafından bu konuda 
uyarılarak tekrar eğitim verdiği sınıfına dön-
müştür (Yunus 10/38). Öğretmenlerin ve vah-
yi anlatan model insanların şartlar ne olursa 
olsun, öğrencilerini yüzüstü bırakıp sorumlu-
luktan kaçamayacağı vurgusu Kur’an’da tüm 
insanlığa duyurulmuştur. 

Kişilik özellikleri dikkate alınmadan yapıla-
cak her çeşit uyarı yanlıştır. Peygamberler in-
san faktörünü göz ardı etmeden gerektiğinde 
tek tek bireylerle ilişkiye geçerek mesajı ta-
şıdılar. Peygamberler, sadece mesajı anlatma-
dılar aynı zamanda iyi bir dinleyici oldular. 
Eğitimde tek taraflılığı değil interaktif eğitim 
yolunu seçtiler. Mesajları sadece sunmadılar, 
topluma sorular sorup cevaplarını birlikte 
aradılar veya sorulara doyurucu cevaplar sun-
dular 

Eğitimde en dikkatli kullanılması gereken 
modellerden biri ceza uygulamasıdır. Eği-
timde sık sık verilen ceza kendi değerini yok 
eder. Aynı zamanda, olaylara verilen ani tep-
kiler hiçbir zaman ceza olamaz. Peygamberler 
mümkün oldukça cezadan kaçındılar. Tebliğ-
lerinde en son çarede ceza talebinde bulun-
dular. Cezayı eğitimde bir çözüm olarak gör-
mediler. Kitlelere ani tepkiler göstermediler. 
Sabırlı, anlayışlı ve genellikle yumuşak bir 

üslup takip ettiler. Eğitimde şiddetin çaresiz-
lik olduğunu veya çaresizlik içinde bir çare 
olduğunu biliyorlardı. 

Peygamberler planlanmış ve aşama aşama 
ilerleyen eğitim modelleri uyguladılar. Acele 
etmediler ve toplumun mesajı içselleştirmesi-
ni beklediler. Öğretmede planlanmamış ders 
zordur. Alınan mesafeyi görebilmek, sonuçları 
doğru ölçmek, ancak yapılmış iyi bir planla-
ma ile mümkün olur. Planlamalarını kitlenin 
sosyal yapısına bağlı olarak özgül, esnek ve 
değişebilir olarak uyguladılar. 

İlgiyi tebliğ süresince denetleyen peygamber-
ler; ilgiyi konuya çekmek için vasıta oldukla-
rını asıl olanın hatip değil mesaj olduğunu hiç 
unutmadılar. Coşkulu başladıkları bu görevi 
yine coşkulu bitirmeye özen gösterdiler. 

Etkili öğretmen kendi dersinden kendisi de 
bir şeyler öğrenerek çıkar. Hayatın dışına çı-
kıldığı duygusu öğrenme isteğini azaltır. Pey-
gamberlerin eğitimleri hep hayata dair oldu. 
Toplumun en önemli sorunlarını konularına 
aldılar. İlgi arttıkça öğrenme kolaylaşır. 

Eğitimde, derse ve öğrenmeye karşı ilginin 
sağlanmasında sorular, öğretmenin en bü-
yük yardımcılarından birisidir. İyi seçilmiş, 
dikkatle yöneltilmiş ve yüksek gereklilik taşı-
yan sorular kurgunun sağlıklı eklem yerleridir. 
Peygamberler, sorularla insanların duygusal 
zekâsını, entelektüel zekâsını ve aklını hareke-
te geçirdiler (Enam 6/40-41). Bir eğitim biçimi 
olan soru sorma tekniğini, toplumu denemek 
veya elemek için değil, öğretme aracı olarak 
kullandılar. Dünyanın en şefkat dolu soruları-
nı onlar hazırladılar. Bazen, soru sorup ceva-
bını vererek; bazen cevabı kaçınılmaz olan ve 
bilinçaltı tarafından kabul zorunluluğu olan 
sorularla bilgiyi hipnotik bir dille toplumlara 
aktardılar (Enam 6/63-64). Soru sorarak ve 
soru sorulmasına izin vererek insanları dogma 
ve önyargılı bir eğitimden uzak tuttular. Mut-
main olmuş ve bilgiyi içselleştirmiş bireyler 
oluşturmayı hedeflediler (Enam 6/46). Mantık 
kurgusunu kullanarak sonuca ulaşma yön-
temini özellikle hazreti İbrahim başta olmak 
üzere birçok peygamber bir eğitim aracı ola-
rak kullandı (Enam 6/74, 80). Peygamberlerin 
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en önemli amaçlarından birisi; kendi kendinin 
öğretmeni olabilen öğrenciler oluşturmak ol-
muştur. 

Yukarda bahsedildiği gibi peygamberlerin eği-
timde kullandıkları ortak yöntemler olmakla 
birlikte; özel olarak bakıldığın da ise her pey-
gamberin geldiği topluma göre ayrı bir eğitim 
yöntemi kullandıklarını görüyoruz. 

İbrahim peygamberin bilgiyi içselleştirdiği, 
ölünün diriltilmesi kıssasında olduğu gibi 
mutmain olmayı insanlara mesajı daha iyi 
anlatabilmek için gerekli gördüğü sonucuna 
varabiliriz. Günümüzde en popüler eğitim 
modellerinden olan mantık kurgusu kurarak 
ispat, soru tekniğini kullanarak eğitim, inte-
raktif eğitim yöntemleri en belirgin İbrahim 
peygamberin eğitim yönteminde karşımıza 
çıkmaktadır (Enam 6/74-80). 

Kur’an’da en tipik eğitim yöntemlerinden bi-
risini uygulamış olan bir peygamber olarak 
Musa aleyhisselam örnek verilebilir. Bir eği-
timci olarak güçlü, lider, yönlendirici, baskın, 
sert ancak şiddete başvurmayan ve soğukkanlı 
bir model olarak belirginleşmektedir. Mesajı 
iletiminde oldukça net bir duruş ve sabrı en 
belirgin gördüğümüz peygamber modeli. Me-
sajın iletildiği kitlenin zor kabul eden, inatçı ve 
soyut düşüncesi gelişmemiş bir toplum olması 
nedeniyle; zamanla sertleşen bir mesaj sunma 
biçiminden bahsedilebilir. Eğitimde somut de-
lilleri ve kademeli ceza sistemi ile eğitimi en 
çok kullanan peygamberlerden olarak Musa 
peygamber en iyi örneklerden birisidir. Tarihi 
olayların, özellikle geçmişte verilen nimetlerin 
topluma pozitif motivasyon vermek ve toplum 
ile ‘aşkın’ (müteâl) arasında güveni sağlamak 
için sürekli anılması yine sık kullanılan bir 
eğitim biçimi olarak görülmektedir. Musa pey-
gamber eğitimde duygusal zekâyı en belirgin 
kullanan peygamberlerden birisidir. Hazreti 
peygamber ile birlikte toplu eğitimi en yaygın 
kullanan peygamberdir (Araf 7/104-136, Mai-
de 5/20-21). 

Peygamberimiz; sabrı, şefkati, azalmayan 
mücadelesi, organize tebliğ ve eğitim biçi-
mi ve muhteşem bir ahlaki model olması ile 
dikkat çekmektedir. Diğer peygamberlerden 

Nuh peygamber mesajı aktarmada sabırlı, 
kibar, topluma çok yakın ve bir o kadar da 
dirençlidir. Süleyman peygamber eğitimde 
farklı olarak görselliği, adalet ve gücü kullan-
mıştır. İsa peygamber İsrailoğullarına gelen 
mesajlar sürecinde biraz da sertleşen mesajı 
yumuşatan, şefkatli, mesajı delilleri ile an-
latan, görselliği eğitimde sık kullanan pey-
gamberlerden birisidir (Âl-i İmran 49, 50). 
Hazret-i Zekeriya, eğitimde duygusal zekâyı 
kullanan, kişiliği ve duruşu ile özellikle ina-
nan toplumun (İsrailoğulları) eğitiminde rol 
alan örneklerdendir. Yusuf peygamber, an-
latımından ziyade hayatı öğretmen olan bir 
peygamberdir (Yusuf Sûresi). 

Sonuç olarak peygamberler; insanlığın eğiti-
minde, bu uzun süreç boyunca bize bir yol 
haritası ve kılavuz oldular. Eğitimde tüm var-
lıklarını kullandılar. Müjdeleme ve uyarıyı 
ana ilke edindiler. Gönderildikleri toplumun 
içinden, onlarla ortak alanı paylaşan, saygılı, 
şefkatli, önyargısız, affedici, seven, tepkile-
re karşı sabırlı, örnek kişilikli, eğitimde tüm 
yöntemleri kullanan, fedakâr, etkileyici ve 
tutarlı tavırları ile mesajı asırlar boyunca hiç 
eksiltmeden ve eklemeden tüm insanlığa ta-
şıyan öğretmenlerimizdir. Onların varisleri 
olan bizlerin de toplum ile iletişim kazaları 
ve faciaları yaşamamak için, peygamberlerin 
farklı eğitim modellerini kullanmamız gerek-
lidir. 
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İ N C E L E M E

Giriş

Sanat eserini hatla dekore etme gelene-
ğinin dokuz temel uygulama alanından biri, 
Hz. Peygamber’e ilişkin çeşitli sözlerin he-
men her vesile ile idraklere sunulmasıdır ki, 
bu makalede geleneğin bu yönü özetlenmeye 
çalışılacaktır. 

Çevremizdeki tarihî mabet, çeşme, saray, kü-
tüphane, okul, sancak, kılıç, kandil, sürahi 
gibi dinî-dünyevî hemen bütün sanat eserle-
rinde rastladığımız güzel yazılar bu sanat eser-
lerine sanatkârane bir nitelik kazandırmakta, 
onların üzerinde bir mücevher gibi parla-
maktadır. Dinî bir içerik taşısın taşımasın hat; 
cansız yapı ve eserlere ruh vermekte, anlam 
kazandırmakta, böylece, sanat eserleri birer 
medya vazifesi görmektedir. Müslümanlara 
has bir uygulama olduğu düşünülen “sanat 
eserlerini güzel yazı ile dekore etme” gelene-
ğinin, gazete, dergi, radyo-TV ve Internet gibi 
iletişim araçlarından yoksun devir ve toplum-
lar açısından ne kadar önemli olduğu açıktır. 
Bu hatlar sayesinde inanç ve düşünceler taşa, 
mermere, ahşaba, çiniye, deriye, kumaşa, 
metale, alçıya, cama… kazındığı gibi, kitle-
lere belli mesajlar iletilmekte, cansız yapılar 
canlanmakla kalmayıp bereket ve kutsiyet 
kazanmakta, süslenip güzelleştirilmekte, hat-
ta İslâmlaştırılmaktadır. İslâmlaştırılmaktadır. 
Sanat eserlerine nakşedilen âyet-i kerime, 
hadis-i şerif ve kelâm-ı kibarlar dikkate alın-
dığında, tarih boyunca ne tip bir insan -ve 

SANAT ESERLERİNDE 
PEYGAMBER KONULU HATLAR

HZ. PEYGAMBER’İN 
HAYATINI GEÇİRDİĞİ 

MEKÂNLARIN KAPILARI, 
MİHRAPLARI, MİNBERİ 

VE KUŞAK YAZILARI, 
AYRICA BURADAKİ 
ÇEŞİTLİ ÖRTÜLER 
HZ. PEYGAMBER’İ 
KONU ALAN ÂYET 

VE İBARELERLE 
SÜSLENMİŞTİR. 

MURAT SÜLÜN
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toplum- inşa edilmeye çalışıldığı; İslâm ve 
Kur’ân adına kitlelere ne tür mesajlar verildi-
ği daha iyi anlaşılabilecektir. 1 

İmdi; sanat eserlerinde rastladığımız Hz. 
Peygamber konulu ibareler iki çeşittir. Bun-
ları tamamen birbirinden ayırmak mümkün 
değilse de yine de şöyle bir taksim yapılabi-
lir: 

G1. PEYGAMBER’İN ŞAHSÎ ÖZELLİK VE 
EDİMLERİNİ KONU 
ALAN İBARELER

Sanat eserini hatla beze-
me geleneğinin kendisi-
ni gösterdiği en belirgin 
alanlardan biri budur: Bir 
yapı/eser ile ilişkili kişi-
ye (bânî/patron) telmihte 
bulunan, onu hatırlatan 
âyetler, o eserin çeşitli 
yerlerine; giriş kapısına, 
duvarlarına, kuşaklarına 
ya da buralara asılan lev-
halara nakşedilebilmek-
tedir. Bunlar daha ziyade 
Hz. Peygamber’le alâkalı 
mekân ve eşyada görülür. 
Belâğat “mukteza-yı hâle 
göre konuşmak” olarak 
tanımlandığı gibi, deko-
rasyon geleneğinde de 
bir mekân hat ile bezene-
cekse, o eserle ibare (hat) 
arasında bir irtibat kurulmaya çalışılır. İşte, 
Hz. Peygamber’le alâkalı bir mekân ve eşya 
da hat ile dekore edildiğinde, bu iş için Pey-
gamber konulu ibarelerin seçilmesinden do-
ğal bir şey olamaz. Nitekim Hz. Peygamber’in 
hayatını geçirdiği mekânların kapıları, mih-
rapları, minberi ve kuşak yazıları, ayrıca bu-
radaki çeşitli örtüler Hz. Peygamber’i konu 
alan âyet ve ibarelerle süslenmiştir2. 

1 Geniş bilgi ve fotoğraflar için bkz. Murat Sülün, Sanat Eserine 
Vurulan Kur’ân Mührü, İstanbul: Kaynak Yy. 2006. 

2 Geniş bilgi için bkz. Murat Sülün, “Haremeyn’deki Belli Başlı 
Mabetlerde Yazılı Âyetlere Dair Mülâhazalar - I ve II” (MÜİFD, 
İstanbul 2003, XXIV, 107-130; XXIV, 103-125. 

G2. DİNÎ BİR KAYNAK OLARAK 
PEYGAMBERİ KONU ALAN İBARELER 

Hz. Muhammed’i son hak dinin ileticisi ol-
ması hasebiyle ilgilendiren bu tür ibareler ise 
Peygamber’in şahsıyla hiçbir irtibat aranmak-
sızın, hemen her fırsatta karşımıza çıkabilir. 
İslâm’a bağlı olduğu iddiasındaki fertlerin, 
toplum ve devletlerin dinî -ve ideolojik- te-
melini oluşturan kelime-i tevhid ve kelime-i 
şehadet hatları bunun en bariz örnekleridir. 

Hz. Muhammed’in “Al-
lah rasûlü” olduğunu 
vurgulayan bu ibareler, 
devlet dairelerinde, min-
berlerde, mihraplarda… 
kendisine geniş bir uy-
gulama alanı bulmuştur. 
Dikkat edilirse, burada 
“Muhammed” kelimesi, 
artık şahsî bir yâd edişle 
değil, Hz. Peygamber’in, 
akidevî bir esas, dinî bir 
kaynak ve en temel iman 
ilkesi oluşu itibariyle 
yazılmaktadır (Malûm, 
herkes bir şekilde yüce 
Allah’a iman ettiğini söy-
lemektedir; ayrışma “Hz. 
Muhammed’e iman”da 
yaşanmaktadır). 

Bu makalede söz konusu 
ibareler bir başka açıdan 
taksim edilerek; ‘âyet-i 

kerimeler’, ‘Hz. Peygamber’in isim-sıfatları’, 
‘tevhid ve şehadet kelimeleri’, ‘kelâm-ı kibar-
lar’, ‘salât ü selâmlar’ başlıkları ile özetlene-
cektir. 

I.  HAZRET-İ PEYGAMBER’LE İLGİLİ  
ÂYET-İ KERİMELER

Hazret-i Peygamber’le ilgili bütün veciz 
âyetler mimarîde bir şekilde uygulanma 
imkânı bulmuştur. Bu âyetleri müstakil bir 
çalışmada ele aldığımız için, burada birkaç 
örnekle yetinmek istiyoruz:

MÜSLÜMANLARA 
HAS BİR UYGULAMA 

OLDUĞU 
DÜŞÜNÜLEN “SANAT 
ESERLERİNİ GÜZEL 
YAZI İLE DEKORE 

ETME” GELENEĞİNİN, 
GAZETE, DERGİ, 

RADYO-TV 
VE INTERNET 
GİBİ İLETİŞİM 

ARAÇLARINDAN 
YOKSUN DEVİR 
VE TOPLUMLAR 
AÇISINDAN NE 
KADAR ÖNEMLİ 

OLDUĞU AÇIKTIR. 
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ÖRNEK-1

: “(Rasûlüm!) Sen gerçek-
ten muazzam bir yaratılışa sahipsin!” (Kalem 
68/4)3 

Bilhassa hilyelerde rastlanan bu âyette, Hz. 
Peygamber’in herhangi bir maraza müptelâ 
olmadığı, aksine, hem bedenî hem de ruhî-
ahlakî olarak muazzam bir yapıya sahip bu-
lunduğu anlatılmaktadır. 

ÖRNEK-2

: “Almakta olduğun mesajı da 
ağır ağır, tane tane oku. [Çünkü o sırada sana 
gerçekten ağır bir söz bırakacağız. ]” (Müz-
zemmil 73/4 [ve 5])

Muhammedî vahiy tecrübesinin ilk yıl-
larında indirilen bu âyette aslında, Hz. 
Peygamber’den, vahyi dikkatle ve titizlikle; 
acele etmeden, bütün anlam ve çağrışımla-
rı ile alıp bellemesi istenmektedir. Bu emir 
elbette vahiy alındıktan sonraki okuyuşlar-
la da ilişkilendirilecektir; bu durumda ar-
tık, yazıya geçirilip ya da ezberlenip ‘tesbît’ 
edilmiş bulunan vahiylerin yavaş yavaş, sin-
dire sindire, dikkatli ve etkili bir okuyuş ile 
okunması istenmiş olmaktadır. Nitekim Hz. 
Peygamber, Kur’ân’ı tam bir ihlâsla okurdu; 
tilâvetindeki tatlılık, jest ve mimikleri, vurgu 
ve tonlamaları, yüzündeki ciddiyet ve tabiî 
okuduklarını bizzat hayatına geçirmesi bu 
etkiyi bir kat daha artırırdı. Hz. Peygamber 
Kur’ân’ı o kadar inanarak, o kadar samimi 
ve içten okurdu ki, Kur’ân’a inanmayan azılı 
müşrikler bile, ondan dinledikleri bazı azap 
âyetlerinde geçen tehditlerin gerçekleşivere-
ceği korkusuna kapılarak; “Muhammed! Al-
lah aşkına sus artık!” diye ağzını kapatmaya 
çalıştıkları olurdu. 

ÖRNEK-3

: 
“Sana Biz verdik bunca hayrı; o halde, sade-

3 Emirgân Camii’nin mihrabının üzerinde; Bursa Ulu Camii sü-
tunlarında (farklı istifte iki tablo). 

ce Rabbine yakar, O’nun için kes kurbanı… 
Asıl güdük, sana kin besleyendir. (Kevser 
108/1-3)4 

Bu surede, Hz. Peygamber’e ihsan edilen 
muazzam hayırlar; güzellik ve lütuflar vur-
gulanırken, bir yandan Peygamber teselli/
teskin ve tebşir edilmekte, diğer yandan, ona 
verilen bu güzellikleri inkâr ederek kendisi-
ni ona kapatan, istifade etmeye yanaşmayan 
talihsiz kişi ve kesimler ellerinden neler ka-
çırdıkları hususunda ikaz edilmektedir. Bu, 
hayatın kaynağı olan güneşe sırtını dönüp; 
“Ben güneşten istifade etmeyeceğim!” deme-
ye benzer. 

ÖRNEK-4

: “Bu sayede, 
Rabbin, bakarsın seni övgüye değer bir 
ikametgâha gönderir.” (İsrâ 17/79). Âyet, 
Hz. Peygamber’in, zalim putperestlerin bas-
kısı altında yaşadığı Mekke’den, övgüye de-
ğer bir ikametgâha (Medine) gönderilmesi 
bağlamında inmiş olmakla birlikte, zihinlere 
‘şefaat yetkisi’ anlamıyla yerleşmiştir5. 

ÖRNEK-5

: “Peygamber size ne verdiyse onu alın; 
(almanızı) yasakladığı şeyden de uzak du-
run.” (Haşr 59/7)6

Âyet, Nadîr oğulları gazvesi akabinde, sa-
vaşmaksızın elde edilen malın-mülkün (fey’) 
taksimi sırasında gazilere verilen ya da alma-
ları yasaklanan ganimet eşyasından bahset-
mektedir. Daha sonra anlam sahası genişle-
tilerek, Hz. Peygamber’in bütün emir/tavsi-
ye ve yasaklarını kapsadığı düşünülmüş ve 
sünnete ittiba ile en çok alâkalandırılan âyet 
olmuştur. 

4 Konya’da Şerafeddin Camii’nin ön çeyrek kubbesinin altında-
ki küçük kemerde. 

5 Bkz. Murat Sülün, “Makâm-ı Mahmûd Âyetine Farklı Bir Yak-
laşım”, AÜİFD, 50/2, 13-38. 

6 Mescid-i Nebevî’nin Türbe’ye açılan kapısı yakınında. 
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ÖRNEK-6

: “Gerçek şu ki; Allah Rasûl’ünde, hepiniz 
için özellikle de, Allah’tan ve o ‘son gün’den 
yana korku ve ümidi bulunan ve Allah’ı hiç 
hatırından çıkarmayanlar için, güzel bir mo-
del vardır…” (Ahzâb 21)7

Bu âyet Hz. Muhammed’in 
insanlık için güzel bir 
model teşkil edişi bağla-
mında iktibas edilmiştir. 
Tam ve kâmil bir insan 
olan Hz. Muhammed’de, 
aklı başında vicdan sahi-
bi herkes için güzel bir 
model vardır. Gerek eş 
olarak, gerek baba olarak, 
gerek hâkim olarak, ge-
rek komutan olarak, ge-
rek devlet başkanı olarak, 
gerekse yer yer hata ede-
bilen bir insan olarak… 
yani kendilerine gönde-
rildiği insanlar gibi bir 
‘beşer’ olarak8, her açıdan 
insanlığa örneklik edebi-
lecek bir yapıya sahiptir. 

2.  HZ. PEYGAMBER’İN 
İSİM-SIFATLARI

İstanbul’da Nuruos-
maniye Camii ile Bay-
ram Paşa’nın türbesin-
de, Edirne’de Selimiye 
Camii’nde, Medine’de 
Mescid-i Nebevî’nin kıble duvarında Hz. 
Peygamber’i çeşitli isim-sıfat ve nisbeleri ile 
yâd eden ibareler mevcuttur. Örneği: 

7 Mescid-i Nebevî’nin kıble duvarında. 

8 Yalnız, Hz. Muhammed elbette bir beşerdir, ama diğer taşlar 
arasında -meselâ- yakut ya da elmas neyse, peygamber de öyle 
müstesna bir yere sahiptir. Nitekim Muhammedun beşerun lâ 
ke’l-beşer bel huve ke’l-yâkûti beyne’l-hacer cümlesi hat levhala-
rında kendisine sıkça yer bulmaktadır. 

Muhammed Ahmed er-rasûlü’n-nebiyyü’l-
ümmiyy eş-şâhidü’l-beşîru’n-nezîr el-mübeşşir 
el-münzir ed-dâ’î ilâ’llâh es-sirâcü’l-münîr 
er-raûfu’r-rahîm el-musaddık el-müzekkir el-
müzzemmil el-müddessir ‘abdullâh el-kerîm 
el-hakku’l-mübîn en-nûru’l-hâdî ilâ sırâtın 
müstakîm. 

Bunlar Kur’an’da Hz. Peygamber’i konu alan 
isim-sıfatlar olup Edirne 
Selimiye Camii’nin arka 
cephesinde, üst katta 
Muhammed Sûresi’nin 2. 
âyeti ile birlikte yazılıdır. 
Hz. Peygamber’in ismi ya-
zılarak o mekândakilere 
onun varlığı hissettiril-
mek istenmektedir ki, 
İslâm’daki resim-heykel 
yasağı ile son derece ir-
tibatlı bir uygulamadır. 
Hıristiyan mabetlerinin 
Meryem Ana, İsa Me-
sih ve melek figürleri/
ikonları ile bezenmesi-
ne, İslâm mabetleri ism-i 
nebî, çehâr yâr hatta yer 
yer aşere-i mübeşşere lev-
haları ile bezenerek kar-
şılık verilmek istenmiş 
olmalıdır. Lâfzatullah’a 
ve Allah’ı konu alan di-
ğer ibarelere ek olarak 
bu levhalarda, İslâm 
büyüklerinin zihinlerde 
canlandırılması amaç-
lanmakta, bu zevatın o 

mekândakiler tarafından sevilip sayıldığına, 
kutsandığına işaret edilmektedir. İşte, mabet-
lerde ve hususi meskenlerde rastlanan hilye-i 
şeriflerde, Hz. Peygamber, çizimlerle değilse 
de kelimelerle resmedilmektedir. 

3. TEVHİD ve ŞEHADET KELİMELERİ

Süleymaniye Camii’nin avlu cümle kapısı, 
Azepkapı Sokollu, Selimiye, Manisa Mura-

HZ. PEYGAMBER 
KUR’ÂN’I O KADAR 

İNANARAK, O 
KADAR SAMİMİ VE 
İÇTEN OKURDU Kİ, 

KUR’ÂN’A İNANMAYAN 
AZILI MÜŞRİKLER 

BİLE, ONDAN 
DİNLEDİKLERİ BAZI 
AZAP ÂYETLERİNDE 

GEÇEN TEHDİTLERİN 
GERÇEKLEŞİVERECEĞİ 

KORKUSUNA 
KAPILARAK; 

“MUHAMMED! 
ALLAH AŞKINA 

SUS ARTIK!” DİYE 
AĞZINI KAPATMAYA 

ÇALIŞTIKLARI 
OLURDU. 
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diye gibi birtakım camilerin mihrapları baş-
ta olmak üzere, hemen her yerde görebile-
ceğimiz kelime-i tevhidlerle devletin İslâmî 
niteliği vurgulanmaktadır. Cihan devletine 
merkezlik eden Topkapı Sarayı’nda, Bâb-ı 
Hümâyûndan itibaren Bâbüsselâm (2. kapı), 
Hırka-i Saâdet girişi ve Kubbealtı’nda, ayrı-
ca Harem’de beş altı değişik yerde kelime-i 
tevhide rastlanması çok mânidardır. Devle-
tin temel inanç/akide ve ideolojisini yansıtan 
kelime-i tevhide hemen her yapıda rastlanır-
sa da bu alanda minberlerin özel durumla-
rı dikkat çeker. Siyasî otorite (sultan-halîfe) 
adına hutbe irad edilen minberler siyasî bir 
niteliğe sahip olduğu için, kapılarına devletin 
akîdesini yansıtan kelime-i tevhid yazılması 
gelenekselleşmiştir. Mihrapların -özellikle 
Ankara mihraplarının- da bu alanda özel bir 
yeri olduğunu belirtmek gerekir. 

İslâm’a girişin temeli olması bakımından 
kelime-i tevhidden daha fazla öne çıkmış 
olan kelime-i şehadet ise sanat eserlerinde 
daha az görülür. 9 Kelime-i şehadet, kelime-i 
tevhidin farklı bir ifadelendirilişidir. 

4. SALÂT Ü SELÂMLAR

Öncelikle belirtelim ki; “salât ü selâm” Ahzâb 
Sûresi’nin 56. âyeti ile terimleşmiştir. Salât 
ü selâm, genelde “Allâhümme salli…” ile 
başlayan çeşitli cümleleri telâffuz etmekten 
ibaret bir dil alışkanlığına dönüşmüş vazi-
yettedir. Oysa ilgili âyetin bağlamı -ve Ahzâb 
Sûresi’nin geneli- dikkate alındığında salât 
ü selâmın şu anlama geldiği görülmektedir: 
“Hz. Peygamber hakkında daima hayırhâh 
duygular beslemek, hayır dualar etmek; 
onun aleyhinde bulunduğu izlenimi verebi-
lecek en ufak bir tutum dahi sergilememek; 
onun şanına en ufak bir leke getirebilecek bir 
şeyi bile ‘söz’ konusu etmemek; düşmanla-
rının onun aleyhindeki incitici (ezâ verici) 
sözlerine kulak tıkamak, onlara prim verme-

9 Örneği: Sultanahmet ve Üsküdar Yeni Valide camilerinin avlu 
cümle kapılarında, Valide Atik Camii’nin son cemaat yerinde, 
Kadırga Sokollu Camii’nin mihrabında, Bursa Ulu Camii’nin 
mihrap bordürlerinde. 

mek, onları başkalarına taşımamak, özellikle 
de onun aile hayatı ile ilgili hiçbir olumsuz 
duygu ve düşünceye sahip olmamak… 

Çeşitli sanat eserlerinde rastladığımız salât ü 
selâmlara şunları örnek verebiliriz:

: “Allah’ım! 
O tâcın ve mi’râcın sahibi Hz. Muhammed’e 
salât eyle.”10 

 

: “… Allah’ım! Ümmetin şefaatçisi, rahmet 
peygamberi Hazret-i Muhammed’e ve onun 
bütün âl ve ashâbına salât ü selâm eyle.”11

: “Allah’ım! Hazret-i Muhammed’i öyle des-
tekleyip öyle yücelt ki, bu sayede bizleri bü-
tün dehşet ve afetlerden koru; bu sayede bü-
tün ihtiyaçlarımızı gider; bu sayede bizleri bü-
tün kötülüklerden temizle; bu sayede bizleri 
katında en yüce dereceye yükselt; bu sayede 
bizleri yaşarken de ölü iken de hayır namına 
varılabilecek en son noktaya eriştir.”12 

5. KELÂM-I KİBÂR VE ÇEŞİTLİ YAKARIŞLAR

Fidâke ebî ve ümmî yâ Rasûlâ’llâh: “Anam-
babam sana fedâ olsun yâ Rasûlâllah!”13 

Şefî’u’l-verâ fil-mahşer Muhammedün sâhibü’l-
minber: “Mahşer günü mahlûkâtın şefaatçisi; 
(o nurdan) minberin sahibi Muhammed!”14

Beleğa’l-‘ulâ bi-kemâlihî keşefe’d-dücâ bi-
cemâlihî hasünet cemî’u hısâlihî sallû ‘aleyhi ve 
âlihî: “Olgunluğu zirvede; güzelliği karanlık-
ları aydınlatmakta; bütün hasletleri güzel; 
ona ve ehline salât ü selâm edin.”15

10 Manisa’da Hafsa Sultan Camii mihrabında  
ifadesinin altında. 

11 Konya’da Mevlâna Müzesi’nin girişinde, Besmelenin fazileti ile 
ilgili 1329 tarihli bir levhada. 

12 Konya’da Şerafeddin Camii’nin soldaki kesintili kuşak yazısında. 

13 Bursa Ulu Camii’nde, sağ cephede. 

14 Altunizade Camii’nin minber kapısında. 

15 Beyazıt Camii’nin kıble duvarında, mihrabın solundaki 3 lev-
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Levlâke levlâk le-mâ halaktü’l-eflâk “Sen ol-
masaydın -var ya- sen, bu gök cisimlerini ya-
ratmazdım Ben!”16 

E min tezekküri cîrânin bi-zî-selemî mısrâları 
ile başlayan Kasîde-i Bürde17

Ğarîk-ı bahr-i ‘isyânım dahîlek yâ Rasûlâllâh: 
“Boğazıma kadar isyâna battım; sana sığın-
dım yâ Rasûlâllah!”18

Muhabbetten Muhammed oldu hâsıl / 
Muhammed’siz muhabbet ne hâsıl19. 

Âyînedir bu âlem her şey Hak ile kâim / Mir’ât-ı 
Muhammed’den Allah gö-
rünür dâim20. 

‘Varlık birliği’ ve ‘nûr-ı 
Muhammedî’ doktrinle-
rini çağrıştıran bir beyt… 
Bütün evrenin Hakk’ın 
bir yansıması olduğu, 
Hz. Muhammed’in ise 
Hakk’ın en kâmil anlam-
da tecellî ettiği varlık ol-
duğu anlatılıyor. 

Dedi Hân Ahmed ile bile 
İbrâhim târîhin / Suvardı 
âlemi dest-i Muhammed’le 
cevâd Allah21: “Sultan III. 
Ahmed ile Nevşehirli Da-
mad İbrahim Paşa dediler 
ki: O cömertler cömerdi yüce Allah, evreni 
Hz. Muhammed’in eli ile suvarmıştır.”

hadan ilkinde. Sadece  kısmı celî, diğer kısımlar 
ise daha küçük yazılmıştır. 

16 Mescid-i Nebevî örtülerinde, Kasımpaşa Camii’nde ve çeşitli 
hilye-i şeriflerde. 

17 TSM Hırka-i Saadet Dairesi Dest-i Mâl odasında, TSM Harem 
girişinde, TSM Veliahd Dairesinde, TSM Şehzadeler Mektebi 
duvarlarında, TSM Enderun Kütüphanesi pencereleri ile Aya-
sofya Camii’nin şadırvanında. 

18 Fatih Camii minberinin sağında, kıble duvarında. 

19 Konya’da Mevlâna Müzesi’nde Horasan erlerine ait sandukala-
rın bulunduğu kısımda. 

20 Konya’da Mevlâna Müzesi girişinde. 

21 Üsküdar Meydan Çeşmesi’nin deniz tarafına bakan cephesinde. 

SONUÇ

Sanat eserlerini güzel yazılarla dekore etme 
geleneğinde Hz. Peygamber’le alâkalı âyet, 
hadis vb. ibarelerin özel bir yeri vardır. Bu 
hatlarla, gerek Müslüman fertlerin gerekse 
onların meydana getirdiği toplum ve dev-
letlerin Hz. Peygamber’e bağlılığı vurgu-
lanmakta, kitlelere Peygamber sevgisi aşı-
lanmaktadır. Bir yandan, Hz. Peygamber’in 
Müslümanlar için ifade ettiği büyük anlam 
üzerinde durulup, onun ehl-i kebâir Müslü-
manlara dahi Âhirette sahip çıkacağı (şefaat) 

vurgulanırken, buna kar-
şılık, Müslümanların da 
Hz. Peygamber’den ge-
rektiği gibi yararlanma-
ları; onun eşsiz hayatını 
(sîret) öğrenip, ondaki 
güzel modelliği (üsve-i 
hasene) görüp ona ben-
zemeye çalışmaları, ona 
her hâl ü kârda bağlılık 
ve sevgilerini bildirme-
leri (salât ü selâm) is-
tenmektedir. İkinci ola-
rak; sanat eserlerinde 
Kur’ân iktibas geleneğin-
de, eserle kişi arasında 
doğrudan ya da dolaylı 
bağlantılar kurulduğu 

tespit edilmiştir ki bunun en güzel örnekle-
ri Hz. Peygamber’le ilgili olanlardır. Örneği: 
Mescid-i Nebevî’nin uzun kuşak yazısında; 
Hz. Peygamber’in ismini taşıyan 47/Muham-
med Sûresi; Hz. Peygamber’e karşı takınıl-
ması gereken edebi konu alan 48/Hucurât 
Sûresi; Hz. Peygamber’in zaferini konu alan 
109/Nasr Sûresi; Hz. Peygamber’in zihninin 
açılmasından bahseden 94/İnşirâh Sûresi 
tercih edilmiştir. Ravza’nın iç kuşağında 
ise Hz. Peygamber’in aile hayatına ilişkin 
âyetlerin en yoğun biçimde yer aldığı Ahzâb 
Sûresi yazılıdır. Bilhassa Türk kültüründe; 
Hz. Peygamber’e ait eşya ve yapıların uygun 
yerlerinde Hz. Peygamber’i konu alan ibare-
lerin yazılması gelenekselleşmiştir. (TSM HS 

İSTANBUL’DA 
NURUOSMANİYE VE 
EDİRNE’DE SELİMİYE 

CAMİLERİNDE, 
MEDİNE’DE MESCİD-İ 

NEBEVÎ’NİN KIBLE 
DUVARINDA HZ. 

PEYGAMBER’İ 
ÇEŞİTLİ İSİM-SIFAT 
VE NİSBELERİ İLE 

YÂD EDEN İBARELER 
MEVCUTTUR. 
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Dairesi’ndeki Peygamber konulu hatlar, Hz. 
Peygamber’e ve yakınlarına ait kutsal eşya ile 
de hoş bir beraberlik oluşturur.) Hz. Peygam-
ber konulu ibareler sanatkârların, mimar, 
hattat ve bânîlerin Peygamber aşkı hakkında 
da bir fikir vermektedir. 

Bu ibarelerle Hz. Muhammed’in; 

-bedenen ve ruhen muazzam bir yaratılışa sahip 
olduğu, 

-Allah, Cebrail, melekler ve sâlih müminler 
tarafından desteklendiği, 

-İsa Mesih tarafından müj-
delendiği, 

-son peygamber olduğu, 

-âlemlere rahmet olarak 
gönderildiği, 

-hem uyarıcı hem de müj-
deci olarak gönderildiği, 

-karanlık çağları ve zihin-
leri aydınlatan bir kandil 
olarak gönderildiği, 

-vahyin kesildiği zamanlar-
da içinin daraldığı, 

-Müminlere karşı şefkatli 
ve merhametli olduğu, 

-bir ‘insan’ peygamber ola-
rak, insanlara Allah’ın 
âyetlerini okuduğu, onları 
arındırdığı, onlara kitabı 
ve hikmeti öğrettiği, 

-Allah’tan ve ‘son gün’den yana korku ve ümit 
taşıyan herkes için güzel bir model teşkil et-
tiği, 

-insanlara düşkün olduğu; onların sıkıntısını 
kendi sıkıntısı saydığı, 

-mi’râc ve makâm-ı mahmûd sahibi olduğu; ge-
nel olarak bütün mahşer halkına, özel olarak 
da ehl-i kebâir müminlere şefaat edeceği be-
lirtilmekte ve ona salât ü selâm getirilmesi 
gerektiği vurgulanmaktadır. 

Müslümanın, peygamberine iman ve bağ-
lılığının önemi aşikârdır. Dolayısıyla, Hz. 
Peygamber’e bağlılığı pekiştiren âyet, hadis 
ve ibarelerin kalıcı birer mesaj olarak sanat 
eserlerinde ölümsüzleştirilmesi son derece 
önemli, güzel bir uygulamadır. Yalnız, iba-
relerin tamamı bu nitelikte değildir; bun-
ların önemli bir kısmında, Hz. Peygamber 
bağlamında aslında Müslümanlara çeşitli 
mesajlar iletilmiştir. 

Bu mesajları şöyle sıralayabiliriz:

-Dini temel emir ve yasakları olan ittikâ, salât, 
zekât, istikâmet, itaat, 

-Hz. Muhammed’e iman 
ve bağlılık, 

-Hz. Muhammed’e [yani, 
temel öğretisi olan Kur’ân’a 
ve sahih Sünnete] ittibâ, 

-Hz. Muhammed hakkında 
tam bir hayırhahlık (salât 
ü selâm), 

-Zor ve güç durumlarda 
yalnızca Allah’a güvenip 
dayanmak, 

-Allah’a küsmemek, darıl-
mamak, O’nunla alâkayı 
asla kesmemek, 

-Danışarak yönetmek 
(şûra), 

-Savaştığı kâfirlere karşı 
tavizsiz; Müminlere karşı ise merhametli ol-
mak... 

Bu geleneğin temelinde, resim ve heykel ya-
sağı yatmaktadır. Resmî öğretiye göre, canlı-
ların resim ve heykeli yapılamadığı için, Pey-
gamberin bir mekândaki -zihnî/ruhanî- var-
lığı kitlelere sadece hatlarla gösterilebilmiştir. 
Hz. Ali mahreçli ‘tavsif’lerin yer aldığı hilye-i 
şerif geleneği de yine bu çerçevede son dere-
ce dikkat çekici bir uygulamadır. 

SANAT 
ESERLERİNDEKİ 

HATLARLA, GEREK 
MÜSLÜMAN 

FERTLERİN GEREKSE 
ONLARIN MEYDANA 
GETİRDİĞİ TOPLUM 

VE DEVLETLERİN 
HZ. PEYGAMBER’E 

BAĞLILIĞI 
VURGULANMAKTA, 

KİTLELERE 
PEYGAMBER SEVGİSİ 
AŞILANMAKTADIR. 
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“Birdür ol birliğine şek yokdurur

Gerçi yanlış söyleyenler çokdurur”

Süleyman Çelebi’nin Mevlid’i yazmasıyla il-
gili bir anekdot anlatılır: Vaizin biri (rivayet-
lere göre Türk ya da İranlı olabilmektedir) 
Ulucami’de vaaz ederken, Bakara Sûresi’nin 
285. âyetine atıf yaparak bütün peygamber-
lerin eşit olduğunu söyler. Cemaat arasında 
bir rahatsızlık oluşur; caminin imamı olan 
Süleyman Çelebi de müteessir olur. Bunun 
üzerine Hz. Peygamber’i methetmek üze-
re oturur, Vesiletü’n-Necat’ı yazar. Aslında 
Çelebi’nin yaşadığı teessür, tarih boyunca 
Müslümanlar’ın maruz kaldığı bir çatışmayı 
göstermesi bakımından önemlidir. 

Müslümanlar hicri 1. yüzyıldan sonra farklı 
kültür ve düşünüş biçimleriyle sert bir şekil-
de karşılaşmışlardı. Karşılaştıkları kültürler-
le aralarında çok temel ayrımlar vardı. Çün-
kü her kültür; Tanrı, insan ve âlem arasında 
kurduğu ilişkiye göre bir referans çerçevesi 
çizer. İnsan daha çok bu referans çerçevesi 
vasıtasıyla düşünür, akleder. Bu çerçevenin 
sunduğu ortak payda sayesinde insanlar or-
tak fikirler, ortak bakış açıları üretirler; bu 
anlamda kültür ortak bir hayatın kaynağı 
haline gelir. Toplumlar arasındaki farkların 
temeli de referans çerçevelerindeki farklarla 
ilgilidir. Tanrı’yı ve âlemi kavramadaki te-
mel yaklaşımlar nedeniyle oluşan referans 

D E Ğ E R L E N D İ R M E

NECAT VESİLESİ OLARAK 
Hz. PEYGAMBER

TANRI’YLA İNSAN 
ARASINDAKİ ARACI 
ŞAHSİYETLERİ HEP 
TABİATÜSTÜ VARLIKLAR 
OLARAK TELAKKİ 
EDEN MÜŞRİKLER, 
HZ. MUHAMMED’İ 
PEYGAMBER OLARAK 
KABUL EDEMEMİŞTİ. BU 
İTİBARLA HZ. PEYGAMBER’İN 
GETİRDİĞİ NECAT 
VESİLESİNİN FARKINDA 
BİLE OLAMADILAR.

CEMAL ŞAKAR
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çerçevelerinin elbette soru ve sorunları da 
alabildiğine birbirinden farklıdır. 

İlk dönemlerde, imanın yarattığı ateş ve 
enerjiyle her insana ulaşmak, emaneti onlara 
ulaştırmak derdinde olan müminler; farklı 
kültürlerle dolayısıyla, o zamana kadar hiç 
de üzerinde kafa yormadıkları farklı soru ve 
sorunlarla karşılaştılar. Örneğin beden-ruh 
ayrılığı, ru’yet meselesi, fena-beka fikri ve 
logos gibi. Sorular ve sorunlar müminlerin 
özgül problemleri değildi; ancak bu yaban-
cı sorulara Kur’an ‘yeteri kadar’ kaynaklık 
etmeyince, cevaplar bulmak umuduyla so-
ruyu üreten kültürel sistemlerin kaynakla-
rına dönmek zorunda 
kaldılar; fakat soruların 
önemli bir kısmı, sade-
ce yerli dilde kavramlar 
uydurularak aşılmaya 
çalışıldı. 

Karşılaşılan yabancı so-
rular kadar, kültürler 
arası rekabet de baş-
ka bir problemdi. Zira 
kadîm Hint, Yunan, İran 
ve Mısır kültürleri, bin-
lerce yıllık tarihsel de-
rinliğe ve baş döndürücü bir birikime sahip-
tiler. Bu kadîm birikimler Ortadoğu’da bir 
‘kültür havuzu’ meydana getirmişti. İlk dö-
nem Müslümanları’nın, bu ortak düşünüşün 
ürettiği problemler ve seçimler karşısında, 
kafaları öylesine döndü ki, Hermes, Aristo, 
Zerdüşt ve Buda gibi kimi şahsiyetlerin pey-
gamber olabileceklerini bile düşündüler. 

İlk dönem Müslümanları açısından bu kar-
şılaşmaların bir travma yarattığını ya da en 
hafifinden bir şok yarattığını söyleyebiliriz. 
Kelâm okullarının kurulma gayelerini ha-
tırlarsak, yaşanan sarsılmayı daha iyi anla-
yabiliriz. Çünkü sorular, sorunlar aciliyet 
kesbediyordu; yeni yeni kurulmaya başlamış 
Müslüman toplum, ivedilikle bu yabancı 
sorular ve sorunlar karşısında aydınlatılma-

lıydı. Zaten bir yandan da Hz. Peygamberin 
vefatının hemen akabinde başlamış siyasal 
sorunlar Müslümanlar’ın başını ağrıtıyordu. 
Gerçi cahiliye geleneği birtakım sorunlar için 
referans çerçevesi sunsa da bunlar yeterli de-
ğildi. Çünkü siyasal çatışmalar beraberinde 
imamet, büyük günah, vaad ve vaid, cebir 
gibi kimi müşkülleri doğurmuştu. 

 Diğer yandan Yahudi ve Hıristiyanlar’ın 
din anlatıları da aynı ‘hikemî havuz’dan 
beslenerek gaybî konularda, hatta Tanrı’nın 
mahiyeti ve sıfatları konusunda birçok bil-
giye sahip olduğu iddiasındaydı. Dahası, 
Yahudiler’in peygamberi Tanrı’yla mülaki 

olmuştu. Hz. Yakup, 
Tanrı’yla güreş tutup onu 
yenmiş bir kahraman-
dı. Hıristiyanlar’ınkiyse 
serapa Tanrı’ydı. Hatta 
havariler bile ölüleri di-
riltmek; körleri ve sağır-
ları iyileştirmek gibi me-
ziyetlere sahiptiler. İman 
ateşiyle yanan Bedevi, 
bu ‘havuz’ karşısında 
kendini çıplak, dininiyse 
alabildiğine yalın buldu; 

Peygamber’i de bir beşerdi; İbn Haldun’a uy-
gun olarak söylersek, kabilelerden bir top-
lum/millet yaratma ve bizzat Kur’an’ın ken-
disi dışında mûcize de göstermemişti. 

“Mustafâ rûhını evvel kıldı var
Sevdi anı ol kerîm ü girdigâr”

Kültürler arası rekabet sonraki yıllarda öyle-
sine belirleyici oldu ki, neredeyse siyer, şe-
mail, tabakat, makalat kitapları hep bu reka-
betin gölgesinde gelişti. Söz konusu gelişme, 
edebiyat açısından bakıldığında kendini en 
bariz bir biçimde; Esmâ-i Nebî, Miraçname, 
Gazavât-ı Nebî, Hilye, Hicretü’n-Nebî, Şefa-
atname, Ahlâku’n-Nebî, Mevlid, Mûcizât-ı 
Nebî, Kırk Hadis gibi türlerde gösterdi. 

Konumuz bakımından burada bizi ilgi-
lendiren mevlid türüdür, özelde de Süley-

BİNLERCE YILLIK 
KADÎM KÜLTÜRLERLE 

KARŞILAŞAN İLK DÖNEM 
MÜSLÜMANLARININ 
KAFALARI ÖYLESİNE 
DÖNDÜ Kİ, HERMES, 

ARİSTO, ZERDÜŞT VE BUDA 
GİBİ KİMİ ŞAHSİYETLERİN 

PEYGAMBER 
OLABİLECEKLERİNİ 
BİLE DÜŞÜNDÜLER.
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man Çelebi’nin Vesiletü’n-Necat’ıdır. Hz. 
Peygamber’in sıfatlarını anmak, Onu met-
hederek tarif etmek ve şefaatini ummak 
üzere kaleme alınan Vesiletü’n-Necat’ın yas-
landığı düşünsel zemin kuşkusuz tasavvuf-
tur; özellikle de tasavvufun ilkelerinden 
biri olan Nûr-ı Muhammedî fikridir. Hz. 
Peygamber’in doğduğu zamandan önce bir 
varlığı bulunduğu ve bu varlığın kadîm ol-
duğu fikrinin ifadesi olan nûr teorisine göre, 
hiçbir şey yaratılmamışken O vardır ve yara-
tılan bütün hakikatler O’ndan neşet etmiştir. 
Her şey, Allah’ın Hz. Peygamber’e duyduğu 
sevginin sebebiyle yaratılmıştır. Bütün âlem 
bu sevginin tecellisi ola-
rak ondan ve onun içindir. 
Mutlak Varlık’ın taayyün 
ettiği ilk mertebedir. Dola-
yısıyla Nûr-ı Muhammedî 
bütün hakikatlerden önce 
gelmektedir. Yaratılışın va-
sıtası ve sebebi olan nûrun 
bir diğer adı da Ebu’l-
ervâh’tır. Ruhların babası 
olan bu ilk ruh elbette Hz. 
Peygamber’in ruhudur. Bu 
fikir nebilerin ve velilerin 
hiyerarşik bir şekilde sı-
ralanmasını da mümkün 
kılar ve hepsi son nebide 
toplanır. Zaten Çelebi’yi mevlid yazmak üze-
re harekete geçiren saik de sözünü ettiğimiz 
hiyerarşik sıralamadır. 

Yaratılışı aşk ilişkisi olarak açıklayınca, Hz. 
Peygamber’i de habîbullah, mahbûb-ı kibriyâ 
olarak nitelemek mümkün olmaktadır. İşte 
bu niteleme, az önce sözünü ettiğimiz farklı 
kültürlerle rekabet edebilmek için her türlü 
kapıyı açmaktadır: Âdem’e izzet tâcı onun 
varlığı nedeniyle inmiştir (79). * Âdem’in 
tövbesi onun vesilesiyle kabul olunmuştur 
(83). Nuh garktan onun sayesinde kurtul-
muştur (84). İsa’nın ölmeyip göğe yükselme-
si ona ümmet olmak içindir (85). Musa’nın 
asası onun izzetiyle ejderha olmuştur (86). 

İbrahim onun ceddi olduğu için nâr cennet 
kılınmıştır (87). 

Allah âlemi Âdem’le müzeyyen kılar (128) 
ve onun alnına Mustafâ’nın nûrunu koyar 
(130). Nesiller boyu peygamberler aracılığıy-
la taşınan nûr, sonunda son peygamber Hz. 
Muhammed’e aktarılır (146). Hz. Peygamber 
henüz doğmadan çok alâmetler belirir (153). 
Özü cümle usûllerden usûl olan Rasûl’ün 
doğumu (187) âlemlere rahmettir (195). 
Doğum öncesi, doğumu ve sonrası birçok 
mûcizelerle anlatılan Hz. Peygamber’in göv-
desi baştan ayağa nûrdur ve gölgesi yoktur 
(312). Bir bölük bulut her daim başı üzre 

gölgelik yapar (315). 
Önünü nasıl görüyorsa 
arkasını da aynıyla görür 
(319). Dudağını oynatın-
ca Ay ve Güneş de depre-
şir (326). Geceleyin yere 
iğne düşse, inci dişlerinin 
ışığından bulunur (327). 
Dilinin mûcizesi de, ki-
mim ben diye kime sorsa, 
sen peygambersin deme-
leridir (328). Yetmiş bin 
hicabı geçip (399) O ulu 
Hazrete varır (401). O Pa-
dişah, harfsiz, sözsüz ve 
sessiz olarak Mustafâ’ya 

hitap eder (403). Mustafâ, Hakk’ı keyfiyet ve 
kemiyetten uzak olarak görür (404). 

“Her kim ana irdi irdi Tanrı’ya
Tanrı didârını gördi bi-riyâ”

Nûr-ı Muhammedî teorisinin yanında; mi-
raçta Allah’a mülaki olmak dâhil her türlü 
mûcize ve harikalıklar sönük kaldığı için, 
Mevlid üzerinden olağanüstülüklerin daha 
fazla izini sürmenin bir anlamı yoktur. Bu-
rada vahim olan, böylesi bir Peygamber ta-
savvurunun; Peygamber’i örnek almamızı 
imkânsızlaştırmasının; insanı, ‘ben kim, O 
kim’ diye sordurtacak kadar tuhaf bir bey-
hudeliğe sürükleyerek, İlahi yasaları anlama 

VAHİM OLAN, BÖYLESİ 
BİR PEYGAMBER TASAV-

VURUNUN; PEYGAMBER’İ 
ÖRNEK ALMAMIZI 

İMKÂNSIZLAŞTIRMASI 
VE İLAHİ YASALARI 

ANLAMA SORUMLU-
LUĞUNDAN UZAKLAŞ-

TIRMASININ YANINDA, 
RUH-BEDEN AYRILIĞI-
NA GİDİLEREK, RUH 

ÜZERİNDEN EZELÎLİK 
VE EBEDÎLİK ARAYIŞI-

NA GİRİLMESİDİR.
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sorumluluğundan uzaklaştırmasının yanın-
da, ruh-beden ayrılığına gidilerek, ruh üze-
rinden ezelîlik ve ebedîlik arayışına giril-
mesidir. Açıktır ki bu arayış, yarı-tanrısallık 
arayışıdır. Şöyle ki; esasen Platon’a borçlu 
olduğumuz ruh fikrine Müslümanlar tanrı-
sal bir ezelîlik atfetmemekle birlikte, Allah’ın 
ilk önce yarattığı şey diye niteleyerek ‘ön-
celik’ bahşetmektedirler. Bu öncelikle be-
raber ‘elest bezm’inde yaratılan ruh artık bir 
daha ölmeyecek ve sonsuzca yaşayacaktır. 
‘Mebde’e ilişkin sorunu aşmak için sufiler, 
Araf Sûresi’nin 172. âyetine yönelmişler ve ilk 
kez Cüneyd söz konusu âyeti, bugün yaygın 
olarak bilinen sembolik 
anlamıyla tefsir etmiştir. 
Zünnun’un ‘şimdi bile 
hâlâ kulaklarımdadır’ di-
yerek hiç unutmadığı mi-
sakın, bazı ârifler öncesini 
dahi hatırlarlar. Düalistle-
rin nûrun zulmetten kur-
tulması fikriyle paralellik 
arz eden misak; ruhun 
bedenden kurtulması, 
yani insanın başlangıcına, 
olmadan önceki haline dönmesi gerektiğini 
fısıldar. Çünkü ruh, düşüş anında feleklere 
uğrayarak düşer, düştükçe kirlenir; bu an-
lamda beden dünyaya aittir, yani düşüktür, 
kirlidir; bir an önce beden kafesindeki ruh 
mahpusluğuna, sürgünlüğüne son verip gel-
diği yere, temizlene temizlene yükselmelidir. 
Bu anlamda yükseliş, insanın kendi hakika-
tiyle özdeşleşmesidir. İbnü’l-Arabî’nin terim-
leriyle söylersek, sonuçta herkesin ibadet et-
tiği ‘rabb-ı has’ıyla, yani onun Tanrı’dan payı 
olan özel rabbiyle hemhal olmasıdır. 

Yukarıda, yaratılışın aşkla açıklanmasının 
kültürel rekabet bakımından her kapıyı aç-
tığını söylemiştik. Aslında, kendilerine ‘mu-
hakkik’ de diyen bir grup insan; kendisi için 
ezelîliği ve ebedîliği ararken ya da yükselişin-
de insanî niteliklerinden sıyrılıp tanrısal ni-
telikleri kuşanmaya azmederken, sürekli ola-

rak böylesi kapıları, ruhsatları peygamberler, 
özellikle de Hz. Peygamber eliyle açmayı 
denemektedirler. Çünkü bu kapıdan geçmek 
birçok vaadin tahakkuku demektir; örneğin 
kul Hak için aynayken, Hak kulun gözü ola-
bilmektedir; Tanrı’ya doğru olan yükseliş bu 
merhaleden sonra Tanrı’yla ve Tanrı’dadır. 

Kutub, gavs, havas; bunların yetmediği yer-
de kutupların kutbu, gavsların gavsı, havasın 
havası olarak bir bir, peygamberler eliyle aç-
tırdıkları kapıdan girdikten; peygamberlere 
birçok mûcizeler, olağanüstülükler, harika-
lıklar atfedip aynılarını sadece adını değiştire-
rek kendilerine tahvil ettikten sonra, veliliğin 

nebiliğe üstünlüğünü tar-
tışmaya açabilmektedir-

ler. Sonra da peygamberler 
arası kurdukları hiyerarşik 
sıralamaya koşut olarak, 
kendilerini ve insanları 
da sıralayabilmektedirler. 
İlk önce Hz. Peygamber’in 
nûrunun yaratıldığını 
iddia edenler, bu nûru 
ezel ve ebedle tavsif edip 
velayet-nübüvvet kanalını 

kurarak ezeli-ebedi, nefsleri için tevarüs ede-
bilmektedirler. 

Her öğreti kendi içinde mantıksal tutarlılığa 
sahiptir; onun içinden baktığınızda herhangi 
bir çelişki bulamazsınız. Klasik dönem tasav-
vufu, muhakkiklerin elinde felsefe ve kelamı 
da yedeğine alarak metafizik olarak bilimsel 
bir çerçeveye kavuşturulmaya çalışılmış-
tır. Bir bilim dalının teşekkülü için gereken 
bütün bileşenlerin inceden inceye hesap-
lanıp işlendiği bu metafizik biliminde yarı-
tanrısallık arayışı dediğimiz olgu da ‘mantık-
lı’ ve ‘meşrudur’. Ancak burada önemli olan 
mantıksal doğruların Allah’ın Hak olarak vaz 
ettikleriyle çelişip çelişmediğidir. 

“Ger dilersiz bulasız oddan necât
Işk ile derd ile aydun es-salât”

YARI-TANRI PEYGAMBER 
TASAVVURDAN 

BESLENEN GAVSLARIN 
GAVSIYLA ‘SIRADAN 
İNSAN’, MÜPTEDİ 

ARASINDAKİ UÇURUM 
ANCAK ARACILARLA, 

ŞEFAATÇİLERLE 
KAPANABİLMEKTEDİR. 
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Hz. Peygamber, -vesile kelimesinin bütün 
olumsuz çağrışımlarına rağmen- elbette bir 
necat vesilesidir. Ancak onun insanlık için 
müjdelediği necat, öncelikle tebliğ ettiği 
Kur’an, sonrada hayata aktardığı pratiklerle 
oluşturduğu sünnettir. Allah’ın ve meleklerin 
salât ettiği bir peygamberin ümmetine bugün 
düşen görev; bu bağlamda salât kelimesinin 
anlamına uygun bir biçimde, O’nun ortaya 
koyduğu ‘dava’sına destek vermek, arka çık-
mak, bir kaleyi savunur gibi savunmaktır. 
Çünkü böylesi bir savunu, Hz. Peygamber 
sonrası müminlere kalan emanetin hem ta-
şınması hem de başka insanlara ulaştırılması 
sorumluluğunun gereğidir. 

Tanrı’yla insan arasındaki aracı şahsiyetleri 
hep tabiatüstü varlıklar olarak telakki eden 
müşrikler, sahip oldukları binlerce yıllık 
dinsel bilgileri nedeniyle Hz. Muhammed’i 
peygamber olarak kabul edememişti. Çünkü 
O’nu da kendisi gibi bir beşer olarak görü-
yordu. Bu itibarla onlar, Hz. Peygamber’in 
getirdiği necat vesilesinin farkında bile ola-
madılar. 

Delâil, hasais, hilye, şemail ve mevlid gibi ça-
lışmaların Hz. Peygamber’in üzerine yıktığı 
binlerce yıllık ‘yük’; bizi hızla peygamberle-
rin örnekliğinden ve önderliğinden uzaklaş-
tırmaktadır. Bu uzaklaşma hatta bu tenzih 
de insanı ister istemez aracılar ve vesileler 
aramaya itmektedir. Zira yarı-tanrı olarak 

peygamber tasavvuruyla ve bu tasavvurdan 
beslenen gavsların gavsıyla ‘sıradan insan’, 
müptedi arasındaki uçurum ancak aracılarla, 
şefaatçilerle kapanabilmektedir. Delâil, hasa-
is, hilye, şemail ve mevlid gibi çalışmalar da 
bu bağlamda böylesi bir işlevi üstlenmekte-
dir. 

*Yazımızda kullandığımız beyit numaraları, 
kaynakçada zikrettiğimiz Mevlid metninden 
alınmıştır. 
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zellikle XX. yüzyılın ikinci yarısından gü-
nümüze dek Batı’da Hz. Peygamber’i “bir 

peygamber” olarak tanıma konusunda önemli 
bazı tartışmalar gündeme gelmiştir. Siyasî, te-
olojik ve sosyolojik pek çok sebebi olduğunu 
düşündüğümüz bu tartışmaların ateşleyicisi 
olarak 1962-1965 yılları arasında toplanan ve 
hala içeriği konusunda net bilgiler resmen açık-
lanmayan “II. Vatikan Konsili’nde İslâm Dîni ve 
Hz. Peygamber konusunda ortaya konan tartış-
malar gösterilebilir. Bu kararlardan daha yakın 
tarihli olanı ise 1984 tarihinde Avusturya’nın 
St. Poelten kasabasında yapılan Avrupa Kilise-
ler Birliği’ne bağlı İslâm Komisyonu’nun aldığı 
kararlardır. Hz. Peygamber hakkında Müslü-
manların inançları ile tam olarak paralel olmasa 
da, önceki tutumlara göre oldukça olumlu ka-
rarların alındığı bu toplantının sonuç bildirgesi, 
Avrupa Kiliseler Birliği’nin web sitesine önce 
konmuş sonradan kaldırılmıştır. Ancak her hal 
ü kârda sınırlı sayıda da olsa bir kitapçık halin-
de yayımlanması önemlidir. 

Yayımının ardından Hıristiyanlar adeta belgeyi 
unutturmaya çalışmışlar ve az sayıda araştırma-
cı dışında sonraları atıf yapılmamıştır. Müslü-
manlar ise belgenin varlığından bile uzun yıllar 
haberdar olmamışlardır. Hz. Peygamber konu-
sunda benzer tartışmaların yapılıp kararların 
alındığı (!) II. Vatikan Konsili’ndeki kararlar, 
henüz resmen bilinmiyorsa da, sonraki zaman-
larda, insaflı bazı Hıristiyan teologlar tarafın-
dan konu irdelenmiş ve atıfta bulunulmuştur. 
Mesela Papalık tarafından aforoz edilmiş olan 
İsviçre asıllı ünlü Alman teoloğu Hans Küng 

D E Ğ E R L E N D İ R M E

Avrupa Protestan Kiliseler Birliği’nin Hz. 
Peygamber’in Peygamberliğine Dair 
Gizlenen Kararı ve Batı’da 
Hz. Peygamber Karşıtlığı

ŞAYET KATOLİK KİLİSESİ VE 
DİĞER BÜTÜN KİLİSELER 
MÜSLÜMANLARLA HAKİKİ 
VE VERİMLİ BİR DİYALOG 
KURMAK İSTİYORLARSA 
MUHAMMED’İN 
PEYGAMBERLİĞİNİ RESMÎ 
OLARAK KABUL ETMELERİ 
GEREKİR. (HANS KÜNG) 
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bunlardandır. Katolik Kilisesi’nin II. Vatikan 
Konsili’nde yayımladığı “Hıristiyan Olmayan 
Dinler Deklarasyonu” adlı dokümanla ilgi-
li yaptığı yorumda Küng, şu noktanın altını 
özenle çizme gereği duymuştur: 

“Şayet Katolik Kilisesi ve diğer bütün kiliseler 
Müslümanlarla hakiki ve verimli bir diyalog 
kurmak istiyorlarsa Muhammed’in peygam-
berliğini resmî olarak kabul etmeleri gere-
kir.” 

II. Vatikan Konsili’ndeki tartışmaların tetikle-
diğini düşündüğümüz ferdi plandaki teolog-
ların ısrarlı telkin ve açıklamalarına rağmen, 
yakın zamana dek önde 
gelen Hıristiyan kurum 
ve kuruluşlarının, resmi 
olarak Hz. Peygamber’in 
peygamberliği konusunda 
sessizliklerini korudukları 
sanılıyordu. Ancak Wit-
ness to God in a Secular 
Europe=Seküler Avrupa’da 
Allah’a Şahitlik Etme (Ge-
neva 1984) adlı yeni elde 
ettiğimiz belge, bu yön-
de bir tartışmanın, daha 
ziyade Protestanlara ait 
112 farklı kilisenin temsil 
edildiği Avrupa Kilisler 
Birliği’nin 10 Mart 1984 
tarihinde Avusturya’nın 
St. Poelten kasabasındaki 
toplantısında da yapıldığını gösteriyor. 

Yukarıda belirttiğimiz gibi kurumun web 
sitesinde bu kararlar önce duyurulup son-
radan kaldırılmıştır. Ancak konuyla ilgili az 
sayıdaki bazı Hıristiyan teologlar, çalışmala-
rında belgeye atıflar yapmışlardır. Bu kişiler-
den en önemlisi olan Hollandalı şarkiyatçı ve 
misyoner Jan Slomp, “Hıristiyanların (Hz.) 
Muhammed’in Peygamberliğini Tanımasına 
Dair Tartışmalar” adlı Hollandaca makalesin-
de, kendisinin de bizzat komisyonunda yer 
aldığı bu belgeye atıfta bulunmuştur. Belgeyi 
kendisinden temin ederek incelemek müm-
kün olmuştur. 

Kararların alındığı komisyonun başkanlığını, 
daha sonra Dünya Kiliseler Birliği’nde Müs-
lümanlarla ilişkilerden sorumlu bölümün 
başına getirilen Dr. Ulrich Schoen yapmıştır. 
Komisyonda ayrıca Kanadalı Stuart Brown, 
Thomas Michael, Yunanlı Anastasios Yanno-
ulatus ve Jan Slomp gibi Hıristiyan din ada-
mı ve akademisyenler katılmıştır. Toplantıda 
Müslümanları temsilen ise Hamburg’tan Pa-
kistan asıllı Mehdi Rawzi adında bir imamın 
katıldığı anlaşılmaktadır. Toplantıdan sonra 
belge, İngilizce, Fransızca, Almanca ve Hol-
landaca yayımlanmış ancak Hıristiyanlar bel-
gedeki kararlara yönelik negatif veya pozitif 

tepki vermemişlerdir. Bazı 
Müslümanlar ise, o dö-
nemde bu adımı önemli 

bulmuşlar ancak yeterince 
teşvik edici söylemlerde 
bulunmamışlardır. 

Toplantının Hz. Peygam-
ber Hakkındaki 
Kararı

Avrupa Kiliseler Birliği’nin 
bu toplantısında biri İslâm 
Dini ile alakalı diğeri ise 
burada sözünü ettiğimiz 
üzere Hz. Peygamber’in 
peygamberliğinin kabu-
lüne dairdir. Buna göre 
toplantıda, “Hıristiyanlar 
Muhammed’i bir peygam-

ber olarak kabul edebilirler mi?” sorusuna 
cevaben özetle şu karar alınmış:

“Hıristiyanlar Eski Ahit’in peygamber gelene-
ğine saygı göstermelidir. O gelenek insanları 
tek Allah’a ibadet için tövbe etmeye çağırır. 
Muhammed’i sahte bir peygamber olarak 
nitelendirip bertaraf etmeye çalışmak ada-
letsizliktir. Bu itibarla Hıristiyanlar onu da 
aynı peygamberlik geleneğinin bir parçası 
olarak tanımalıdır. Ancak bu tanıma, sadece 
Muhammed’in Dîni’nin sınırları içinde olma-
lı. Bununla birlikte Müslüman dostlarımız iki 
gelenekteki farklı yaklaşımların da farkında 
olmalıdır.” (Witness to God in Secular Euro-
pe Geneva 1984, s. 56). 

“HIRİSTİYANLAR ESKİ 
AHİT’İN PEYGAMBER 
GELENEĞİNE SAYGI 
GÖSTERMELİDİR. O 

GELENEK İNSANLARI TEK 
ALLAH’A İBADET İÇİN 

TÖVBE ETMEYE ÇAĞIRIR. 
MUHAMMED’İ SAHTE 

BİR PEYGAMBER OLARAK 
NİTELENDİRİP BERTARAF 

ETMEYE ÇALIŞMAK 
ADALETSİZLİKTİR.” 
(DÜNYA KİLİSELER 

BİRLİĞİ St. POELTEN 
TOPLANTISI, 1984)
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İçerisinde yukarıda sözünü ettiğimiz ifade-
lerin de yer aldığı kararlar, ilan edildiğinde 
toplantıya katılan farklı görüşlere ve bölgele-
re mensup din adamları arasında tartışmalar 
ve bölünmeler meydana gelmişse de, sonuç 
olarak toplantıya katılanların tamamı bu iki 
kararın sonuç deklarasyonuna girmesine ses 
çıkarmamıştır. Bu toplantıya dair daha detaylı 
çalışmalara ve tahlillere şüphesiz ihtiyaç var-
dır ve bitirme aşamasında olduğumuz Batı’da 
Hz. Peygamber İmajı adlı eserimizde biz bu 
kararları ayrıca etraflıca ele alıyoruz. 

Her ne kadar gizlenmeye ve gözlerden uzak 
tutulmaya çalışılsada da, gerek II. Vatikan 
Konsili, gerekse sözünü ettiğimiz Avrupa 
Kilisler Birliği’nde alınan 
bu kararlar, kanaatimiz-
ce günümüzde gittikçe 
artan oranda çoğu Hıristi-
yan olan Batı’lı düşünür ve 
yazarın, Hz. Peygamber’in 
peygamberliği ve konumu-
nu olumlu ve objektif şe-
kilde değerlendirilmesinin 
artık kaçınılmaz olduğunu 
ifade etmelerine yol açmış-
tır. Mesela Islam and the 
West adlı önemli kitabın 
yazarı Norman Daniel’in 
şu ifadelerle bunlardandır:

“Hıristiyanların Muhammed’i kutsal bir şah-
siyet olarak görmeleri ve onu Müslümanların 
gördüğü gibi görmeleri son derece önemlidir. 
Şayet böyle yapmazlarsa kendilerini Müslü-
manlardan tamamen ayırmış olurlar.”

Yine bu meyanda 1977 yılında İspanya’nın 
Kurtuba şehrinde düzenlenen Uluslararası 
Hıristiyan-Müslüman Sempozyumu’nun açılış 
konuşmasını yapan Madrid Kardinali Emilio 
G. Aguilar’ın, Hıristiyanları Ortaçağ boyunca 
oluşmuş Hz. Peygamber ile ilgili imajı unut-
maya ve İslâm Peygamberi için saygılı ifadeler 
kullanmaya teşvik etmesi zikredilebilir. Zira 
ona göre Hz. Peygamber’i hor ve hakir gör-
mek, sadece tarihi ve dini gerçekleri yok say-
mak değil, aynı zamanda diyalog sürecinde 
Müslümanlara saygı göstermemek anlamına 

gelir. Buradan hareketle o, şu noktanın altını 
özenle çizmiştir: 

“İslâm’ın peygamberini ve Onun getirdiği de-
ğerleri takdir etmeksizin İslâm’ı ve dolayısıyla 
da Müslümanları takdir etmek ve onlarla sağ-
lıklı bir diyaloga girmek mümkün değildir.”

Aynı şekilde Hz. Peygamber ile alakalı Mu-
hammad: A Western Attempt to Understan Is-
lam adlı kitabı pek çok Avrupa diline tercüme 
edilmiş olan İngiliz yazar Karen Armstrong 
ile Muhammad: A Short Biography adlı ese-
riyle Martin Forward’ı bu bağlamda anmak 
mümkün. David A. Kerr de, “He walked in 
the path of Prophets: Toward Christian Theo-
logical Understanding of the Prophethood of 

Muhammad=Muhammed 
Geçmiş Peygamber-
lerin İzindedir: Hz. 
Muhammed’in Peygam-
berliği Konusunda Hıristi-
yanların Teolojik Anlayışı” 
isimli makalesinde benzer 
görüşleri paylaşır. Islam 
for the Western Mind: Un-
derstanding Muhammd and 
Koran=Batılılara İslam: Mu-
hammed ve Kur’an’ı Anla-

mak adlı eserinde Richard Henry Drummond 
ise, zaman zaman Hz. Peygamber’i “tarihi 
İslam’ın kurucusu” olarak nitelese de, O’nun 
aynı zamanda “bir peygamber” olarak görül-
mesi gerektiği yönündeki görüşlerini serdet-
miş. Hıristiyan teologlarından John Macqu-
errie de, Mediators=Şefaatçiler adlı eserinde 
Hz. Peygamber’i, Hz. Mûsa, Hz. Îsâ, Buda, 
Konfüçyüs başta olmak üzere dokuz büyük 
şefaatçiden biri olarak görmüş ve kitabının 
bir bölümünü ona ayırmış. Hz. Peygamber ile 
Hz. Îsâ’yı mukayese ettiği Muhammad and Je-
sus adlı eserinde William E. Phipps de, her iki 
peygamberin aynı peygamberlik ailesinden 
geldiğini ifade etmiştir. 

Kaldı ki Avrupa tarihinde de Hz. Peygamber’i 
“saygı duyulması gereken büyük bir şahsiyet”, 
“bir kahraman” olarak gören ve bu meyanda 

İSLÂM’I EN GÜZEL SU-
RETTE TEBLİĞ VE TEMSİL 
EDEBİLECEK DONANIM-

LI MÜSLÜMAN NESİL-
LERİN YETİŞTİRİLMESİ 
VE YENİ BİR DİL VE ÜS-
LUP OLUŞTURULMASI, 
BATIDAKİ KUR’AN VE 

HZ. PEYGAMBER ALGI-
SINI MÜSBET YÖNDE 
DEĞİŞTİRECEKTİR. 
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eserler kaleme alan yazar ve düşünürlerin 
varlığı da zaten sır değil. Henry Stubbe, W. 
Goethe, Thomas Carlyl, Tolstoy, La Martin, 
Michael Hart ve R. Maria Rilke gibi yazarları 
bu kategoride zikredebiliriz. 

Bütün bunlar aslında şunu göstermektedir ki, 
Danimarka’da meydana gelen Karikatür Kri-
zi, Papa XVI. Benedict’in İslâm’ı “şiddet dîni”, 
ve Hz. Peygamber’i de “kılıç elinden düşme-
yen bir peygamber” olarak niteleyen beyan-
ları, Hollandalı siyasetçi Geert Wilders’in 
Kur’an’ı şiddet kitabı olarak lanse etmeye 
çalışan 16 dakikalık filmi başta olmak üze-
re İslâm, Kur’an ve özellikle son yıllarda Hz. 
Peygamber karşıtı pek çok eylem ve söylem 
meydana gelmiş ve halen de gelmektedir. 
Amerikalı yazar Sherry Jones’nun Jewel of 
Madina=Medine’nin İncisi adlı, Hz. Peygam-
ber ile Hz. Aişe’nin evliliklerini speküle eden, 
gerçekleri saptırarak anlatan ve dünyada ve 
özellikle Batı’da tartışılan romanı etrafındaki 
olayları eklemek mümkündür. Türk medya-
sında da geçtiğimiz günlerde haber konusu 
olan -ancak gereken dikkati de çekmeyen- bu 
romanın yayımı önce yasaklanmış daha sonra 
Amerika ve İngiltere başta olmak üzere bütün 
dünyada pek çok yayınevi, Hz. Peygamber’e 
ve Hz. Aişe Validemiz’i hiç de uygun olma-
yan tasvirlerle gündeme getiren bu romanı 
yayımlayacağını duyurmuştur. Yine bu yön-
deki olaylara eklenecek bir olay, Almanya’nın 
Münster Üniversitesi’nden mühtedi Müslü-
man Prof. Muhammed Sven Kalisch’in, Hz. 
Peygamber’in aslında “tarihen ispatlanamayan 
mitolojik bir şahsiyet olduğunu” ileri süren 
hezeyanlarıydı. Türkçe dâhil pek çok dili iyi 
derecede konuşan Prof. Kalisch’in bu iddiası 
daha önce -ve günümüzde- bazı İslamologla-
rın ileri sürdüğü bir iddiadır. Ancak Kalisch’in 
bu hezeyanının farkı, onun bir Müslüman 
akademisyen olarak Müslüman topluma din 
dersi öğretmeni yetiştirmek üzere kurulmuş 
ve Müslüman cemaatler tarafından destekle-
nen bir kürsünün başkanı sıfatı ile bu iddi-
ada bulunmasıdır. Nitekim tepkiler üzerine 
Kalisch bu kürsünün başından alınmış; ancak 
üniversite yönetimi Kalisch’in arkasında dur-
muş, bu açıklamanın hakaret içermediği, do-

layısıyla öğretim üyeliğini sürdürmesinde bir 
sakınca olmadığı yönünde tavır takınmıştır. 

Hz. Peygamber’e yönelik olumlu-olumsuz 
tüm bu söz ve eylemler göz önüne alındığında 
günümüz Batı Dünyası’nda, bir yandan içten 
içe İslâm, Kur’an ve Hz. Peygamber ile alakalı 
olumlu gelişme ve tartışmaların cereyan ettiği 
diğer yandan ise Hz. Peygamber üzerinden 
İslâm’a, Kur’an’a ve Müslümanlara saldırıldığı 
görülmektedir. Maalesef bu olumsuz söz, ey-
lem ve imaj, gerek medya desteği gerekse Müs-
lümanların donanımsızlığından kaynaklanan 
birtakım sebeplerle diğerini bastırmaktadır. 

Bununla birlikte Batı’da yaşayan Müslüman-
ların atabileceği bazı önemli adımlar da bu-
lunmaktadır. Her şeyden önce siyasî ve sö-
mürgeci gayelerden uzak olarak ilmî amaç ve 
objektif kriterlerle İslâm ve peygamberi hak-
kında eser üreten İslamologların çalışmalarını 
öne çıkarmanın yolları aranmalıdır. Bunun 
yanı sıra Hz. Peygamber’e yönelik güzel ge-
lişmeler her fırsatta öne çıkarılmalı, ilgili id-
diaların siyasî ve felsefî arka planını irdeleyen 
makale ve kitaplar ivedilikle üretilmelidir. 
Tabiatıyla Avrupa’da İslâm’ı en güzel surette 
tebliğ ve temsil edebilecek entelektüel dona-
nımlı “dinî-entelektüel müslüman nesiller”in 
yetişmesi son derece önemlidir. Bu ise Batı’da 
yaşayan müslümanların iyi planlanmış yeni 
bir “İslâm’ı anlatma dil ve üslubu” ortaya koy-
maları ve buna yönelik “İslâmî temsîli” en üst 
düzeyde yerine getirebilmeleridir. Şüphesiz 
bahsi geçen söz, eylem ve iddialara akade-
mik ve entelektüel düzeyde cevap vermek, bu 
temsilin önemli bir yanını oluşturacaktır. 

Bu durumda İslâm’a, Kur’an’a, Hz. Peygam-
ber aleyhine olduğunu düşündüğümüz söz 
ve eylemler, paradoks gibi görülse de, birer 
fırsatlara dönüşecek, Protestan Kiliseler Birli-
ği kararında olduğu gibi, muhataplarımızdan 
İslâm, Kur’an ve Hz. Peygamber hakkında 
Ortaçağ ve klasik oryantalistik dönemdeki 
genelde olumsuz jargonun haricinde umul-
mayan açılımlara yol açabilecektir. 
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z. Âdem’den, son peygamber Hz. 
Muhammed’e kadar gelen bir peygam-

berlik müessesesi mevcuttur. Rabbimizin biz 
insanları bu dünyaya kulluk (imtihan) için 
gönderdiğini biliyoruz. Bu da Kur’an-ı Ke-
rim de Mülk suresi ikinci âyette “O, ölümü 
ve hayatı hanginizin daha güzel davrana-
cağını sınamak için yaratmıştır: O mutlak 
üstün ve yüce olandır, eşsiz ve benzersiz 
bağışlayandır.” diyerek beyan edilmiştir. 

 Yüce Mevla’mızın Hz. Âdem’den Hz. 
Muhammed’e kadar göndermiş olduğu ve 
kıyamete kadar devam edecek olan dinin 
adı İslam’dır. Bu din iki temel esas üzeri-
ne bina edilmiştir: Vahiy ve Peygamberlik 
müessesesi. Vahiy dinin teorik kaynağı, 
Peygamber ise pratik kaynağıdır. Bu ikisini 
birbirinden ayırmak, hakikat ve hayatı bir-
birinden ayırmaktır. Peygamber ilahi vahyi 
hayata dönüştüren ilk muhataptır. Bundan 
dolayı peygamberler aldıkları mesajı önce 
kendileri hayatlarında yaşamışlar, insanlara 
örnek olmuşlar, sonra muhatap oldukları 
bu mesajı insanlara ve toplumlara eksiksiz 
olarak iletmişlerdir. 

 Bugüne gelecek olursak, bizler Rabbimizin 
ilahi kitabı Kur’an-ı Kerim ve pratik kay-
nağı peygamber örnek hayatının muhatap-
larıyız. Muhatap olduğumuz bu durumdan, 
çocuklarımızı da haberdar etme, onların 
Allah’a karşı sorumluluklarını hatırlatma 
gibi bir görevimizin olduğunu bilmeliyiz. 
Hatta bu görevimiz ve sorumluluğumuz ilk 
sıralarda yer almaktadır. 

Çocuklarımızın hayatlarını ilahi mesajın 
belirtmiş olduğu anlam ve amaca uygun bir 

PEYGAMBER ve ÇOCUK

Peygamber ilahi vahyi 
hayata dönüştüren ilk 

muhataptır. Bundan dolayı 
peygamberler aldıkları 
mesajı önce kendileri 

hayatlarında yaşamışlar, 
insanlara örnek olmuşlar, 
sonra muhatap oldukları 

bu mesajı insanlara ve 
toplumlara eksiksiz 
olarak iletmişlerdir. 

HMUSTAFA ALTAŞ

Eğitimci
mustafa_altas_06@hotmail.com

K A L E M L E RG E N Ç
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şekilde inşa etmeleri için kitabımız Kur’an 
ve pratik örneği Hz. Muhammed (s) başta 
Kur’an-ı Kerim’de geçen örnek peygamber 
hayatları ile tanışması elzemdir. Bu denli bir 
öneme sahip bu konunun sırtımızdaki yükü 
ağır görünmektedir. bu yazımızda çocukla-
rımızı peygamber ile tanıştırmanın yollarını 
aramaya çalışacağız. 

Çocuklarımıza karşı sorumluluklarımızın en 
başında onları, bu dünyada bulunma anlam 
ve amacına uygun yetiştirmek, onların gü-
zel davranışlar sergileyerek, kötülüklerden 
uzak iyilikler çersinde bir hayat yaşamala-
rını sağlamaktır. 

Çocuklarımızın zihninde yanlış tasavvurlara 
yol açabilecek yüceltmeci, melekleştirici ya 
da indirgemeci, postacı 
anlayışına neden olabi-
lecek söz, tavır ve davra-
nışlardan kaçınmalıyız. 

Örnek olabilecek bir du-
rumdan çıkararak, ne gök-
lere çıkarmalıyız, ne de ye-
rin dibine geçirmeliyiz. 

 Kur’an’da yer alan pey-
gamber kıssaları salt hikâye 
olsun diye konmadığını 
biliyoruz. Öyle olsaydı, 
Rabbimizin insanın haya-
tını Kur’an’a göre inşa etmeyi istemesine ters 
düşerdi. Her bir peygamber kıssasının özel 
bir örneklik teşkil ettiği kesin. Öyleyse her 
bir peygamber kıssasını ayrı ayrı ele alarak 
çocuklarımızın hayatlarıyla buluşturmalı-
yız. Onlara Kur’an kaynaklı bir anlatım suna-
rak, onları her türlü, hayattan ve örneklikten 
uzaklaştıracak, efsanevi ve hurafe anlatım-
larından uzak tutmalıyız. Peygamber kıssa-
larında gizli; ahlak, edep, şahsiyet, kişilik, 
erdem, muvahhid, adalet, vb. değerleri gün 
yüzüne çıkarıp çocuklarımızın ana belleğine 
(tasavvuruna) yüklemeliyiz. 

 Anne-babalara (çocuk eğitimiyle ilgilenen 
herkese) dönerek Kur’an’daki kıssaları oku-
mada şöyle bir çağrıda bulunabiliriz:

 Ey anne-baba! Daru’l-Erkam’da peygamber 

kıssalarını oku ki; Tevhid-i Nübüvveti kav-
rasınlar (Bakara 2/285). 

 Ey anne-baba! Hz. Âdem’i (as) oku ki ço-
cuklarımız; Rabbine karşı yapılan hatadan 
sonra nasıl tövbe edilir’i öğrensinler (A’raf 
7/22-23). 

 Ey anne-baba! Hz. İdris’i (as) oku ki çocuk-
larımız; doğruluk ve dürüstlük abidesi na-
sıl olunur’u öğrensinler (Meryem 19/57). 

 Ey anne-baba! Hz. Nuh’u (as) oku ki çocuk-
larımız; bilmediğinden Allah’a sığınma, ve-
rilen görev (gemi yapma) sağına ve soluna 
bakmadan nasıl yerine getirilir’ini öğrensin-
ler (Hud 11/38-47). 

 Ey anne-baba! Hz. Hud’u 
(as) oku ki çocuklarımız; 
Allah’a inkâr edenlerin, 

üstlerine çökmüş bir ahla-
kı kokuşmuşluğun olduğu 
toplumun, Allah’a gücü 
karşısında nasıl hurma 
kütükleri gibi devrildikle-
rini ve köklerinin kazın-
dıklarını öğrensinler (Araf 
7/71-72). 

 Ey anne-baba! Hz. Salih’i 
(as) oku ki çocuklarımız; 
Allah’tan af dilemeyenle-

rin mekânları nasıl viran ve ıssız kaldığını, 
buna rağmen iman edip sorumluluk bilin-
ciyle hareket edenlerin kurtarıldığını öğren-
sinler (Neml 27/46-53). 

 Ey anne-baba! Hz. İbrahim’i (as) oku ki ço-
cuklarımız; akıl yürütmenin, atalar dinini 
sorgulamanın, pazarlıksız imanın, Kâbe’yi 
(Allah’ın evi) dikmenin, oğlunu kurban et-
menin (adamak), ateşe atlamanın, Nemrud’a; 
“Allah güneşi doğudan getirir, hadi sen de 
batıdan getir.” Hz. İbrahim’ce haykırmanın, 
Allah’a kayıtsız şartsız teslim olmanın yolunu 
öğrensin (Bakara 2/258, Enbiya 21/52-56) 

 Ey anne-baba! Hz. İsmail’i (as) oku ki ço-
cuklarımız; teslim olmanın kurbancasını, 
bittim diyene zemzemin nasıl yetiştirildiği-
ni, sabrın çocukçasını, babası Hz. İbrahim 

PEYGAMBER 
KISSALARINDA GİZLİ; 

AHLAK, EDEP, ŞAHSİYET, 
KİŞİLİK, ERDEM, TEVHİD, 
ADALET GİBİ DEĞERLERİ  

ÇOCUKLARIMIZIN 
ANA BELLEĞİNE 
(TASAVVURUNA) 
YÜKLEMELİYİZ.
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ile Kâbe’yi nasıl inşa ettiğini öğrensin (Saffat 
37/100-113). 

 Ey anne-baba! Hz. İshak (as) oku ki çocuk-
larımız; çok ibadet edici bir kul nasıl olu-
nuru, kişilik ve erdem sahibi nasıl olunur’u 
Allah tarafından anılmaya değer olunmanın 
yolunu öğrensinler (Enbiya 21/72-73). 

 Ey anne-baba! Hz. Lut (as) oku ki çocuk-
larımız; yapılan haksızlıkları açıkça dile ge-
tirmenin ve yapanları uyarmanın, hayasızlı-
ğa karşı duruşun, ahlaksızlığa karşı ahlakı 
savunmanın ve bozulmuş bir ortamda iman 
ailesini nasıl kurduğunun yolunu öğrensin 
(Ankebut 29/28-35). 

 Ey anne-baba! Hz. Yakup’u (as) oku ki ço-
cuklarımız; sabretmenin Yakupcasını, kok-
lama görevini yapan bur-
nunun görme görevini 
nasıl yaptığının, güçlü 
bir kişilik ve keskin bir 
idrake nasıl sahip olduğu-
nun yolun öğrensin (Sad 
38/47, Enbiya 21/72-73). 

 Ey anne-baba! Hz. Yusuf 
’u (as) oku ki çocukları-
mız; atılan kör kuyuda 
Rabbine sığınmayı, Rab-
bine devamlı ve ısrarlı 
bağlanmanın, gömleğinin önden değil arka-
dan yırttırmanın, zindanı Medrese-i Yusuf’a 
çevirmenin, canına kasteden kardeşlerini af-
fetmenin, adaletli yönetici olmanın yolunu 
öğrensin (Yusuf 12/4-101). 

 Ey anne-baba! Hz. Eyyüp’ü (as) oku ki 
çocuklarımız; insanlar arası düzeltmenin 
erdemliliğini, misafir kabul etmenin fazi-
letini, güçsüz bırakan (bizar eden) dert-
ten kurtulmanın yolunu öğrensin (Enbiya 
21/83). 

 Ey anne-baba! Hz. Şuayb’ı (as) oku ki ço-
cuklarımız; ölçüyü, tartıyı düzgün tartmanın, 
alışverişte hile yapmamanın, “Hakka varan 
her yolun kenarına kurulup Allah’a iman 
eden kimseleri türlü tehditlerle Allah’ın yo-
lundan döndürmeye ve onu eğri büğrü gös-

termeye çalışanlarla” nasıl mücadele edilirin, 
yolunu öğrensinler (A’raf 7/85). 

 Ey anne-baba! Hz. Musa’yı (sa) oku ki ço-
cuklarımız; beşiği nehir tarafından salla-
nan çocuğun Rabbine tevekkül etmeyi, Fi-
ravunun sarayında büyüyen gencin duru-
şunu, darda kalana Allah’ın yardımını, sihrin 
Allah’ın mucizesinin karşısında nasıl yok ol-
duğunu, sihirbazların Allah’ın gücü karşı-
sında nasıl secdeye kapandığını, Allah’ın 
hazinelerini göremeyen Karun’nun akibetini, 
cumartesi yasağını delerek Allah’ı aldatmaya 
çalışan İsrailoğullarının düştüğü durumu, 
Hz. Musa’ya açılan nehrin Firavun’a nasıl ka-
pandığını öğrensin (Kasas 28/10-28, 31, 33-
35, Neml 27/8-10, Taha 20/12-21). 

 Ey anne- baba! Hz. İlyas’ı (sa) oku ki ço-
cuklarımız; Tevekkür’ün 
kazandırdığı dinamik-
liği, iyiliğin mükâfatı 

olduğunu, Sanatkârlar 
Sanatkârı Allah oldu-
ğunun farkına varmayı 
öğrensin (Saffat 37/123-
130). 

 Ey anne-baba! Hz. Yunus’u 
(as) oku ki çocuklarımız; 
balığın karnındaki yolcu-
luğun zorluğunu, selame-

te çıkmanın Allah’ın yardımıyla olacağını, 
görevi terk ettikten sonra pişmanlık ve dua-
nın önemini öğrensin (Enbiya 21/87-88). 

 Ey anne-baba! Hz. Davud’u (as) oku ki ço-
cuklarımız; güzel ses vereni tanımanın, sal-
tanat ve hikmeti verene boyun eğmenin, 
hükmünde (kararında) hevasına değil Hak-
ka uymanın yolunu öğrensin (Bakara 2/25, 
İsra 17/55, Maide 5/78-79, Enbiya 21/78-80, 
Neml 27/15-16, Sebe 34/10-11, Sad 38/17-
26). 

 Ey anne-baba! Hz. Süleyman’ı (as) oku ki 
çocuklarımız; babadan kalan ilim ve hik-
mete sahip çıkmanın, atadan kalan mirasın 
külünü değil közünü taşımanın, hayırlı 
bir ömür için dua etmenin, Belkız’a İslam’a 

RABBİNE KARŞI 
SORUMLU BİRER 

ANNE- BABA OLARAK 
ÇOCUKLARIMIZA İLAHİ  
MESAJI İLETMEKLE VE 
ONLARI PEYGAMBER 

ÖRNEKLİĞİYLE 
TANIŞTIRMAKLA 

GÖREVLİYİZ.
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davetin Süleymancasının yolunu öğrensin 
(Sebe 34/12-13, Neml 27/15-44). 

 Ey anne-baba! Hz. Lokman’ı (as) oku ki ço-
cuklarımız; babadan öğüt almanın; öğütlerin 
en güzelinin, Allah’a ortak koşmamanın; 
yapılan iyiliğin veya kötülüğün bir hardal 
tanesi kadar da olsa nerde olursa olsun 
Allah’ın onu ortaya çıkaracağını bilmenin; 
namazı dost doğru kılmanın; iyiliği emret-
me, kötülükten vaz geçirmenin; kibirlen-
menin, şımarık yürümenin, kendini beğe-
nip övünmenin Allah tarafından sevilme-
yeceğinin; mutedil, alçak sesli olmanın 
övüldüğünün olduğunu öğrensin (Lokman 
31/12-19). 

 Ey anne-baba! Hz. Zekeriya’yı (as) oku ki ço-
cuklarımız; hayır işlerinde yarışmanın nasıl 
olduğunu, umarak ve korkarak istemenin 
nasıl olduğunu; “ya adayan ol, ya adanan 
ya da bahçıvan ol” Kur’ani prensibi gereğin-
ce bahçıvanlığın ödülünün ne olduğunu, te-
miz ve yumuşak kalpli, anasına ve babasına 
itaatli bir oğul olan Hz. Yahya’ya (as) nasıl 
kavuştuğunu öğrensin (Enbiya 21/89-90, 
Meryem 19/2-10, Âl-i İmran 3/38-39). 

 Ey anne-baba! Hz. İsa’yı (as) oku ki çocuk-
larımız; babasız dünya gelen Hz. İsa’nın do-
ğumunu “Rabbin diyor ki “Bu benim için 
çok kolaydır; üstelik Biz onu insanlar için 
(canlı) bir âyet ve katımızdan bir rahmet 
kılacağız. .” (Meryem 19/21) âyeti çerçeve-
sinde anlaşılmasını, rızkın Allah’tan olduğu-
nu, Tevrat’ı tasdik edici, Hz. Muhammed’i 
(s) müjdeleyici olanı (Saf 61/6), haddi aş-
manın insanı Hz. İsa’yı ilah edinmeye kadar 
götüreceğini, iftiranın ahirette cezasının ne 
olacağını öğrensin (Tevbe 9/30-31, Maide 
5/116-117, Âl-i İmran 3/59, Maide 5/73, 75-
84)

 Ey anne-baba! Hz. Muhammed’i (s) oku 
ki çocuklarımız; önce O’nun insan olduğu-
nu öğrensinler. Sonra Nebi-Rasul olduğunu 
öğrensinler. “Çünkü sen, muhteşem bir 
ahlak üzeresin.” âyetinin işaretiyle ahlakını 
öğrensinler. Âlemlere rahmet, güzel bir ör-
nek olduğunu görsünler. Örnekliğinin ha-

yatımızın her alanını kapsadığını, davet ve 
tebliğ görevimizin olduğunu bilsinler. İnan-
mak bir iddia, yaşamak ise ispat olduğu-
nu aklından çıkarmasın. Düşmanlarına bile 
Muhammedü’l-Emin dedirten dürüstlük, 
doğruluk, yalan söylememe emanete riâyet 
özelliklerini iyi kavrasınlar. Bilinç, duygu ve 
eylem birliğini sağlasınlar. Allah’ı vekil edin-
me, O’na kulluk ve sığınmayı, O’nu tesbih 
etmeyi, O’ndan af dilemeyi, uykuyu ibadetle 
geçirmeyi öğrensinler. İyiliği emretme, kö-
tülükten uzaklaştırmayı, namazını kılma-
yı, yumuşak huylu olmayı, kimden gelirse 
gelsin haksızlığa karşı direnmeyi, tezini 
güzel savunmayı öğrensin. Tavizsiz inancını 
yaşamayı öğrensin. Hülasa yaşayan Kur’an’ı 
öğrensin (Enbiya 21/107-109, Müzzemmil 
73/1-5, İsra 17/70-79, Ahzab 33/21, Maide 
5/67, Kafirun 109/1-6, Bakara 2/143, Fussi-
let 41/4, Şuara 26/214, Bakara 2/151, Müd-
desir 74/4-7, Hud 11/112, Nahl 16/123, A’la 
87/1, Muhammed 47/19, Taha 20/132, Araf 
7/199, Tahrim 66/9). 

 Sonuç olarak;

 Peygamberler hayatın öznesidirler. Aldık-
ları ilahin mesajı insanlara taşımak ve ha-
yatlarını O’nunla inşa etmelerini sağlamak-
tır. Rabbine karşı sorumlu birer anne- baba 
olarak bizler de çocuklarımıza ilahi mesajı 
iletme, O’nunla tanıştırma, dolayısıyla pey-
gamber örnekliği kaçınılmaz bir yer teşkil 
etmektedir. Kur’an, peygamber misyonunu 
çağa, bir anlamda çocuklarımızın hayatlarına 
taşımamızı ister. Ya Rabbi! Hz. Muhammed’i 
çocuklarımıza sevdir. Sevindir çocukları-
mızı. Evimizi Daru’l-Erkam yap. Evimizi 
cennetin şubesi kıl, Ya Rab! Âmin. 

Kaynaklar
- Mustafa İslamoğlu, Hayat Kitabı Kur’an, İstanbul, 

2008. 

- Mustafa İslamoğlu, Üç Muhammed, İstanbul, 2000. 

- M. Asım Köksal, Ankara, 2005. 

- Hatice Işılak, Alpaslan Durmuş, Ev Okulu, 2007. 
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z. Peygamber’in çok eşliliği ve İslam’ın 
dörde kadar evlenmeye müsaade edişi 

(teaddüd-i zevcat) İslam aleyhtarlarının ve 
müsteşriklerin her fırsatta tenkit ettiği me-
selelerin başında gelir. Ne yazık ki, zamanla 
oluşmuş önyargılar ve sağlıklı veriye dayan-
mayan bilgiler bunun bir emir gibi algılan-
masına sebep olmuştur. Halbuki konu ile 
ilgili Nisa Sûresi’nin 3. âyeti incelendiğinde 
dörde kadar olan evliliğin sadece bir ruhsat 
sayılması gerektiği, asıl tavsiye edilenin ise 
tek kadınla evlilik olduğu anlaşılmaktadır:

“Yetimlerin hakkına riâyet edememekten 
korkarsanız (bunların yakasını bırakın da) 
beğendiğiniz kadınlardan ikişer, üçer, dör-
der nikâhlayın; haksızlık etmekten korkar-
sanız bir tane kadın veya mülkiyetinizde 
bulunan cariye (ile yetinin); bu, adaletten 
ayrılmamanız için en uygun olandır.” 

Erkeğe verilen bu müsaadenin İslam’ın ka-
dını değersizleştirdiğini ve erkeğin karşısın-
da küçük düşürdüğünü iddia edenlere eski 
çağlardaki birkaç uygulamayı hatırlatmakta 
fayda mülahaza ediyoruz. Zira, o dönemde 
kadına yapılan zulümlerin ve sürekli aşağı-
lamanın doğal bir sonucu olarak feminizm 
hareketlerinin ilk defa Batı’da ortaya çıktığı 
bilinen bir gerçektir. 

Eski Çin’de kadın kocasının kölesi sayı-- 
lırdı. 

Yunan’da koca karısını dövebildiği gibi - 
başka birine de armağan edebilirdi. Keza 
tüm miras erkek çocuklara aitti. 

D E Ğ E R L E N D İ R M E

POLİGAMİ ve Hz. MUHAMMED’İN 
ÇOK EVLİLİĞİ

İSLAM’IN KADINLA 
ERKEĞİ AMEL VE FAZİLET 
BAKIMINDAN EŞİT TUTMASI, 
KADINA MİRAS, SEÇİME 
KATILMA, ŞAHİTLİK YAPMA, 
FİKRİNİ İFADE ETME 
GİBİ HAKLAR VERMESİ, 
KADINLARLA İYİ GEÇİNMEYİ 
TAVSİYE ETMESİ DİNİMİZDE 
KADININ DEĞERİYLE İLGİLİ 
ÖNEMLİ GÖSTERGELERDEN 
SADECE BİRKAÇIDIR. 

HARZU MELEK ARIKAN

Eğitimci
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Hz. Peygamberin 
Çok Evliliği

Eski Roma’da kadın babasından kocasına - 
aktarılan bir maldı. 

Eflatun ve Aristo kadının erkeğin dûnunda - 
(aşağısında) olduğunu resmen ilan etmiş-
ti. 

Yunan’da bir erkeğin dengi yine başka bir - 
erkektir. Bu bakımdan Yunan töresinde 
homoseksüellik bir fazilet olarak algılana-
bilmektedir. 

Yahudilik’te kadının hiçbir değeri yoktur. - 
Onların her sabahki dualarında şu cümle 
geçer: ”Ezeli ilahımız, 
kâinatın kralı, beni ka-
dın yaratmadığın için 
sana hamdolsun.”

Kadını aşağılama gele-- 
neğinin Hıristiyanlık’ta 
daha da güçlendiğini 
görüyoruz. Zira kadın, 
haram meyveyi Âdem’e 
(as) yedirerek cennet-
ten kovulmasına ve in-
san neslinin günahkâr 
olmasına neden ol-
muştu. Dolayısıyla 
Hıristiyanlık’ta kadının 
kötülüğü, şeytana uy-
mayı ve ayartıcılığı tem-
sil etmektedir. 

Cahiliye dönemi Arap - 
toplumunda da kadın 
olmak utanç verici bir 
durumdu, bu yüzden 
kız çocukları diri diri toprağa gömülüyor-
lardı. 

Yukarıda zikri geçen bu talihsiz tablodan 
sonra İslam’ın kadınla erkeği “hep birbiri-
nizdensiniz” (Âl-i İmran, 3/195) buyurarak 
amel ve fazilet bakımından eşit tutması, ka-
dına miras, seçime katılma, şahitlik yapma, 
fikrini ifade etme vb. haklar vermesi, annele-
ri cennetle müjdelemesi, Nisa Sûresi’nin 19. 
âyetinde olduğu gibi kadınlarla iyi geçin-
meyi tavsiye etmesi, bu ilahi tavsiyeyi sev-
gili Peygamberimiz’in, “Sizin en hayırlınız 

kadınlarına iyi davranandır” (Tirmizi, Rada’ 
11) sözüyle perçinleştirmesi, dinimizde ka-
dının değeriyle ve toplum içindeki konum-
landırılışı ile ilgili bir problem olmadığının 
apaçık göstergelerinden sadece birkaçıdır. 

Bu temel bilgilerden sonra poligamiyi meş-
rulaştıran ilk sistemin İslam, onu örneklen-
diren ilk Peygamber’in de Hz. Muhammed 
(s) olmadığına dair bazı bilgileri paylaşalım:

İslam’dan önceki Arap toplumunda erkek - 
istediği kadar kadınla evlenebilirdi. Bazı 

kimselerin 5, 10, 15, 20 
hatta daha fazla kadını 
vardı. 

Çok kadınla evlen-- 
me âdeti eski toplumların 
birçoğunda geçerli idi. 
Eski Hindular, sınırsız 
kadınla evlenmeyi mübah 
gördükleri gibi Lidyalılar, 
Babilliler, İranlılar ve Ya-
hudiler de istedikleri ka-
dar kadınla evlenirlerdi. 

Kitab-ı Mukaddes’e - 
göre Hz. İbrahim’in 2, 
Hz. Yakub’un birkaç ha-
nımı vardı. 

Hz. Davud’un 9 ha-- 
nımı ve cariyeleri vardı. 

Avrupa ile Batı - 
Asya’nın çeşitli yörele-
rinde yaşayan Trakyalılar, 

Medler ve diğer bazı halkların gelenekleri-
ne göre fahiş derecede çok kadınla evlen-
mek olağan idi. 

Görülüyor ki, bazı yazarların iddia ettiği gibi 
İslam’dan önce kadının sosyal durumu hiç 
de parlak değildi. İslam dini sayısız ve sınır-
sız ilişkilere bir sınır getirmeyi amaçlamış, 
kadını horlandığı mevkiden alıp yükseltmiş, 
iki cinsi kulluk ve insanlık mertebesinde 
eşit saymıştır (Hucurat, 49/13, A’raf, 7/189, 
Nahl, 16/97). 

PEYGAMBER 
EFENDİMİZ’İN (S) KI-
SITLAMADAN ÖNCE 

SİYASİ VE SOSYAL BAZI 
SEBEPLERLE GERÇEKLEŞ-

TİRDİĞİ EVLİLİKLERE 
BAKARAK BU DURUMU 
ELEŞTİRENLERİN, ÖTE 
YANDAN DA ÇOCUK-

SUZLUK, HASTALIK GİBİ 
BİO-PSİKO-SOSYOLOJİK 
HİÇBİR ZORUNLULUK 

OLMADIĞI HALDE KEN-
DİNE PAY ÇIKARMAYA 
ÇALIŞANLARIN BÜYÜK 
BİR YANILGI İÇİNDE 
OLDUKLARI AÇIKTIR. 
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Zikredilen bilgiler ışığında Hz. Muhammed’in 
(s) evliliklerinin sebepleri üzerinde durmak, 
önyargıların kırılması açısından yararlı ola-
caktır: 

•	Çok kadınla evlilik hakkında inen 
âyetler vasıtasıyla getirilen kısıtlamalar, 
Peygamberimiz’in bütün evlilikleri ger-
çekleştikten sonra, hayatının son seneleri-
ne rastlar. Bu âyetler indikten sonra (Nisa, 
4/2-3) Rasulullah’ın kendi zevcelerini 
boşaması bir zulüm ve gaddarlık olurdu. 
Çünkü onlar mümin-
lerin anneleriydiler ve 
başkalarıyla evlenme-
leri ebediyen haramdı. 
Bu üstün statüyü Pey-
gamber hanımlarından 
hiçbiri yitirmek iste-
mezdi. 

•	İlgili âyetlerden sonra 
Rasulullah (s) dokuz 
zevcesinden sadece dört 
hanımı ile zevcî ilişkiler 
içinde bir aile hayatı 
sürmüştür. Diğerlerinin 
sadece hukuki bakım-
dan zevce olarak kal-
maları tercih edilmiştir. 

•	Bu evliliklere yalnızca 
cinsi bir anlam yükle-
mek ahlâki bir değer-
lendirmeden uzak ola-
caktır. Zira ömründe ilk 
defa ikinci bir hanımla 
evlenmeyi düşündüğünde 53 yaşına var-
mıştı. 

•	İlk evliliğini 25 yaşında kendisinden 15 
yaş büyük bir dul hanımla gerçekleştirmiş 
ve onunla 27 yıl tek eşli olarak evli kalmış-
tı. 

•	Rasulullah kadınlarla ilgili birtakım İslami 
kaide ve esasların öğretiminde kadınlardan 
yardım almak zorundaydı. O’nun zevcele-
ri ülkedeki Müslüman kadınların hukuk 
danışmanları olarak vazife görüyorlardı. 

•	İnsanlık için her alanda “güzel bir örnek”, 
ideal bir model olan Hz. Muhammed dini 
ve sosyal hayatın birçok alanında olduğu 
gibi çok evlilik gerçeğinin yaşandığı ailele-
re de tutum ve davranışlar açısından ken-
dinden örnekler vermek durumundaydı. 

•	Onun evliliklerinin Mekke ve Medine dev-
ri merhalelerinin özelliklerini yansıtan bir 
boyutu da vardır. Önceki merhaledeki ev-
lilikleri İslam binasının iç yapısını sağlam-
laştırmaya yönelik, sonraki merhaledeki 

evlilikleri ise dış safları 
kazanmak suretiyle bu 

safları Arap topraklarında 
İslam davasının yayılması 
için bir geçit haline ge-
tirmek şeklinde yorum-
lanabilir. Bu yönüyle Hz. 
Peygamber’in “hasım”larla 
evlenerek onlara “hısım” 
olması stratejik önemi 
yüksek bir davranıştır. 

Velhasılı kelâm, Peygam-
ber Efendimiz’in (s) bu 
kısıtlamadan önce siyasi 
ve sosyal bazı sebeplerle 
gerçekleştirdiği evliliklere 
bakarak bu durumu eleş-
tirenlerin, öte yandan da 
çocuksuzluk, hastalık gibi 
bio-psiko-sosyolojik hiç-
bir zorunluluk olmadığı 
halde kendine pay çıkar-
maya çalışanların büyük 

bir yanılgı içinde oldukları açıktır. 

Çok evliliğin yaygın olduğu o devirlerde on 
kuma yerine dört kumaya razı olmak kadın 
için sevindirici bir durum arzederken, artık 
günümüzde özellikle de büyük şehirlerde 
durum tersine dönmüş; keyfi olarak gerçek-
leştirilen ikinci, üçüncü evlilikler Müslüman 
kadını psiko-sosyal açıdan hırpalayan ve 
onurunu kıran bir duruma dönüşmüştür. 
Hal böyleyken geçerli ve zorunlu bir sebep 
olmaksızın sırf nefsin tatmini için rahatlık-
la dörde kadar evlenmenin caiz olduğunu 

ÇOK EVLİLİĞİN YAYGIN 
OLDUĞU ESKİ DEVİR-

LERDE ON KUMA YERİ-
NE DÖRT KUMAYA RAZI 
OLMAK KADIN İÇİN SE-
VİNDİRİCİ BİR DURUM 

ARZEDERKEN, ARTIK 
GÜNÜMÜZDE ÖZELLİKLE 
DE BÜYÜK ŞEHİRLERDE 
DURUM TERSİNE DÖN-

MÜŞ; KEYFİ OLARAK GER-
ÇEKLEŞTİRİLEN İKİNCİ, 
ÜÇÜNCÜ EVLİLİKLER 
MÜSLÜMAN KADINI 

PSİKO-SOSYAL AÇIDAN 
HIRPALAYAN VE ONU-
RUNU KIRAN BİR DU-

RUMA DÖNÜŞMÜŞTÜR. 
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Çok Evliliği

söylemek zor görünmektedir. Muhterem 
Hayreddin Karaman hocamızın deyimiyle 
“Evlenmek mübah, zarar memnudur; dola-
yısıyla şehvetin tatmini için kadını kahr ve 
mahvetmek caiz değildir.”

Bu meseleye son noktayı koymak için pey-
gamberimizin kızı Hz. Fatıma’nın, kocası 
Hz. Ali’nin ikinci bir kadın almasına karşı 
çıkmasını, Rasulullah’ın da kızının kumaya 
tahammül edemeyeceğine, kocasına isyan 
ederek âhiret hayatına zarar verebileceğine 
kanaat getirdiği için -helali haram kılmadı-
ğını beyan buyurmakla beraber- damadı Hz. 
Ali’nin evliliğini onaylamayacağını açıkla-
masını nakletmek sanırım yeterli olacaktır. 
“Allah’ın elçisinin kızı ile Allah’ın düşmanı-
nın (Ebu Cehil) kızı bir erkeğin nikâhı al-
tında bir araya gelemez” şeklindeki beyan-ı 
peygamberî için hadis kitaplarının ilgili bö-
lümlerine bakılabilir (bkz. Buhari, Fedailu’l-
Ashab, 16; Müslim, Fedailu’s-Sahabe, 95-96; 
Ebu Davud, Nikâh 12…). 

Gerçek şudur ki, çok evliliği tek bir darbede 
hukuki ve sosyolojik olarak ortadan kaldır-
mak mümkün olmadığı için; getirilen kısıt-
lamalar, toplumun yönelmesi arzu edilen 
ahlâki mefkûre mahiyetinde iken, çok evlili-
ğe verilen izin ise hukuki bir düzeydedir. 

Sonuç olarak, gerektirici sebepler olmaksızın 
ve gerekli adalet duygusuna ve ekonomik 
güce sahip bulunmaksızın teaddüd-i zevca-

ta yönelmek, sünneti yaşatmak değil, bilakis 
ona aykırı davranmaktır. Aynen kölelik ve 
cariyelik sisteminin tedricen ortadan kaldı-
rılmasını amaçlayan âyetler gibi, çok eşle ev-
liliği sınırlayan âyetler de, ‘mekasidu’ş-şeria’ 
bağlamında ele alındığında tek eşliliği esas 
almaktadır. 
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ur’an’ın resmî sıralamada 5. sûresi 
olan Maide Sûresi 120 âyetten oluş-

maktadır. Medine dönemine ait olan sûrenin 
indiği yıllar tartışmalıdır. Hudeybiye antlaş-
masından sonra indiğini rivayet edenler ol-
duğu gibi, Yahudilerle ilgili âyetlerin yoğun-
luğu bakımından sûrenin inişini hicretin ilk 
(4-5.) yıllarında başladığını rivayet edenler 
de bulunmaktadır. 

Özellikle 41-71 arası âyetlerin, Medine vesi-
kası olarak bilinen, Rasulullah’ın Yahudilerle 
yaptığı antlaşmaya benzemesi de dikkat çe-
kicidir. 

Maide Sûresi, Hz. Aişe ve İbn Ömer’in riva-
yetlerine göre Kur’an’ın en son inen sûresidir. 
Sûrenin 3. âyetinin son bölümü Kur’an’ın 
en son inen âyeti olarak kabul görmüştür: 
“Bugün dininizi sizin için kemale erdir-
dim ve size olan nimetimi tamamladım. Ve 
Allah’a teslimiyeti sizin için hayat tarzı olarak 
benimsedim”(3). Vahyin amacı en son inen 
bu âyet ile özetlenir: Allah’a teslimiyeti bir 
yaşam tarzına dönüştürmelisiniz. 

Maide, ‘gök sofrası’ anlamındadır. Hava-
rilerin Hz. İsa’dan Allah’tan kendileri için 
bir gök sofrası isteğinin (112-115) anlatımı 
sûreye isim olmuştur. Böyle bir isteğe ilk 
tepki Hz. İsa’dan gelir, “Allah’a karşı saygılı 
olun” (112) der. Ancak havarilerin hakikate 
daha yakından şahitlik etme arzuları (113) 
Hz. İsa’yı ikna etmiş olacak ki, Rabb’ine ha-
varilerin bu talebini iletir. Allah ise özel mu-
ameleye muhatap olmanın sorumluluğunu 
hatırlatarak, gözünüze gösterilenle mutmain 
olmadığınız takdirde, yasa gereği, inkârın ce-
zasının ağırlaştırıldığını bildirir. Kalp, iman 
için daha kuvvetli olduğu halde, insan güç-

K U R ’ A N ’ I N  B U R Ç L A R I

MAİDE SÛRESİ

SÛRENİN ANA TEMASI, 
VARLIĞA YASALAR KOYAN, 
TOPLUMSAL DİSİPLİNİ 
SAĞLAYAN, HÜKÜMLERE 
UYMA ZORUNLULUĞUNU 
BELİRTEN, NİMETLER 
VEREN, TAAHHÜTLER 
ALAN ALLAH’IN, 
HER ŞEYİN HÂKİMİ 
OLDUĞU BİLİNCİNİN 
OLUŞTURULMASIDIR. 

KYASEMİN İSLAMOĞLU
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süz olan gözlerine gösterilenle imanını pekiş-
tirmek ister; oysa gözler iman etmek için ye-
terli kapasiteye sahip değildir. Zaten hemen 
bir sonraki âyetle Allah gündemi belirliyor. 

Henüz görmediğimiz ancak tüm kalbimizle 
görmüş gibi inandığımız âhiret sahnesinde 
akide konusu işlenir: “Ey Meryem oğlu İsa, 
dedi, sen insanlara Allah’ın astı olarak beni ve 
annemi ilah edinin mi dedin?” (116). 

İnsandan istenen ilahi hakikatleri çarpıtma-
maktır. Vahiy, Allah’ın tüm insanlığa açtığı 
gök sofrasıdır. Hakikati arzulayanlar bu sof-
radan rızıklanırlar. Vahiy, şüphesiz rızıkların 
en hayırlısıdır. 

Sûrenin ana teması, varlığa yasalar koyan, 
toplumsal disiplini sağ-
layan, hükümlere uyma 
zorunluluğunu belirten, ni-
metler veren, taahhütler alan 
Allah’ın, her şeyin hâkimi 
olduğu bilincinin oluşturul-
masıdır. Ehl-i kitap vurgusu 
altında, vahyin Allah naza-
rında ne kadar önemli oldu-
ğu işlenir: “De ki: Ey vahyin 
mensupları! Tevrat, İncil ve 
Rabb’inizden size indirilenleri tam uygulama-
dıkça siz hiçbir şey değilsiniz” (11-68). 

Sûrenin hedefi, Allah’ın insanlık için belir-
lediği sınırları ve kuralları tanıyıp yaşayacak 
toplumların oluşturulmasıdır. Aksi takdirde 
sünnetullah gereği 54. âyet tecelli edecektir: 
“Siz ey iman edenler! İçinizden kim dininden 
dönerse iyi bilsin ki, Allah zaman içerisinde 
onun yerine başka bir topluluk getirir, O on-
ları sever, onlar da O’nu.”

Sûrenin ana konuları, a) Allah’a teslim olan-
ların tâbi olacağı hükümlerin yasa olarak 
belirlenmesi; b) Tarih sahnesinden insanlığa 
tecrübe olarak aktarılan ehl-i kitabın hakika-
te karşı duruşunun incelenmesidir. Sûre, söze 
ültimatom niteliğinde olan “Sözleşmelerinize 
sadakat gösterin” emri ile başlar. Sadakat bir 
bütündür. Sadık kalabilmek için, sözleşme-
nin hiçbir maddesini ihlal etmeden, bütünü-

nü idrak etme zorunluluğu vardır. Vahiy bu 
sözleşmenin metnidir. 

İlk sözleşme Allah ile yapılan kulluk sözleş-
mesidir. Kul olarak görevimiz, yalnızca Allah 
karşısında âcizliği kuşanarak ona karşı saygı-
sızlık yapmamaktır. Kulluk, nefes alabilecek 
kapasiteye sahip olduğumuz halde, nefes al-
mak için oksijeni bize bahşeden Rahman’a 
sadakat göstermektir. 

İkinci sözleşme, insanın kendisi ile yaptığı 
sözleşmedir. Kendi kendisinin farkında olan 
tek varlık insandır. Kâinatın gözbebeği olan 
insanın kendisine ihanet etmeye hakkı yok-
tur. 

Üçüncü sözleşme, insanın varlık ile sözleş-
mesidir. Yaratılış içeri-
sinde en üstün merte-

be insana aittir. İnsan, 
yeryüzüne halife olarak 
gönderilmiştir. Yeryü-
zünde bozgunculukla 
değil, onun imarına ön-
derlik yapmakla mükel-
lef kılınmıştır. Toplum-
ların huzur ve sükûneti 
insana emanet edilmiş-

tir: “Allah için hakkı ayağa kaldırarak adaletin 
timsali olun” (8). 

Sözleşmelere sadakatle başlayan sûrenin daha 
sonraki âyetlerinde Allah, toplumlardan alı-
nan taahhütleri insanlığa şahit kılar:

“Ve hatırlayın Allah’ın size olan nimetini ve 
“işittik ve itaat ettik” dediğiniz zaman Allah’a 
kendinizi bağladığınız taahhüdü; Allah’a kar-
şı sorumluluğunuzun bilincinde olun: Kuşku 
yok ki Allah kalplerin içini bilir” (7-11). 

Yine “Allah İsrailoğullarından da kesin taah-
hüt almış ve…” (12). “Biz Nasara’yız diyen-
lerden de kesin taahhüt aldık” (14). Ancak 
“Daha sonra bu kesin taahhütlerini bozduk-
ları için onları rahmetimizden dışladık, kalp-
lerini katılaştırdık“ (13). 

Sözleşmeye sadakatsizlik, rahmetten mahrum 
bırakılarak cezalandırılır. Sadakatsizlik konu-
su etrafında ehl-i kitabın geçmişe ait hataları 

SÛRENİN HEDEFİ, 
ALLAH’IN İNSANLIK 

İÇİN BELİRLEDİĞİ SI-
NIRLARI VE KURALLA-
RI TANIYIP YAŞAYACAK 
TOPLUMLARIN OLUŞ-

TURULMASIDIR. 
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ibret olarak örneklendirilerek, inananlar, ilahi 
yasalara karşı sorumlu oldukları konusunda 
uyarılır. Özellikle hüküm âyetlerinin geçtiği 
yerlerde mü’minler, Allah’a karşı saygılı ol-
maya davet edilir: “De ki: Kötü ve çirkin olan 
şeylerle iyi ve güzel olan şeyler eşdeğerde ola-
maz. Kötünün çokluğu hoşuna gitse bile. O 
halde, ey derin kavrayış sahipleri: Allah’a kar-
şı saygıda kusur etmeyin ki kalıcı mutluluğa 
erebilesiniz!” (100). 35, 57, 88, 93 ve 96’ıncı 
âyetler de bu hususu vurgulamaktadır. 

Allah söz aldığı insana sorumluluğunu ifa ede-
cek imkânlar bahşeder. Bu imkânları Kur’an 
imtihan olarak nitelendirir. Her imtihan insa-
nı cennete yaklaştıran bir fırsattır. İnsan ola-
rak var olmak, harika bir 
imkândır. Kulluk ise bir 
fırsattır. Bu fırsatı ancak so-
rumluluğunun bilincinde 
olanlar değerlendirebilir. 

Sorumluluk bilincinin 
tezahürü, yapmak ya da 
yapmamaktır. ‘Neden yap-
mak?’ sorusu bilinç’e, ‘ne 
yapmak?’ sorusu bilgi’ye, 
‘nasıl yapmak?’ sorusu da 
eylem’e tekabül eder. 

Sûrede anlatılan iki örnek ile sorumluluk bi-
linci çok güzel işlenir: İlki, Âdem’in (as) iki 
oğlunun kurban tercihlerindeki sorumluluk-
larıdır. Habil, Allah’a olan teslimiyetine sade-
ce kurbanını değil canını da şahit kılarak in-
sana sorumluluk bilincini öğretir. Kabil’in ise 
mala olan tutkusunun, şeytan tarafından nasıl 
istismar edilerek tek bir koyuna karşılık nasıl 
aldatıldığı öğretilir (27-31). 

İkinci örnek, İsrailoğulları’nın halkı zorba 
olan şehre karşı sorumluluklarıdır. İsrailoğul-
ları ödülün önündeki zorba halkı bir imtihan 
vesilesi olarak değerlendiremediler. Allah’ın 
onlar için takdir ettiği vaat edilmiş topraklar 
yerine, kendilerine çölü tercih ettiler (20-
26). Oysa Allah, insanı muhatap olduğu or-
tama uygun ve gücünün sınırlarını aşmayan 
imkânlarla sorumluluklar vererek sınar. İnsan 
olarak var oluşumuzun omurgasını sorumlu-

luklarımız temsil eder. Sorumsuzluk hayata 
yük olmaktır. 

Sûrede ehl-i kitaba son fırsat olarak vahyin 
ve peygamberin otoritesini kabullenme hu-
susunda çok net uyarılar yer almaktadır: “Ey 
önceki vahyin takipçileri! Peygambersiz ge-
çen uzun bir fetretin ardından, ‘Bize asla ne 
müjdecilerden biri geldi ne de uyarıcılardan 
biri’ dersiniz diye, uyaran ve müjdeleyen elçi-
miz hakikati açıklamak üzere işte size de gel-
di, zira Allah’ın gücü her şeye yeter” (19). 19, 
46, 47, 66, 69 ve 77’nci âyetler de bu konuya 
değinmektedir. 

Peygamberimiz ve müminler, ehl-i kitap ko-
nusunda toplumsal den-
geyi gözeten, ahlâki kar-
gaşaya sebep olmayacak 

hükümlerle uyarılmakta-
dır. Peygamberimiz özel-
likle peygamberlik vasfını 
koruyarak vahyin emane-
tine sadık kalması husu-
sunda uyarılır (42, 48, 49, 
67). 

Mü’minler ise Allah’ın di-
nine savaş açan hiç kimse 

ile müttefik olmaması konusunda uyarılarak 
(51-57) mü’minlere, “yalnızca Allah, O’nun 
elçisi ve inananlardır sizin müttefikiniz” de-
nir. Bu konuda 48. âyet ile çok dengeli bir ba-
kış açısı kazandırılır: 

“Eğer Allah dileseydi, hepinizi tek bir toplu-
luk yapardı; fakat size emanet ettikleriyle sizi 
sınamak için öyle yapmadı! Topyekûn dönü-
şünüz Allah’adır: İşte o zaman Allah ihtilaf 
ettiğiniz şeyleri size bir bir haber verecektir. 
Herkes insanlığın ortak değerlerinin kaynağı-
nın hakikat olduğunun bilincinde hayırlarda 
yarışmalıdır” (48), günahkârca kötülük ve 
düşmanlıkta değil”(2) mesajı verilir. 

Maide Sûresi, sözleşmelere sadakatin hemen 
ardından söze, hüküm âyetleri ile başlar. 
Sûreyi özel kılan muharremat konusu başta 
olmak üzere birçok hüküm âyeti sûrede yer 
almaktadır. Allah’ın koyduğu bu hükümler 
insanın zihni yapılanmasını oluşturur. Vahiy, 

YİYECEKLERİN DENET-
LENMESİNİN AMACI 
İNSAN BEDENİNE AİT 
KARAKTERİN KORUN-

MASIDIR. ÇÜNKÜ 
İNSANIN YEDİKLERİ 

KARAKTERİNİ VE DAV-
RANIŞLARINI ETKİLER. 
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Maide 
Sûresi

zihnimizin önünü açarak muhatabının karan-
lıkta kalmasını önler. Bu nedenle inanmak, 
öncelikle zihnî aydınlanmadır. Koordinatları 
belirlenmiş, projelendirilmiş bir ömrü insanın 
eline verir. İnsanın hayat konusundaki zihnî 
boşluğu amaçsızlığı ve anlamsızlığı doğurur. 
Nerede ne yapacağını bilerek ilerlemesi, han-
gi davranışın nasıl sonuçlanacağını bilmesi, 
hayatın karmaşasında insanın güvenlik içinde 
olmasını sağlar. Ömür deneme yanılma yo-
luyla zayi edilecek kadar uzun değildir. 

İnsan bu düzeni ve intizamı, varlığa yasa-
lar koyan ve ona mukabil hükümler ileten 
Rahman’a borçludur. Aslında her hüküm, 
şükür secdesi edilecek bir müjde değil de 
bir külfet olarak görülüyorsa, bu bizim hü-
kümlere yüklediğimiz anlamla alâkalıdır. Bu 
hükümleri hayatımızdan 
çıkardığımızda geriye bizi 
ilahi olanla bağlayan ne ka-
lır ki! Hamd olsun bizi ko-
ruyup gözeten Rabb’imize! 

Muharremat, Allah’tan baş-
kası adına kesilenler, kan, 
leş, domuz olmak üzere dört 
madde ile sınırlandırılır. 
Kur’an’da farklı zamanlarda, 
dört ayrı sûrede bu yasaklar 
‘innema: kesinlikle yasak’ 
edatı ile belirtilir. Bu âyetler 
Bakara 2/173, En’am 6/145, Nahl 16/115, 
Maide 5/3. âyetleridir. Sûrede özellikle av 
hayvanları detaylandırılır. 

Yiyeceklerin denetlenmesinin amacı insan be-
denine ait karakterin korunmasıdır. Çünkü 
insanın yedikleri karakterini ve davranışla-
rını etkiler. Bu nedenle vahyin yasakları, in-
sanı maddi manevi kirleteci tüm davranışları 
kapsar. Vahiy yasaklar konusunda insana sö-
zünü, yüreğini, aklını, duygularını, bedenini 
yönetebilecek bir sistem kurar. Bu sistem, zor 
zamanlarda insanın kendi kendisini yönetme-
sini ve kontrol etmesini sağlar. 

Sûrede yasakların sınırlarını belirten çok öz-
gün bir metod öğretilir: “Kendileri için neyin 
helal kılındığını sana soruyorlar. De ki: Temiz 
ve güzel olan her şey size helal kılındı” (4-5, 

87). Eğer bir şeyi Kur’an yasaklamamışsa, te-
miz ve güzel olması helal olması için yeterli-
dir. 

Keza 101 ve 102. âyetlerde insanın zihnini 
iyi yönetmesi istenir ve aklına gelen her şeyi 
sorgulaması, kişinin haddini aşması olarak ni-
telendirilir: 

“Sizden öncekiler bu türden sorular sormuş-
lar, en sonunda hakkı inkâra kadar varmışlar-
dır” (102). 

Sûrede haccın sembollerine değinilerek, özel-
likle ihramlı iken avlanma yasaklanır. Keza, 
insanın iradesini ele geçiren içki, kumar, fal 
okları, kehanette bulunmak vs. yasaklanır. 

Abdest âyeti olarak bilinen 6. âyet suyun ol-
madığı yerde toprağı 
suya alternatif sayarak 
teyemmümü de öğretir. 

Bu bizim için namazın 
hiçbir şekilde vazgeçil-
meyecek, ertelenmeyecek 
kadar önemli olduğunun, 
abdestin ise namaz için 
öncelikle manevi bir ön 
hazırlık olduğunun en 
güzel delilidir. Kur’an’da 
abdest ve teyemmüm 
emirleri Maide Sûresi’nin 
6. ve Nisa Sûresi’nin 43. 

âyetlerinde olmak üzere iki yerde geçer. 

Sûrede toplumun güvenliği açısından hırsız-
lığın cezası (38-39), dilin terbiyesi açısından 
yeminin kefareti (88), keza ihram yasağının 
kefareti de belirtilmiştir (95). Yine sûrede, 
malın aile içi kargaşaya sebep olmaması için 
vasiyet sırasında şahitler bulundurulması ko-
nusunda hükümler vardır. 

Sadakati emreden âyetle başlayan sûre, tüm 
varlığın otoritesinin Allah’a ait olduğunu vur-
gulayarak son bulur: 

“Göklerin, yerin ve içindekilerin hükümranlı-
ğı Allah’a aittir! Zira O her şeyi yapmaya ka-
dirdir.” (Maide 5/120).  

ALLAH SÖZ ALDIĞI 
İNSANA SORUMLU-

LUĞUNU İFA EDECEK 
İMKÂNLAR BAHŞEDER. 
BU İMKÂNLARI KUR’AN 
İMTİHAN OLARAK NİTE-
LENDİRİR. HER İMTİHAN 

İNSANI CENNETE YAK-
LAŞTIRAN BİR FIRSATTIR. 
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Antik gelenek ile modern aklın kesişim nok-
tasında, tahrif olmuş anlayışlar ortasında yaşa-
mak zor. Bu dip akıntı insanı, kâinatı ve eşyayı 
okuma serüveninden uzaklaştırıyor. Yaşanan 
bu kırılma noktasında dini düşüncenin inşasını 
sürdürmek için, Fazlurrahman’ın sarmal okuma 
metodunu siretr’e/sünnet’e de uygulayabiliriz. 
Bu açıdan ahlâkî olarak el-emin vasfını bir şah-
siyeti okuma ve tecrübe etme imkânını yakala-
mak için bu kaçınılmaz bir gerekliliktir. 

Evet, siret okumak bir yol haritası edinmek de-
mektir. 

Allah’ın, insanlığa inzâl ettiği son hidayet kay-
nağı Kur’an-ı Kerim, bu temel ölçünün kavran-
ması ve uygulanmasında örnek alınması gereken 
son elçi ise kendisine hikmet ihsan edilen Hz. 
Muhammed’dir. Son zamanlarda kaleme alınan 
ve bu noktaya vurgu yapan siret metodolojisi ki-
taplarında şu ortak husus dikkati çekmektedir: 

Müjdeleyici ve uyarıcı olan peygamberlerin ken-
dilerinin de müjdelenmesi ve uyarılması hususu 
ve onlarla insaniyet düzleminde bağ kurması. 
Bununla hedeflenen peygamberleri indirgemek/
yüceltmek değil, yanlış algıları tashih etme has-
sasiyetidir; kurucu akıl ile tutucu akıl arasındaki 
farkındalığı açığa çıkarmaktır. 

Bu sayımızda mevzu bahis ettiğimiz kitap bu 
minval üzere kaleme alınan “Hz. Muhammed’i 
Doğru Anlamak” adlı eser. Prof.Dr. İbrahim 
Sarmış’ın “Allah’ı Doğru Anlamak”, “Kur’an’ı 
Doğru Anlamak”, “Hz. Muhammed’i Doğru 

ALİ KOÇAK

K İ T A P L I Ğ IK U R ’ A N

P r o f. D r.  İ B R A H İ M  S A R M I Ş

Hz. Muhammed’i Doğru Anlamak

MÜSLÜMANLAR BİR ANLAM 
KURUMU OLAN VAHİYDEN VE 
BİR YÖNTEM KURUMU OLAN 
SÜNNETTEN UZAKLAŞTIKÇA 
İTİKADÎ, SİYASÎ, SOSYAL, 
KÜLTÜREL, AHLAKÎ 
PROBLEMLERE SAPLANDILAR. 
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ALİ KOÇAK

Anlamak” şeklinde üç katmanlı öngördüğü 
çalışmasının ilk bölümü olarak neşredilen 
elimizdeki bu kitap; Hz. Peygamber etrafın-
da tarih içinde kurgulanan söylemlerin ve 
Kur’an’ın konu etmediği uygulamaların din-
deki konumuna açıklık getiriyor. Bir bakıma, 
Hz. Muhammed’i Doğru Anlamak, doğru bir 
Allah ve Kur’an algısının girizgâhı olarak kale-
me alınmış. Kitap boyunca, peygambere yük-
lenen veya münezzeh tutulan vasıflar, Kur’an 
ve sünnete irca edilmektedir. 

Yazar, Hz. Muhammed’i Doğru Anlamak kita-
bının önsözünde dinin bütüncül yapısını bozan 
üç sapmanın söz konusu olabileceği tesbitin-
de bulunuyor. Yanlış anlamaların mihengini 
teşkil eden bu sapmaların birincisi, siyasal bir 
boşluk oluşturan yöneti-
min yapısı ile ilgili siyasî 
sapma; ikincisi, İslâm’ın 
bütünlüğü bozan teolojik 
sapma; üçüncüsü ise züh-
dün akışında bir kırılma 
oluşturan tasavvufî sap-
ma olarak tesbit ediliyor. 
Haliyle kitap boyunca bu 
sapmaların her birinin Hz. 
Peygamber’in misyonunda 
ve insanların peygamber 
algısında nedenli bir kırıl-
ma oluşturduğuna dikkat çekiyor. 

Sarmış, Peygamber Efendimiz’in şahsiyeti, me-
sajı, örnekliği etrafında yanlış anlaşılan ya da 
yorumlanan konuları yirmi ana başlık altında 
ele alıyor. Bu başlıkların bazıları şöyle:

Hz. Muhammed’in peygamber seçilme süre-
ci ve ortamı, çocuk iken göğsünün yarılması, 
peygamberlik mührü, rahip Bahira olayı, salât 
ve selam okumak, insan peygamber anlayışı, 
zikreden ve unutabilen peygamber, şükreden 
ve yanılabilen peygamber, halkın dili ile ko-
nuşan peygamber, Allah tarafından uyarılan, 
korunan ve yönlendirilen peygamber (Mekke 
ve Medine’deki birçok örnek olay), günah ve 
büyü ile karşılaşabilen peygamber, başkala-

rı gibi gaybı/meçhulü bilemeyen peygamber, 
izlenmesi ve itaat edilmesi Allah’ın emri olan 
peygamber, ümmî olan peygamber (ümmî 
kavramı Kur’an ve Sünnet çerçevesinde çok 
geniş olarak ele alınmış), büyük ahlâk sahi-
bi peygamber, güzel örnek olan peygamber, 
Kur’an’dan başka mucizesi olmayan peygam-
ber, hem nebi hem rasul peygamber, (Nur-ı 
Muhammedî, Hakikat-i Muhammediyye gibi 
Sufî algılar), son peygamber (Rasûl ve Nebî 
kavramlarının analizi)... 

Evet, Hz. Muhammed, iki büyük imparatorluk 
arasında paylaşılan bir coğrafyada, tahrif edil-
miş iki büyük dinî söylemin yanıbaşında doğdu 
ve burada risalet görevini ifa etti. Peygamber-
liğinin örnekliği ve fonksiyonu ilk dönemler-

de âyetlerin rehberliğinde 
anlaşılırken, tarihî süreç 
içinde ona duyulan sevgi-

nin abartılması sonucunda 
üretilmiş bir takım beşerî 
değerler devreye girmeye 
ve hakkında farklı tartış-
malar yapılmaya başlan-
dı. Risaletin daha geniş 
coğrafyaya yayılmasıyla 
birlikte, peygambere atfe-
dilen vasıfların ekseriyeti 
İsrailiyyat ve Mesihiyyat 

kültünün tezahürü oldu. Bu sürecin hemen 
akabinde Hind ve Yunan tecrübesiyle yüz-
leşen müslümanların düşüncelerine sirayet 
eden panteist ve paganist söylemler de bu 
algının tahrif olmasını hızlandırdı, insanların 
tasavvurunda -hayatın dışında kalan- yeni bir 
model oluştu. Oysa Peygamberimiz aracılığıy-
la tebliğ edilen vahyi en iyi anlayan, Kur’an’ın 
hayata tatbik edilmesinin en ideal modeli Hz. 
Muhammed idi. 

Bütün bunları irdeleyen yazar, gaybı bilip bil-
mediği gibi günümüzde de halen Müslüman 
çoğunluğun itikad mevzusu yaptığı zannî 
konularla birlikte, rivayet kaynaklarında Hz. 
Peygamber’in tecrübe ettiği ya da değindiği 
iddia edilen konularda da Kur’an’ın yaklaşım-

BİZE DÜŞEN MARUF 
VE MEŞRU BİR ALGI 

ETRAFINDA PEYGAM-
BER EFENDİMİZ’E İT-

TİBA ETMEK VE ONUN 
ELÇİ KILINDIĞI ME-

SAJA TABİİYETİMİZDE 
TUTARLI OLMAKTIR. 
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larına ve rivayetlerin sıhhatine ilişkin tahliller-
de bulunuyor. 

Aşırı yüceltilmesi ve kişiliği etrafında mitolojik 
ağların örülmesi gibi yollarla Hz. Peygamber’in 
bilerek veya bilmeyerek insanlardan koparıldı-
ğına, böylece beşer üstü bir konuma çıkarıl-
dığına dikkat çeken yazar; Hz. Üzeyir ve Hz. 
İsa örneklerinde görülen bu kırılmanın, İslam 
düşünce geleneğinde birçok ekole sirayet et-
tiğine de vurgu yapıyor. Muharref yüceltme 
psikolojisi içinde üretilen kutsama biçimindeki 
sapmaları birçoğunu aktaran yazar, aynı has-
sasiyetle modern dönemlerde karşımıza çıkan 
vahyi rasyonalize ederek Hz. Muhammed’in 
konumu hakkında oluşturulan indirgeme bi-
çimlerine de göndermeler yapıyor. 

Ümmetin bütünlüğünden kopan birçok grubun 
çözülüş sürecini peygamber anlayışının bozul-
ması sürecine bağlayan yazar, kitap boyunca 
yer yer bu yanlış anlamaları, aktarmaları, kı-
rılgan düşünceleri asırlardan asırlara taşıyan 
müktesebata da değiniyor. 

Kur’an merkezli bir peygamber anlayışını oluş-
turmaya, daha doğru bir ifadeyle vahyî olanın 
üzerindeki örtüleri kaldırmaya çalışan Sarmış, 
ümmîlik konusunu da ayrıntılı bir şekilde irde-
liyor. Tarih içerisinde oluşturulmuş anlayışlarla 
birlikte, mucize, Nur-ı Muhammedî, Hakikat-i 
Muhammediyye, Vahdet-i Vücud gibi konula-
ra da değinen Sarmış, bu konulara ilişkin ta-
mamlayıcı pek çok hususa kitapta yer veriyor. 

Sarmış, mezhebî, felsefî, siyasî tartışmalarla 
üretilmiş değerlere değil; vahyî ölçülere da-
yanan bir rasul/nebi algısını ortaya koymaya 
çalışıyor. Bunu yaparken de rivayet disiplinle-
rinde Hz. Muhammed hakkında oluşturulmuş 
muharref kültürü ve algıları Kur’an ışığında 
yeniden okumaya tabi tutuyor. 

Müslümanlar bir anlam kurumu olan vahiyden 
ve bir yöntem kurumu olan sünnetten uzak-
laştıkça itikadî, siyasî, sosyal, kültürel, ahlakî 
problemlere saplandılar. İşte İbrahim Sarmış’ın 
bu çalışması da, bu problemlerin çıkış nokta-

larına, gelişim seyrine ve çözüm metotlarına 
dikkat çekiyor. Kitap boyunca Kur’an eksenli 
bir insan ve kul Hz. Muhammed portresinin/
telâkisinin yeniden inşası için -yanlış anlaşı-
lan konuların doğrusuna dikkat çekilerek- bir 
perspektif ortaya konuluyor... 

Anlıyoruz ki bütün peygamberlerin ortaya 
koyduğu örneklikler ve yaşadıkları sıkıntılar in-
sanlığa gönderilen Peygamber Efendimiz için 
de geçerlidir. Bu durum karşısında bize düşen 
maruf ve meşru bir algı etrafında Peygamber 
Efendimiz’e ittiba etmek ve onun elçi kılındığı 
mesaja tabiiyetimizde tutarlı olmaktır. 

Sözün özü, elimizdeki kitap Peygamber’in ge-
tirdiği mesaj ve ortaya koyduğu örneklik or-
tada iken, yüceltme/ifrat ve indirgeme/tefrit 
gibi tutumlardan arındırılmış, vahye muvafık 
bir peygamber anlayışını idrake söyletiyor. 

Prof.Dr. İbrahim Sarmış, Konya’da Selçuk Üni-
versitesi İlahiyat Fakültesi’nde Arap Dili ve 
Edebiyatı öğretim üyesi iken 28 Şubat süre-
cinde fakülteden uzaklaştırılan bir akademis-
yen. Sarmış, Teorik ve Pratik Açıdan Tasavvuf 
ve İslam, Bir Edebiyatçı Olarak Seyyid Kutup, 
Hz. İsa ve Mesih İnancı gibi eserlere imza at-
mış ve çok sayıda kitabı Arapça’dan Türkçe’ye 
çevirmiş bir ilim ve fikir adamı. 

Uzun bir ilmi çalışmanın ürünü olan bu eserin 
birçok kitap, dergi ve makaleye konu olmuş hu-
susları tek kapak altında ele alması okuyucuya 
büyük kolaylık sağlıyor. Yayınlandığı günden 
beri yoğun bir alaka gören ve ‘ana konularıyla 
siret’ sadedinde bir metodoloji niteliği taşıyan 
eser, Düşün Yayınları arasından çıktı. 

Peygamber perspektifinin safiyetine vurgu ya-
pan Hz. Muhammed’i Doğru Anlamak kitabı, 
bu konularda çalışma yapacak araştırmacılara 
zengin malzemeler sunuyor.  
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Şiir / 
Muhammed

İnsanlık güzeline
Ey “kalk ve korkut” emriyle tevhide çağıran
Sabır ve namazla Rabb’inden kuvvet alan
İyinin güzelin mayası oldun yeryüzü toprağında
Yasirler Bilaller doldu Mekke’de direniş saflarına
Doğdun cahiliyenin en kabarık anında
Seninle diriliş suyu yürüdü dünyanın damarlarına
Geldin şaraplar döküldü kadehler kırıldı
Yırtıldı lügatler değişti kelimelerin anlamı
Mümin gönüllere taptaze ümit oldun
Bir dünya batırıp yeni bir dünya doğurdun
Ey örtülere bürünen ayağa kaldırdın iyilikleri
Gün doğuyor çağır bütün sürgün kimlikleri
Daralan göğüsler seninle inşirah buldu
Zulümata gömülen dünya senin nurunla doldu
Vahyin tohumunu ektin kalplere
Maveradan gül muştuları sundun yüreklere 
İnsanlık diriliş devriminde O’nu bekledi
Elinde tevhidin baltasıyla tüm putları devireli
Lailahe İllallah alevi sardı bedenini
Zulmü yere serip kaldırdın adaleti
Seninle anlam buldu ölüm ve yaşamak
Bütün dillerde sen, gaye seni anmak 
Post başında oturup hep söz söylemedin
Sadece rahmet değil kılıç peygamberiydin
Ordunun en önünde zırhını giymiş komutandın
Bedir, Uhud, Hendek’ten önce Taif’te taşlanandın
Taşlanmak da bir sünnetti insanlara ağır geldi
Ne yazık ki anlatılmamıştı Kur’an’ın Muhammed’i
Yürüyen Kur’an değil sanki bir melektin
Öyle uçurdular ki seni buharlaşıp gitmiştin

Demiştin ki ‘Beni yüceltmeyin, ben de sizin gibi biriyim’
Taşların içinde sadece bir elmas gibiyim
Senin aşkın kalbimde alev alev yükselir
Hediye getirdiğin namaz ümmeti miraca yükseltir
Ey Rasul hicretin bir medeniyet doğurdu
Nice vahşiler seni tanıdıkça adil oldu
Senden habersiz gönüllerin zindandan farkı yok 
Seni örnek almayanlarda edep yok ahlak yok
Ya Muhammed sensizlikten kırıldı bir ümmet 
Kardeşler birbirine düştü kalbimiz mahzun, yok oldu merhamet
Gönlüm kırık, yaralı bir ceylan gibiyim
Sana hayran, sana âşık deli divaneyim
Veyl bize günlerimiz gafletle geçiyor
Ahlâkını ahlâk edinmeyen ümmetin dünyevileşiyor.

Muhammed
B Ü N Y A M İ N  D O Ğ R U E RŞ İ İ R



BİLGİSAYAR LABORATUARI HAYIRLI OLSUN

F ilistin’e özgürlük konvoyu ile birlikte Gazze’ye giden Yardımeli 
heyeti, Gazze halkı tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Yar-
dımeli heyetimiz, yürek coğrafyamızın kanı dinmeyen en hazin 

yaralarından biri olan Gazze’de,  zorluklar içerisinde yaşamaya çalışan 
kardeş ailelerimizi ziyaret ederek sizlerin selamlarını götürdü. 

Bilindiği gibi, Gazze İslam Üniversitesi 28 Aralık 2008´de İsrail güç-
lerince hava saldırısına uğramıştı. Bu saldırıda üniversite binaları ve 
laboratuarları ciddi şekilde zarar görmüştü. Geçen yılki saldırılarda 
yerle bir edilen Gazze İslam Üniversitesi Bilgisayar Laboratuarı, der-
neğimiz tarafından yeniden düzenlenerek yeni bilgisayarlarla dona-
tıldı. Gazze’ye giden Yardımeli heyeti, Gazze İslam Üniversitesi’ni de 
ziyaret ederek, yeni bilgisayar laboratuarının açılış törenine katıldı. 
Törende, İslam Üniversitesi’ndeki kardeş ailelerimiz başta olmak üze-
re,  Üniversite’nin Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal el-Hudari de hazır 
bulundu. Düzenlenen panelde, Mustafa İslamoğlu hocamız, Dernek 
başkanımız Dr. Sadık Danışman ve dernek heyetimiz, öğrencilerle soh-
bet ederek saldırılardan önceki ambargoyla başlayıp halen devam eden 
problemleri dinlediler. Törende bir konuşma yapan Gazze İslam Üni-
versitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal el-Hudari, Kardeş aile pro-
jesinin önemine vurgu yaparak, gösterdiğimiz ilgi ve alakadan dolayı 
derneğimize şükranlarını iletti. 

GAZZE OFİSİMİZ YENİ BİNASINA TAŞINDI
Yardımeli, kardeş aile çalışmalarını daha sistemli bir şekilde yürüte-
bilmek amacıyla, Filistin-Gazze Hükümeti Sosyal İşler Bakanlığı ile 
işbirliği içerisinde geçen yıl Gazze ofisini açmıştı. İsrail’in Gazze’ye 
yönelik başlattığı amansız saldırıların ilk günlerinden beri, İstanbul-
Kahire-Rafah-Gazze arasında oluşturduğu koridor ile bölgede yardım 
çalışmalarına ara vermeden devam eden Yardımeli, Filistin Hükümeti 
ve çeşitli belediyelerle birlikte Kardeş Aile ve diğer yardım çalışma-
larını çok hızlı ve güvenli bir şekilde bu ofisten yürütüyordu. Hizmet 
götürülecek insan potansiyelinin fazlalığı nedeniyle mevcut ofisimiz 
ihtiyacımızı karşılayamaz hale gelince Yardımeli ofisi, Gazze’deki yeni 
yerine taşındı ve açılışı 08. 01. 2010 tarihinde dualar eşliğinde bü-
yük bir katılımla gerçekleştirildi. Açılışa derneğimizin Gazze’de birlikte 
çalıştığı kurumların üst düzey yetkilileri ve büyük bir halk topluluğu 
katıldı. Arap basını ve Gazze’deki yerel basın kuruluşları yeni ofisimizin 
açılış törenine büyük ilgi gösterdi. 

Bir süredir Gazze’de projelerimizle ilgili yoğun çalışmalar yürüten ve 
kardeş aileleri evlerinde ziyaret eden derneğimiz genel koordinatörü 
Osman İlhan, Gazze Üniversitesi’nin yönetim kurulu başkanı Cemal 
el-Hudari ve Gazze Sosyal İşler Bakanı Ahmed el-Kurd açılışta birer 
konuşma yaptılar. Konuşmalarda Gazze’nin direnişine büyük katkıda 
bulunan Kardeş Aile projesinden övgü ve şükranla bahsedildi. 

Filistin Sosyal İşleri Bakanı Ahmed el-Kurd, yaptığı konuşmada 
“Yardımeli’ne çabalarından dolayı tebriklerimizi sunuyoruz.  Filistin ile 
Türkiye arasında gerçek bir köprü oluşturuldu. Filistin ve Türkiye halk-
larına kutlu olsun.” dedi. 


