


BAŞLARKEN

Hamdolsun, insanı siretini ve yeryüzünü imar edebilme liyakatiyle donatan Rabbimize,

Salât olsun, ahlaklı bir hayatın en güzel numunesini insanlığa gösteren Sevgili Efendimiz’e,

Selam olsun, ehl-i beyti ve ashabı başta olmak üzere onun temiz izinden giden müminlere...

Hayatın vahiyle inşasına mütevazı bir katkı yapabilme gayretiyle yedi yıldır iki ayda bir yayınladı-
ğımız Kur’ani Hayat dergimizin 34. sayısında, ‘Kutlu Doğum’ etkinliklerine denk gelmesi münase-
betiyle, Kur’an merkezli bir siyer (siret) anlayışının nasıl inşa edilebileceğini ele aldık. 

Mustafa İslâmoğlu hocamızın kaleme aldığı başyazıda vahiy merkezli bir siyer tasavvurunun nasıl 
inşa edilebileceği, eğri örneklere de işaret edilerek anlatılıyor. Mehmet Azimli yıllarca ilmi ve fikri 
üretim yaptığı siyer alanının nasıl yeniden inşa edilmesi gerektiğine kuvvetli bir ışık tutuyor. İlk 
kez dergimizde konuk ettiğimiz Adnan Demircan, Kur’an ile siyer arasındaki sağlam ilişkiyi cesur 
ve özgün bir dille değerlendiriyor. Mehmet Deri ile Bünyamin Doğruer de bu sayıda Kur’an ile 
siyer arasındaki bağı ele alan çalışmalarıyla katkı yapıyor.  

Mahmut Çınar Hz.Peygamber’i tanıma ilmi olarak siyeri, İbrahim Sarmış siyer kitaplarının güveni-
lirliğini ve Hz.Muhammed’in gerçek kimliğini, Z.Şeyma Arslan siyer eğitiminde görselliğin önemi-
ni, Talip Akbaş ‘Kutlu Doğum’ etkinliklerinin tarihten günümüze uzanan serüvenini kaleme aldı 
bu sayıda. 

Söyleşi köşemizde iki ayrı sohbete yer verdik. Muharrem Baykul ‘Siyeri Farklı Okumak’ eserini 
yazan Mehmet Azimli ile ilmi bir söyleşi gerçekleştirdi. Uygulamayı da ihmal etmemek için Rama-
zan ve Davut Yetkin kardeşlerin siyer ve tebliğ çalışmaları üzerine de ayrı bir sohbet gerçekleştirdi. 

Ayten Durmuş siyeri bir insan-ı kâmil olma yöntemi olarak, Cevdet Işık yürünecek geniş ve aydın-
lık bir yol olarak, Mustafa Demir ise Allah Rasulü’ne sunulan tuzak bir teklif odağında ele alıyor. 
Hüseyin Kerim Ece selam, esenlik dolu bir hayatı, Yunus Yağız modern zamanlarda bir helaki 
belirli ayetler etrafında eleştiri ve deneme tadında anlatıyor.  

Aşkın K. Taştan sayının konusuna muvafık bir hikâye ile katkı yaptı bu sayımıza. Her zamanki gibi 
Hasan Aycın’ın çizgisini kapak edinen irfan köşesinde Kadir Canatan bu kez ‘Yusuf/güzellik sim-
gesi’ni yazdı. Fatih Okumuş İslami hareketin yaşadığı krizi hükümet-cemaat çatışması üzerinden 
değerlendirdi. 

Hamdi Kalyoncu’nun okumanın beyni koruduğunu anlatan yazısından sonra daha çok okuya-
cağınızı umut ederek Kitaplık köşemizde Ali Koçak, sizler için siyer alanında mutlaka okumanız 
gereken kitapları seçip kısa kısa tanıttı. Siyer konulu 34. sayımızı Fatih Okumuş’un birisi Ahmet 
Matar’dan uyarlama iki şiiriyle noktalıyoruz. 

Muhterem dostlar, Temmuz 2008-Mart 2014 arasını kapsayan 34 sayının tamamını takım halinde 
temin etmek için merkez ofisimizle irtibata geçip sipariş vererek, yedi yıllık birikimden sürekli 
istifade etme imkânı bulabilirsiniz. 

Sevgili Kur’ani Hayat dostları, tüm sayıların pdf nüshalarına kolayca erişebilmek için www.kurani-
hayat.com adresinden elektronik nüsha aboneliğinizi de gerçekleştirebilir ya da merkez ofisimiz-
den tüm sayılarımızın ve detaylı fihristimizin yüklendiği flaş disklerden temin edebilirsiniz.  

Aboneliğinizi yenileyerek, yeni aboneler bularak, dergimizi okuyarak ve okutarak, yazı göndererek 
desteklerinizi sürdürmenizi bekliyoruz. Dergimizin yeni formatına ilişkin kanaatlerinizi bizimle 
paylaşırsanız müteşekkir kalırız. Mayıs başında çıkacak yeni sayımızda buluşana kadar Allah’a 
emanet olunuz.

http://www.kuranihayat.com
http://www.kuranihayat.com
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KİTLELERİ, İÇİNDE 
ALLAH VE PEYGAMBER 
GEÇEN HURAFELERLE 

EFSUNLUYORLAR. 
DİNSEL GÖRÜNÜMLÜ 

AKSESUARLARLA 
BİR MEDYUM GİBİ 

HİPNOTİZE EDİYORLAR.

Mustafa İSLÂMOĞLU

SİYER TASAVVURUMUZ

Efsaneyi siyer yerine ikame etmek

Geçenlerde ziyarete gelen emekli albay 
bir dostum anlattı. İç Anadolu vilayet-

lerinden biri olan memleketinde insanlara 
“neden Müslümansınız?” diye sorulduğun-
da, şöyle derlermiş: “Boynumu kılıçtan, 
malımı haraçtan kurtarmak için müslüman 
oldum.”

Bilmem bundan dolayı mıdır, müslüman-
lığımız bir türlü hastalıktan kurtulamadı. 
Müslüman olduğunu söyleyenlere sorasım 
gelir: “Ciddi misin?” Geniş kitlelerin diniyle 
ilişkileri ciddi anlamda sorunlar içeriyor. Her 
şeyin kalitesi artıyor. Doğrudur. Toplumdaki 
dindarlık görünümü de artıyor. Fakat dindar 
olmakla, dindar görünmek aynı şey değil. 
Dindar görünenlerin sayısında belirgin bir 
artış olduğundan kuşkum yok. Fakat dindar 
olmak isteyenlerde ciddi bir azalma oldu-
ğundan da kuşkum yok. 

Her şey “olmak” ile “görünmek” arasın-
daki ayrımda gizli. Müslüman olmak ayrı 
şey, müslüman görünmek ayrı şey. Dürüst 
olmak ayrı şey, dürüst görünmek ayrı şey. 
Temiz olmak ayrı şey, temiz görünmek ayrı 
şey. Müslüman olmanın şartları, müslüman 
görünmenin şartlarıyla aynı değil. Dürüst 
olmak ahlakidir. Dürüst olmayı önemseme-
diği halde dürüst görünmeye çalışmak ise 
ahlaksızlıktır. Temiz olanlar halının altını da 
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süpürürler. Temiz görünenler halının altına 
süpürürler. Yani temiz görünenler, gerçekte 
pis ve pasaklıdırlar.

Toplumumuzun dindar görüntüsünün üze-
rini kazıdığınızda, altından bambaşka bir 
şey çıkıyor. Bu hakikati görüp de uyarma-
sı gerekenlerin çoğunda tık yok. Zira onlar 
toplumun iman nöbetini tutmak için nöbetçi 
kulesine çıktıkları halde, nöbette uyumakla 
kalmayıp milleti de uyutmaya çabalayanlar 
zümresine giriyor. Yangını gördükleri hal-
de yangını haber vermek için var güçleriyle 
haykıracakları yerde, topluma ninni söylü-
yorlar. Bunun karşılığında ya güç ve nüfuz 
devşiriyorlar, ya maddi veya manevi menfa-
at elde ediyorlar. Bu tipler toplumu ‘kutsal’ 
soslu masallarla, efsanelerle, uçtu kaçtı hikâ-
yeleriyle avutuyorlar. İmanları manevi uyuş-
turucularla uyuşturuyorlar. Kitleleri, içinde 
Allah ve Peygamber geçen hurafelerle efsun-
luyorlar. Başlarına ve sırtlarına geçirdikleri 
dinsel görünümlü aksesuarlarla bir medyum 
gibi hipnotize ediyorlar. Görüntülü medyayı 
da kullanarak kitlesel uyutma şebekesi gibi 
çalışıyorlar.

Bütün bunları yaparken en çok kullanılan 
dini malzeme hiç şüpheniz olmasın ki siyer 
malzemesi.

Siyer’in tekili olan Sîra ya da Siret, terim ola-
rak Peygamberimizin hayatını ele alan ilim 
dalına verilen isim. Mümkün olsa da, İslam 
ümmetinin siyer malumatını bir “yalan tes-
tine” tabi tutsak, sizce sonuç ne çıkardı der-
siniz? Biliyorum, aklı başında herkes, çıka-
cak sonucun hiç de iç açıcı olmayacağında 
müttefiktir. Yani, dillerde Peygamber diye 
anlatılan efsanevi kişi ile Peygamberimizin 
gerçek şahsiyeti arasında büyük bir uçuru-
mun olduğu görülecektir. Yani mi? Yanisi 
şu: Kitlelere anlatılan ve kitlelerin birbirine 
anlattığı Peygamber ile Allah’ın insanlığa elçi 
olarak seçip yolladığı Rasulullah Muham-
med arasında dağlar kadar fark var.

Derseniz ki, müslüman yığınlar Peygambe-
rini sevmiyor mu? Elbette seviyor. O halde 
insan sevdiğine böyle yapar mı? Derim ki: 
Hıristiyanlar sevdikleri İsa’ya ne yaptılar, 
görmüyor musunuz? Tüm putları yontan 
çelik kalemlerin üzerinde zehirli sevginin izi 
vardır. Onun için Sevgili Peygamberimiz ta o 
günden tüm ümmetini uyardı: 

“Beni Hıristiyanların Meryem oğlu İsa’yı 
yücelttikleri gibi yüceltmeyin. Ben yalnız-
ca bir kulum. Benim için şöyle deyin: O 
Allah’ın kulu ve elçisidir.” (Buhari, Enbiya, 
64:48).

Allah Rasulü ümmetini neye karşı uyardıysa, 
ümmeti o şeyden kaçacağına o şeye koşu-
yor. Hakikisinin yerine üretilmiş, muhayyel 
ve mutasavver bir peygamber imajı yerleş-
tiriyor. Gerçeğini örnek alması gerekirken, 
sahtesini imal edip ona övgüden rüşvet veri-
yor. Bu, gerçek katilin yerine, bir masumu 
suçlu ilan edip asmaya benziyor. Bu durum-
da sadece bir mazlumun kanına girilmekle 
yetinilmiyor, aynı zamanda gerçek katil de 
ödüllendirilmiş oluyor. Müslüman kitleler 
üretilen sahte imajı peygamber sanmak-
la yetinmiyorlar. Bir de gerçek Peygamber’i 
hiç aramayarak, ondan mahrum kalmış olu-
yorlar. Tabii, bu arada sahtesini gerçeğinin 
yerine koyan sahtekârları da ödüllendirmiş 
oluyorlar.

Üç Muhammed vesilesiyle öğrendiklerim

Bu fakir, bir siyer eleştirisi olan, aynı zaman-
da bir siyer felsefesi barındıran eserini, 
canından aziz bildiği Rasul’e bir ‘salât’ olsun 
diye, bundan 15 yıl önce kaleme almıştı: Üç 
Muhammed / İki Tasavvur Bir Gerçek. İtiraf 

TÜM PUTLARI YONTAN 

ÇELİK KALEMLERİN 

ÜZERİNDE ZEHİRLİ 

SEVGİNİN İZİ VARDIR.

MUSTAFA
İSLÂMOĞLU

Siyer
Tasavvurumuz
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ediyorum, Üç Muhammed başlığı kışkırtı-
cı bir başlıktı. Zaten bunu da kasten tercih 
ettim ki, insanları tahrik etsin de gerçeğin 
peşine düşsünler diye.

‘Üç Muhammed’in yayınlanmasını takip 
eden 15 yıllık süreçte bu esere verilen tepki-
ler üzerinden, bu ülkede Sevgili Peygambe-
rimizin misyonunu, tarih boyunca üretilmiş 
sahte imaj marifetiyle kirletenlerin ve katle-
denlerin gerçekte neyin peşinde olduklarını 
bir kez daha görme fırsatı buldum.

“Kur’an okumayın, ilmihal okuyun” diye-
cek kadar kendinden geçmiş bir taklitperest, 
Üç Muhammed üzerinden fakire savaş açtı. 
Aslında Kur’an’ın yetersizliği saplantısının 
peşine düşmüş bu zavallı taklitperestin derdi 
Kur’an’la idi. Fakat Kur’an’a karşı doğrudan 
savaşamayanlar, daha zekice bir yola başvur-
dular: Kur’an uğruna mücadele edenlerle 
savaşmak… Bu taklitperest hiçbir ahlaki sınır 
tanımadan itibarsızlaştırma kampanyası baş-
lattı. Her satırın altında buram buram haset, 
kıskançlık ve kin kokuyordu. Yaptığını eleş-
tiri zannediyordu zavallı. Arkasından pusuya 
yatmış çömezleri koroya katıldılar. Arkasın-
dan zikir çekmeyi esrar çekmekle karıştıran 
tulumbacı takımı Bremen mızıkacıları korosu-
na katıldılar. Demediğimiz sözleri uydurdular. 
Yazmadıklarımızla yaftaladılar. Tezviratın ve 
ahlaksızlığın her türünü reva gördüler.

İşin çivisi çıkmıştı. Karalama, iftira, uydur-
ma, tahrifle, dalaletle, küfürle suçlama… 
Uzun bir zaman önce Vahhabi ilan etmiş-
lerdi. Bir ara Selefi ilan ettiler. Şimdi moda 
Şii ilan etmek. Suçluydum: Şia’yı tekfir 
etmiyor, Sünni ve Şii holiganlığına prim 
vermiyordum. Hele mezhepçiliği semti-
me bastırmıyordum. Dahası Peygamber’in 
melek olmadığında, insan olduğunda ısrar 
ediyordum. Üç Muhammed’te onun büyük 
abdestini tahir (şer’an temiz) ilan edenleri 
akletmeye ve insafa davet ediyordum. (Daha 
sonra birilerinin yere göğe sığdıramadığı 
Selefi bir hadis allamesi, kadim rekoru egale 
ederek, Allah Rasulü’nün gaitasının yenebi-
leceğini söyleyecek kadar tozutacaktır.) Üç 
Muhammed’in üç bölümünden ikincisini 
Hint Kur’an’cılık Akımı’na ayırmış, hık-mık 
etmeden kıyasıya eleştirmiştim. Eleştirmen 
görünümlü malumlar, bu bölümün üzeri-
ni itina ile ve ahlaksızca örtecektir. Benim 
“Sünnet düşmanı” ilan edilmem için bu 
kadar hokkabazlık yapılmak zorundaydı. 

İnanın hep tebessümle seyrettim. Biliyordum 
sonunda hakikatin kazanacağını. Nitekim 
öyle de oldu. Üç Muhammed yazarını itibar-
sızlaştırmaya çalışanların dilinin altındaki 
bakla çıkınca, düpedüz mezhep holiganlığı 
yaptıkları anlaşıldı. Esasen dertleri mezhep 
de değildi. Geleneğin kalın duvarının dibine 
saklanıp, o duvardan söktükleri taşları bizim 
gibi geleneğe eleştirel bakan ehl-i temyize 
atıyorlardı. Niyetleri şuydu: Biz bu tezvi-
rat ehlinin attığı taşlara karşılık verecektik. 
Onlar da bizi gösterip, “Bakın, geleneği taş-
lıyor!” diye gammazlayacaklar ve parsayı 
toplayacaklardı. Olmadı. Kurdukları tuzağa 
kendileri düştüler. Atmak için avuçladıkları 
pislikler ellerinde kaldı. Suçüstü yakalandı-
lar. Foyaları ortaya çıktı. Akılları sıra gelenek 
duvarının sayesinde sayeban olacaklardı. 
Rivayet satıp, itibar satın alacaklardı. Taklit 
pazarının parsasını toplayacaklardı.

SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZİN 

MİSYONUNU, TARİH 

BOYUNCA ÜRETİLMİŞ 

SAHTE İMAJ MARİFETİYLE 

KİRLETENLERİN VE 

KATLEDENLERİN 

GERÇEKTE NEYİN PEŞİNDE 

OLDUKLARINI GÖRDÜM.
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Soranlara diyordum ki: Her nimetin sırtın-
dan geçinen bir haşere vardır. Fasulyenin, 
bezelyenin, bamyanın, buğdayın… Ben 
yazacağım, onlar pusuya yatıp yazdığımı 
karalayacaklar. Bu arada kendilerine de bir 
yer edinecekler. Kavanoz dipli dünya böyle 
bir yer. Bu tufeylilerin de bir ömrü var. 

Rabbim haklı çıkardı. Şu son dönemde o 
kadar çok Üç Muhammed okuru ile karşı-
laşıyorum ki, şaşırıyorum. Şaşkınlığımın 
sebebi okur patlaması değil. Asıl şaşkınlı-
ğım helallik dileyenlerdeki patlama. Çoğu, 
bir zamanlar uydurulan din bezirgânlarının 
karalama tuzağına düşmüş kişiler imiş. Kimi 
Üç Muhammed’in ismine bakmış okuma-
mış. Kimi karalama kampanyasına kanmış 
okumamış... Adına bakıp yırtanlar bile var. 
Ama aldatma da bir yere kadar. Sabredip de 
Üç Muhammed’i bitirenlerden oluşmuş bir 
gurup kitabın üçüncü bölümünü meccanen 
basıp dağıtma izni istedi, ben de verdim. 
Bunların hepsi eski Üç Muhammed düşman-
larından oluşuyor. 

Ey emekleri zayi etmeyen Rabbim! Sen nele-
re kadirsin!

Eleştirel siyer okumalarındaki patlama

Son günlerdeki bu eleştirel siyer okumala-
rındaki patlamanın sebeplerini merak ettim. 
Sonunda ulaştığım kanaat şu oldu: Aklet-
mediği için Allah’ın pisliğe mahkûm ettik-
leri müstesna (Yunus 100), birazcık akleden 
kimseler televizyonlarda anlatılan vıcık vıcık 
efsaneleştirme furyasından ciddi oranda 
rahatsızlar. Buna stadyuma konser dinleme-
ye gelen Peygamber, falanca hoca efendi ile 
Yönetim Kurulu-CEO buluşması gibi peri-
yodik görüşme yapan Peygamber, twitter 
mesajlarını ikiye katlamak için mesai yapan 
Peygamber ve en son kamyonete bindirilen 
Peygamber efsaneleri de tüy dikmişti. Esa-
sen hepsi de pazarlama stratejilerinin birer 
parçası. Allah Rasulü, hazırlanan zehirli 
karışımı afiyetle yedirecek sos olarak kulla-
nılıyor, hepsi bu.

Bununla sınırlı değildi elbet bu topluma 
tebelleş olmuş zehirli Peygamber tasavvur-
ları. Mesela:

“Muhammed Mustafa eşittir Allah” diyecek 
kadar sapıtan tasavvura ne demeliydi? Man-
zara şu: Görüntüde ful aksesuarlı birileri var. 
Yunus’un “dervişlik olaydı tac ile hırka / Biz 
dahi alırdık otuza kırka” dediklerinden biri 
sahnede. Profesyonel tiyatroculara taş çıka-
rır vaziyette saydırıyor. Sanki İbrahim Tatlı-
ses’in “Ben sana gülüm demem gülün ömrü az 
olur” uzun havasına nazire diziyor. “Ona ben 
güneştir diyemem, batar… ekmektir diye-
mem, bayatlar… sudur diyemem, kokar… 
Ve bombayı patlatıyor: “Muhammed Musta-
fa eşittir Allah!”1

Ya “Ehad ile Ahmed arasında sadece bir harf 
fark var” diyeni nereye koymalı? 

Sahi, bir de rüyada yapılan peygamber ser-
visleri vardı ki evlere şenlik. Soruyorsunuz 
“Rüyana gelen Peygamber kime benziyordu” 
diye, cevap sizi şaşırtmıyor: Görenin şeyhi 
veya hocası kimse ona benziyor. Herhalde 
yani. Allah Rasulü’nü hayatta gören sahabe-
nin dışında, gördüğünün Hz. Peygamber’in 
hayattaki sureti olduğunu test etmenin 
imkânı var mı?

Sevgili Peygamberimiz üzerinden bir de 

1 . ( h t t p s : / / t r - t r . f a c e b o o k . c o m / v i d e o / v i d e o .
php?v=1423474342860)

	 Bu	sözü	söyleyenin,	hem	anında	cemaat	tarafından	töv-
beye	davet	edildiği	hem	de	bilahare	sekr	halinde	kelime-i	
küfür	söylediğini	itiraf	edip	tövbe	ettiğini	ifade	ettiği	beyan	
edilmiştir	(Editör).
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salavat istismarı var. Açılan salavat borsasın-
da rakamlar havada uçuşuyor. Birileri kupon 
dağıtır gibi salavat dağıtıyor. Birileri, “Ben 
uydurmayım” diye bağıran sahte rivayetler 
üzerinden, “Ne kadar salavat o kadar huri” 
promosyonu dağıtıyor. Bu borsanın reklamı 
uydurma rivayetler üzerinden yapılıyor. 

Senaryoda Peygamber varsa her şey 
mübah mı?

Bir de “O geldi” mizanseni var ki, tam evle-
re şenlik. Bana anlatılanlardan yola çıkarak 
tasvir etmeye çalışayım: Bu, yıllarca icra edi-
le edile iyi alışılmış bir mizansen. Evin ablası 
veya abisi aylarca, belki yıllarca ders müda-
vimlerini işliyor. Manevi gaz hortumunu elin-
de tutan abla veya abi, müdavimlerin halet-i 
ruhiyelerinin kıvama erdiğine kanaat getir-
diğinde, günlerden bir gün ve derslerden bir 
ders süreç başlatılıyor. Bazen “Ruh çağırma” 
seansı gibi, Allah Rasulü’nün ruhunu çağır-
mak için salavatla başlatılıyor süreç, bazen de 
tam bir sükûnet sağlandığında… Görünmez 
bir el bir iki parmak açık kapıyı usul usul 
açıyor… Evin ablası veya abisi birden ayağa 
fırlayıp bağırıyor: “O geldi! O geldi!” 

Çocuklardan kimileri hıçkırıklarla bağırıyor. 
Daha usta ve tecrübeli birileri eliyle yüzü-
nü kapatıp “Gelmesiiin!.. Gelmesiiin!.. Ona 

bakacak yüzüm yok!..” çığlıkları atıyor. Bu, 
oradaki toy şakirtleri daha bir galeyana geti-
riyor. Çığlıklar ve ağıtlar birbirine karışıyor. 
Abla veya abinin komutuyla koro halinde 
salavat getirmeye başlıyorlar. Böylece bir “O 
geldi” sahnesi daha tamamlanmış oluyor. 
Gel zaman git zaman oradaki hukuk talebe-
si hâkim olduğunda, siyasal mezunu vali ve 
milletvekili olduğunda, polis okulu öğrencisi 
emniyet amiri olduğunda, işletmeci anlı şanlı 
tacir olduğunda, taşa söz işliyor da ona işle-
miyor. Zira artık onun tüm akletme meleke-
lerinin etrafına ses geçirmez bir duvar örülü-
yor. İrade devir teslimi yapılıyor. Sorgulama 
ve soru sorma yetisi sıfırlanıyor. Ağzından 
tek söz çıkıyor: “O ne diyorsa doğrudur.”

Buna benzer bir mizansen de Peygamberi-
mize abdest aldırma mizanseni. Müsait olan 
öğrenci evinin kapısının önüne bir leğen, bir 
ibrik ve bir de terlik konuyor. Gece nama-
za kalkılıyor. Hedef kimse, ona kapı önüne 
bakması söyleniyor. İbrikteki su azalmış mı, 
leğende su var mı, terlikte ıslaklık var mı? 
Tabii ki hemen her zaman da öyle oluyor. Ve 
beklenen sonuç alınıyor ve turna gözünden 
vurulmuş oluyor.

Sevgili Peygamberimizle vefatından sonra 
‘görüşme’ iddialarının her türü Kur’an’la taban 
tabana zıttır. Birilerinin ölmediğini, diri diri 
göğe kaldırıldığını ısrarla savunduğu Hz. İsa, 
kendisini putlaştıranlara ne diyordu? Kur’an’ın 
şahitliğiyle: “Ben onlara bana emrettiğin, 
‘Benim Rabbim ve sizin Rabbiniz olan Allah’a 
kulluk edin’ demekten başka bir şey söyle-
medim. Ve onların arasında yaşadığım sürece 
yaptıklarına şahitlik ettim. Fakat ne zaman ki 
sen benim canımı aldın, artık onların koruyup 
gözeticisi yalnızca Sen oldun.” (5:117). 

Neymiş? Hz. İsa ölünceye kadar takipçi-
lerinin tevhidi zedelemelerine izin verme-
miş. Sonra ne olmuş? Ölmüş. Ölünce artık 
bu işi er-Rakîb olan Allah yapmış. Demek 
ki, “Ölmedi, geri gelmek için göğe çıktı” 
diye inanılan Hz. İsa ‘teveffi’ ettikten sonra 

BİRİNİN BU OYUNU 

BOZMASI LAZIM. BIRAKIN 

PEYGAMBERİMİZİN 

YAKASINI! KİMSE ONU 

KENDİ EMELLERİNE 

ALET ETMESİN! DİN BU 

DEĞİL! İSLAM BU DEĞİL! 

PEYGAMBERİMİZİN 

GÖNDERİLİŞ SEBEBİ BU 

DEĞİL!
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tasarrufta bulunamıyormuş. Peki, bu haki-
kati Rabbimiz Kur’an’da müslümanlara 
niçin anlatıyor? Hz. İsa’ya yapılanların Hz. 
Muhammed’e yapılmasını önlemek için. 
Yani birileri çıkıp da “Falanca zât Peygam-
berimizle görüşüyor” diye zırvalamasın diye. 
Biz şimdi Allah’ın kelâmını sunduk diye 
bu dinin kıymete kanaat etmeyen salikleri 
yaptıklarından vazgeçecekler mi? Geçme-
yecekler. Geçseler zaten başında yapmazlar-
dı. Allah’ın zikrini dinlemeyene başka söz 
kâr eder mi? “Şimdi söyler misiniz: haki-
kati çıkarsanız, geriye sapıklıktan başka ne 
kalır?” (10:32).

Peygamber nedir, ne değildir?

Birinin bu oyunu bozması lazım. Birinin çıkıp 
var gücüyle bağırması lazım: Bırakın Peygam-
berimizin yakasını! Kimse onu kendi emelle-
rine alet etmesin! Din bu değil! İslam bu değil! 
Peygamberimizin gönderiliş sebebi bu değil!

Ey Peygamber’i bir şeylere alet edenler: 
Önce bir peygamberin ne olmadığına karar 
verin! Veremiyorsanız, Kur’an’a sorun size 
cevap versin:

Peygamber, gözbağcı ve sihirbaz değildir.
Peygamber, medyum değildir.
Peygamber, kamyonete bindirilecek ışın ve 
ışık değildir.
Peygamber, twitter katlayan admin değildir.
Peygamber, melek değildir.
Peygamber, hortlak değildir.
Peygamber, Allah değildir.
Peygamber, totem ve fetiş değildir.
Peygamber, Noel Baba değildir.
Peygamber, ölümsüz masal kahramanı değildir.

Ya kimdir peygamber? Her şeyden önce 
insandır. Her birini bir ana doğurur. Hastala-
nır, yaralanır, ölür, öldürülür. Sevinir, ağlar, 
üzülür, yanılır, tevbe eder, pişman olur. Öğre-
nir, öğretir, yer, içer, çarşıda pazarda dolaşır. 
Allah bildirmezse, yarın başına ne geleceğini 
bilemez. Kıyametin vaktini bilemez. Kaybo-
lan devesinin yerini bilemez. Düşmanlarınca 

alay edilir, iftiraya uğrar, yüzüne tükürülür, 
sırtına işkembe konur, ayağına diken batar, 
canına kastedilir, başına ödül konur, suikas-
ta uğrar, zehirlenir. Taif’ten dönüşte biter 
ve “beni kimin eline bıraktın” der. Bedir’de 
yener, Uhud’da yenilir, Hendek’te üç gün aç 
kalır. Ömrünün son gününde kızına döner 
ve “Kızım Fatıma! Kendini Allah’ın elinden 
(salih amelinle) satın al! Vallahi yarın senin 
için bir şey yapamam!” diye inler. 

Nihayet birinin çıkıp şu ayetleri hatırlatması 
lazım:

“De ki: Elbet ben de sizin gibi ölümlü bir 
insanım!” (18:110).

“De ki: Ben kendime de size de yarın ne 
yapılacağını bilmiyorum!” (46:9).

“De ki: Allah dilemedikçe, ben kendim için 
dahi ne yarar sağlayabilecek ne de zararı 
önleyecek bir güce sahibim.” (10:49).

“Muhammed yalnızca bir elçidir; ondan 
önce de elçiler gelip geçmiştir. O halde o 
ölür ya da öldürülürse, topuklarınız üzerin-
de geriye mi döneceksiniz?” (3:144).

Ve bir ayeti daha hatırlayalım:

“Aldatıcının hiçbir türü sizi Allah (hakkında-
ki asılsız düşünceler) ile aldatmasın!” (35:5).

Aaah! 
MUSTAFA
İSLÂMOĞLU

Siyer
Tasavvurumuz
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HAYATI DERLİ 

TOPLU ŞEKİLDE 
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Hz. Peygamber, İslam tarihinin ilk dönemlerinden itibaren 
hakkında yığınla eser yazılan bir şahıstır. Şu anda bile, hiç 

kimse onun kadar bu şansa sahip değildir. Hatta tarihte hayatı 
onun kadar geniş anlatılan ve bu kadar genişçe araştırılan başka 
bir insan yoktur dersek yanlış söylemiş olmayız. O, hayatı örnek 
alınabilecek lider bir insanın bütün özelliklerine sahiptir. Tarihi 
bir şahsiyettir; hayatı derli toplu şekilde bilinmektedir.1 Ayrı-
ca Hz. Peygamber’in, gelmiş geçmiş en önemli ve en fazla etki 
bırakan şahıs olduğu artık reddedilemez bir gerçektir. Bu, onun 
getirdiği dinin o günün bilinen dünyasında doğudan batıya çok 
kısa sürede yayılabilmesinden kaynaklanmaktadır. İlginç olan 
bu yayılma kılıç zoru ile de olmamıştır ve şaşırtıcı olmakla bera-
ber İslam’ın yayıldığı yerlerde kalıcı olmasını da sağlamıştır.2

Bir Avrupalı yazarın “Asya’nın o güne kadar çıkardığı en büyük 
sima ve dünyanın gördüğü en büyük adamlardan biriydi.”3 dedi-
ği Hz. Peygamber, aslında daha çok onun getirdiği din üzerinde 
yoğun çalışmalar yapan Avrupalının ilgi alanındadır. Dünyanın 
en fazla ilgilendiği insan olma vasfını kazanmış olan Hz. Peygam-
ber’in hayat hikâyesindeki muğlaklıkların giderilmesi bu anlam-
da ehemmiyet arz etmektedir. Bu sebeple Hz. Peygamber’e men-
subiyeti olan bizlerin, onun tanıtımını doğru bir şekilde yapması 
gerekmektedir. 

O günden bu güne tarihin dominant belirleyicisi olan din, İslam 
olmuştur. Bu dinin peygamberinin hayat hikâyesi, bu anlamda 
çok önem arz etmektedir. Gerek halk dilinde gerek akademik 

1. Süleyman Nedvi, Hz. Peygamber Hakkında Konferanslar, çev.	Osman	Keskioğlu,	Ankara	
trz. 51.

2. İsmail	Fenni,	Kitabu İzale-i Şükûk,	İstanbul	1928,	178.
3. August	Bebel,	Hz. Muhammed ve Arap-İslam Kültür Dönemi, çev.	Veysel	Atayman,	İs-

tanbul 2004, 47.
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seviyede onun hayat hikâyesi konusunda 
binlerce eserin yazılması da normaldir. Bu 
eserlerin yazımına, onun vefatını müteakip 
daha ilk asır içinde başlanmış ve günümüze 
kadar da genişleyerek devam edegelmiştir. 

Ancak, onun hayatını anlatan eserler yazı-
lırken, yukarıda işaret ettiğimiz tehlike 
belirmiş ve üretilen inşâî hayat kurgusu, bu 
eserlere yansımıştır. Bunun sebebi, insanoğ-
lunun fıtratında bulunan, lider ittihaz etti-
ği ve sevdiği insanı yüceltmek duygusunun 
çok güçlü olmasıdır. İnsanoğlu, önder ola-
rak gördüğü kişiyi, kendinden üstün gör-
meye meyillidir. Ancak bu sayede onu lider 
kabul edebilir. Hz. Peygamber’in aktarılan 
hayat hikâyesinde de bu anlamda abartılar 
bol miktarda mevcuttur.

Siyerdeki anlatımlara göre, nübüvvet âdeta 
ona doğumundan itibaren hatta “Âdem ceset 
ile ruh arasındayken”4 verilmiştir ve hayatı, 
doğumundan itibaren mucizeler ile doludur. 
Daha o doğmadan mucizeleri başlamakta ve 
peygamber olmadan da mucizeler göster-
mektedir. Buna göre; babasının alnından 
gelen bir nurun nesiller boyu devam ettiği,5 
doğumu sırasında evden çıkan bir nurun 
Şam bölgesini aydınlattığı6 veya o gece onun 
doğumunu haber veren bir yıldız doğduğu,7 
sütannesinin yanındayken göğsünün yarı-
larak kalbinin çıkarılıp içindeki günahların 
temizlenip tekrar yerine konduğu,8 çocuk-
ken birçok kâhin ve rahibin onun peygam-
ber olacağını müjdelediği9 gibi olağanüstü 
olaylar anlatılarak mesele izah edilmeye 
çalışılmaktadır. 

Bunlar, peygamberliğinden önceki dönem ile 
ilgili aktarımlardır. Onun peygamberliğin-
den sonraki dönemle ilgili de birçok abartılı 
aktarıma rastlayabiliriz. Klasik ve çağdaş bir-
çok siyerci onun peygamberliğinden sonraki 

4. Zehebî,	Tarihu’l-İslam,	es-Siret’u-Nebeviyye,	Beyrut	1994,	
I, 41.

5. İbn	Hişâm	es-Siretu’n-Nebeviyye,	Beyrut	1994,	II,	91.
6. İbn	İshak,	Siret-u İbn İshak,	Konya	1981,	28.
7. İbn	 Hişâm,II,	 92;	 İbn	 Sa‘d,	 et-Tabakatu’l-Kübra, Beyrut 

1985,	I,	160.
8. İbn	İshak,	32.
9. Belazurî, Ensabu’l-Eşraf,	Dımeşk	1997,	110.

dönemle ilgili bize ulaşan rivayetlerden 
özellikle mucizevî türde olanlarını seçmeyi 
ve tercih edip kitaplarına almayı âdet edin-
mişlerdir. Meseleyi biraz daha gizemli hale 
getirmek için bu tür rivayetler öncelenmiştir

Bu tür rivayetler, belki onu önder ittihaz 
eden biz Müslümanlar açısından hoş ve 
ruhu okşayıcıdır. Ancak, Hz. Peygamber’i 
örnek alınabilecek insani boyuttan çıkarıp, 
örnek alınamaz noktaya götüren bu tür-
de rivayetlerle ortaya çıkan Hz. Peygamber 
portresinde, Cebrail tarafından durmadan 
kollanan, suikastlardan korunan, tedbir 
almaya ihtiyaç duymayan, dolayısıyla dinin 
anlaşılmasında örnekliği olamayan veya 
yanlış örnekliği olan bir peygamber portre-
si çizilmektedir. Sonuçta bu rivayetler Hz. 
Peygamber’in olduğu gibi resmedilmesinin 
önünde önemli bir engel teşkil etmektedir. 

Hz. Peygamber’in hayatını anlatan eserler 
iyi tetkik edilirse genel olarak abartılı anla-
tımların ve mucize türü olayların en fazla 
anlatıldığı dönem peygamberlikten önceki 
hayatıdır. İkinci sırada Mekke dönemi, üçün-
cü sırada ise Medine dönemi gelmektedir. Bu 
durum şunu gösteriyor ki; en fazla gözlemle-
nen Medine döneminde  bu tür anlatımların 
azalması ve en az gözlemlenen peygamberlik 
öncesi dönemde zirveye çıkması, bu tür riva-
yetlerin sonradan boşluk doldurmaya yöne-
lik uydurulduğunu göstermektedir.

Bu tür anlatımların oluşumunda; o dönem 
Müslümanlarının Ehl-i Kitap ile tartışıp Hz. 
Musa, Hz. Yahya ve Hz. İsa’nın hayatların-
da meydana geldiği ileri sürülen olaylara 
karşı, kendi peygamberleri için bir savun-
ma psikolojisi içerisinde olağanüstülükleri Mehmet 

AZİMLİ

NASIL BİR
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üretmelerinin payı büyüktür.10 Üretilen bu 
mucizeler, asırlar geçtikçe kartopunun yük-
sekten aşağıya yuvarlanırken katlanarak 
büyümesi gibi çoğalmış ve onun hayatının 
gerçekleri, âdeta geri plana itilmiştir.11

Doğrusu bizim için bir anlam ifade etmeyen, 
bize bir şey kazandırmayan, örnek olamayan 
bir peygamber hayatı ile karşı karşıyayız. 
Miraç anlatımlarında uçarak yolculuk eden 
bir peygamberin hayatı, böyle bir yolculuk 
kabiliyeti olmayan bizler için ifade edece-
ği anlam, sadece hikâye dinleyip, eğlenceli 
vakit geçiren bir insanın durumundan fark-
sızdır. İnsanüstü demesek de insanın ötesin-
de melek gibi, işlerini olağanüstü yardımlar-
la yürüten bir peygamber hayatı, bizim için 
çok anlamsızdır ve bize örnek olamaz. Böyle 
bir anlatım ancak tatlı efsanevi hikâyelerle 
vakit geçirmeye yarayacaktır. 

Hz. Peygamber, hayatı boyunca muci-
zevî olayları kendini ispat için müşriklere 

10.Hz.	Peygamber’e	nispet	edilen	3	bin	mucizeden	bahsedil-
mektedir,	H.	Musa	Bağcı,	Beşer Olarak Hz. Peygamber, 
Ankara,	 2010,	 45;	 bkz.	 http://www.youtube.com/wat-
ch?v=H1_9uqPhPuo

11.Bünyamin	Erul,	“Hz.	Peygamber’in	Risalet	Öncesi	Haya-
tına	Farklı	Bir	Yaklaşım”,	Diyanet İlmi Dergi, Peygamberi-
miz Özel Sayısı,	Ankara	2003,	58.

karşı ilzam edici bir delil olarak sunmamış-
tır.12 Onları şaşkın bırakan bir mucize getir-
memiştir. “İşte mucizem! Hadi Müslüman 
olun” dememiştir. Doğrusu, hangi sahabî-
nin  bir mucize sayesinde Müslüman olduğu 
sorusunu kendimize sormamız yeterlidir. 

Sahabenin Müslümanlığı tercih edişleri13 tet-
kik edilirse, gösterilen bir mucize ile Müslü-
man olan birine rastlanmayacaktır.14 Şu ayet, 
durumu çok güzel izah etmektedir: “Ona 
Rabb’inden mucizeler indirilmesi gerekmez 
miydi?” derler. De ki “Mucizeler ancak Rabb’i-
min katındadır. Doğrusu ben, sadece apaçık bir 
uyarıcıyım. Kendilerine okunan bir kitabı sana 
indirmiş olmamız onlara yetmiyor mu? Bunda, 
inanan topluluk için rahmet ve ibret vardır.”15

Bu türde mübalağalı anlatımların, esasen 
Müslümanların hoşuna gitmesi ve böyle bir 
peygambere sahip olmanın hazzını duyma-
larının ardında, belki de dile getirilemeyen 
ancak içlerinde gizli olarak kalan Hz. Pey-
gamber’in örnek hayatına16 uymama iste-
ği de olabilir. Bu bağlamda onun ne kadar 
yüce bir peygamber olduğunu belirtip, anla-
tılan türde mucizevî bir hayat tarzı yaşayan 
peygamberin hayatının örnek alınamayacağı 
gerçeğinden hareketle, peygamberin örnek-
liğini de ortadan kaldırabilmektedirler ve bu 
düşünce, şu sözlerle ifade edilebilmektedir, 
“O, peygamberdir, biz onu nasıl örnek alalım, 
nasıl onun gibi olalım?” Aslında bu sözlerdeki 

12.Adem	Apak,	İslam Tarihi,	İstanbul	2006,	109.
13.Mevlana	 Şiblî,	Asr-ı Saadet,	 çev.	Ömer	 Rıza	Doğrul,	 İs-

tanbul	1978,	II,	255	(Eserin	ilk	iki	cildi	Mevlana	Şiblî’ye	
diğer	 ciltler	 ise	 Nedvî’ye	 ait	 olmasına	 rağmen,	 latinize	
edilirken	 sehven	 ikiden	 sonraki	 ciltlere	 de	 müellifi	 Şiblî	
şeklinde	 yazılmıştır.	 Eserin	 1928’deki	Osmanlıca	 baskı-
sında	bu	yanlışlık	görülmemektedir).

14.Üstelik	 tam	tersine	mucize	gösterildiği	halde,	müşriklerin	
inkâr	 etmeye	 devam	 ettikleri	 şeklindeki	 anlatımları	 da	
bol	miktarda	bulmak	mümkündür.	Muhammed	Hüseyin	
Heykel,	Hz. Muhammed’in Hayatı,	çev.	Vahdettin	İnce,	İs-
tanbul	2000,	I,	99;	örnek	olması	açısından	Hz.	Peygam-
ber’in	güçlü	Rukane’i	güreşte	yenmesi	olayı	verilebilir.	İbn	
Hişâm,	III,	238;	benzer	bir	olay	Buda	için	anlatılır.	Buda	
kendini	 ispatlamak	için	bütün	savaşçıları	yener,	Güngö-
ren, 62.

15. Ankebût	50-51.
16.	“Andolsun ki sizin için Rasulullah’ta güzel bir örnek var-

dır.”	Ahzab,	21. Kur’an’da	bize	bildirilen	bu	ayet	gereği	
onun	insanlar	için	örnekliği	söz	konusudur.	
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mazeret doğrudur. Hayatının her anı muci-
zelerle dolu olan bir peygamber örnek alı-
namaz. Çünkü insanlar böyle mucizevî  bir 
hayat yaşayamazlar.

Esasen bu mazeretin benzerini o dönemdeki 
müşrikler de farklı bir şekilde yapmışlardır. 
Onlar da Hz. Peygamber’e Kur’an’ın anlat-
tığı şekilde, “Onlar şöyle dediler: Bu ne biçim 
peygamber (bizler gibi), yemek yiyor, çarşılarda 
dolaşıyor! Ona bir melek indirilmeli, kendisiyle 
birlikte o da uyarıcı olmalıydı! ” şeklinde iti-
raz ederler.17 Onların itirazı peygamberin 
insan gibi yaşamasınadır. Hz. Peygamber, 
insan gibi olmasa, insanüstü bir varlık örnek 
alınamayacağı için hayatlarına karışmayan, 
müdahale edemeyen bir peygamberi onlar 
da kabullenebilirlerdi. Onların Hz. Peygam-
ber’e en büyük tepkileri hayatlarında deği-
şiklik talep etmesiydi. Bununla ilgili yine 
Kur’an’da şu ifadelere rastlıyoruz: “Zaten, 
kendilerine hidayet rehberi geldiğinde, insanla-
rın (buna) inanmalarını sırf, ‘Allah, peygamber 
olarak bir beşeri mi gönderdi?’ demeleri engel-
lemiştir.”18 “Biz onları (peygamberleri), yemek 
yemez birer (cansız) ceset olarak yaratmadık. 
Onlar (bu dünyada) ebedî de değillerdir.”19 Bu 
anlayış ile günümüzde Hz. Peygamber’in 
normal insan gibi değil de insanüstü olduğu 
tezini ileri süren ilk anlayışın, aynı katego-
ride yani Hz. Peygamber’i insanüstü görme 
noktasında buluştuklarını görebiliyoruz. İki 
anlayışın da geliştirdiği tavır, onun normal 
bir insan olmaması gerektiğidir. Müslüman-
lar “O, çok yüce, insanüstü, biz ona uyamayız” 
diyerek peygamberin örnekliğini devre dışı 
bırakırken, müşrikler “Onun çok yüce biri 
olması, insan gibi olmaması gerekir” diyerek 
onu reddediyorlardı.

Hâlbuki Kur’an, bize Hz. Peygamber’in ola-
ğanüstülüklerle donatılmış biri olmadığını, 
önce insan, sonra peygamber olduğunu tel-
kin eder: “Onlar: ‘Sen, bizim için yerden bir 
kaynak fışkırtmadıkça sana asla inanmayaca-
ğız. Veya senin bir hurma bahçen ve üzüm bağın 

17.	Furkan,	7.
18.	İsra,	94.
19.	Enbiya,	8.

olmalı; öyle ki içlerinden gürül gürül ırmaklar 
akıtmalısın. Yahut iddia ettiğin gibi, üzerimize 
gökten parçalar yağdırmalısın veya Allah’ı ve 
melekleri gözümüzün önüne getirmelisin. Yahut 
da altından bir evin olmalı ya da göğe çıkmalı-
sın. Bize, okuyacağımız bir kitap indirmediğin 
sürece (göğe) çıksan bile asla inanmayız.’ (dedi-
ler).” Bütün bu taleplere karşı tek bir cevap 
verilmiştir: “De ki: Rabb’imi tenzih ederim. 
Ben, sadece insan olan bir elçiden başka neyim 
ki?”20 İbn İshak’taki bir rivayete göre Mekke-
lilerin Hz. Peygamber’den, “Mekke’nin dağ-
larını düzleyip ova yapsın, içinde sular akıtsın, 
atamız Kusay dirilsin de ona senin durumunu 
bir soralım” türündeki isteklerine, “Ben bun-
ları getirmekle emrolunmadım.” diyerek cevap 
vermiştir.21 Bu konuda Yunus suresinde, 
“Rabb’inden ona (Muhammed’e) bir mucize 
indirilse ne olur!” derler. Onlara de ki: “Gay-
bı bilmek Allah’a mahsustur; bekleyin, doğrusu 
ben de sizinle birlikte beklemekteyim.”22

Yani aslında onun elinde bir şey yoktur. O, 
mucizeler yağdıran biri değildir. Müşrik-
lerin mucize istekleri de Kur’an tarafından 
devamlı reddedilmiştir. Bu konuda onu 

20.	İsra,	90-93.
21.	İbn	İshak,	254.
22.	Yunus,	20.
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reddettikleri için üzerlerine azap getirmesi-
ni isteyen müşriklere karşı verdiği cevapta 
bunun mümkün olmadığını, istediği zaman 
azap getiremeyeceğini şöyle ifade eder, “De 
ki: Acele istediğiniz şey benim elimde olsaydı, 
elbette benimle sizin aramızda iş bitirilmiş-
ti.”23 Konuyla ilgili olarak İsra Suresi’nin 
59. ayetinin tefsiri mahiyetinde Taberî şöyle 
demektedir: 

“Ey Muhammed, kavminin senden istediği 
mucizeleri göndermeyişimizin sebebi, senden 
önceki ümmetlerin, iman etmemeleri ve helâk 
edilmeleridir. Dolayısıyla biz senin kavmin olan 
Mekkelilere mucizeler göndermedik.”24

Bu anlamda o, elinden mucize türü şeylerin 

23.	Enam,	58.
24. Taberî, Camiu’l-Beyan,	 İsra,	 59.	 ayet	 tefsiri.	 “Bizi	 ayet-

ler	 göndermekten	men	 eden	 öncekilerin	 yalanlamaları-
dır.”	Bu	ayette	dile	getirilen	“ayet”	kelimesi	genel	olarak	
mucize olarak çevrilmektedir. Oysaki burada teosentrik 
bir	anlatım	 tarzı	 sunulmaktadır.	Uslubu	 iyi	anlamak	ge-
rekir.	Örneğin,	Enfal	33.	ayette,	“sen onların içindeyken 
onlara azab etmeyecektir”	ayetini	düşündüğümüzde	Hz.	
Peygamber	 ayrıldığı	 halde	 niye	 azabın	 gelmediğini	 sor-
gulamak	gerekir.	Ayrıca	azabı	çoktan	hak	etmiş	 İsrailo-
ğullarının	niye	azaba	uğramadığını	düşünmek	gerekir.	Bu	
bağlamda	bu	ayetteki	 ifade,	işaret	anlamında	olmalıdır.	
Bütün	 peygamberlerin	 geliş	 hikmeti	 olarak	 kavimlerinin	
toplumsal	 kurallara	 uymalarını	 sağladıkları	 gibi	 Salih	
de	 deveyi	 vesile	 edinip	 “Yağmacılık	 yapmayın,	 örneğin	
şu	 deveyi	 öldürmeyin”	 demesine	 karşılık	 bu	 işaret	 ettiği	
deveyi	(ayeti),	öldürmüşlerdir.	Bu	devede	mucize	falan	da	
bulunmuyordu.	Yine	Talut	kavmini	denemek	için	“Nehir-
den	 su	 içmeyin”	demiştir.	 Talut,	nehri	delil	 (ayet)	olarak	
kullanmış,	ancak	kavmi	nehirden	su	 içmiştir	ve	onu	ya-
lanlamıştır.

gelmediği beşerdir ve peygamberdir. O, bu 
beşeri özelliklerini sahabenin gözü önünde 
yaşıyordu. Zaman zaman kızıyor, sevini-
yor, aç kalıyor, kazanıyor, mağlup oluyor, 
bazen unutarak abdestsiz olduğunu hatır-
lıyor, bazen namazını geçiriyordu. O, bir 
insandı.25 Zaten bizi ilgilendiren tarafı da 
bu yönleri olması değil mi? Onun beşeriliği 
aşan türdeki davranışları -eğer varsa- bizi ne 
kadar ilgilendirir? Ne kadar örnek alınabi-
lir? Örnek alınamayan bu yönler bizimle ne 
kadar ilgili olacaktır? Onbeş asırlık zaman 
aşımı nedeniyle şu anda göremediğimiz 
mucizeler, bizim için ne oranda mucize ola-
bilecektir? Bizim için ne anlam ifade edecek-
tir? Aslında mucize arayan ve mucize heves-
lisi insanların en az ilgilendikleri mucize de 
Kur’an’dır. Oysa Kur’an kendisi dışında bir 
mucizeye ihtiyaç duymamaktadır. İbn Rüşd 
de bu bağlamda, “Hz. Peygamber’in pey-
gamberliğine delil olarak getirdiği tek mucize 
Kur’an’dır.” der.26

Aslında o, halk içinde bakılınca hemen tanı-
namayacak şekilde mütevazi, toplum içinde 
kaybolmuş, kendini ön plana çıkarıp özel-
leştirmeyen biridir. Nitekim dışarıdan gelen 
bir elçi, sahabe içinde onu tanıyamamıştı ve 
sahabe topluluğuna şöyle sormuştu, “İçiniz-
de Abdulmuttalib’in torunu hangisidir?”27 O, 
insanlardan kendisini ayrı tutmamaya çalı-
şıyor, buna azamî özen gösteriyordu. Kendi-
sinden korkan bir bedeviye, “Mekke’de kuru-
tulmuş et yiyen bir kadının oğluyum”28 diyor-
du. Yine hicret sonrası Medine’ye ulaştıkları 
sırada Hz. Peygamber sükût edip, bir kenara 
oturmuştu. Ensar, Hz. Peygamber’i tanıya-
mamış ve Hz. Ebu Bekir’i peygamber zan-
netmişti. Biraz sonra Hz. Ebu Bekir’in, Hz. 
Peygamber’e hürmet ve hizmetini görünce 
onu tanıyabilmişlerdi.29

Sonuç; “O, bir beşerdir ve rasuldür.” (İsra 
17/93). 

25.	Malik,	Taharet,	20;	Buharî,	Gusul,	17.
26. Bkz. Cabiri, Kur’an’a Giriş,	Çev;	Muhammet	Coşkun,	İs-

tanbul, 2010, 212, 275.
27.	Müslim,	İman,	10;	Darimi,	Taharet,	1.	
28.	İbn	Sa‘d,	et-Tabakatu’l-Kübra,	Beyrut	1985,	I,	23.
29.	Buharî,	Menakıbu’l-Ensar,	44.
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Hz. Peygamber’e destek mevcuttur. Mekkî 
vahiyde Allah’ın birliği bağlamında müş-
riklerin inancının eleştirisi de önemlidir. Bu 
eleştiriler, müşriklerin tutumuna bağlı ola-
rak süreç içinde sertleşmiştir.

Kur’ân, tarihin belirli bir döneminde nazil 
olduğuna göre nüzul dönemiyle birçok açı-
dan ilişkisi olması kaçınılmazdır. Vahyin 
nüzul dönemi ile ilişkisi, iki açıdan önem-
lidir. Bu ilişki Kur’ân’ı anlamak için önem-
li olduğu gibi, vahyin nazil olduğu dönemi 
anlamak açısından da önem arz eder.

Kur’ân hakkında yapılacak bir değerlendir-
me, ya da Kur’ân’ı anlamaya matuf bir çaba, 
Kur’ân’ın indiği dönemdeki anlamına vâkıf 
olmadan sağlıklı bir sonuca ulaşamaz. Nüzul 
dönemi dikkate alınmadan çıkarılacak anla-
mın ilahî kasta uygun bir anlam değil, kendi 
görüşümüz olması kaçınılmazdır. Kuşkusuz 
Kur’ân, sadece kendi dönemine hitap eden 
bir kitap değildir. Onun mesajı, çağlar sonra-
sına da hitap eder. Ancak hitabının dönemi-
ni aşması, söylediklerinin anlamını sürekli 
inşa etmemize imkân vermez. Aksi takdirde 
Kur’ân’ın anlamına ilişkin sahih bir çerçeve 
çizmek mümkün değildir! O zaman heva ve 
heveslerin devreye girmesi ve beşerin kendi 
düşüncesini Allah’ın kelamına eklemlemesi 
kaçınılmaz olur.

İslâm tarihinin ilk dönemlerinden itibaren 
ilahî mesajın nasıl anlaşılması gerektiği ve 
İlahî iradenin kastını anlama çabası, önemli 
olmuştur. Hz. Peygamber hayattayken Müs-
lümanların işi daha kolaydı. Anlaşılmayan 
ya da anlamlandırmada tereddüt edilen her-
hangi bir konu, rahatlıkla Allah Resûlü’ne 
(s) götürülerek anlaşılır hale getiriliyordu. 
Bu sebeple Allah’ın muradını anlamak için 
Hz. Peygamber’le görüşme şansına sahip 
olmak önemli bir imkândı.

Hz. Peygamber’in vefatını takip eden yıllarda 
İslâm dünyasında yaşanan bazı önemli geliş-
meler, Kur’ân’ı anlama çabamızda işimizi 
zorlaştıran kimi sorunlarla karşı karşıya gel-
memize sebep olmuştur. Bizimle Kur’ân’ın 
arasına giren engellerden biri, Arapların 
şehirleşme süreciyle birlikte ortaya çıkan 
dilin yapısıyla ilgili bazı sorunlardır. Araplar, 
İslâm’dan önce kabileler halinde yaşıyorlar-
dı. Bu dönemde de kabilelerin birbirleriy-
le ilişkileri, sosyal ve siyasî ittifakları söz 
konusuydu. Ancak ittifaklar, hiçbir zaman 
Arapların dilini standart ortak bir ağza sahip 
kılmamıştı. Hz. Peygamber’in Medine’ye 
hicreti, Arapları ortak bir mekânda bir ara-
ya getirmişse de bu sorun, esasen fetihler-
le birlikte gün yüzüne çıkmaya başlamıştır. 
Artık fetihlerle birlikte onlarca farklı kabile, 
bir arada aynı şehirde yaşamak durumun-
da kalmış; kabile özellikleri büyük ölçüde 
korunmuşsa da aynı ortamda yaşamaları, 
Arap ağızlarının birbirlerinden etkilenme-
lerine sebep olmuştur. Bu sorun, Kureyş 
ağzıyla nazil olan Kur’ân’da kullanılan bazı 
kavramların kaçınılmaz olarak anlam kay-
malarına uğramasına sebep olmuştur. Kabile 
ağızlarının birbirlerinden etkilenmesi, Arap 
ağızlarını kısmen birbirlerine yaklaştırmışsa 
da bu durum, ağızların özgün yapılarının 
bozulmasına sebep olmuştur.

KUR’ÂN’I ANLAMAYA 
MATUF BİR ÇABA, 

KUR’ÂN’IN İNDİĞİ 
DÖNEMDEKİ ANLAMINA 

VÂKIF OLMADAN 
SAĞLIKLI BİR SONUCA 

ULAŞAMAZ. 
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İkinci önemli gelişme de İslâm coğrafya-
sındaki hızlı büyümeye paralel olarak diğer 
milletlerden birçok kişinin Müslüman olma-
sı ve bunlardan yetenekli ve zeki olan bazı-
larının ilimle uğraşmaları için yönlendirilip 
teşvik edilmesidir. Erken dönemden itiba-
ren mevali olarak isimlendirilen bu grubun 
İslâm kültür tarihinde çok önemli bir yerleri 
olduğu muhakkaktır.1

Yeni Müslüman olan insanların Kur’ân’ı han-
gi ağzı esas alarak öğrenecekleri hususu, çok 
erken dönemde, daha Hz. Osman’ın iktidar 
yıllarında bir sorun olarak görüldüğü için 
bir standart Kur’ân nüshasına ihtiyaç duyul-
muş; bu amaçla oluşturulan bir komisyon 
tarafından çoğaltılan Kur’ân-ı Kerim nüsha-
ları, eyalet merkezlerine gönderilerek bugün 
elimizdeki Kur’ân’ın esasını oluşturan nüsha 
etrafında Müslümanların birliği sağlanmıştı. 
Ancak Kur’ân’ı anlamaya ilişkin bir standart 
oluşturmak, kıraat etrafında standart oluş-
turmak kadar kolay değildi. Kur’ân-ı Kerim 
Hz. Peygamber’e (s) Kureyş ağzıyla nazil 
olduğu için Hz. Osman döneminde çoğal-
tılan Kur’ân nüshaları bu ağza göre yazıl-
mıştı. Bu tercih, günümüzde resmi Arapça 
ağzının Kureyş ağzı olmasını zorunlu hale 
getirmiştir.

Mevali, İslâm dünyasının değişik merkezle-
rinde yaşıyorlardı. Bunlar, yaşadıkları şehir-
lerde bulunan âlimlerden yararlanarak dini 
öğrenmeye, Kur’ân’ı anlamaya ve anlatma-
ya çalıştılar. Yararlandıkları kaynak kişiler, 
Kureyş ağzına vâkıf olsalar da bulundukları 

1. Mevalinin	 din	 algımız	 üzerindeki	 etkileri	 ile	 ilgili	 bugüne	
kadar	 yapılan	 çalışmaların	 yeterli	 olduğunu	 söylemek	
mümkün	 değildir.	 Özellikle	 mevalinin	 tefsire	 ve	 hadise	
etkileri	ve	bu	bağlamda	İslâm	akidesinin	ve	Müslümanlık	
algımızın	şekillenmesindeki	rolleri,	hem	İslâm	kültürünün	
şekillendiği	dönem	üzerine	yapılacak	genel	çalışmalarda,	
hem	de	dönemin	âlimleri	üzerine	yapılacak	çalışmalarla	
ortaya	konmalıdır.	Kuşkusuz	bu	çalışmalar,	kültürümüzle	
daha	sağlıklı	ilişki	kurmamıza	katkıda	bulunacaktır.

şehirlerde yaşayan farklı kabilelerin dillerin-
den etkilenmemeleri söz konusu değildi.

Mevaliden olan âlimlerin öğrendikleri Arap-
çayla Kur’ân’ı anlama çabaları, yeni anlam-
ların ortaya çıkmasına sebep olduğu gibi 
farklı ağızlardan kaynaklanan anlamların da 
Kur’ân’ın anlamına vâkıf olmanın önünde 
engel oluşturması, kaçınılmazdı.

Kuşkusuz kavramlardaki dönüşüm, bütün 
kavramlarda aynı oranda olmadığı gibi bazı 
kavramların kültür üzerinden fazla bir anlam 
kaymasına uğramadan günümüze ulaştığı da 
unutulmamalıdır. Öte yandan Kur’ân’ın aynı 
zamanda bizzat dili şekillendiren bir özelliği 
de vardır. Başka bir ifadeyle söylemek gere-
kirse Kur’ân, Arapçanın standartlaşmasında 
ve ortak bir dil özelliği kazanmasında önem-
li bir rol üstlenmiştir.

Yukarıda değinmeye çalıştığımız dille ilgi-
li problemler başta olmak üzere muhatap 
olduğumuz sorunlara rağmen ilahî iradenin 
muradına ulaşmak için Kur’ân’ı anlamak-
tan başka şansımız olmadığı açıktır. Kur’ân’ı 
anlamak için -imkânlar ölçüsünde- kendi 
dönemindeki sahih çerçeveyi çizdikten son-
ra geriye onun anlamını bugüne taşımak 
kalır. Kur’ân’ın nüzul dönemindeki anlamını 
bildikten sonra sağlıklı bir anlama ulaşma-
mız çok daha kolay olacaktır. Ancak bunun 
ciddi bir Kur’ân ve Arap kültürü birikimi 
gerektirdiği de reddedilemez bir gerçektir. 
O halde dili bilmek ve dille ilgili ayrıntılı 
bilgilere vâkıf olmak, Kur’ân’ı anlamak için 
gerekli ise de yeterli değildir. Kur’ân’ı tarihî 
bağlamından kopararak anlamak mümkün 
değildir. Sahih bir Kur’ân algısına sahip 
olmak için, aynı zamanda Kur’ân’ın nazil 
olduğu dönemi de anlamak gerekir. Bunun 
için, kültürün yanı sıra Kur’ân’ın bizzat ken-
disine de başvurmak durumundayız. Zira 
Hz. Peygamber ve yaşadığı asır hakkında ADNAN
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elimizdeki en eski metin Kur’ân’dır. Başka 
bir ifadeyle söylemek gerekirse Kur’ân, o 
dönemden günümüze ulaşabilen alterna-
tifsiz yegâne yazılı metindir. Bu bakımdan 
Kur’ân’a başvurulmadan nüzul dönemi ve 
siyer hakkında sağlıklı bir bilgiye ulaşmak 
mümkün olmaz.

Vahiy, nazil olduğu dönemin ilişkilerine 
yaptığı atıflar sebebiyle o dönemin en önem-
li kaynağıdır. Vahiy ile olgu arasındaki ilişki 
Kur’ân’ı anlamak için önem arz ettiği gibi, 
nüzul dönemi hakkında sağlıklı bir tasvir 
yapmak açısından da önemlidir.

Kur’ân’ın temel kaynak olarak kullanılma-
dığı bir cahiliye dönemi ve siyer çalışma-
sında sağlıklı bir sonuca ulaşmak zordur. 
Buna rağmen günümüzde Müslümanların 
bu mesele üzerinde yeterince durdukları-
nı, siyer ve nüzul dönemiyle ilişkili canlı 
bir Kur’ân okuması yaptıklarını söylemek 
mümkün değildir.2

Yukarıda vahiy ile olgu arasındaki ilişkiye 
değinmiştik. Vahiy nazil olduktan sonra Hz. 
Peygamber’in zaman içinde artan bir tep-
kiyle karşılaştığını biliyoruz. Ona gösterilen 
tepkiler, Müslümanlara yönelik baskılar, 
Kur’ân’ın ifadelerinin sert ya da yumuşak 

2. Müslüman	ilim	adamlarının	Kur’ân	ile	nazil	olduğu	dönem	
arasındaki	 ilişkisini	 sağlıklı	 bir	 şekilde	 ortaya	 koyan	
çalışmalara	zaruri	olarak	ihtiyacımız	olduğu	açıktır.	Ancak	
günümüz	 araştırmacılarının	 be	 meseleyi	 çok	 ciddiye	
aldıklarını	ve	bu	alanda	derinlikli	çalışmalar	yaptıklarını	
söylemek	mümkün	değildir.

olmasına dahi etki etmiştir. Hz. Peygam-
ber tebliğe başladığında daha yumuşak bir 
dil kullandığı gibi vahyin dili de müşrikleri 
kazanmaya matuf yumuşak bir dildi. Ancak 
müşriklerin baskısı ve tepkisi artınca ve bazı 
zayıf Müslümanlara yönelik baskı ve işkence 
yapılınca Kur’ân’ın ifadelerinde de bir sert-
leşme olmuştur.

Kur’ân’ın kaynak olarak kullanılabilmesi, 
gerçekte tarih metni olarak inşa edilmemiş 
olan bu ilahî kelamın, kendisinden bazı 
tarihî veriler elde etme hedefiyle okunması-
nı gerektirmektedir. Bu çaba, özel bir metot 
ve dikkat gerektirmektedir. Kullanılan metot 
sağlıklı olmazsa, doğru metinden yanlış 
sonuçlar çıkarma ihtimali yüksektir.

Vahyin olgu ile ilişkisi bağlamında Kur’ân’da 
Cahiliye döneminin sosyal, dinî, siyasî, eko-
nomik ve kültürel hayatı hakkında malumat 
elde etme imkânı bulunmaktadır. Öte yan-
dan nüzul döneminde gerek Hz. Peygam-
ber’in hayatı, gerekse yaşadığı dönemdeki 
gelişmelerle ilgili önemli bilgilere ulaşmak 
mümkündür. Kur’ân, Hz. Peygamber’in 
mücadelesi, müşriklerin yeni ilahî mesaja 
karşı tutumları, Müslümanların kendi arala-
rındaki ilişkileri, vahyin kurduğu yeni top-
lumun yapısı, Müslümanların gayrı Müslim-
lerle ilişkileri bağlamında bilgi sahibi oluna-
bilecek önemli bir referans kaynağıdır.

Kur’ân, nazil olduğu dönemdeki muhatap-
larının durumuna, tavırlarına ve görüşlerine 
sıklıkla atıf yapar. Bu atıflar, bazen peygam-
beri muhatap alarak yapıldığı gibi bazen 
Resûlullah’a (s) düşmanlık yapanları, bazen 
de Resûlullah’ın (s) yanında yer alanları 
muhatap alır. Ancak Kur’ân’ın muhatapları-
na yaptığı göndermeler, daha çok olgular ya 
da görüşler üzerinden olduğu için kişilerin 
kimlikleri siliktir. Mesela “Hani (o kâfirler) 
bir zaman da, ‘Ey Allah’ım! Eğer bu Kitap senin 

VAHİY, NAZİL OLDUĞU 
DÖNEMİN İLİŞKİLERİNE 

YAPTIĞI ATIFLAR 
SEBEBİYLE O DÖNEMİN 

EN ÖNEMLİ KAYNAĞIDIR. 



Kur’ani Hayat

MART’14
SAYI 34

19

katından gelmiş bir gerçekse üzerimize gökten 
taş yağdır yahut bize elem verici bir azap getir!’ 
demişlerdi.”3 ayetinde vahye eleştiriyi kimin 
yaptığını Kur’ân’dan anlayamıyoruz. Olgu-
nun muhatabının kim olduğunu ancak riva-
yetler üzerinden öğrenmemiz mümkündür. 
Ancak bu da çoğu zaman rivayetlerin fark-
lılaşması sebebiyle bizim açımızdan sıkın-
tılı olabilmektedir. Rivayetlerde bu kişinin 
en-Nadr b. Hâris olduğu nakledilmektedir.

Kur’ân-ı Kerim’in söz konusu ifade tarzı, 
Kur’ân’ın kendi tarihiyle ilişkisini silik hale 
getirmiş; onun sözlerini tarihin her döne-
mine taşıma imkânı vermiştir. Yukarıdaki 
ayette geçen sözleri, bir Mekkeli müşrik söy-
lemişse de benzer sözler, İslâm düşmanları 
tarafından tarihin herhangi bir dönemin-
de söylenebilir. Böylece bir kişi üzerinden 
yapılan eleştiri, bir tutuma yapılan eleştiriye 
dönüşmektedir.

Bireylerle ilgili ayetlerden Hz. Peygamber’in 
muhataplarıyla ya da muhatapların birbir-
leriyle ilişkileri hakkında fikir sahibi olabil-
diğimiz gibi dönemin insanının karakteri, 
psikolojisi, yeni dine bakışı, Yüce Yaratıcı ile 
ilişkisini nasıl kurduğu konularında tasvirler 
elde etmemiz mümkündür.

Hz. Peygamber’e (s) nazil olan vahiy, Arap-
lara Arapça olarak hitap eden bir kitaptır. 
Kur’ân’ın Arapça oluşu, farklı surelerde vur-
gulanan bir husustur.4 Arabîliğin özellikle 
vurgulanmış olması, nüzul döneminde buna 
ilişkin konuşma ve tartışmalar olduğunu 
gösterir.

Hz. Peygamber’e (s) gelen vahiy kendi kav-
minin diliyle, Kureyş kabilesinin kullandığı 
Arapça ile nazil olmuştur. Bu yönüyle vahyin 

3. Enfâl 8/32.
4. Yusuf	 12/2;	 Rad	 13/37;	 Taha	 20/113;	 Zümer	 39/28;	

Fussilet	 41/3;	 Şura	 42/7;	 Zuhruf	 43/3;	 Ahkâf	 46/12;	
Nahl	13/103;	Şuara	26/193-195.

ulaştıracağı mesaj, Kureyşlilerin kullandı-
ğı dilin imkânlarıyla ilişkilidir. Kur’ân’ın 
bazı kelimelere yeni anlamlar yüklemesi 
ve kavramlaştırma süreci de bu çerçevede 
anlaşılmalıdır.

Nüzul döneminde Arapça, esasen Kuzey ve 
Güney Arapçası olmak üzere iki ana kola 
ayrılıyordu. Kullanılan lehçeler arasında 
bazı farklılıklar vardı. Bugün kullandığımız 
yazı yaygınlaşmadan önce Yemen bölgesin-
de Müsned denen bir yazı kullanılıyordu. 
Bugün kullanılan Arap yazısı Nabâtî yazıdan 
geliştirilmiştir.

Kabilelerin kullandıkları Arapça, kabileler 
arasındaki akrabalık ilişkilerine bağlı olarak 
az ya da çok farklılıklar gösteriyordu. Öte 
yandan kabilelerin yaşadıkları bölgelerde 
ilişki içinde oldukları farklı milletlere men-
sup insanların ya da başka Arap kabileleri-
nin etkisi altında kalmaları kaçınılmazdı. Bu 
da kullanılan dilin farklılaşma sürecini etki-
leyen bir unsurdur. Yine yaşanılan bölgedeki 
bitki örtüsü, icra edilen meslekler, şehirde 
ve taşrada yaşamak da dilin yapısı üzerinde 
etkiler meydana getiriyordu.

Kur’ân, Araplara geldiğinde birinci derecede 
muhatabı olan Kureyşlilerin ve onların akra-
baları olan kabilelerin onu anlamaları, diğer 
Araplara nispetle daha kolaydı. Bazen kulla-
nılan kimi kelimelerin farklı olması sebebiy-
le anlaşmak için ek izahata ihtiyaç duymala-
rı söz konusu olsa da, Arapların birbirlerinin 
ağızlarını öğrenmelerinin kolay olduğu da 
bir gerçektir. Nitekim Hz. Ebu Bekir ve Hz. 
Osman dönemlerinde yapılan Kur’ân çalış-
malarında kurulan iki komisyonda da görev 
alan Zeyd b. Sâbit, Medineli olup Kureyş 
ağzına vakıf bir insandır.

Kuşkusuz vahyin kullandığı dil, belirli bir 
bölgeye ve döneme aittir. Esasen Kur’ân’ın 
Arabî olması, dilin yanı sıra o dilin içinde ADNAN
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geliştiği kültürü de ifade eder. Kur’ân’ın 
örnek verdiği kıssalardan insanların dik-
katine sunduğu hayvanlara ya da bahsetti-
ği meyvelere kadar bütün vurgular, Hicaz 
bölgesi insanının yaşadığı ortamla ilgilidir. 
Deveye çok vurgu yapılması, Arab’ın haya-
tındaki öneminden dolayıdır. O dönemde 
Arapların bilmediği hayvanlardan bahsedil-
memesi, başka bölgelerde daha çok önemli 
olan lama, fok gibi hayvanlara işaret edilme-
mesi nüzul ortamı ile ilişkilidir.

Vahyin kültürle ilişkisini hem Kur’ân’ı daha 
sağlıklı bir şekilde anlamak için, hem de 
dönemi daha doğru tasvir etmek için kul-
lanmak durumundayız. Kur’ân, ıslah edici 
bir kitaptır. O, nazil olduğu ortamda mev-
cut olan bir sosyal hayatın ve kültürün ilahî 
mesajla dönüştürülmesi, münkerin zayıfla-
tılması ve marufun geliştirilmesini hedefle-
mektedir. Dolayısıyla Kur’ân’ın yasakladığı 
ya da geliştirdiği veya ibka ettiği inanç, ahlak 
ve muamelata ilişkin değerler, o toplumun 
kültürüyle doğrudan ilişkilidir.

Buraya kadar yazdıklarımızla vahyin bir 
taraftan inancı ve toplumu inşa ederken, 
aynı zamanda oluşturduğu toplumun gün-
deminin canlı bir parçası olduğunu gördük. 
Kur’ân’ı kendi dönemiyle bu anlamda iliş-
kilendirdiğimizde onu dönemine mahkûm 

etmiş olma kaygısından söz edilebilir. Ancak 
Kur’ân, ilahî iradenin insana bakan veçhesi 
olarak insanı, insana ait olan değerler üzerin-
den dönüştürmektedir. Kur’ân’ın bize örnek 
olarak işaret ettiği bütün peygamberler, bu 
özelliklere sahip olarak gönderilmiştir.

Hz. Muhammed’den önceki peygamberler-
den de istendiği gibi beşer üstü bir varlığın 
peygamber olması gerektiğinin söylenmesi 
ve buna cevap olarak nübüvvetin beşerî-
lik yönüne vurgu yapılması, vahyin insana 
dönük yüzünü anlatır. Allah’ın uygun gör-
düğü sünnet budur. Bu çerçevede beşerî 
ıslahı hedeflemek, beşerî olan üzerinden 
yapılmıştır.

Kur’ân’ın bu şekilde anlaşılması, ilahî kay-
naklı olmasına halel getirmez. Zira Kur’ân, 
Allah’ın bütün ilmini ihata etmediği gibi 
Allah’ın diğer peygamberlerine gönderilen 
şeriatların özde aynı olmakla birlikte uygu-
lamada farklılıklar göstermesi, bunu göster-
mektedir. Allah’ın diğer peygamberleri de 
gönderildikleri toplumların diliyle konuşu-
yorlardı. Onların şeriatlarında bizim dinimi-
zin şeriatından farklı emir ve nehiyler vardı. 
Örneğin Musa şeriatında mevcut olan Şab-
bat [Cumartesi] günü çalışma yasağı, bizim 
dinimizde yoktur. O halde diğer şeriatlar 
gibi bizim şeriatımız da bölgesel ve dönem-
sel koşullarla ilişkili olarak bir renk almıştır. 
Bu durum İslam’ın diğer bölgelerde, mil-
letler arasında ya da dönemlerde geçerliliği 
olmadığı iddiasının ileri sürülmesine imkân 
vermez. Allah’ın irade ettiği bu durum, belki 
de din üzerinden Allah’ın insanlığı ortak bir 
paydada birleştirmesini hedeflemiştir.

Tarihiyle bu kadar canlı ilişkisi olan Kitab’ın, 
nüzul döneminin tarihi için kaynak olarak 
kullanılması, nüzul dönemini ve siyeri sağ-
lam bir zeminde anlamamıza imkân verir. 

KUR’ÂN’IN 
MUHATAPLARINA 

YAPTIĞI GÖNDERMELER, 
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Hz. Peygamberimizi (s) tanımak, mübarek hayatını öğrenmek, 
yaşama biçimini doğru bir şekilde tespit edip onu örnek almak 

ve sünnetini uygulamak tarih boyunca Müslümanların en önemli 
uğraş alanlarından birisi olmuştur. Bu uğraşlar Siyer, Hadis ve Sün-
net gibi ilim dalları altında yürütülmüştür. Hadis ve Sünnet; Hz. 
Peygamberimizin (s) dinî konulardaki söz, fiil ve tavırlarını tespit 
etmeyi amaçlamıştır. İşte bu saiklerle oluşan Siyer, Hz. Peygambe-
rimizin (s) mübarek hayatını ve yaşadığı önemli olayları kronolojik 
bir sıra içerisinde tarihçi bakış açısıyla tespit etmeye çalışan bir bilim 
dalıdır ve Hz. Peygamber’in (s) hayatını anlatan eserlerin geneline 
denilmektedir. 

Siyer; Arapça “sîre” “siret” kelimesinin çoğulu olup kelime olarak, 
“yol, gidiş, hal, hareket, davranış, tavır, hayat tarzı, ahlak, seciye”  
anlamlarına gelmekte olup, İslamî terminolojide; “Hz. Peygamberin 
(s) hayatını, şahsiyetini, tebliğ faaliyetlerini, siyasî ve askerî müca-
delelerini konu alan eserlerdir,” İslâm Tarihi içinde yer alan özel bir 
ilim dalıdır. “Siyer-i Nebî” veya “es-Siretü’n-Nebeviyye” olarak kul-
lanılsa da, kısaca “Siyer” diyoruz.

Siyer terimi, aynı zamanda savaş, barış, esirler ve ganimetler başta 
olmak üzere devletler hukuku dallarına giren konulara da isim ola-
rak verilmiştir.   

Siyer; Tefsir, Hadis, Kelam, Fıkıh gibi başlıca İslam ilimlerinden 
biridir. Hatta bu ilimlerin teşekkülünde önemli bir rol oynamıştır. 
Zira Hz. Peygamberin (s) hayatını bilmeden, kavlî, fiilî ve takrirî 
sünnetini öğrenmeden, anlamadan, İslâmî hükümleri nasıl yansıt-
tığına vakıf olmadan bu ilimlerin teşekkülünü anlamada boşluklar 
meydana gelebilir. Çünkü Hz. Peygamber (s), en ideal örnektir ve 
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bu örneğin hayatının bütün detayları bilin-
melidir. Bunu öğrenmek Sahabeden sonra 
gelen nesiller için son derece büyük önem arz 
etmektedir ki, bunu bize yansıtan ilimlerden 
biri de Siyer’dir.

Siyerin temel konusu Allah Rasûlü’nün (s) 
hayatıdır. Kur’an, Allah Rasûlü’nü (s) bize; 
âlemlere rahmet olarak (Enbiyâ, 21/107) ve 
bütün insanlığa gönderilmiş (Sebe’, 34/28), en 
üstün ahlaka sahip (Kalem, 68/4), müminler 
için en güzel örnek (Ahzab, 33/21), mümin-
lere öz canlarından daha yakın (Ahzab, 33/6), 
ümmetine son derece düşkün (Tevbe, 9/128; 
Kehf, 18/6; Şuarâ, 26/3), müjdeci, korkutucu, 
etrafını aydınlatan nur (Ahzab, 33/45-46), heva 
ve hevesine göre konuşmayan (Necm, 53/3-4), 
bir beşer (İsrâ, 17/93; Kehf, 18/110; Fussilet, 
41/6), görev ve yetkileri sınırlı (En’âm, 6/50, 
107; Yunus, 10/49), diğer insanlar gibi Allah’ın 
emir ve nehiylerine karşı itaatle mükellef (A’raf, 
7/6) 12, görevini adaletle tam ve eksiksiz bir 
şekilde (Enbiyâ, 21/109), hiçbir karşılık alma-
dan yerine getirmiş (Yusuf, 12/104; Furkân, 
25/57; Sebe, 34/47; Şûrâ, 42/23),  Allah’ın bir 
elçisi (Âl-i İmran, 3/144) olarak tanıtmakta; 
ayrıca ona salatü selam getirmek/ onu destekle-
mek gerektiğini (Ahzab, 33/56), onu sevmenin 
ve ona tâbi olmanın Allah’ı sevmek olduğunu 
(Âl-i İmran, 3/31), onun emir ve hükümlerine 
itaat edilmesi gerektiğini (Haşr, 59/7), ona ita-
atin Allah’a itaat sayıldığını (Âl-i İmran, 3/32; 
Nisâ, 4/80) belirtmektedir.

Hz. Peygamberin (s) hayatını anlama ve onu 

örnek almaya ihtiyaç hiçbir zaman sona erme-
yecektir. Zamanın ve şartların değişmesiyle 
birlikte insanların anlayışları ve dünya görüş-
leri de farklılık arz ettiği için, bu değişimleri 
doğru olarak algılamak suretiyle asrımız insa-
nına Allah Rasûlü’nü (s) örnek bir model şah-
siyet olarak tanıtmak, bilhassa bu alan üzerin-
de çalışan ilim adamlarının görevidir. Bu göre-
vin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için 
Hz. Peygamberin (s) insanlığa tanıtılmasına 
vesile olacak eserlerin en sağlam kaynaklara ve 
en doğru delillere dayanması gerekir. Şüphesiz 
bu kaynakların en başında da Kur’an-ı Kerim 
gelmektedir; zira herhangi bir konu hakkın-
da Kur’an’dan âyetler ve işaretler varken, en 
sağlam ve tutarlı kaynak/delil olarak en başta 
Kur’an’ı öne alırız.      

İnsanlığa son ilahî mesaj olan Kur’an-ı Kerim, 
esas itibariyle bütün İslâmî ilimlerin temel 
kaynağını teşkil eder. Başka bir ifadeyle İslâmî 
ilimler, İslâm dininin temel kaynağı olması 
bakımından Kur’an’a dayanırlar. Sadece kıra-
at ve tefsir gibi doğrudan Kur’an ilgili ilim-
lerin değil, hadis, fıkıh, kelam gibi ilimlerin 
de temel kaynağı Kur’an’dır. Çünkü Kur’an, 
bütün bu ilimlerin konularıyla ilgili temel bil-
giler, ilkeler ve hükümler vaz’etmektedir.

Kur’an-ı Kerim, İslâm diniyle irtibatlı olan 
bütün ilimlerde olduğu gibi, ihtiva ettiği 
haberler, geçmişle ilgili bilgiler, tarihi olaylar 
ve olgularla ilgili yorumlar itibariyle İslâm 
Tarihinin ve Siyerin de en mühim kaynağıdır. 
Yine Kur’an, genelde İslâm Tarihi, özellikle 
de Dinler Tarihi, Kültür ve Medeniyetler Tari-
hi, Milletler ve Devletler Tarihi, Sosyal Tarih, 
Dünya Tarihi gibi günümüzde müstakil disip-
linler olarak görülen tarih ilimlerine de kay-
nak teşkil ederek onlar için gerekli malzemeyi 
ve materyali sağlar.

Kur’an-ı Kerim; Siyer’in de en mühim kayna-
ğıdır demiştik. Kur’an’da Hz. Peygamber’in 
(s) yaptığı faaliyetleri, savaşları ve antlaşmala-
rı buluruz. Ayrıca Mekke ve Medine halkının 
onun ilahî davetine karşı tavır ve tutumları, 
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diğer taraftan da Ashab-ı Kiram’ın (Allah hep-
sinden razı olsun) faziletleri, onların İslâm’a 
hizmetleri yer alır. Bu sebeple, Kur’anî veri-
ler yardımıyla Hz. Muhammed’in (s) hayatı 
ve mücadelesi hakkında doğru bir fikir sahibi 
olmamız mümkündür.

Kur’an’da, zamanımızda muhtelif tarih ilim-
lerinin alanlarına örnek ve esas teşkil eden 
mevzuları bulmak mümkündür. Biyografi, 
monografi türüne örnek olarak, Hz. Âdem 
(as), Hz. İbrahim (as), Hz. Musa (as), Hz. İsa 
(as) ve Hz. Muhammed (s) gibi peygamberle-
re dair verilen hal tercümeleri zikredilebilir. 
Kur’an’da adı geçen peygamberlerden her biri-
nin hayatı (sire) hakkında muhtasar bilgiler 
bulunur. Peygamberler ve verdikleri mücade-
leler, çeşitli kavimler, milletler ve sosyo-politik 
yapıları, ahlakî anlayışları, inanç esasları, başa-
rıları ve yenilgileri; zalim ve adil hükümdar-
lar, icraatları, dürüstlük ve aldatıcılık örnek-
leriyle anlatılır, tanıtılır. Kur’an bu anlamda 
bir yandan tarihi öğretmekte, bir yandan da 
öğrenilenlerden ders alınmasını emretmek-
tedir. Örnek vermek gerekirse Kur’an; Ad, 
Semud ve Medyen kavimlerinden, kendilerine 
gönderilen peygamberlere muamelelerinden, 
onların mutî ve âsi olanlarından, yaşayışların-
dan, medeniyetlerinden ve akıbetlerinden söz 
eder. Aynı şekilde onların Hz. Lut (as) ve Hz. 
Salih (as) peygamberlerle olan mücadelelerini 
ve helaklerine sebep olan hadiseleri anlatır. 
İslâm Tarihi boyunca oluşan Siyer, Megâzî ve 
Kısas-ı Enbiya türlerinden yazılmış eserlerin 
esasını bu bilgiler teşkil eder. Müslüman âlim-
ler, Kur’an’da mevcut bulunan bu öz maluma-
tı, elde ettikleri değişik kaynaklı haberler ve 
rivayetlerle destekleyip genişletmek suretiyle 
Siyer, Megâzî, Kısas-ı Enbiya türünden yeni ve 
muhtevalı eserler meydana getirmişlerdir.

Kur’an’ın haber hükümleri arasında Hz. Pey-
gamber’in (s), ilahî daveti yayma yolunda 
yaptığı mücadeleler, savaşlar ve antlaşmalar; 
Mekke ve Medine halkının ona ve ilahî dave-
tine karşı tavır ve tutumları, diğer taraftan 

da Sahabe-i Kiram’ın (Allah hepsinden razı 
olsun) faziletleri, onların İslâm’a hizmetleri 
bulunmaktadır. Allah Rasûlü’nün (s) ve Müs-
lümanların karşılaştıkları hadiselerden söz 
eden ayetler ise, bir yandan tarih şuuru ve 
bilgisi kazandırmakta, diğer yandan da Müs-
lümanlara has ve orijinal Siyer ve Megâzî bil-
gileri sunmaktadır. Görüldüğü gibi, Siyer söz 
konusu olduğunda en mühim ve ilk müraca-
at kaynağı şüphesiz Kur’an-ı Kerim’dir. Zira 
gerçekliğinde şüpheye mahal olmayan türden 
olan Kur’ani veriler yardımıyla Hz. Muham-
med (s) hakkında, O’nun nasıl bir kişilik oldu-
ğu, ilahî daveti nasıl yürüttüğü ve hasımlarıyla 
nasıl mücadele ettiği ile ilgili doğrudan fikir 
sahibi olmamız mümkündür. 

Ayrıca unutmamak gerekir ki, Hz. Peygam-
beri (s) en iyi öğrenebileceğimiz kaynak, onu 
peygamber olarak seçen ilahî kaynaktır. Zira 
bir kişiyi bir göreve atayan makam, o kişinin 
şahsiyetini, meziyetlerini, vasıflarını iyi bilir 
ve görev alanını, yükümlülüklerini, yetkilerini 
ancak o makam belirler. Bu ilahî makam yani 
atayan Allah, atanan da peygamber ise, bunun 
böyle olmasından daha tabiî ne olabilir ki? 

Şunu asla unutmamak gerekir ki, Hz. Peygam-
beri (s) insanlığa tanıtan en orijinal ve en sahih 
kaynak Kur’an’dır. Objektiftir, çünkü beşerin 
hissi ve indi yaklaşımları ondan uzaktır. Ori-
jinaldir, çünkü Hz. Peygamber (s) ile Kur’an 
arasına bir mesafe girmemiştir.  Sahihtir, çün-
kü Kur’an, bir bilgi kaynağı olarak her mü’min 
için içerisinde hiçbir şüphe barındırmayan tek 
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ve kesin bir kaynaktır. Nasıl ki bize Kur’an’ı 
Hz. Peygamber (s) öğretmişse, Hz. Peygambe-
ri (s) de Kur’an öğretmektedir. Bu sebeple Hz. 
Muhammed  (s) ile ilgili tasavvurda ana çerçe-
veyi belirleyecek olan Kur’an olmalıdır; çünkü 
Allah Rasulü (s) Kur’an’a rağmen veya onun 
emri dışında hareket etmemiştir. Kur’an’ı, Hz. 
Peygamberin (s) aracılığına başvurmadan anla-
maya çalışmak nasıl Kur’an’ı yanlış anlamaya 
yol açıyorsa, Hz. Peygamberi (s) Kur’an’ın kıla-
vuzluk ve aracılığına başvurmadan anlamaya 
çalışmak da Hz. Peygamberi (s) yanlış anlama-
ya yol açar. İşte bu nedenlerle Kur’an, tanıttığı 
peygamber, peygamberlik kurumu ve Hz. Pey-
gamber (s) ile ilgili tüm tasavvur ve yaklaşım-
ların kendisine başvurulması gereken mihenk 
taşı olmalıdır. Allah Rasûlü (s) ile ilgili yak-
laşımların bir yanlış anlamadan kaynaklanıp 
kaynaklanmadığı, bir anlama problemi taşıyıp 
taşımadığı, ancak o yaklaşımın Kur’an’ın tanıt-
tığı peygamberle kıyaslanması sonucu anlaşı-
labilir. Başka bir ifadeyle, zihnimizde oluşması 
gereken peygamber tasavvurunun esas kayna-
ğı Kur’an olmalıdır. Allah Rasulü (s) hakkında 
bir bilgi, bir düşünce nerede yer alırsa alsın, 
kimden gelirse gelsin, Kur’an’daki temel çerçe-
veyle uyumlu değilse, o bilginin İslâmî açıdan 

herhangi bir değer ifade etmesi asla mümkün 
değildir.

Hz. Peygamber’in (s) takdiminde Kur’an’ın 
kaynaklığını esas almak demek, bu hususta 
Kur’an’dan başka bir belge ve bilgi kaynağı-
na müracaat edilmeyeceği anlamına gelmez. 
Çünkü Kur’an’ın Hz. Peygamber (s) için orta-
ya koyduğu her niteliğin ya da yükümlülüğün 
Hz. Peygamberin (s) hayatında nasıl bir karşı-
lık bulduğunu öğrenmek,  Kur’an’ın yanında 
Hadis ve Siyer kaynaklarına başvurmak sure-
tiyle mümkün olur. Bu sebeple Kur’an’ın ver-
diği Siyer malumatıyla birlikte Sünnet, Siyer, 
Megâzî ve Tarih kaynaklarına da başvurmak 
zaruridir. Ancak, zikredilen kaynaklardan 
istifade edilirken senet ve metin kritiği yapıl-
malı, haberler mutlaka Kur’an’ın hakemliğine 
götürülmeli, ikincil kaynakların muhtevası 
Kur’an-ı Kerim ayetlerinin ışığında yeniden 
değerlendirilmeli, kısacası Siyer konusunda 
yapılacak herhangi bir değerlendirmenin nihaî 
ölçüsü Kur’an olmalıdır.

Hz. Peygamberin (s) hayatı Kur’an’dan hare-
ketle yazılmalıdır. Kur’an merkezli hazırla-
nacak Siyerlerde Hz. Peygamber’in (s) şahsi-
yetinin, Allah’ın kendisine ihsanda bulundu-
ğu ahlakî, psikolojik ve aklî yeteneklerinin 
olgunluk, üstünlük ve parlaklığın zirvesine 
nasıl ulaştığı; ilahî davetin seyrinde meydana 
gelen olayların, mücadele, direnme, meydan 
okuma, hicret, cihad, gazveler, fetihler, geliş-
me ve ilerlemeler ele alınmalıdır. Bu yakla-
şım biçimi gerçekten İslâm davetinin geçir-
diği safhaları kavratarak, Veda Haccı’na (632) 
ulaşıncaya kadar yaşanan süreci en doğru bir 
şekilde anlamaya imkân sağlayacaktır. Bu tür 
kitaplardan zihinde yer eden sadece ana hat-
lardır, önemli olaylardır, sonuçlardır, ibret ve 
örnek alınacak taraflardır. Kısaca ifade etmek 
gerekirse bu anlayışla yazılan kitaplar, kimi ve 
nasılı değil, niçini bulmaya çalışırlar. Şahıs-
lar/bireyler ve olaylar değil, temel esaslara ve 
prensiplere ulaşmayı hedeflerler.

Kur’an’ın nüzul ortamını bilmeden, o dönemin 
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insanı ve toplumu hakkında bilgi sahibi olma-
dan İslâm dininin doğuş şartlarını anlamak 
mümkün değildir. Kur’an-ı Kerim, İslâm’ın 
doğduğu dönemde yaşayan putperest Araplar 
hakkında sağlam bir tarihî tasvir ortaya koya-
bilmek, ardından Hz. Peygamber (s) dönemini 
ve takip eden yıllarda meydana gelen olayları 
anlamak için de önemli bir referanstır. Nite-
kim Kur’an’da cahiliye dönemi ile ilgili dinî, 
fikrî, sosyal ve ekonomik hayat ile bu dönem-
de hayat süren insanların yaşam biçimleri 
üzerine pek çok ayet bulunmaktadır. Üstelik 
Kur’an metninin, nazil olduğu tarihle irtibatı 
inkâr edilemeyecek kadar açıktır. İslâm tefsir 
geleneğinde nüzul sebeplerine verilen önem 
de Kur’an’ın Siyerle sıkı ilişkisinden kaynak-
lanmaktadır. Görüldüğü gibi Kur’an’ın bütün 
pasajlarının ait oldukları dönem tarihiyle irti-
bat içinde olması gerçeği, onu aynı zamanda 
çok zengin bir tarihî bilgi ve malzeme kayna-
ğı olarak kabul etmeyi gerekli kılar. Çünkü 
Kur’an, araştırmacının kendisine dayanacağı 
en güvenilir, en doğru ve en eski kaynaktır. 
Buna karşılık Siyer kitaplarında yer alan riva-
yetler ise geç zamanlarda yazıya geçtiğinden, 
hafızalara taşındığı sırada olduğu gibi koruna-
mama ve sağlıklı bir biçimde nakledilememe/
aktarılama -eksiltme ve/veya fazlalaştırma- 
illetiyle maluldürler. Ayrıca bu rivayetlere İsra-
iliyatın, önyargıların, peşin hükümlerin, tah-
riflerin, kasıtlı müdahalelerin, hurafeciliğin, 
uydurmacılığın, zayıf bilgilerin, hikâyeciliğin, 
zorlama yorumların, rivayetçiliğin ve uzlaşma-
cı gayretlerin etkisi karışmış olabileceğinden, 
araştırmacının zihninde pek çok şüphelere 
neden olabilir. Ancak Kur’an için böyle bir 
durum söz konusu olamaz. Çünkü Kur’an, 
bu gibi tüm şaibelerden tamamen uzaktır, 
zira ilahî korumanın garantisi altındadır. Buna 
bağlı olarak denilebilir ki; Kur’an’da, Hz. Pey-
gamberin (s) risalet öncesi çağı ve çevresine 
ışık tutabilecek açıklamalar, her türlü şüphe-
den uzaktır. Kur’an, Rasûlullah’ın (s) lisanı ile 
Allah’tan tebliğ edilmiş ise de pratik olayları 
ifade etmiş ve yürürlükte bulunan durumları 

gözler önüne sermiştir. Başka bir ifadeyle vahiy, 
yaşanan gelişmeler üzerine inmiştir. İşte bu 
gelişmelerle ilgili olarak; Kur’an, ne önünden, 
ne arkasından herhangi bir yanlışlığın ulaşa-
mayacağı kesin söz, ayırıcı ölçü ve hükümdür. 
Bu anlayışla Kur’an ayetleri incelenmeye başla-
nıp konularına göre tasnife tâbi tutulduğunda, 
Hz. Peygamber (s) ve dönemini değişik açılar-
dan ele alarak ortaya koymak mümkün hale 
gelir. Sadece ayetler ışığında yapılacak tespit-
ler tüm detayları vermese de, konunun ana-
hatlarını belirleyecektir. Zaten Kur’an’ın tüm 
detayları vermesini beklememek gerekir. Zira 
o, sadece kendi üslûbu, ifade biçimi ve ilahî 
niteliklerine uygun düşecek biçimde hakikat-
lere işaret eder. Kur’an’ı hakem ve rehber kabul 
ederek Siyer konusunda çalışan araştırmacının 
yapması gereken, Kur’an’dan ilham alarak bazı 
çıkarımlarda bulunmaktır.

Yazılacak bir Siyer kitabında Kur’an-ı 
Kerim’den iktibaslar şeklinde Hz. Peygambe-
rin (s) hayatını yazmanın zaruri ve gerçekten 
en doğru yöntem olacağı anlaşılır. Kuran’a 
dayalı Siyer yazımında konu ile doğrudan ve 
dolaylı ilgili bütün ayetlere yer verilmelidir; 
çünkü Kur’an’da Siyer ile alakalı yer alan her 
ayet, Allah Rasûlü’nün (s) hayatından, müca-
delesinden, yaşadığı olaylardan birine işarette 
bulunmakta ve onu temsil etmektedir.

Yine Kur’an’ın, Siyere kaynak olması konu-
sunda şu hususa da özellikle dikkat çekmek 
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inşasında kullanmak esas olmalıdır. Şayet 
Kur’an’ı esas ve referans alan bu yol takip edi-
lirse ortaya konulan Siyer eserleri Kur’an mer-
kezli bir çalışma olacak, bu şekilde hazırlanan 
kitaplar da Kur’an’ın tanıttığı Hz. Peygamberi 
(s) takdime imkân verecek ve nihayet Müslü-
manların ve tüm insanlığın zihninde sağlam ve 
güvenilir bir Kur’an Peygamberi tasavvuruna 
ulaşma imkânı elde edilmiş olacaktır. 

Sonuç olarak söylemek gerekirse;  bizler 
için en güzel örnek (üsve-i hasene) olan Hz. 
Peygamberimizin mübarek hayatını doğru 
bir şekilde öğrenmek, Hz. Peygamberimizin 
mesajlarını bütün insanlığı içine alacak şekilde 
anlamak, evrensel mesajlar çerçevesinde Hz. 
Peygamberi insanlara doğru bir şekilde tanıt-
mak gerekir. Bu da ancak Kur’an’ın merkez 
alındığı ve onun ortaya koyduğu temel esaslar 
ve ilkeler dâhilinde yazılmış Siyer eserleriyle 
mümkün olur. 
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gerekir: Kur’an merkezli Siyer çalışmalarında 
siret, hadis ve tefsir kitaplarında yer alan Rasû-
lullah’ın (s) hayatıyla ilgili rivayet ve haberler 
asla ihmal edilmemelidir. Zira sadece Kur’an’a 
dayanarak, nüzul döneminin tarihini yazmak 
mümkün olmaz. Bu sebeple Kur’an, tarihî 
bilgi kaynaklarından biri, ancak esası olarak 
kullanılabilir. Diğer kaynakların verdiği bilgiyi 
bir kenara bırakarak olgu hakkında konuşmak 
zordur. Kur’an’ı temel kaynak olarak kabul 
ettiğimizde, diğer kaynaklarla birlikte başarılı 
tasvirlere ulaşmak mümkün olur. Bu durum-
da Kur’an esas alınmak kaydıyla konuyla ilgili 
olarak bize ulaşan rivayetler arasında Kur’an 
ile çelişmeyen bilgiler bulunduğunda, bu bil-
gilerden istifade ederek konular açıklanmalı ve 
detaylara inilmelidir. Çünkü Siyer konularıyla 
ilgili detay bilgilerin tamamını Kur’an’da bul-
mak mümkün olmaz. Dolayısıyla Siyer bahis-
lerinin temel prensip ve esas bilgilerini, ben-
zetmek yerinde olursa Siyer binasının plan, 
temel ve direklerini Kur’an ayetleriyle kurmak, 
binanın geri kalan kısımlarını ise başta sahih 
hadisler olmak üzere tâli derecedeki metinler-
le inşa etmek gerekir. İnşanın her aşamasında 
da ayetler dışında tespit edilen bütün maluma-
tı yine ayetler ile test etmek, Kur’ani delillere 
aykırılık teşkil etmiyorsa, ikincil bilgileri Siyer 
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Müminler Resul’e muhtaçtırlar.Hz 
Muhammed (s) hayatında idealiz-

mi ve gerçekliği birleştiren bir şahsiyettir. 
Onun anlam haritasını iyi okumamız lazım. 
Allah’ın rızasının ne olduğu kılavuz kitap 
Kur’an’da yazılı bulunduğu gibi, O’nun 
prensiplerinin hayata  uyarlanmış şekli de 
Resulullah’ın yaşamında bulunmaktadır. 
Kur’an insanlara bir takva kılavuzu olarak 
gönderildiği gibi Resulullah (s) da bu kıla-
vuzu en iyi okuyan, anlayan ve uygulayan 
olarak bizlere güzel bir örnek (üsvetün hase-
ne) olarak gösterilmiştir. O, Kur’an’ın  çiz-
diği insan peygamber modelidir. Şüphesiz 
ki insanların aşırı övgülerle yüceltmesine 
onun ihtiyacı yoktur. Çünkü insanlığa rah-
met olarak gönderen Allah onu övmüş ve 
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yüceltmiştir. Abartmacı ve yüceltmeci övgü-
lerle örnek insan konumundan çıkarılarak 
beşer üstü konuma yükseltilen hurafe ve 
efsanelerle anlatılan bir Muhammed algısı 
oluşturulmaya çalışılmıştır. Dahası hurafe ve 
efsaneler hep bu belkili tevillerle ve Allah’a 
ait olan gayb sahasına tecavüzlerle yaşatıl-
mışlardır. Hz. peygamber etrafında örülen 
mitolojik söylemler bilerek ya da bilmeyerek 
onu insanlardan farklı kılmaktadır. Neredey-
se Hristiyanların Hz. İsa’yı ve Yahudilerin 
Hz.Üzeyr’i ilahlaştırdıkları gibi dahası Nur-ı 
Muhammedi veya Hakikat-ı Muhammediye 
anlatımlarıyla bu tehlikeli sakıncalı yücelt-
meler maalesef yapılmaktadır.

Şüphesiz ki Kur’an’ı iyi anlayan Muhammed’i 
de iyi anlamış olur. Kur’an’ı ve Muhammed’i 
iyi anlamak ise akletmekle mümkündür. 

Anlama İşi Akılsız Olmaz

Akıl vahiy dahil her çeşit haberi her çeşit 
tecrübe ve müşahede sonuçlarını değerlen-
diren yegane kabiliyet olduğuna göre, akıl-
sız hiçbir doğruya ulaşılamaz. Akletmeden 
bir peygamberi, sıradan bir insandan ayırt 
etmemiz, akletmeden hakikaten bu sözü 
peygamber söyler mi/söyledi mi dememiz, 
akletmeden iman etmemiz, akletmeden 
tevhide ulaşmamız mümkün değildir. Akıl 
göz ise vahiy ışıktır. Akıl olmadan vahyin, 
vahiy olmadan aklın sorumlu insan için 

hiçbir değer ifade etmeyeceğini kabul etme-
miz lazım. Allah’ın sözlü ayetleriyle muha-
tap olamayan akıl Kur’an’ın tekrar tekrar 
hatırlattığı tabiattaki (sözsüz) ayetlerden her 
zaman faydalanabilir. Yani faal akıl mutlaka 
ayetleri bulabilecek ve tevhide ulaşabilecek 
imkan ve kabiliyete sahiptir. Kur’an’ı Kerim 
aklı faal tutmada teşvik ve uyarılarda bulun-
muştur. “Akletmez misiniz?” (Kur’an’da 14 
yerde), “ki akledersiniz” (8 yerde), “akleden 
bir toplum için” (9 yerde), “eğer akleder-
seniz” (9 yerde) geçmektedir. Ayrıca aklet-
meyle ilgili olarak şu ayetler de mevcuttur: 
‘Allah pisliği (azabı), rezilliği akıllarını kul-
lanmayanlara verir.’ (Yunus 10/100). ‘Der-
ler ki eğer vahye kulak vermiş veya aklet-
miş olsaydık şu çılgın ateşin halkı arasında 
bulunmazdık’ (Mülk 67/10).

Hz. Muhammed’in Hayatını Göz Ardı 
Edemeyiz

Allah’ın mesajını  insanlara tebliğ ve tebyin 
etmekle kalmayıp bu mesajın pratize edil-
mesinde 23 yıllık hayatını ve bu yaşantı-
nın ana hatlarını, önemini insanlara aktar-
mak, anlatmak için berrak kaynaklara ihti-
yaç duymamız onlara yönelmemiz gerekir. 
Hz.Peygamber döneminin arka planını ve 
onun hayatının ana hatlarını göz ardı eden 
bir kimsenin günümüze Kur’an’ın ayetleri-
ni anlamakta başarısız olacağına inanıyoruz. 
Ne yazık ki “siret” kaynaklarının çoğunda 
İslam’ın yayıldığı coğrafyalardan antik inanç 
ve kültürlerden katılan şeylerle, peygamber 
anlayışı yozlaşmış, bulanıklaşmış, buharlaş-
mış, Muhammed değişik imajlarla anlatıl-
maya başlanmıştır. Kur’an’ı Kerim Hz.Pey-
gamber’e dahil bir çok bilgiler vermektedir. 
İşte bu bilgiler bizim için siretin ilkelerini 
oluşturmaktadır. Kur’an’ın anlatımı şüp-
hesiz ki detayları oluşturmaz,ana hatlarıyla 
bize sunar.Meydana gelmiş olayların kah-
ramanlarıyla birlikte anlatılması Kur’an’dan 

SİRET KAYNAKLARINDA 
YER ALAN ZAAFLARIN 
TESBİTİNDE BİRİNCİ 

KRİTERİMİZ, HER 
ZAMAN VE HER 
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KUR’AN’DIR.
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beklenemez. Kur’an’ın kıssaları vasıtasıyla 
şunu da öğreniyoruz ki, yaşanmış olayların, 
hadiselerin gelecek kuşaklara aktarımı insa-
noğlunun bir sünnetidir.

Üsve-i hasene, en güzel örnek olarak aleme 
gönderilen Hz. Muhammed’in hayatın her 
alanında ve her anında söylediği her sözü, 
gösterdiği bir ameli rehber ve model olarak 
takdim ettiği bir örnekliği olduğunu unut-
mamak lazım. O kullukta, ahlakta, adabda, 
tebliğde, terbiyede, muamelelerde herşeyde 
bize örnek miraslar bırakmıştır. İşte Resu-
lullah’ın böylesine geniş bir anlam haritası 
oluşturan kaynakları iki kategoriye ayırmak 
mümkündür.

1) Resulullah’ın ölümüne kadar yaşanan 
olayları kronolojik bir sırada yer,zaman ve 
genellikle çevre şartlarıyla zikrederek yazıl-
mış eserler. Bundan daha çok siret, meğazi 
ve tabakat isimleriyle bize ulaşan kitaplar-
dır. Bunlara genel olarak siret kitapları den-
miştir. Bu kategoride Müslümanlar erken 
bir dönemden itibaren Resulullah’ın hayat 
hikayesini (siretini) yazıyla tesbit etmeye 
başlamışlardır.İlk önce onun savaşları ve 
gazveleri sonraları daha geniş bir alanda 
toplayan diğer konulardaki eserler kendini 
gösterdi. Resullah’ın siretini konu edinen 
eserlerinpek çoğu bize kadarda ulaşamamış-
tır. Bugün kaynak olarak elimizde bulunan 
en eski telif eser, İbn-i İshak’ın eseridir. (öl. 
H.151).  Bütün halinde asrımıza kadar gelen 
eserler arasında el-Vakidi’nin (öl. H.207) 
el-Meğazi’si ile er-Ridde bulunmaktadır. Bir 
çok defalar neşredilip basılan Siret Resulul-
lah adlı eseri de İbn-i İshak’ın iki ayrı eserini 
bazı düzeltmeler yaparak bir tek kitap halin-
de koplayan İbn-i Hişam’dır (öl. H.210). 
İbn-i Sa’d (öl. H.230) daha da önemlisidir. 
Sadece Resulullah’tan değil bir çok sahabe-
den de bahseder.

2) Kronolojik bir sıra gözetmeyen, sadece 

Resulullah’ın şahsi ile ilgili olayları ve onun 
sözlerini daha çok  fıkhi bir sonuç elde 
etmek amacıyla ve bir çok yerlerde çevre 
şartları anılmadan yazılmış eserler. Bun-
lar genel ismiyle hadis kitapları olup bize 
musannef-müsned-cami-sünen-isim ve 
formlarıyla ulaşmışlardır. Bu kitapların ana 
hedefi fıkhi malzemenin teferruatlı der-
lenmesi olmakla beraber gerek bazı özel 
hükümleriyle (meğazi) gibi gerekse genelde 
ihtiva ettikleri münferit olayların anlatımı ile 
daha geç dönemlerde yazılmış siret kitapla-
rına kaynak olmuşlardır.

Siret kaynaklarında malzemelerindeki zaaf-
ların tesbitinde birinci kriterimiz her zaman 
ve her konuda olduğu gibi Kur’an’dır. 
Siret’in ilkelerini, prensiplerini Kur’an’da 
aramak zorundayız. Zira Kur’an tek korun-
muş kitaptır. İkinci kriter akletmektir. 
Muhakeme gücüdür. Bir açıklama bulun-
maması halinde akıl ve muhakemenin ölçü 
olması kaçınılmazdır. Bu ikinci kriter teva-
türün olmadığı ve Kur’an’da bulunmayan 
bir husus için geçerliliğini muhafaza eder.

Velhasıl, siret malzemelerindeki zaafları baş-
lıca üç grup altında toplayabiliriz.

1) Şifahi aktarımdan kaynaklanan zaaflar:

Bu tür zaaflar rivayetlerin yazıldığı dönem-
lere kadar uzun bir süre şifahi olarak akta-
rılmalarından kaynaklanan kasıtsız çelişki-
lerle oluşmuşlardır.Ve bu tür çelişkiler aynı 
eserde olabileceği gibi daha çok farklı eserler 
arasında görünürler.

SAĞLIKLI BİR PEYGAMBER 
ANLAYIŞ VE ALGISININ 
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KUR’AN’DAN YAPMALIYIZ.
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2) Tarafgirlikten kaynaklanan zaaflar:

Daha çok siyasi, kabilevi, ailevi, mezhebi 
taraf tutmaların etkisiyle rivayetlerin değiş-
tirildiğini hatta tahrif edildiğini görebilmek-
teyiz. İlk kaynaklarda siyasi iktidarların veya 
tarafgir ravilerin etkisiyle meydana gelen bu 
tür zaaflara bir çok örnekler mevcuttur. 

3) Cehalet ve hurafeperestlikten kaynakla-
nan zaaflar:

Normal olayların dramatize edilmesi, efsa-
neleştirilmesi, anlatımlarda mübalağa yapıl-
ması hurafelere itibar edilmesi siret malze-
mesinin bizce en saptırıcı zaaflarındandır. 
Siret malzemesine bu zaafları ithal edenler 
kuşkusuz olayları siyasi zaaflarla saptıran-
lar kadar ahlaken seviyesiz addedilemezler. 
Ancak bunlar yaşanabilen ve ibret alınabilen 
tabii olayların yaşanamaz ve ibret alınamaz 
bir şekle dönüşmesine sebep oldukları için 
sonuç bakımından sorumludurlar.

Resulullah döneminin her bakımından can-
lı, yaşanır, ibret verici bir çok olayların efsa-
nevi ve hurafi anlatımları içersinde canlılı-
ğını ve ibretliliğini yitirmişlerdir. Bu genel 
zaafın sosyo-psikolojik etütü başlı başına bir 
inceleme konusudur.Bu zaafları içerisinde 

müşrikler, Peygamber’i hep insan üstü var-
lık olarak görmek istemişler ve Hz.Peygam-
ber’den de bir sihirbazdan isteyebilecekleri 
şeyleri istemişlerdi. Kur’an’ın bu talepler 
karşısındaki tavrı kesindir. Cevapsız bırak-
mak ve Hz. Peygamber’in ancak bir beşer 
olduğunu hatırlatmak. (İsra 17/90-95), 
(Ankebut 29/50-51). 

Kısaca bu zaaflar zamanımıza kadar daha 
da yoğunlaşarak devam etmiştir. Bu gidişle 
de devam edeceğine benziyor. Hz.Peygam-
ber’in yaşanmış gerçekçi mücadelesinin 
efsaneleştiğini, insanlığa ideal bir mücadele 
olma niteliğinden soyutlandığını görüyoruz. 
‘Mevahibü’l-Ledunniyye’, ‘Delailu’n-Nübüv-
ve’ gibi eserlerle Hz.Peygamber’in bizim gibi 
bir beşer olmadığı zımnen ispata çalışılmış-
tır. Beşer olan bizlerin bizim gibi olmayan 
bir peygambere ittiba etmesinin güçlüğü ise 
ortadadır.

Tarih ibret için okunur. Bu da gerçek olma-
sıyla mümkün. Hz.Peygamber’in Kur’an’ı 
yaşamaktan ibadet olan siretini öğrenmeye 
çalışırken bu noktayı daima göz önünde 
bulundurmak mecburiyetindeyiz. Sağlıklı 
bir Peygamber anlayışının, algısının sağla-
masını Kur’an’dan yapmalıyız... 



DEĞERLENDİRME

Sözlükte “davranış, hal, yol, adet, ahlâk, 
seciye ve hayat hikâyesi” gibi anlamlara 

gelen sîret kelimesinin çoğulu olan siyer, 
terim olarak “Hz. Peygamber’in hayatı, onun 
hayatını konu edinen bilim dalı ve bu alan-
da yazılan eserler” gibi şeyler için kullanıl-
maktadır.1 Ayrıca fıkıh eserlerinin devletler 
hukuku konularını ele alan bölümlerine 
de siyer denilmiştir.2 Ancak bundan daha 
çok, birinci anlamıyla meşhur olmuş ve 
siyer denildiğinde “Hz. Peygamber’in haya-
tını konu edinen bilim dalı” ilk akla gelen 
mânâ olmuştur. Hz. Peygamber’in hayatı 
ilk dönemlerde daha çok hadis mecmuala-
rı arasında yer almakla beraber, bu konuda 
Hicrî birinci yüzyılın sonları ve ikinci yüz-
yılın başlarından itibaren müstakil risaleler 
de kaleme alınmıştır. Elimizdeki verilere 
göre kaleme alınan ilk siyer eserleri Urve 
b. Zübeyr (ö. 94/712 ), İbn Şihab ez-Züh-
ri (ö. 124/741) ve bunlardan kısa bir süre 
sonra yaşamış olan İbn İshak’a (ö. 151/761) 
aittir. Bu durum, ilk dönemlerden itibaren 
Müslümanlar’ın Hz. Peygamber’in hayatına 
verdiği ehemmiyeti göstermesi açısından 
manidardır. 
Hz. Peygamber’i konu edinen siyer eserleri, 

1. Mustafa	Fayda,	“Siyer	ve	Megazî”,	DİA,	XXXVII,	319.
2. Ahmet	Yaman,	“Siyer”,	DİA,	XXXVII,	316-318.
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tarihî süreç içerisinde farklılık göstermiş, 
dönemin ya da müellifin peygamber tasav-
vuru, söz konusu risaleleri ve bu risalelerin 
konusu olan Hz. Peygamber’in hayatını tas-
vir etmede etkili olmuştur. Yukarıda anılan 
müelliflerden Urve ile İbn Şihab’ın risaleleri, 
birbirine yakın tasvirler yaptıkları halde, ara-
larında uzun bir süre geçmemesine rağmen, 
İbn İshak’ın eseri Hz. Peygamber’i daha çok 
abartılı ve çoğu zaman kaynakları bulunma-
yan tasvirlerle anmaktadır. İbn İshak’ın ken-
disinden sonra kaleme alınan siyer kitapları 
üzerindeki etkisinin öncekilere nisbetle daha 
çok olduğu dikkate alındığında, bu tasavvu-
run günümüze kadar artarak devam ettiğini 
belirtmek abartı olmayacaktır. Bu anlamda 
İbn İshak’ın eserinde bulunan birçok abartılı 
ve mesnetsiz bilgileri ayıklayan İbn Hişâm’ın 
(ö. 218/833) çabaları önemli olmakla bera-
ber, söz konusu tasavvurun düzeltilmesi için 
yeterli olmamıştır.3 
Hz. Peygamber’in şahsiyeti, henüz hayat-
ta iken tartışma konusu edilmiş, ‘Allah’tan 
vahiy aldığını iddia eden bu zatın’ neden 
bir melek, hazineleri olan biri veya yanında 
meleklerle beraber gezip dolaşan bir şahıs 
olmadığı, Mekkeli müşrikler tarafından sor-
gulanmış, onun sıradan bir insan olmasına 
anlam verilememiştir. Kur’ân, onun beşerî 
kimliğine vurgu yapmak sûretiyle, bu tür 
sorgulamaların yersiz ve haksız olduğuna 

3. Geniş	bilgi	için	bk.	Mehmet	Özdemir,	“Siyer	Yazıcılığındaki	
Değişim	Üzerine”	Çağımızda	Sosyal	Değişme	ve	 İslam,	
Ankara	(TDV	Yayınları),	2002,		s.	200	vd.

dikkat çekmiş olmasına rağmen, daha son-
raları bizzat onun peygamberliğine iman 
edenler tarafından beşer üstü anlamlar yük-
leme gayreti ortaya konulmuş ve onun gün-
lük hayatın bir parçası haline getirilerek, her 
alanda örnek alınması adeta imkânsız hale 
getirilmiştir. İşte siyer ilmi tam da burada 
önem kazanmakta, Hz. Peygamber’in bir 
kul olarak, bir insan olarak ve elbette ki 
insanları Allah’a davet eden bir peygamber 
olarak, nasıl günlük hayatın bir parçası hali-
ne getirilmesi gerektiği konusunda rehber-
lik etmesi beklenmektedir. Onunla Kur’ân 
arasında kurulan ilişkinin doğrudan ve asla 
kopmayacak derecede olması, onun haya-
tının Kur’ân’ın müminleri ve tabileri olan 
Müslümanlar için son derece önemli kıl-
maktadır. Çünkü Kur’ân evrensel bir metin 
olarak çoğu zaman bir konu hakkında temel 
ilke ve teorik bilgiyi vermekte, bunun uygu-
lamasını ise Hz. Peygamber’e bırakmaktadır. 
Bu yönüyle değerlendirildiğinde, başta iba-
det şekilleri olmak üzere dinin pratik hayata 
uygulanmasında Hz. Peygamber anahtar işle-
vi görmektedir. Onun “Beni namaz kılarken 
nasıl görüyorsunuz o şekilde namaz kılınız”4 
ve “(Haccın) menâsikini benden alınız”5 gibi 
ifadeleri, pratik uygulamanın nebevî lafızlar-
la dile getirilmesinden ibarettir.  
Kur’ân’da Hz. Peygamber’i tanıtan ayetler, 
onunla Kur’ân arasındaki bağlantıyı daha 
açık bir hale getirmektedir. Şunu göz ardı 
etmemek gerekir ki, “Kur’ân sâkit, Hz. Pey-
gamber ise nâtıktır”. Yani Kur’ân’daki ayetler, 
sessiz ve sakindirler. Onları konuşturan, 
harekete geçiren ve günlük hayatın için 
çeken Hz. Peygamber’dir. Kur’ân’ın özü iti-
bariyle sözlü bir metin olduğu dikkate alın-
dığında, bu ayetlerin pratik vechelerinin 
ön plana çıktığı görülmekte ve bu yönleri 
Hz. Peygamber tarafından tatbik edilmiştir. 
Buna bağlı olarak Hz. Peygamber’den itiba-
ren dinin insanlara intikali tatbikatla olmuş-
tur. Yukarıda verilen örnekler de buna işaret 
etmektedir. Zira Hz. Peygamber, namazı ve 
haccı uzun uzun tarif etmemiş, ‘bana bakın, 

4. Buhârî,	“Ezân”,	45.
5. Müslim,	“Hac”,	31;	Ebû	Dâvûd,	“Menâsik”,	77.
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ben nasıl eda ediyorsam siz de o şekilde eda 
edin’ dercesine, tatbikata dikkat çekmiştir. 
O halde Kur’ân’ın Hz. Peygamber’in siyeri 
olmaksızın anlaşılması imkânsızdır. “Böyle-
ce, sizler Peygamber’i örnek (canlı tanık, şahit) 
alasınız ve insanlara birer örnek (canlı tanık, 
şahit) olasınız diye sizi (aşırılıkları olmayan) 
dengeli bir ümmet kıldık”6 meâlindeki ayette, 
bütün insanlığa karşı hak dini tebliğ etme 
sorumlulukları bulunan ümmetin Hz. Pey-
gamber’i örnek alması ve kendilerinin de bu 
doğrultuda insanlara örnek olmaları gerek-
tiği ifade edilmektedir. Bu örnekliğin kolay 
olması ve insanların kendilerini kolayca 
onunla bütünleştirebilmeleri için, Hz. Pey-
gamber onların arasından ve onlardan biri 
olarak seçildi. Bu gerçeği Kur’ân, meâlen 
şöyle ifade etmektedir: “Tıpkı kendi içiniz-
den, size ayetlerimizi okuyan, sizi arındıran, 
size Kitab’ı, hikmeti ve bilmediklerinizi öğreten 
bir peygamber gönderdiğimiz gibi.”7 Hz. Pey-
gamber’in, insanlar arasından, özellikle de 
içerisinde yaşayıp büyüdüğü toplum içe-
risinden seçilmiş olması, onun örnek alın-
ması ve öğretici olmasıyla doğrudan alaka-
lıdır. O halde insanlara Kur’ân’ı öğretmesi 
ve Kur’ân’ı konuşturarak onu yaşanılır hale 
getirmesi için görevlendirilmiştir. Siyer ilmi 
tam da burada önem kazanmakta, Hz. Pey-
gamber’in Kur’ân’ı nasıl anladığını ve gün-
lük hayatında nasıl yaşanılır hale getirdiğini 
önümüze koyması beklenmektedir. Bundan 
dolayı her Müslüman için siyerin vazgeçile-
mez bir işlev görmesi gerekmektedir. 
Siyer ilmi, Hz. Peygamber’in hayatını bütün 
yönleriyle konu edinmekle beraber, özellik-
le ümmetin yaşadığı sorunlara, Kur’ân’dan 
güncel çözümler getirmesi açısından önem-
lidir. Hz. Peygamber’in ahlakıyla Kur’ân 
arasında kurulan doğrudan bağlantı buna 
işaret etmektedir. Bu durumda, siyer araş-
tırmaları yapılırken, Hz. Peygamber’i diğer 
peygamberlerle, hususiyle Hz. İsa ile yarış-
tırırcasına ona birtakım beşer üstü anlam-
lar katan rivayetlere ihtiyatla yaklaşmak ve 
bunları ayıklamak önem arz etmektedir. Zira 

6. el-Bakara, 2/143.
7. el-Bakara, 2/151.

Hz. Peygamber’e yüklenilen her beşer üstü 
anlam, onunla ümmetin arasındaki mesafe-
leri uzatmakta ve onun günlük hayatın bir 
parçası olmasına engel teşkil etmektedir. 
Söz gelimi Hz. Peygamber’i gittiği her yerde 
takip ederek gölgelediği iddia edilen “üze-
rindeki beyaz bir bulut” onu bizlerden uzak-
laştırmaktadır. Çünkü coğrafi şartları da dik-
kate aldığımızda kızgın sıcağın altında oruç 
tutmakla bir bulutun altında gölgelenerek 
tutmak aynı değildir ve bu nedenle Hz. Pey-
gamber’in diğer insanların yaşadıkları sıkın-
tıları tam olarak anlaması mümkün değildir. 
Ancak Kur’ân’ın ısrarla işaret ettiği üzere, 
bizimle beraber açlık, susuzluk, yorgunluk, 
hastalık gibi beşeri zaafları paylaşan bir pey-
gamberi örnek almamız daha kolaydır. Diğer 
yandan Hz. Peygamber’i bu şekilde tasavvur 
etmek, tarihi gerçeklerle de bağdaşmaz. Zira 
böyle olsaydı, kırk yaşında peygamberlik 
görevi verildiğinde, kendisi ya da kendisine 
iman edenler, inkârcılara “Gözünüz kör mü? 
Baksanıza öteden beri zaten farklı bir insan 
değil miydi?” yollu değerlendirmelerle, söz 
konusu olağanüstü durumu, onun peygam-
berliğine delil olarak getirebilirlerdi.
Kur’ân’ın ısrarlı bir şekilde onun beşerî 
hüviyetini ön plana çıkarmasına karşılık 
Hz. Peygamber’i beşer üstü bir varlık ola-
rak tasavvur etme gayretlerine verilebilecek 
örneklerden biri de, onun doğar doğmaz 
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“ümmetî/ümmetim ümmetî/ümmetim” şek-
linde konuştuğu iddiasıdır. Bu iddia tama-
men Hz. Peygamber’le Hz. İsa’nın yarıştı-
rılması neticesinde ortaya çıkmıştır. Zira 
Hz. İsa’nın henüz kundakta iken mûcizevî 
bir şekilde konuştuğu, Kur’ân’da da ifade 
edildiği için bunun inkârı mümkün değil-
dir. Bu yönüyle onun Peygamberimiz’den 
üstün olduğu vehmini oluşturma çabalarına 
karşılık, Peygamberimiz’in ondan geri kal-
madığı anlamına gelen bir şeyler bulmamız 
lazımdı. İşte bu gayretle Hz. Peygamber’e 
henüz doğar doğmaz “Ümmetim ümmetim” 
mealindeki sözler söyletilmiştir. Aslında Hz. 
Peygamber’e ilk vahiy geldiği zaman yaşadı-
ğı korku, şaşkınlık ve panik havası üzerin-
de düşünüldüğü zaman, bütün bunların bir 
senaryodan ibaret olduğu anlaşılacaktır. Zira 
daha doğar doğmaz bu tür olağanüstülükleri 
yaşayan bir zat, peygamberlik görevi verildi-
ğinde, bu derece şaşırmaz, zaten bir kısım 
garipliklerin olduğunu düşünerek ilk anda 
bunu kabullenirdi. 

Kısaca Hz. Peygamber’i tanıtma amacıyla 
ihdas edilen siyer ilminin onu olduğu gibi ve 
ümmetinin günlük hayatında örnek alabile-
ceği bir şekilde ortaya koyması gerekmekte-
dir. Buna bağlı olarak siyer ilmiyle ilgili olarak 

şu tespitlerde bulunmamız mümkündür:

1. Hz. Peygamber’i tanıtma ilmi olduğu için 
siyer ilmi de en az diğer İslâmî disiplinler 
kadar önemlidir.
2. Dinin intikali, Hz. Peygamber’den itiba-
ren tatbikatla olmuş ve bunun doğru tespit 
edilmesi için siyer ilmine ihtiyaç vardır.
3. Kur’ân-ı Kerîm’in ifadeleri kimi zaman 
çok anlamlı ve kapalılık gibi özelliklere 
sahip olduğundan, bunların doğru anlaşıla-
rak hayata geçirilmesinde Hz. Peygamber’in 
bu ayetleri nasıl anladığı ve nasıl uyguladı-
ğı önemlidir. Bunun tespiti için siyer ilmine 
ihtiyaç vardır.
4. Başta yukarıda anılanlar olmak üzere siyer 
ilminin işlevini doğru bir şekilde yerine 
getirmesi için, mevcut siyer müktesebatını 
derinlemesine inceleyerek sağlamasını yap-
ması, diğer disiplinlerle eşgüdüm içerisin-
de kendisine lazım olan bilgileri derleyerek 
ayıklaması ve bunları ümmetin hizmetine 
sunması aslî ve vazgeçilemez görevidir.
Sonuç olarak Hz. Peygamber olmaksızın 
İslâm dininin tam olarak anlaşılması ve yaşa-
nılması mümkün değildir. Zira bu din, fel-
sefî bir öğretiden daha çok pratik yönü ağır 
basan bir hayat nizamıdır. Pratik yönünün 
nasıl uygulama safhasına konulduğunun 
doğru anlaşılması, canlı bir örnekten gör-
mekle mümkündür. Hz. Peygamber’in bu 
dini anlaşılması ve yaşanılması gerektiği gibi 
anladığı ve yaşadığı konusunda herhangi bir 
şüphe bulunmadığına göre, onu anlamak, 
onu tanımak ve Kur’ân’ın ifadesiyle “ona tabi 
olmak” önem taşımaktadır. Onun hayatını, 
ahlakını, yaşantısını, bireysel ve sosyal iliş-
kilerini tesbit etmemizde en önemli kaynak 
kuşkusuz siyerdir. Bu nedenle siyeri sadece 
Hz. Peygamber’i tarihi bir şahsiyet olarak 
tanıma aracı olarak değil, günlük hayatımı-
zın bir parçası haline getirmek için bir yol 
haritası olarak görmemiz gerekmektedir. Bu 
da yanlış, yersiz ve abartılardan arınmış bir 
siyerle mümkün olabilir.  
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SİYER KİTAPLARININ GÜVENİLİRLİĞİ VE
HZ. MUHAMMED’İN GERÇEK KİMLİĞİ

İslam kültüründe, Kur’an-ı Kerim’den 
sonra Hz. Muhammed’in hayatının en 

büyük yer tuttuğu bir gerçektir. Kur’an’ın 
indiği gibi korunduğu genel inancına rağ-
men, Kur’an tarihi kitaplarında Kur’an’ın 
yazılması, okunması/kıraatler, nesh gibi bazı 
konularda, bu korunmaya gölge düşürecek 
veya zihinleri bulandıracak bilgilerin yer 
aldığı gözönünde bulundurulursa, (mese-
la bkz. es-Sicistani, Kitabu’l-Mesahif, 7-8, 
59, 60-88, , 130, Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 
Beyrut, 1985), böyle bir korumanın olma-
dığını bildiğimiz Hz. Muhammed’in haya-
tına ilişkin hadislerde, İslam tarihi, siyer ve 
meğazi kitaplarında gerçeklerle uyuşmayan 
ne kadar çok bilginin bulunabileceğini ve 
bulunduğunu düşünebiliriz. 

Mesela, Allah’ın ilk önce Muhammed’in 
nurunu yarattığı ve bütün varlıkların onun 
nurundan yaratıldığı (Nur-i Muhammedi-Ha-
kikat-i Muhammediyye) anlatımlarından 
tutun da yetmiş ceddinin tertemiz olduğu 
anlatımlarına, cennetteki Makam-ı Mahmud 
ve şefaat anlatımlarına kadar, 63 yıllık ger-
çek hayatının dışında, bu anlatımlarda Resu-
lullah’ın nasıl mitolojik bir şahsiyete bürün-
dürüldüğü bilinmektedir. Bunu görmek için 
özellikle Türkiye’de Müslümanların Kutlu 
Doğum ve diğer kandil dedikleri gecelerde 
ve ölülerin arkasından belli günlerde okut-
tukları, tevhitle bağdaşmayan ifadeler ve 
mitolojik anlatımlarla dolu olup Diyanet İBRAHİM

SARMIŞ

SİYER KİTAPLARININ 
GÜVENİLİRLİĞİ
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İşleri Başkanlığı’nın ve din görevlilerinin 
dini bir ritüel olarak okutulmasının doğru 
olmadığı konusunda uyarı yapmadığı Süley-
man Çelebi’nin Mevlid’i gibi eserler bir yana, 
siyer kitaplarına da bakabiliriz. 

Mesela, onlardan bugün mevcut en eski 
siyer kitabı olarak bilinen ve merhum Prof. 
Dr. Muhammed Hamidullah tarafından tah-
kik edilerek neşredilen (Hayra Hizmet Vak-
fı, Konya 1981) İbni İshak (öl. 151/768)’ın 
Sîretu İbni İshak kitabına bakabiliriz. Kita-
bın tam adı Kitabu’l-Mubtedei ve’l-Meb’asi 
ve’l-Meğazi’dir. Kitap yakın zamanda Siyer-i 
İbni İshak Hz.Muhammed’in Hayatı adıyla 
Türkçe’ye de çevrilmiştir. İbni İshak bu kita-
bını bir kez Medine’de, bir kez Kûfe’de, bir 
kez de Bağdad’da ve bu sonuncusunu Abba-
si halifesi Ebu Cafer el-Mansur için yazdı-
ğı anlatılır. [bkz. İbni Hişam (öl. 218/833), 
es-Sîre, 1/11-12].

Şüphesiz burada İbni İshak’ın biyografisi 
değil, kitabında verdiği bilgilerin doğruluk 
derecesi bizi ilgilendirmektedir1. Hadisçi 
el-Heysemi’nin “Sikadır ama uydurmacıdır 
(huve müdellisun sikatun)” dediği, (Bkz.
İbni Hişam, es-Sîratu’n-Nebeviyye, 2/2. cüz, 
s. 31, dipnot 1, tahkik, Cemal Sabit-Mu-
hammed Mahmud-Seyyid İbrahim, Kahire 
1996), Resulullah’ın Hayber, Nadiroğulla-
rı ve Ben-i Kureyza savaşlarını Yahudi iken 

1. İbni	İshak’ın	lehinde	ve	aleyhinde	söylenenler	için	bakınız:	
Muhammed	Hamidullah,	Sîretu	İbni	İshak,	yz-kv.	sayfala-
rı,	Hayra	Hizmet	vakfı	Yayınları,	Konya	1981

Müslüman olan kişilerden rivayet ettiği -ki 
Resulullah’ın Ben-i Kureyza’yı fethettiğinde 
Yahudiler’den 900 kişiyi kılıçtan geçirdiği ve 
bundan dolayı ağır suçlamalara hedef yapıl-
dığı rivayeti onlardandır-gerekçesiyle İmam 
Malik’in kendisini deccal olarak nitelediği 
(M. Hamidullah, age. kd), toplantılarda arka 
yerlerde kadınlar arasında oturmak ve horoz 
dövüştürmekle suçlandığı (M. Hamidullah, 
age. yt sayfası) yazılmaktadır. İbni İshak’a, 
sipariş üzerine yazdırdığı birtakım şiirle-
ri kişilere nispet ederek kitabına kaydettiği 
suçlaması da yapılmaktadır, bu durum İbni 
Hişam’ın siyerini tahkik edenler tarafından 
onaylanarak şöyle belirtilir:

“Gerçek şu ki bu, İbni İshak’ın ayıplarından 
biridir. Ezberleme ve nakil şekline yönelik 
olmasa da sahih ve uydurma, sağlam ve 
bozuk şiirleri kabul etmesi yönünden şiir 
bilgisi hakkında ciddi bir eleştiridir bu. Oysa 
İbni İshak zevki ile değerlendirip bu şiirleri 
eleştirel olarak değerlendirseydi, kitabını 
daha çok uydurma olduğu düşünülen şiir-
lerden, kendisini de yüzyıllardır kitapların 
yönelttiği bir eleştiriden kurtarmış olurdu” 
(İbni Hişam, es-Sîre, 14). Nitekim Muham-
med b. Sellam, Ebu Sufyan’a şiirler nispet 
etmesi nedeniyle yaptığı değerlendirmede, 
“İbni İshak’ın ne onun için, ne başkaları için 
rivayet ettiği şiirlere itibar etmiyoruz” diye-
rek eleştirir. (İbni Sellam el-Cumahi, Taba-
katu Fuhuli’ş-Şuara, 1/247, Matbaatu’l-Me-
deni, Kahire, tarihsiz).

İbni İshak’ın siyer kitabında verdiği bilgile-
rin ne ölçüde güvenilir olduğunu görmek 
için bazı örnekler vereceğiz. 

Mesela İbni İshak, Hz. Muhammed’in pey-
gamberliğini Rahip Bahira ile ilişkilendir-
mektedir. Bunu daha sonraki siyerciler ken-
disinden almış ve tarihi bir gerçekmiş gibi 
rivayet etmişlerdir. (mesela bkz. İbni Hişam, 
es-Sîretu’n-Nebeviyye, 1/160-162).

Bu anlatımlara göre Bahira, amcası Ebu 
Talib’in Busra’ya yaptığı ticaret kervanı ile 
beraber yoldan gelenler arasında bulunan 
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çocuk yaştaki Muhammed’i bulutların göl-
gelendirdiğini, altında mola verdikleri ağa-
cın dallarının Muhammed’i gölgelendirmek 
için tepesinde toplandığını görmüş, evine 
davet ettiği kişiler arasında onu görmeyince 
adam gönderip getirtmiş, Mekke’de kavmi-
nin dini üzere olduğunu söylediği Muham-
med’ten bazı bilgiler almak için Lât ve Uzza 
adına yemin verdirmiş, ama Muhammed 
onlar adına yemin etmekten nefret ettiğini 
söylemiş, sonra sırtındaki nübüvvet mührü-
ne bakmış ve görmüş, vd. bir dizi başka şey-
leri bilmiş ve Yahudilerin öldürmemesi için 
Ebu Talib’ten onu Mekke’ye geri götürme-
sini söylemiş, onu öldürmek için yola çık-
mış Yahudi Zebîra/Zerîra, Temama ve Derîsa 
adındaki adamlarla yolda karşılaşarak onları 
geri göndermiş, vd. masalları anlatır. (Parag-
raf (p). 53, İbni Hişam, es-Sîre, 1/161-162). 

Böylece İslam’ın aslında Muhammed’in 
büyük bir ustalıkla Tevrat ve İncil’den yap-
tığı bir derleme olduğunu iddia eden İslam 
sevmez oryantalistlere yığınla malzeme 
çıkarmış olmaktadır. (Rahip Bahira anlatım-
larının gerçeği yansıtmadığını görmek için 
“Hz. Muhammed’i Doğru Anlamak” kitabımı-
za bakınız).

İbni İshak, bir yandan, Hz.Muhammed’e ne 
zaman peygamber olduğunun sorulduğu-
nu ve cevap olarak “Adem’in yaratılmasıyla 
ona ruhun üflenmesi arasında Peygamber 
oldum” (p.161) cevabını verdirirken, diğer 
yandan vahyin ona 43 yaşında Mekke’de gel-
diğini söyler ve Mekke’de yirmi, Medine’de 
de yirmi yıl peygamberlik yaptığını yazar (p. 
162). Ama hemen arkasındaki paragrafta 40 
yaşında vahyin kendisine geldiğini, Mek-
ke’de 13, Medine’de 10 yıl kaldığını da söy-
leyerek (p.163) birbirini izleyen iki paragraf 
arasında bile çelişkiye düşmektedir.

Ehli Sünnet, Hz. Peygamber’in kendisinden 
sonra kimseyi vasî veya halife olarak bırak-
madığını ve devlet başkanını belirlemenin 
Şia’nın iddia ettiği gibi ilahi atama veya 
vesayetle değil, toplumun belirlemesiyle 

olduğunu söyleyedursun, İbni İshak hem de 
Selmanı Farisi’nin dilinden rivayet ederek 
Hz. Peygamberin Allah’ın dörtbin peygam-
ber ve dörtbin vasi gönderdiğini ve kendi-
sinin onların en hayırlısı, vasilerinin de en 
hayırlı vasi olduğunu, iki torununun da 
torunların en hayırlısı olduklarını söylediği-
ni yazar (p.146).

İbni İshak, en başta vahyin korunması 
anlamındaki Peygamber’in “İsmet” sıfatı-
nın güme gitmesine ve hem vahyin hem 
Peygamber’in töhmet altında kalmasına yol 
açması pahasına da olsa, birilerinden dinle-
diği garanik saçmalığını kitabına almaktan 
ve vahyin korunması konusunda zihinleri 
bulandırmaktan çekinmeden şöyle anlatır:

“Habeşistan’a hicret edenler Mekkeliler’in 
Müslüman oldukları ve secdeye kapandık-
ları haberini alıncaya kadar orada kaldılar. 
Şöyle ki, Necm suresi Resulullaha indi, onu 
sesli okudu. ”Lat’ı ve Uzza’yı gördünüz mü?” 
ayetine gelinceye kadar okuduğu Necm 
suresini Müslümanlar ve müşrikler dinle-
diler. Müminler tasdik ettiler ama şeytanın 
uydurduğu kafiyeli sözleri işitince bazıları 
dinden döndü. Şeytan “tilke’l-garaniku’l-ulâ 
ve inne şefaatehunne le turcâ: (onlar yüce 
Kuğular/Meleklerdir, elbette şefaatleri umu-
lur)” anlamındaki o iki ayeti oradaki bütün 
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müşriklere öğretti, onlar da okunuşunu 
bellediler. Resulullah bu duruma üzüldü. 
Nihayet Cebrail geldi. Resulullah okunan 
iki ayeti ve bundan dolayı insanlardan gör-
düğü tepkiyi ona söyleyip yakındı. Cebrail, 
iddia edilen iki ayeti getirmediğini söyle-
di ve “sana okumadığım şeyleri insanlara 
okumuşsun“ dedi. Resulullah çok üzüldü 
ve korktu. Bunun üzerine Yüce Allah, “Sen-
den önce gönderdiğimiz hiçbir resul yoktur ki 
bir temennide bulunduğu zaman şeytan onun 
temennisine bir şeyler katmış olmasın. Fakat 
Allah, Şeytan’ın kattıklarını yok eder ve ayet-
lerini sağlamca yerleştirir. Allah her şeyi bilen, 
her şeyi yerli yerinde sağlam yapandır” (22 
Hac/52) ayetlerini indirdi. (p.219). 

Oysa Necm suresi Mekke’de inen ilk sure-
lerden iken, Hac Suresi Medine’de inen son 
surelerdendir. Yani Hac suresi, Necm sure-
sinden yıllar sonra inmiş olup ikisi arasın-
da bu açıdan hiçbir ilişki yoktur. Nitekim 
İbni İshak’ın siyerini düzenleyerek kaleme 
alan İbni Hişam, Habeşistan’a hicret eden-
lerin gûya bu haber üzerine geri döndüğünü 
ama hayal kırıklığına uğradıklarını ve bir-
takım kişilerin İslam’a girdiğini anlatmakla 
yetindiği bu bölümde Garanik olayına hiç 
değinmez. [bkz. es-Sîre, 1/300. (Şeytan kişi-
lerin uydurduğu Garanik saçmalığının eleş-
tirisi için “Hadisler Kur’an’la Eşdeğer midir?” 

kitabımızdan Kur’an’ın Korunması ve Gara-
nik Saçmalığı, bölümüne bakınız].

İbni İshak, akıl ve mantık, doğruluk ve 
gerçeklik adına bir ölçü tanımadan Hz. 
Muhammed’in hayatına dair uydurduklarını 
veya dinlediklerini gerçekmiş gibi sunarak 
bu tür masallarla anlatmaya devam eder.

İbni İshak’ın Hz. Muhammed’in hayatını 
nasıl bir mitoloji ile anlattığını görmek için 
mesela siyerinden Tubba’ masalına bakalım:

“Yemen’de egemen olan Tubba’ krallarından 
biri savaş yolculuğu sırasında Evs ve Haz-
rec’le beraber Yahudilerin de bulunduğu 
Medine’ye, oradan Kuba vadisine inmiş ve 
bugün Kral Kuyusu olarak anılan bir kuyu 
açmış, Medineliler gündüz ona karşı savaş-
mışlar, gece olunca ona ve askerlerine misa-
fir muamelesi yapmışlar, günlerce bunu yap-
maları karşısında utancından onlara haber 
salarak barış yapmak istediğini söylemiş, 
bunun üzerine Evs kabilesinden Uhayha b. 
Cilah b. Hurayş b. Cuhcuba b.Kilde b. Avf b. 
Amr b. Avf b. Malik b. Evs adında bir adam-
la Yahudiler’den Bünyamin el-Farza adında 
bir adam gitmiş, Uhayha, kendilerinin onun 
kavminden olduklarını, ne yaparsa yapsın 
Medine’yi fethetmeye gücünün yetmeyece-
ğini, çünkü Yüce Allah’ın Kureyş’ten gönde-
receği peygamberlerden birinin hicret ede-
ceği yer olduğunu ona söylemiş, o esnada 
Yemen’de çıkan bir ateşin her yeri yakıp yık-
tığı haberi gelmiş, bunun üzerine Tubba ara-
larında Bünyamin’in de bulunduğu Yahudi-
lerden bir toplulukla ülkesine geri dönmüş. 
“ (p.35).

“Tubba, Mekke’ye iki gece yolculuğu uzaklı-
ğında ed-Duf denilen yere geldiğinde Hüzeyl 
b. Müdrike kabilesinden ona adamlar gelmiş 
ve kendisine “Ey kral altın, yakut ve zeber-
ced dolu bir evi sana söyleyelim mi? Onu 
alırsın, bize de bir pay verirsin, demişler. 
Olur, deyince onun Mekke’deki Allah’ın evi 
olduğunu söylemişler. Tubba, Allah’ın evini 
yıkmak için yola çıkmış, yolda Allah üzerine 
gönderdiği bir rüzgarla ellerini ve ayaklarını 
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kötürüm, vücudunu yara bere yapmış, 
yanındaki Yahudiler’e haber salmış ve başı-
na gelenleri sormuş, kendisine içinden bir 
şeyler geçirip geçirmediğini sormuşlar, o 
da, şu uğradığımız evden adamlar geldiğini, 
altın, yakut ve zeberced dolu bir evin oldu-
ğunu, onu yıkmamı ve alacağım şeylerden 
kendilerine de bir pay vermemi söylediler, 
ben de olur dedim ve onu yıkmak için yola 
koyuldum, demiş. Beraberindeki Yahudiler, 
ona o evin Allah’ın evi olduğunu ve yıkmak 
isteyenlerin helak olduklarını söylemişler, 
bunun üzerine başına gelenlerden nasıl kur-
tulacağını sormuş, onlar kendisine evi tavaf 
etmesini ve halkının yaptığı gibi kurbanlar 
kesip örtü ile örtmesini söylemişler. Bunu 
yapmaya karar vermiş, onun üzerine sağlı-
ğına kavuşmuş… Sonra uykuda Kabe’yi en 
güzel örtülerle örtmesi kendisine söylenmiş, 
o da en güzel örtülerle örtmüş, böylece Cur-
humlular’dan olan Tubba, Kabe’yi ilk kez 
örten kişi olmuş, Kabe’yi temiz tutmalarını, 
ona leş, kan ve aybaşı halindeki kadınların 
yaklaştırılmamasını söylemiş, (Aybaşı halin-
deki kadına ibadet yasağının nerelerden 
kaynaklandığı görülüyor), Kabe’ye bir kapı 
ve anahtar yaptırmıştır. Yola devam edip 
Yemen’e gitmek istediğinde Haceri Esved’i 
yanında almak istemiş, ama halk karşı çıktı-
ğı için götürememiş.“ (p.36-37).

“Bir yolculuk sırasında Resulullah dibinde 
abdest bozabilmek için birbirinden uzak 
olan iki çalının yürüyerek yanyana gelme-
sini ister, çalılar yürüyerek gelir ve Resulul-
lah onların arkasında abdestini bozduktan 
sonra her iki çalı tekrar yürüyerek yerlerine 
geçer.“ (p.427). 

“Kadının biri Resulullah’la karşılaşınca 
yanındaki oğluna yedi yıldır cinlerin musal-
lat olduğunu ve günde iki kez sar’a nöbeti 
tuttuğunu söyler, Resulullah çocuğu yak-
laştırmasını ister, yaklaşan çocuğun iki kez 
ağzına tükürür gibi yaparak “Ey Allah’ın 
düşmanı, çık, ben Allah’ın resulüyüm” der 
ve kadından çocuğun durumunun nasıl 
olduğunu dönüşte kendilerine bildirmesini 

ister. Dönüşte kadın iki koçla onları karşı-
lar ve oğlunun artık hastalığının kalmadığını 
belirterek koçları hediye olarak vermek ister. 
Resulullah koçlardan birini alır, diğerini ona 
bırakır.“ (p. 427’nin devamı).

“Bir yerde Resulullah’a gözlerinden yaşlar 
akan bir deve gelir ve sahiplerinden yakınır. 
Resulullah niçin yakındığını sorunca sahip-
leri onu uzun süre çalıştırdıklarını, ama yaş-
lanıp güçten düşünce kesmeğe karar verdik-
lerini söyler, bunun üzerine Resulullah kes-
meyip diğer develerinin arasına salmalarını 
emreder.“ (p. 427’nin devamı). 

“Bir kadın doğuştan dilsiz olan bir oğlunu 
Resulullah’a getirir ve konuşmasını istediği-
ni söyler, Resulullah çocuğa “Ben kimim?” 
deyince çocuk hemen “Sen Allah’ın Resulü-
sün” diyerek konuşur.“ (p.428). 

“Resulullah ashapla bir yolculuğa çıkmış, 
yolda ağacı ve kuytusu olmayan bir yerde 
duraklamışlar, bir ibriğe su koyan Cabir’le 
birlikte gözlerden uzak bir yere gitmişler, 
yine birbirinden uzak iki çalının olduğunu 
görmüşler ve Resulullahın isteği üzerine iki 
çalı yanyana gelmiş, onların arkasında tuva-
letini yapmış, yola koyulduklarında bir kuş 
sürüsü kendilerini gölgelendirmiş.“ (p.429). 

TÜRKİYE’DE 
MÜSLÜMANLARIN 
KUTLU DOĞUM VE 

DİĞER KANDİLLERDE VE 
ÖLÜLERİN ARKASINDAN 
OKUTTUKLARI MEVLİD, 

TEVHİTLE BAĞDAŞMAYAN 
İFADELER VE MİTOLOJİK 

ANLATIMLARLA 
DOLUDUR. 

İBRAHİM
SARMIŞ

SİYER KİTAPLARININ 
GÜVENİLİRLİĞİ



Kur’ani Hayat

MART’14
SAYI 34

40

Cinlerin musallat olduğu ve konuşmayan 
çocuklar ile konuşan deve olayını bir kez 
daha anlatan İbni İshak, Resulullahın deveyi 
kendisine satmalarını sahiplerine söyleyin-
ce onlar hediye olarak vereceklerini söyle-
miş, Resulullah, ölünceye kadar salıverip 
iyi davranmalarını istemiş, bunun üzerine 
gruptakiler “Ey Allah’ın Resulü, hayvanlardan 
çok bizim sana secde etmemiz lazım” demişler. 
Resulullah “kimsenin kimseye secde etmesi doğ-
ru değildir, insanın insana secde etmesi doğru 
olsaydı kadınların kocalarına secde etmesi gere-
kirdi” demiş. (p.429’un devamı).

İbni İshak masallarına devam ederek anlatır: 
“Mekkelilerin muhalefetinden canı çok sıkı-
lan Resulullah Mekke’de bir semte gitmiş ve 
“Allah’ım, beni rahatlatıp bu sıkıntımı giderecek 
bir şey göster” demiş, bunun üzerine Allah, 
istediği ağacın dallarını kendisine çağırma-
sını vahyetmiş, o da bir dalı çağırınca dal 
yerinden koparak gelmiş ve Resulullah yanı-
na varıncaya kadar yerde kalmış, yerine dön, 
demesi üzerine dal sürünerek eski yerine 
konmuş, bunun üzerine Resulullah rahatla-
mış ve Allah’a hamd etmiş“ (p.430).

“Bir yolculuk sırasında halkın azığı bitmiş ve 
Resulullah nerede ise bazı develerin kesilme-
sini emredecek olmuş, bunun üzerine Ömer 
b. Hattab develeri kesmek yerine kafiledeki-
lerin dağarcıklarında kalan hurma, ekmek, 
mısır kırıntılarını bir araya getirip çoğalması 
için dua etmesini söylemiş, dua edince Allah 
onları çoğalttıkça çoğaltmış, halk dağarcık-
larını doldurmuş, bunun üzerine Resulullah 
şehadet kelimesini getirmiş ve Allah’ın bir-
liğinden ve Muhammed’in peygamberliğin-
den şüphe etmeyenlerin cennete gideceğini 
söylemiş“ (p.431).

“Bir keresinde çobanın koyunlarından biri-
ne kurt saldırmış, çoban koyunla kurdun 
arasında engel olmuş, bunun üserine kurt 
çökerek çobana, “Allah’tan korkmuyor musun, 
Allah’ın bana verdiği bir rızkı engelliyorsun?” 
demiş, çoban, “Hayret, kıçı üstüne oturan bir 
kurt benimle insan gibi konuşuyor!” demiş, 

buna cevap veren kurt, “Sana benden daha 
acaip konuşan birini söyleyeyim mi? Allah’ın 
Resulü geçmiş insanların haberlerini anlatıyor” 
demiş, çoban sürüsünü sürüp Medine’ye 
gelmiş, bir sokakta bırakmış, sonra Resu-
lullah’ın yanına girerek kurdun söyledikle-
rini kendisine nakletmiş, Resulullah halkın 
arasına çıkarak çobanın kendisine söyledik-
lerini onlara da söylemesini istemiş, çoban, 
kurdun söylediklerini onlara da anlatmış, 
bunun üzerine Resulullah, çobanın doğru 
söylediğini söylemiştir. Allah’a yemin ede-
rim, yırtıcı hayvanların insanlarla konuşma-
sı kıyametin alametlerinden biridir, yırtıcı 
hayvanlar insanlarla konuşmadıkça kıyamet 
kopmaz (p.432). Kurdun iman ettiği ve yol 
gösterdiği benzer bir masal için (p.433, 435) 
ve ineğin ve kurdun konuşmasına Resulul-
lah’ın ve o anda hazır olmayan Ebu Bekir ve 
Ömer’in inandığı masalı için (p.434, 436) 
bakınız. Yolda suları tükenen arkadaşlarının 
suyunu çoğaltması için de bakınız“ (p.437).

Mevcut en eski siyer kitabı olan İbni İshak’ın 
eserinin mahiyeti ve anlatımlarının sıhhati 
budur. Bu akıl almaz ve bilimin ölçülerine 
sığmaz anlatımlarla Hz. Peygamber’in hayatı 
insanlara anlatılmakta ve hakkında hüküm-
ler verilmektedir. Vahiy almadan önce müş-
riklerin dininde olduğu, Beni Kureyza’dan 
900 erkeği kılıçtan geçirdiği, birkaç düzine 
mucize gösterdiği, Ebu Talib’in müşrik ola-
rak öldüğü gibi kritik birçok konuda bu 
anlatımlara dayanılarak anlayışlar oluştu-
rulduğu, hatta Buhari (öl. 256 h), Müslim 
(öl. 261 h) ve diğer hadis kitapları müellif-
lerinin bu kişilerden aldıkları kimi rivayet-
lerle din konusunda hükümler naklettiği bir 
gerçektir. Onun için genelde kültür kitapla-
rını eleştirel bir yöntemle yeniden okumak 
gerektiği gibi özellikle değerli ilim adamı 
Prof.Dr. Mehmet Azimli’nin söylediği gibi, 
siyer kitaplarını da eleştirel yöntemle yeni-
den okumak gerektiğinde şüphe yoktur.
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Bu yazının başlığı, “Hz. Peygamberi (s) nasıl öğreteceğimiz” ile ilgili 

bir arayışın ürünüdür. Siyer ve görsellik ilişkisini yeniden düşün-

meye başladığımız bir dönemde bulunuyoruz. Görsel içeriğin 

yazılı olanın önüne geçtiği bu dönemde siyer ve görsellik ilişki-

sini fıkıh veya sanat açısından konuştuğumuz kadar, eğitim açı-

sından da değerlendirmek durumundayız. Çünkü görsel unsur-

ların hayatımıza yayılışı eğitim malzemelerini de kuşattı ve şimdi 

çoğunlukla yazılı kaynaklara sahip olan bir öğrenim alanını gör-

sel olarak da sunabilmemiz gerekiyor. Çocuklar için hazırlanan 

kitapları, filmleri, televizyon programlarını bir düşünün… Genel 

olarak din öğretimi, özelde Hz. Peygamberin (s) hayatının öğreti-

mi için hazırlığımızın, bir metinden ibaret olması düşünülemez.

Bir geçiş dönemi yaşadık ve Hz. Peygamberimizi (s) anlatımımızı 
görselleştirmek için çoğunlukla kırmızı gül resimlerine sarıldık. 
Hz. Peygamber (s) ile ilgili herhangi bir konunun anlatımında 
kitap, dergi, poster, afiş, ders materyali olarak hazırlanan power 
point sunuları veya videolar dâhil hemen hemen her malzemede 
aynı tür görsellerin kullanıldığını görüyoruz. Kırmızı gül, Arapça 
harfle  istifleri, Peygamberimizin (s) mührü, ayak izi, kab-
ri (Kubbetü’l-Hadra/ Yeşil Kubbe), Hz. Peygamberin (s) yaşadığı 
hayata göndermeler olsun diye seçilen deve, kum ve çöl figürleri 
vb. Bunlar, içinde yaşadığımız görsel çağa geçişte Müslümanla-
rın, Peygamberimizi (s) anlatma konusunda ihtiyaç duydukları 
görselliği sağlamada ilk bulunan çarelerdi. İlk arayışın ürünleri 
olarak fonksiyon icra ettiler. Fakat bu konu üzerinde artık daha 

Yrd.Doç.Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
zseyma@istanbul.edu.tr
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ciddiyetle durulması ihtiyacı sanırız artık 
herkesçe kabul edilen bir gerçek. Üstelik tek-
nik imkânlar bugün daha farklı düşünme-
mize ve farklı şeyler üretmemize de imkân 
veriyor. Hal böyleyken kolaya kaçarak bu 
listelenen figürleri kullanmaktan sakınmak 
yeni arayışlar için de imkânlar doğuracaktır.

“Siyeri görsel olarak nasıl sunacağımız” konu-
sunu bir eğitim meselesi olarak aciliyetli 
kılan hazır bir gündemimiz de önümüzde 
bulunuyor. 2012 yılında eğitim sistemimiz-
de yapılan düzenlemelerle birlikte ortaokul 
ve lise programlarında seçmeli dersler ara-
sına “Hz. Muhammed’in Hayatı” dersi de 
dahil oldu. 5.-12. sınıflar arasında 8 öğre-
tim yılı süresince haftada 2 saat olarak yer 
alan bu ders, siyer öğretimi için yeni eğitim 
materyalleri hazırlama yolu ve görevini de 
açmış bulunuyor.1 İmam Hatip Ortaokulu 

1. İlk	 uygulama	 yılında	 ortaokul	 5.	 sınıf	 ve	 lise	 9.	 sınıf	
düzeyinde	açılan	bu	ders,	2013	yılı	verilerine	göre	orta-
okul	kademesinde	öğrencilerin	%	35.7’si,	 lise	kademe-
sinde	%	43.4’ü	tarafından	seçilmiş	bulunuyor.	Bu	veriler,	
Hz.	Muhammed’in	Hayatı	dersinin,	en	çok	seçilen	dersler	
arasında	ortaokul	kademesinde	4.,	lise	kademesinde	1.	
sırada	yer	aldığını	gösteriyor.	Lise	kademesinde	gençlerin	
rol	model	arayışlarının,	Hz.	Peygamberin	hayatını	öğren-
meye	yönelik	bir	ilgi	doğurduğu	düşünülebilir.

ve Liseleri programlarında da Siyer der-
si yer alıyor. Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 
dersi ise 4.-12. sınıflar arasında zorunlu bir 
ders olarak yer alıyor ve “Hz. Muhammed” 
öğrenme alanı, programdaki öğrenme alan-
larından birini oluşturuyor. Okul program-
larının yanı sıra Kur’an Kurslarında ve Yaz 
Kurslarında da Hz. Peygamberin (s) hayatı 
ve örnek davranışları ayrı bir ders olarak yer 
alıyor. Bütün bunlara ilaveten çocuklara ve 
gençlere yönelik dini yayıncılık faaliyetleri 
bu arayışa dâhil durumdalar. 

Siyer öğretimini görselleştirme ihtiyacını, 
içinde bulunduğumuz zamanın şartlarının 
bir sonucu olarak sadece anlamak ve aktar-
mak yanlış olur. Çünkü bu öncelikle çocuk-
ların gelişim özelliklerinden kaynaklanan 
bir ihtiyaçtır. İlave olarak günümüz çocuk-
ları birkaç nesil öncesiyle karşılaştırılamaya-
cak düzeyde görsel içeriğe sahip bir dünya-
da yaşamaktalar. 

Çocukların Allah’ın neye benzediğini sorma-
sını, onu çoğunlukla yaşlı, kudretli bir insan 
olarak düşünmesini hatırlatarak belki çocuk 
tasavvurunun somut varlıklar üzerinden 
yürüdüğüne sözü getirebiliriz. Bir anlamda 
resimler, yazılar gibidir. Çocuk zihni, gözüy-
le gördüğünün üzerine işlem yapabilir. Yaş 
ilerledikçe soyut düşünce gelişir. Farklı yaş 
grupları, bu bakımdan, içeriği ne düzeyde 
görselleştireceğimiz konusunda farklı ihti-
yaçları önümüze koyar. Örneğin, küçükler 
için ayrıntıları azaltılmış çizimler gerekir-
ken, 10-12 yaşlara doğru gerçek durumlara 
ait fotoğraflar kullanılabilir olur. 

Buraya kadar ifade etmeye çalıştığımız 
hususlar, Siyerin görselleştirilmesini bir eği-
tim meselesi olarak anlamaya ilişkin gerek-
çelendirme sunuyordu. Muhtemelen bu 
ihtiyacı herkes hissediyor ve konuyu önemli 
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buluyordur. Farkındalık düzeyimizi artır-
mamız başlı başına bir kazanım olabilir, yeni 
arayışları teşvik eder. Daha ötesine gitmeye 
çalışarak bazı önerileri dile getirmek ise, 
takip eden satırlardaki gayretimiz olacak:

i. Siyer öğretiminde görsellerin kullanımı 
konusunda öncelikle şu yanlış kanaati ber-
taraf ederek başlamak gerekir. Görsel unsur-
lar; anlatımımızı renklendirsin, hareket 
katsın diye aralara serpiştirilmiş unsurlar 
değildir. Görsel öğeler eğer eğitim-öğretim 
söz konusu ise içerik ve metin kadar doğru-
dan bu sürecin bir parçasıdır. Hareket katan 
bir elemanı değil. Görsel unsurlar, sözel 
veya yazılı anlatım kadar çok şey söyler. Bu 
sebeple sadece bir hoşluk olsun diye gelişi 
güzel seçilmemeli, metinle doğrudan irtibat 
kurulmaksızın kullanılmamalıdır. Maalesef 
ders kitapları başta olmak üzere uzun sene-
ler boyunca görseller kendilerinden doğru-
dan bir eğitici gaye güdülmeden bu şekilde 
kullanıldılar. Oysa resim veya çizimlerin 
doğrudan kendisi de bilgi verici, açıklayıcı, 
örneklendirici olarak eğitici maksatla kulla-
nılabilir. Görsel unsurlar ile metin ikilisi bir 
bütün olarak düşünülerek açıklama, örnek-
lendirme konusunda biri diğerini tamamlar. 
Kimi zaman bir metin tümüyle bir resim 
üzerine konuşur, kimi zaman bir resim veya 
çizim bir metinde söyleneni örneklendirme-
ye çalışır. Üstelik kimi zaman görsel unsur-
lar hisleri iletme konusunda, -bir başka ifa-
de ile duyuşsal öğrenme konusunda- daha 
etkilidirler. Görsel malzemeyi eğitici özellik-
te kullanabilmek için resim alt yazılarına da 
ihtimam göstermek gerekir.

ii. Görsellerin seçiminde farklı yaş grupla-
rının görselleri algılama farklılıkları dikkate 
alınmalıdır. Mesela, 12 yaşından küçükler 
görsel materyali bütün olarak değil, parça 

parça algılarlar. Bu sebeple gerçek resimler 
12 yaşından küçüklerin dikkatini dağıtabi-
lir. Gerçek olmayan görseller yani çizimler 
küçükler için daha uygundur. Küçük yaşta-
kiler basit görselleri, daha büyük yaştakiler 
karmaşık görselleri tercih ederler. İlerleyen 
yaş gruplarında suretleri resmetmektense 
manayı resmetmek daha çok mümkün olur 
ve bu yolla daha nitelikli çalışmalar ortaya 
konulabilir.

iii. Bunların yanı sıra görsellerin taşıma-
sı gereken birtakım genel özelliklerden de 
söz edilebilir. Kalitesi, çözünürlüğü yüksek 
resimler kullanılması kuralı bunlardan biri-
dir. Kolaya kaçarak internetten alınan kalite-
siz/düşük çözünürlükteki resimler ile görsel 
malzeme ihtiyacı geçiştirilmeye çalışılmama-
lıdır. Şiddet içeren unsurlara yer vermeme-
lidir. Elbette anlattığımız hikâyenin içinde 
üzüntü, acı çeken, savaşan insanlar vardır. 
Acının, öfkenin, sıkıntının resmedilmesi 
mümkündür. Fakat şiddetin resmedilmesi 
daha farklı bir şeydir. 
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Başka toplumlara ve kültürlere ait görsel-
ler bize ait imiş gibi kullanılmamalıdır. Bu 
kapsamda en çok tekrarlanan hatalardan 
biri mutlu aile tablolarının, anne, baba, 
büyükanne, büyükbaba, çocuk ve torunu 
vb. resmeden görsellerin internetten alınan, 
yabancılara ait resimler olmasıdır. Kendi 
toplumumuzdan, geleneğimizden, kültü-
rümüzden, örf ve adetlerimizden bahseden 
resimlerin bizi yansıtan unsurlar taşımasına 
özen göstermelidir.

iv. Siyer öğretiminin içeriğinin, çocukların 
zihinsel gelişim düzeyleri dikkate alınarak 
somutlaştırılması ihtiyacı Hz. Peygamberin 
resmedilmesi ve canlandırılması meselesi-
ni de gündeme getiriyor. Hz. Peygambe-
ri anlatacağız, somut öğelerle anlatacağız, 
dolayısıyla Hz. Peygamber’i çizerek gös-
termemiz mi gerekiyor? Hz. Peygamberin 
resmedilmesi ve canlandırılması konusu 
öncelikle İslâm’da tasvirin hoş görülmeme-
si kapsamında genel kanaat olarak uygun 
görülmemiştir. Peygamberlerin resmedil-
mesine yönelik daha sert bir tavır bulunma-
sının sebebi onlara yönelik hürmetin ihlali 
olarak anlaşılmasındandır. Bugün şartların 
değişmiş olup olmadığı, eğitim maksatlı ola-
rak peygamberlerin ve Hz. Muhammed’in 
resminin çizilip çizilemeyeceği konusunda 

bir fikir sahibi olmak için tasvir yasağının 
gerekçelerini gözden geçirmek gerekir. 

Yaşayan birtakım canlıların resimlerinin ve 
heykellerinin yapılmasının daha sonra bun-
lara tapınmaya dönüştüğü bilinmektedir. 
Bugün ise fotoğrafların kullanımı konusun-
da olduğu gibi genel kanaat, putperestliğe 
yol açma tehlikesi yahut Allah’ın yaratmasına 
benzeme ve O’nun yaratması ile boy ölçüş-
me niyeti olmaksızın tasvirin kullanımında 
bir sakınca olmadığı yönündedir. Fakat pey-
gamberlerin resmedilmemesi konusundaki 
hassasiyet bugün de devam etmekte, çünkü 
kutsallaştırma tehlikesinin yanı sıra bunun 
hürmete aykırı olacağı düşünülmektedir. 
Görüldüğü gibi, Hz. Peygamberin suretinin 
çizilmesinin mahzuru genel olarak suretle-
rin resmedilmesinde görülen tehlikeler dola-
yısıyladır. İnsanların sevgi duyup perestiş 
ettikleri peygamberlerin resmedilmesi elbet-
te daha fazla hassasiyet arz eder. Birtakım 
resimlere kutsallık atfedilerek önünde eğil-
mek gibi durumlar ortaya çıkması endişesi 
kadar, yapılan resim onlara benzemeyeceği, 
hayali ve uydurma olacağı için bir anlam-
da, peygamber olmayan bir insan (suretine) 
peygamberlik verilmesi, temsil eden artistin 
veya çizilen resmin, görenlerin inanç ve duy-
gularını olumsuz etkilemesi, Hz. Peygambe-
rin hayalî resminin yapılmasının edebe aykı-
rı görülmesi gibi sebepler, peygamberlerin 
tasvirinden sakınmanın diğer gerekçeleridir. 

Konuyu eğitim açısından değerlendirirken 
bu yasak sebebiyle Müslümanların ne kay-
bettikleri sorulabilir. İnsanların Hz. Peygam-
beri daha iyi anlama ve öğrenmelerini engel-
leyici bir etkisinden söz edilebilir mi? Böy-
le bir yasak olmasaydı bugüne kadar onu 
daha iyi öğrenebileceğimiz söylenebilir mi? 
Aksine, Müslümanların bundan sakınması 
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zihinlerde Hz. Peygamberi müstesna bir yer-
de tutmuş, herkesi onu rüyalarında olsun 
görme iştiyakına yöneltmiştir. Hz. Peygam-
berin resmedilmemesi yaygın kanaatinin 
Hz. Peygambere duyulan hürmeti muhafaza 
edici bir fonksiyonu olagelmiştir.

Konuyu somutlaştırma maksadıyla resim/
portre çizimi daha çok küçük yaş grupları 
için bir gereklilik olarak kendisini göster-
diğini ifade etmiştik. Çünkü onlar bir hikâ-
yede bir kahraman varsa çocuklar sayfada 
onu arar, görmek isterler. Bu durumda bu 
yaş grupları için hazırlanacak malzemeler-
de Hz. Peygamberin kendisinin resmedil-
mesi bir ihtiyaç gibi telakki edilebilir. Fakat 
böyle bir tercihte bulunulduğunda yine 
çocukların düşünme biçimleriyle irtibatlı 
başka ciddi sorunlar kendisini gösterecektir. 
Burada farklı pek çok kitap, film veya başka 
malzemelerde karşılaşacakları tek bir kah-
raman söz konusudur. Bu kahramanın her 
bir seferde karşılarına başka bir şekilde çıkı-
yor olması da çocukların somut düşünme 
biçimleri sebebiyle önemli bir sorun oluştu-
racaktır. Bu durumda çocukların durumunu 
gözetmek kastıyla çıkılan bir yol bizi tam 
tersi bir noktaya düşürebilir. Aynı kişinin 
farklı şekillerde resmediliyor oluşu gençler 
ve yetişkinler için de rahatsızlık verici bir 
durumdur. 

Bu durumda, Hz. Peygamberi resmetmek 
yerine neler yapılabileceğini gündeme getir-
mek durumundayız. Hz. Peygamberin ken-
disi çizilmeden de anlatılan olayın resmedil-
mesi mümkün olabilir. Bunun güzel örnek-
lerinden birkaçını özetle vermek istiyorum: 

Yılın ilk meyvesini Peygamberimizin orada 
bulunan en küçük çocuğa verdiği anlatıl-
maktadır. Resim ise bu yolla meyveye sahip 
olmuş en küçük çocuğu göstermektedir. 

Sevincini etrafında arkadaşları da paylaş-

maktadır. Belli ki az evvel Hz. Peygamber 

kendisine onu vermiş.2

Hz. Peygamberimizin, çocukları memnun 

etmek için onları atına bindirdiği anla-

tılmaktadır. Resim, bir atın üzerinde biri 

çocuk iki kişiye ait bir gölge silüet sunmak-

tadır. Çizim, muhtemelen görüntünün böy-

le olmuş olabileceğini göstererek de konuyu 

görselleştirme amacına hizmet etmiş oluyor. 

Resmi cepheden çizmenin anlatılmak iste-

nen mefhuma ilaveten katabileceği bir şey 

görünmüyor.3

Hz. Peygamberimizin, Hicret amacıyla Medi-

ne’ye gelişinde çocukların bu sevince ortak 

oluşu anlatılmaktadır. Resimde sahnenin 

bir bölümü verilmiş; çocukları ve kendisi 

de sevinçli olduğu anlaşılan devenin başını 

görebilmekteyiz. Muhtemelen devenin üze-

rinde Hz. Peygamberimiz bulunmaktadır. 

Çocukların sevincinden onun orada olduğu 

zaten anlaşılmaktadır.4

2. Bkz.	 Mehmet	 Emin	 Ay,	 Çocuk	 ve	 Peygamber,	 İstanbul:	
Timaş	(3.basım),	2001,	s.11	(İllüstratör	belirtilmemiştir).

3. Bkz.	Ay,	age.,	s.79.
4. Komisyon, Peygamberimi Öğreniyorum,	Ankara:	Diyanet	

İşleri	Başkanlığı,	2005,		s.48.	(İllüstratör:	Osman	Turhan)
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Bu örnekler somutlaştırma ve görselleş-

tirmenin Hz. Peygamberimizin kendisi 

çizilmeden de üst düzeyde yapılabileceği-

ni gösteriyor. Siyer anlatımında görselleri 

çeşitlendirmek için başka imkânlar da söz 

konusudur: 

Mekânlar: Hz. Peygamberin yaşadığı, 

bulunduğu, gezdiği tüm mekânlarla ilgi-

li resim, görüntü veya çizimleri kullanmak 

mümkündür. 

Olaylar: Hz. Peygamberin yaşadığı olayları 

temsil edecek çizimler kullanmak mümkün-

dür. Hicret için Hz. Peygamberimizin takip 

ettiği güzergâhın çizimi veya Müslümanların 

veda hutbesinde Hz. Peygamberi dinleyişle-

rinin resmedilmesi gibi. 

Anlamın resmedilmesi: Hz. Peygamberin 

hayatından bir sahnenin resmedilmesi yeri-

ne anlatıma konu olan ana temanın resme-

dilmesi de tercih edilebilir. Mesela bir örnek-

te, Hz. Peygamberin Medine’de farklı inanç 

gruplarından insanların birlikte yaşamaları-

nı temin için onlarla bir sözleşme imzalama-

sı ve bunun sonucunda şehirde oluşan barış 

havası bir ağacın dalları içerisine çizilmiş 

evlerle anlatılmak istenmiştir. Ağacın dalları, 

evler arasındaki sokaklar gibidir; ağaç da bir 

bütün kent…5 Hz. Peygamberin hadisleri 

de anlamları ve temaları itibariyle resmedi-

lebilir. Komşulukla ilgili bir hadis-i şerifin, 

birbirine yemek götüren günümüz komşu-

larından örneklendirilmesi gibi.6

Tablo ve haritalar: Görselleri çeşitlendir-

mek için coğrafya, tarih, İslâm sanat dalları 

disiplinlerine ait görsel malzemeden istifade 

5. Komisyon, Peygamberimi Öğreniyorum,	s.	58	(İllüstratör:	
Osman Turhan)

6. Bkz.	 İlköğretim	 5.	 sınıf	 DKAB	 ders	 kitabı.	 İstanbul:	MEB	
Yayınları,	2007,	s.	69.

edilmelidir. Görsel unsurların eğitici gaye-

lerle kullanımı böylelikle daha üst düzeyde 

gerçekleşebilir. Mesela bir hat yazısı konu-

lacaksa konuyla ilgili olanı seçilmeli, eserin 

künye bilgileri, varsa kısaca hikâyesi not 

edilmelidir. Veya bir bölgenin adı geçiyorsa 
doğrudan ona ait bir fotoğraf veya haritaya 
yer verilmesi düşünülebilir. Görsellerin eği-
tici fonksiyon icra edebilmeleri için resim 
alt yazılarına daha ciddiyetle eğilmek, ilgili 
görsel hakkında yeterli bilgi vermek gereke-
cektir. Tablo, grafik, şema ve kavram hari-
talarının kullanımı görseller kapsamında 
değerlendirilmelidir.

Konuları günümüzle irtibatlandırırken kul-
lanılacak görseller de bir çeşitlilik sağlar. 
Konuyla irtibatlı olmak şartıyla, olay ve 
olguların günümüz koşullarıyla bağlantısını 
kurmayı sağlayacak, öğrencinin öğrenmesi-
ni kolaylaştırabilecek açıklayıcı veya örnek-
lendirici nitelikte görseller bu kapsamda 
kullanılabilir.

Sonuç olarak belirtmek gerekirse; Hz. Pey-
gamberimizi (s) tanıtırken O’nun hakkında 
neleri anlattığımız kadar nasıl anlattığımız 
da elbette önemlidir. Hz. Peygamberimizin 
(s) yaşamı ve mesajı hakkında vereceğimiz 
her tür bilgi içerik, bunu sözel veya görsel 
olarak dile getirme şeklimiz ise bu içeriğin 
sunumudur. İçeriğe gösterilen özen ve hassa-
siyet sunuma da gösterilmelidir, çünkü ikisi 
de aslında önemini aynı yerden alırlar. İyi 
düşünülmemiş ve özensiz bir sunum, hedef-
lenen öğrenmenin gerçekleşmesine de engel 
olabilir.

Sanatkârların ve edebiyatçıların mevcut ihti-
yacı dikkate alarak eğitimcilere yardımcı 
olması, ortaya konulacak ürünlerin sadece 
pedagojik değil, aynı zamanda estetik ve 
edebî olmasına imkân tanıyacaktır. 



DENEME

Soğanağa Camii İmam Hatibi, Beyazıt-İstanbul
takbas5@hotmail.comTalip AKBAŞ

PEYGAMBER SEVGİSİNİ 

BELLİ BİR ZAMANA 

SIKIŞTIRAN KUTLU 

DOĞUM MERASİMLERİ, 

BİR TAKIM MEKANİK 

RİTÜELLERE VE HAMASİ 

NUTUKLARA DÖNÜŞMÜŞ 

DURUMDADIR.

NASIL BİR 
KUTLU 
DOĞUM?

Hz. Peygamber’in (s) dünyayı teşrifle-
ri olan Mevlid-i Nebevi, ilk defa 13. 

asırda Erbil Atabeği Muzafferüddin Gök-

börü tarafından başlatılmış ve asırlardır 

mevlit kandili olarak kutlanagelmiştir. 

Mevlit kandili münasebetiyle ilim adamla-

rından oluşan meclislerde, ilmi, fikri soh-

betler yapılır, halk da sokaklarda mevlidi 

bir bayram havasında kutlardı. Yüzyıllar 

öncesine dayanan bir ilim ve kültür bay-

ramı şeklinde kutlanan mevlit geleneğini 

Türkiye Diyanet Vakfı yeniden canlandır-

mayı amaçlamıştır. Bu düşünce ile Pey-

gamberin (s) doğum gününü içine alan 

haftayı Kutlu Doğum Haftası olarak ilan 

mailto:takbas5@hotmail.com
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etmiştir.1

Kutlu Doğum Haftası, Türkiye Diyanet 
Vakfı tarafından 1989 yılında başlatıl-
mış, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 
da desteklenerek Hz. Peygamber’in (s) 
doğum tarihinin miladi takvime göre 20 
Nisan tarihi olduğu kabul edilmiştir. 1994 
yılından itibaren bu tarihte miladi takvime 
göre sabitlenerek sadece Türkiye’de her 
yıl farklı bir gündem ile Hz. Peygamber’in 
(s) anlatılmasının amaçlandığı bir etkinlik 
haftası olmuştur. 

Bu etkinliğin Türkiyeli Müslümanlar ara-
sında önemli ölçüde değer kazanmasının 
sebepleri arasında; Hz. Peygamber’i (s) 
insanlara yaklaştırmak, toplumda pey-
gamber bilinci oluşturmak, peygamberi 
gündeme taşımak, dini tefekkürü cami 
dışına çıkarmak gibi masumane sebepler 
sıralanabilir. Ancak içinde bulunduğumuz 
zamanlar nesneleşmenin, değersizleşme-
nin, sıradanlaşmanın kol gezdiği zaman-
lardır.2 Nesneleş(tir)me ve sıradanlaş(tır)
ma tehdidine direnen insanların biricik 

1. Ergü	Muaz,	Bir	Kutlu	Tüketim	Ayı,	(16	Nisan	2013)	16	Şu-
bat	 2014.	 (http://www.milatgazetesi.com/bir-kutlu-tuke-
tim-ayini/41975/#.UwC7S2J_t)	

2. İsmail	Göktürk,	Mustafa	Günalan,	Modern	ve	Geleneksel	
Değerler	Arasında	Yabancılaşan	 İnsan,	Selçuk	Üniversi-
tesi	Karaman	İ.İ.B.F.	Dergisi,	Sayı	11	Yıl	9	Aralık,	Konya	
2006, s. 127-143.

tutanakları gene İslam ve onun Peygambe-
ri Hz. Muhammed’dir. İşin kötüsü bahset-
tiğimiz bu tehdit dışarıdan, yabancılardan 
gelen bir tehdit de değildir. Yabancı kül-
türlerin etkisinde kalan, geçici olan dün-
yayı kutsayan, güç gösterisinde bulunmak 
için her yola başvuran Müslüman toplum-
ların gafleti sonucu oluşan bir tehdittir.

Öyle ki, bugün Müslüman’ı, Müslüman 
olmayanlardan ayıracak bir ölçü kalma-
mış gibidir. Herkesin söylemi, eylemi, stili 
ve hayat standardı aynı mahfillerce belir-
lenmektedir. Hangi anlam dünyasına ait 
olursa olsun davranışlar birbirinden ayırt 
edil(e)mez haldedir. Doğum günü, sevgi-
liler günü, anneler günü, babalar günü, 
Noel günü… Hayatı kompartımanlara ayı-
ran, bölüp parçalayan ve tüketim çılgın-
lığını azdıran günler ve haftalar… Bura-
da yer veremediğimiz daha nice merasim 
günleri ve haftaları… 

Müslümanlar da bu merasim sarhoşluğun-
dan kendini koruyamamıştır. Bunlardan 
biri de kutlu doğum haftasıdır. Hz. Pey-
gamber’in (s) sevgisini belli bir zamana 
sıkıştırmak şeklinde yapılan kutlu doğum 
merasimleri, bir takım mekanik ritüellere 
ve hamasi nutuklara dönüşmüş durum-
dadır. Güya bununla da Peygamberi (s) 
anmak ve Muhammedî ruhu yeni kuşak-
lara aktarmak amaçlanmıştır. Oysa zamanı 
ve mekânı anlamlı kılan Muhammedî ruh, 
bu şenlikte kendine yer bulamamaktadır.

Önce sahneler kuruluyor, geçitler düzen-
leniyor. Çünkü bu tören kimileri için farklı 
anlamlar taşıyor. Bu sahnede alınacak rol, 
bundan sonraki gelecek için belirleyici 
olabilir. Hiyerarşik yapıya titizlik gösteri-
lerek aşağıdan yukarıya doğru dalga dalga 
ilerleyen Nisan hareketliliği baş döndürü-
cü türdendir.  Görünmek için büyük bir 

HAYATI 
KOMPARTIMANLARA 

AYIRAN, BÖLÜP 
PARÇALAYAN VE TÜKETİM 
ÇILGINLIĞINI AZDIRAN 
GÜNLER VE HAFTALAR…

http://www.milatgazetesi.com/bir-kutlu-tuketim-ayini/41975/#.UwC7S2J_t
http://www.milatgazetesi.com/bir-kutlu-tuketim-ayini/41975/#.UwC7S2J_t
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fırsattır. İşte bu fırsat her görünme arzu-
su taşıyanın kapısına gelmiştir. Kaçırmak 
olur mu? Burada seküler hayatın millî şen-
liklerinden bahsetmiyoruz. Bu şenlik kib-
ri, cehaleti, israfı, şatafatı, gösterişi, riyayı, 
kabalığı ve putları yıkan Allah Resulü Hz. 
Muhammed (s) için tertiplenen ve onun 
yıktığı putların yeniden dikildiği şenliktir.

Beş yıldızlı yani içkili otellerde, dev kong-
re merkezlerinde ve modern dünyanın 
tabi mabetleri durumunda olan AVM’lerde 
Hz. Peygamber’in (s) dünyayı şereflendir-
mesi kutlanıyor. Kutlamanın yapıldığı bu 
mekânlarda ne yazık ki onun şereflendir-
diği dünyadan eser yok. 

Kibrin her türüne, dünya metaına, 
mala-mülke, makama-mevkie hayatında 
hiç yer vermeyen Peygamber’i, kibrin ve 
güç gösterisinin gölgesinde anmak nasıl 
bir ruh halidir? Kurulan platformlarda 
kuru bilgiler, buz kesen biyografiler, laf 
kalabalıkları, köpürtülmüş sahte duy-
gusallık seansları onu anlamanın önüne 
geçen engeller olmaktadır.

Bu merasimlerde Hz. Muhammed’in (s) 
sızılı ruhu hissedilemediği gibi onun 
rahmet ve hüzün peygamberi olduğu da 
anlaşılamıyor. Onun en yakın dostlarının 
garip gureba ve yetimler olduğu hiç mi hiç 
hatırlanamıyor.

Bu kutlamalar, tüm görkemiyle arz-ı 
endam edilirken onun yetimleri tüm dün-
yada gözyaşına boğulmakta, onun emaneti 
paramparça edilmekte ve zihinler bölük 
pörçük halde bırakılmaktadır. Gruplar… 
Hizipler…  Ümmet darmadağın. Her gru-
bun ayrı bir peygamber tasavvuru boy 
gösteriyor. İşte bu manzara içinde yapı-
lan yarışmalar, şovlar, reklamlar, protokol 
geçitleri peygamberî ruhu gölgelemektedir.

“… İstemez misin ya Ömer dünya onların 

olsun, ahiret bizim?”3 diyen Hz. Peygam-

ber’in ümmeti, kibir kulelerinde onu anma 

programları düzenliyorsa onun henüz 

yeterince anlaşılmadığı ortadadır.

 “… Neden karşımda titriyorsun? Ben de 

senin gibi kurutulmuş et yiyen bir kadının 

oğluyum.”4 diyen Peygamber’in ümmeti, 

şaşaalı protokoller içinde onu anma prog-

ramları düzenliyorsa onun dünyasına ne 

kadar uzak olduğumuz ortadadır.

Ve peygamberî ahlakın kaynağı olan 

Kur’an etkili üslubuyla der ki: “Zaten 

(akletselerdi, bileceklerdi ki) bu dünya hayatı 

(tek başına) geçici bir oyun ve oynaştan baş-

ka bir şey değildir; bir de hayatın öteki yüzü 

vardır ki, işte odur gerçek hayat. Keşke bunu 

olsun bilebilseydiler.”5

Allah’ın kulu ve elçisi olan Hz. Muham-

med’in (s) ahlakı yani Kur’an ahlakında 

yeniden toparlanma ümidi ile… 

3. Tirmizi,	 Kıyamet	 27,	 M.	 Yusuf	 Kandehlevi,	 Hayatü’s	
Sahabe,	II/412;	6.

4.  Sünen-i	İbn-i	Mâce,	2/1100-1101.
5.  Ankebut,	29/64.

“BEN DE SENİN GİBİ 
KURU ET YİYEN BİR 

KADININ OĞLUYUM” 
DİYEN PEYGAMBER’İN 

ÜMMETİ, ŞAŞAALI 
PROTOKOLLERLE ONUN 
DÜNYASINA NE KADAR 

DA UZAK! 

TALİP
AKBAŞ

NASIL BİR KUT-
LU DOĞUM?
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                                                                                                                   Muharrem BAYKUL

Prof.Dr. 
Mehmet AZİMLİ 

ile “Siret ve 
Kutlu Doğum 
Etkinlikleri” 

üzerine…

Muhterem Hocam! Öncelikle Siret’in 
tanımıyla başlasak. Siret ya da yay-

gın tabirle Siyer dediğimiz kavramı nasıl 
tanımlamamamız gerekir?

Siret kelimesi, lügatte iz sürmek, takip etmek 
anlamına gelir. Istılahta ise “Siretu’r-Rasûl” 
Hz. Peygamberin (s) hayat serüvenini takip 
etmek, onu kendine örnek almak anlamın-
da kullanılır.  Böyle bir takip ve örneklik 
bize Kur’an’ın da emridir. Ahzab Sûresi 21. 
âyette: “And olsun ki sizin için Rasûlullah’ta 
en güzel bir örnek vardır” buyrularak, bunun 
gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Siret bilgisinin önemine dair neler söyle-
mek istersiniz?

Siret bilgisi, çağlar boyunca Müslüman’ın 
nasıl bir hayat tarzı ortaya koyacağını belir-
lemesi bakımından önemlidir. Hz. Peygam-
ber’in topluma yaklaşımı nasıldı? Nasıl bir 
savaş hukuku ortaya koymuştu? Çocuklara, 
gençlere, kadınlara nasıl davranmıştı? Bu 
bağlamda O’nun mazluma yardım etmesi, 
açları doyurması, fakirleri himaye etmesi, af, 
hoşgörü ve misafirperverliği, yemek adabı, 
ticaret ahlakı, adaleti, insanî yönü ve tavırla-
rı, evliliği, toplumsal ilişkileri, dünya-ahiret 
dengesini koruyan bir hayat tarzını tercih 
etmesi, savaş ve barış ilişkileri bizim için 
çok önem arz etmektedir. Bizler en güzel 
örnek olan Hz. Peygamberin (s) hayatını, 
kendi hayatımıza taşımak açısından Siret, 
çok önemlidir.
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Hz. Peygamberin (s) hayatını, kendi 
hayatımıza taşımak açısından Siret, 

çok önemlidir.

                                                                                                                   Muharrem BAYKUL

Dinin bize aktarılmasında en önemli kaynak 
olan Hz. Peygamberin (s) hayatının, oldu-
ğunun çok ötesinde arz edilmesi, insanların 
gerçekte olanı değil de kafalarında oluştur-
mak istedikleri peygamber modelini, son-
raki nesillere aktarmaları ve bunun asırlar 
boyunca katmerleşerek devam etmesi, önü-
müze yaşanamayan, ulaşılamayan, her anı 
mucizelerle dolu, insanüstü ve âdeta insanî 
özellikleri olmayan bir peygamber inancı ve 
anlatımı ortaya çıkarmıştır. Bundaki hedef, 
en masum okumayla Hz. Peygamberi (s) 
yüceltmektir; ancak gelinen nokta bunun 
tersini göstermektedir. Hz. Peygamber (s), 
insanlara örnek olma seviyesinden, örnekli-
ği söz konusu olamayacak insanüstü nokta-
ya getirilmiştir.

Bu anlatım tarzı, İslam’ın Peygamberinin 
dolayısıyla da İslam’ın doğru bir şekilde 
anlaşılmasında en büyük engellerden biridir. 
Bu problemi aşmak için Hz. Peygamberin (s) 
hayatını yüceltmek amacıyla, mucize temelli 
bir anlatımı benimseyen çabaların ortadan 
kaldırılması gerekir. 

Bunu da bir önceki soruda açıkladığımız 
üzere ikinci ekol şeklinde gelişen çalışmalar 
sağlayacaktır.

Son zamanlarda Türkiye toplumunda tari-

he olan ilgiye dair bir artış görülüyor. Bu 

ilgi dizilere, tv programlarına ve çıkmakta 

İlk dönemden bu yana Siret yazımında-
ki ana yaklaşım, ekolleşmeler nasıl ortaya 
çıkmıştır?

Siyer yazımında iki ana damar ortaya çık-
mıştır. Birisi, Menakıb, Delail, Hasais türü 
eserlerdir ki, tarih boyunca çok popüler 
olan tür budur. Ancak bu ekol, Hz. Pey-
gamberi (s) örneklik zemininden, örnek 
alınamayacak bir noktaya taşıyarak tam bir 
tahrif gerçekleştirmiştir. Bu ekol, halen de 
önemli günlerde medya vaizleri tarafından 
gündemde tutulmaktadır ve hayli de revaç-
tadır. Ancak belki de Hz. Peygambere (s) 
en büyük kötülüğü -O’nun gerçek hayatını 
saptırarak- yapmaktadırlar.

Diğer ekol ise Hz. Peygamberi (s) doğru 
anlama çabası içindeki çalışmalardır ve hay-
li de sınırlıdır. Bunlara ilk dönemden bazı 
eserleri katabilsek de esas çalışmaların son 
yıllarda yapıldığını görmekteyiz. Bu çalış-
malara Hz. Peygamberin (s) etrafında örülen 
hurafeleri temizleyip O’nu olduğu gibi res-
metme, bir fotoğraf çekme çabası diyebiliriz. 
Günümüzdeki bu ekolden gelen bazı çalış-
malar, önümüzdeki iletişim çağının getirileri 
ile diğer ekolun ördüğü sis perdesini kaldı-
racağı müjdesinin ışıklarını vermektedir.

Bu yaklaşım, ekolleşmelerden hangisi size 

göre en itidalli ve sahih bakış açısını hangi-

si ortaya koymaktadır? MUHARREM
BAYKUL

Siret ve Kutlu 
Doğum
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olan dergilere, yayınlara da yansıyor. Bu 
minvalde tarihe ve Siret’e dair bakışımız 
nasıl olmalıdır?

Beşerî zeminde olması gerektiğini düşü-
nüyorum. Hz. Peygamber, Kur’an’da beşer 
üstü özelliklerinden ve yüceliklerinden bah-
sedilmeyen bir peygamberdir. Kur’an, O’nu 
bize böyle anlatmaktadır. O, kendisini şöyle 
vasfetmektedir, “Ben Abdullah oğlu Muham-
med’im. Allah’ın kulu ve peygamberiyim. Beni 
yüceltmenizi sevmiyorum.” Muhtemelen yuka-
rıda saydığımız övgülü anlatımları hisseden 
ve bu tehlikeyi tahmin eden Hz. Peygamber, 
“Hıristiyanların Meryem oğlu İsa’ya yaptıkları 
gibi, siz de bana mübalağalı metihlerde bulun-
mayın” diyerek bunu önlemeye çalışmıştır. 

Beşer zemininde anlatılan bir peygamber 
algısı O’nun örnekliğini de kolaylaştıracak-
tır. İslam dinini çağa sunmayı amaçlayan 
bu dinin mensuplarının önüne yaşanabi-
len, örnek alınabilen, anlatılabilen bir pey-
gamber portresi sunmak gerekir. Bunlar 
hem Kur’an’ın hem de Hz. Peygamberin (s) 
ortaya koyduğu davetin gayesine en uygun 
peygamber portresini ortaya çıkaracaktır. Bu 
yapılmazsa ilk ekolun yüzyıllardır geliştirdi-
ği klasik peygamber algısı, Yeni Çağ’ın insa-
nının zihninde efsanevî türde ve ancak masal 
türü bir algı olarak kalacaktır ve devamlı 
sorgulanma halinden kurtulamayacaktır. 
Çünkü anlatılan portreyi hiçbir insan örnek 
alamayacağı için bu türde bir hayat hikâyesi 
yani siyerin hiç de örnekliği olmayacaktır. 

Son yıllarda Türkiye’de başta Diyanet İşle-
ri Başkanlığı olmak üzere birçok yapı ve 
cemaat “Kutlu Doğum” etkinlikleri tertip 
etmekteler. Bu etkinlikler öncesi bahsetti-
ğimiz yapılar değişik siyer okuma yarışma-
ları yaparak yarışmalarda değişik hediyeler 
veriyorlar. Gül ile simgeleştirerek herkese 
gül dağıtıyorlar. Ayrıca bu yarışmaların 

sonuçları herkese açık yerlerde yoğun 

katılımlı programlarla gerçekleştirilmek-

te. Sizler bu yapılanları nasıl okuyor veya 

değerlendiriyorsunuz?

Bu programlardan amaçlanan ile elde edi-
len gaye aynı olmamaktadır. Diyanetin üst 
düzey yönetiminin esasen ilk ekolun aktar-
dığı peygamber tasvirini de kabullenmedi-
ğini yakinen biliyorum. Ancak yüzyıllardır 
gelen geleneğin nasıl aşılacağı da muhteme-
len onların da kafasında aşamadıkları devasa 
bir sorundur. 

Şahsen böyle bir zorunluluğum olmadığı 
için bu tür programları benimsemedim ve 
15 yıllık akademik hayatımda da hiç katıl-
madım. Ben gerçeğin olduğu gibi aktarıl-
masının yollarının aranması gerektiğini hep 
söylüyorum. Bunu yetkililere de ifade ettim. 
Ama bana, “senin haklı olduğunu biliyoruz. 
Ancak bu ortam gereği bunlar ifade edilmeme-
lidir” şeklinde kanaatlerini belirttiler. İşte bu 
söz benim içimi acıtıyor.

Son olarak Siret okumak isteyen okurları-

mıza ne gibi tavsiyeleriniz olur?

Bu zor bir soru. Öncelikle okur hangi sevi-
yede bilmemiz gerekiyor. Piyasadaki hurafe 
yığınları ile doldurulmuş hiçbir kitabı gönül 
rahatlığı ile tavsiye edemiyorum. Ancak illa-
ki bir isim vermek gerekiyorsa şu üç kitabın 
ismini vermek istiyorum:

Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı - İbra-
him Sarıçam

İslam Peygamberi - Muhammed Hamidullah

Siyeri Farklı Okumak - Mehmet Azimli

Verdiğiniz bilgiler için teşekkür eder, çalış-

malarınızda başarılar dileriz.

Ben de teşekkür eder, yayın hayatınızda 
başarılar dilerim. 

                                                                                                           Muharrem BAYKUL
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Sireti toplumun değişik katmanlarında 
anlatma hususunda sergiledikleri fark-

lı tarz ve tecrübeleriyle dikkatimizi çeken 
Ramazan ve Davut Yatkın kardeşlerle kısa 
bir sohbet gerçekleştirdik. Ramazan Yatkın, 
1976 İstanbul Pendik doğumlu, Kartal’da 
ikamet ediyor. Evli, iki çocuk babası. Davut 
Yatkın ise 1979 Pendik doğumlu, Pendik’de 
ikamet ediyor. Evli, 8 yaşında bir oğulları 
var. Özel bir şirkette çalışıyor.

Arkadaşlar, sizi bu tarz aktif bir tebliğ faa-
liyetine sevkeden düşünceler neler oldu, 
bunları bizimle paylaşabilir misiniz?

DY: Daha önce geleneksel diyebileceğimiz 
bir dini hayatımız vardı. Dini algılama nok-
tasında henüz teferruata inmemiştik. Mahal-
le camiindeki hocamızdan, babamızın yaptı-
ğı geleneksel ibadet tarzlarından bir şekilde 
dinimizi yaşıyor idik. Açıkçası tam mana-
da dinimizin şuurunda, farkında değildik. 
Daha sonra değer verdiğimiz bir abimizin 
vesilesiyle ıslah yönü ağır basan bir İslam 
algımız oluştu çok şükür. Zaten İslam’ın içe-
risindeydik ama bilinçli ve şuurlu bir İslam 
algısı değildi bu. Bu abimizin yapmış olduğu 
ev sohbetlerine uzun yıllar katıldık. Tabii ki 
bu ev sohbetlerinden oldukça istifadelerimiz 
oldu. Bizlerin de burada verdiği dersler de 
oldu. Fakat zamanla gördük ki bu çabaları-
mız sadece ev sohbetlerinde kalıyor. Daha 
çok bir anlatıcı bir dinleyici şeklinde olu-
yordu. Biz buradan aldığımız İslami eğitim 
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Mesela kahvehane-meyhane ortamına nasıl 
giriyorsunuz? Kısaca bahseder misiniz?

DY: Önce o mekanın sahibiyle konuşuyo-
ruz. Çalışmalarımızdan ve kendimizden 
bahsediyoruz. Gidip diyoruz ki böyle böy-
le bir çalışmamız var. Sizin için de uygunsa 
yarım saat veya kırk beş dakika kadar sohbet 
yapacağız diyoruz. Gün ve saat belirliyoruz. 
Kendi çevremize de SMS mesaj atıyoruz.  Ve 
bu şekilde programımızı gerçekleştiriyoruz. 

RY: Baktığımızda zaten camilerimizde imam-
larımız anlatıyor, ev sohbetlerinde diğer 
kardeşlerimizde anlatıyor. Bir de toplumda 
şöyle bir ön yargı oluşmuş. Meyhanedeki 
adama din anlatılır mı? Meyhaneye giden 
adam sanki Müslüman değil. Oradaki insan-
lar dinden habersizmiş gibi. Biz de hayır 
oradakilerde Müslüman, oradakiler de kar-
deşimiz dedik. Ama bazı hatalarından, bazı 
yaşanmışlıklardan dolayı, hata yapmışlar-
dır. Sonuçta bizlerde hata yapıyoruz. bazen 
onların dertlerini dinleyerek bir psikolog 
gibi davranıyoruz. böyle bir empati kura-
rak o insanlara ulaşmaya çalışalım istedik. 
Bizim amacımız oradaki insanlara direk hadi 
gel namaza başla, hadi gel oruç tut tarzında 
değil. Bir takım anlatımlarımızla zihinlerine 
işaret fişekleri atıp sorgulatmak. 

Kimsenin hayatına müdahale etmiyoruz!

Sonuçta kişi kendi yolunu kendisi seçecek, 
kendisi karar verecek. Biz kimsenin hayat 
tarzına, yaşam tarzına müdahale etmiyoruz. 
En azından biz zihnine bu bilgileri atalım, 
İslami tebliğimiz yapalım. Kendisi yolu seçer 
veya seçmez. Kişi kendi bilir. Gerek kahve-
hanede olsun, gerek meyhanelerde verdi-
ğimiz tebliğlerde olsun bizim formatımız 
Kur’an rehberliğinde, peygamber efendimizi 
anlatmak. Peygamberi bu çağa taşımak. Bu 
çerçevede derneklere de gidiyoruz. İşyerle-
rine de gidiyoruz. İşyerinde iş sahipleriyle 
konuşuyoruz. Yarım saatinizi, 45 dakikanı-
zı bize ayırın. Gerekirse mesai parasını biz 

ve kültürün üzerine ne katabiliriz dedik. 
Ev sohbetleri verimli olmakla beraber daha 
öteye geçmiyor gibiydi. Kendi açımızdan 
ve çabalarımızla bu birikimi salihata, salih 
amele, toplumsal amele nasıl çevirebiliriz 
diye düşündük. Bu anlamda ailemizden ve 
çevremizden görmüş olduğumuz şeylerle 
birlikte, toplumumuzda tanıdığımız insan-
larla ilişkiye geçmeye başladık. Ne yapabi-
liriz? Ne edebiliriz? Nasıl bir şey yapabiliriz 
diye sorguladık kendimizi. İnsanlara nasıl 
ulaşabiliriz dedik. Dedik ki biz insanların 
yanlarına gidelim. Ağbimle beraber şöyle 
bir düşünceye vardık: Kahvehanelere, der-
neklere, işyerlerine, hatta meyhanelere gide-
lim. Neden derseniz bizim bulunduğumuz 
muhit itibariyle meyhane oldukça fazla. Bal-
kan göçmenlerin nüfus olarak yoğun olduğu 
bir yer. Sırf bir meyhane caddesi var. O cad-
de çok kısa olmasına rağmen 15-20’ye yakın 
meyhane var. Biz de o mahallede büyüdük. 
Çocukluğumuzda oralarda uzun bir süreç 
olmasada çalışmışlığımız oldu. Mahallede 
bir çevremiz var. O çevremiz doğrultusunda 
arkadaşlarla iletişime geçelim istedik. 

Bu insanlara usulen nasıl yaklaştınız? 

Fakat bu gittiğimiz 
yerlerdeki insanlar daha 
çok alıcı durumundalar. 
Daha çok araştırmaya 
yönelik, sorgulamaya 
yönelik durumları var. 
Mesaj onlara bu şekilde 
hiç gitmemiş. Biz de 
baş başa verip niye bu 
insanlara ulaşmayalım ki 
dedik. 
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verelim diyoruz. Mesai saatini verdiğimiz 
yerler de oldu. Bu anlamda genel de karşı-
laştığımız olumlu tepkiler de oluyor. Mesela 
şununla çok karşılaştık. Biz peygamberimizi 
böyle tanımıyorduk. İlk aldığımız olumlu 
tepki bu yönde.

Peki, yaptığınız bu çabadan kısa örneklerle 
bahsedebilir misiniz? 

RY: Önceki cahili hayatımızda amiyane ifa-
deyle “alemci” diyebileceğimiz çevreden 
tanıdıklarımız vardı. Ayrıca profesyonel fut-
bol hayatımda oldu. Bu dönemde hem spor 
yapıyor, hem gittiğim yerlerde çeşitli meyha-
neler, barlar vb. yerlere girmişliğim oldu. Ben 
bu hayatın içinden gelen biri olarak o toplu-
mun ön yargılarını biliyorum. Ben de önyar-
gılıydım çünkü. Onların neler hissettiğini, 
neler düşündüğünü, ne yapmak istediklerini 
tahmin edebiliyordum. Bir abinin tavsiyesiy-
le Mustafa İslâmoğlu ile tanışmıştım. Tanış-
mıştım derken onun fikirleriyle, düşünce-
leriyle tanışmayı kastediyorum. Daha sonra 
kendisiyle de bizzat tanışmak nasip oldu. Bu 
düşüncelerden etkilenerek ben de mecazen 
İslam’a girmiş oldum. Müslüman oldum. Ya 
da adam gibi Müslüman olma yolunda adım 
attım. Tabiiki bu aşamaya gelinceye, ulaşın-
caya kadar çeşitli yapılara, cemaatlere girdik. 
Değişik limanlara uğradık. Oralarda değişik, 
farklı tarzlarda bilgiler almış olduk. Tüm bu 
süreç sonucunda biz ne yapabiliriz sorusunu 
sorduk kendimize. Bizim en önem verdiği-
miz şey salihattır. Biz hasenatı salih amelden 
ayırıyoruz. Çünkü hasenat kişinin kendine 
dönük yaptığı iyiliklerdir. Salihat ise dışa 
yönelik yaptığı iyiliklerdir. Dışa yönelik, 
toplumsal iyiliklerde ıslah edici çabalarda 
bulunmak. Aktif iyilerden olmak. Nasıl aktif 
iyi olabiliriz, bize düşen nedir diye sorduk. 
Şöyle bir incelediğimizde, kendimize bak-
tığımızda zaten camilerde, cemaatlerde bu 
dini konularda almak istediklerini alıyor-
lar. O tarz yerlere gidip bir şeyler söylemek 
istediğimizde değişik durumlarla karşılaştık. 

Bize karşı daha önyargılı oldular. Biz biliyo-
ruz zaten şeklinde almaya çok meyyal olma-
yan bir tarz karşımıza çıktı. 

Fakat bu gittiğimiz yerlerdeki insanlar daha 
çok alıcı durumundalar. Daha çok araştır-
maya yönelik, sorgulamaya yönelik durum-
ları var. Mesaj onlara bu şekilde hiç gitme-
miş. Biz de baş başa verip niye bu insanlara 
ulaşmayalım ki dedik. Burada yol ve yöntem 
olarak Kur’an’ı merkeze alan bir düşünce 
tasavvuruyla peygamberimizi bu insanlara 
anlatma çabasına giriştik. Yani peygamberi-
mizin şekilsel boyutundan çok amaç, mana, 
maksat boyutunu anlatmak istedik. 

Salihat güzellikleri yaymak olduğu için sün-
netin başka bir anlamını iletmeye çalıştık. 
Sünnet tavır demektir. Sünnet çığır açmak 
demektir. Güzellikler, iyilikler üretmek 
demektir. Tabii ki gittiğimiz yerlerde tanıdı-
ğımız bar, meyhane sahibi arkadaşlarımız-
dan izin alarak ricada bulunduk. Genelde 
onlar burada olmaz. Meyhanede peygamber 
mi anlatılır mı gibi tepkiler verseler de razı 
olan yerlerde bu çabamızı ortaya koyuyoruz. 
Diyoruz ki bizim bir arkadaşımız var. Sizin 
de haberinizin olmadığı bir arkadaşınızı 
anlatmaya geldik size diye. Nasıl bir arkadaş, 
nasıl haberimiz olmaz dediklerinde, biz de 
diyoruz ki “Hz. Muhammed… Bizim, hepimi-
zin arkadaşı. Hepimizin sevdiği fakat tanımadı-
ğı. Ya da başka türlü tanıdığımız. Başkalarının 
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bize tanıttığı bir arkadaşımız. Kur’an’ın bize 
tanıttığı arkadaşımızı burada birlikte tanımaya 
çalışalım” diye anlatıyoruz. Tabii ki gittiği-
miz bu yerlerdeki konuşmalarımızda, soh-
betlerimizde, şu şöyledir, bu böyledire değil, 
onların zihinlerini aktifleştirmeye yönelik 
tebliğler yapıyoruz. Onları araştırmaya sev-
kediyoruz. Daha doğrusu dinin ana giriş 
kapısı olması gereken Kur’an’a yönlendiriyo-
ruz. Biz gittiğimiz yerlerde Kur’an’ın sosyal 
hayat içerisinde bizlere sunduğu peygambe-
ri onlara anlatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla 
kardeşimin de eskiden kalma kahve kültürü 
de vardı. O kahve kültürünü, ben meyha-
ne ve bar kültürünü birlikte birleştirerek bu 
insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. 

Bu çabalarınıza dair ne tür yansımalar oldu?

RY: 2009’dan beri devam eden bir sürecimiz 
var çok şükür. Elhamdülillah! Çeşitli tepki-
ler aldık. Bu süreçte meyhane olayını, kah-
vehane olayını bırakanlar oldu. Bazı arka-
daşlar Kur’an halkalarına dahil oldular. Kar-
deşimle birlikte Kur’an halkaları oluşturup 
bu Kur’an halkalarından salihat işleyecek 
insanlar çıkartıp onların da bir Kur’an hal-
kası bulmasını sağlıyoruz. Bu yönde çalış-
malarımız devam ediyor. Yani Kur’an halkası 
oluşturduğumuz insanlar içerisinden çıkıp 
bir Kur’an halkası daha oluşturan insanlar 
var Elhamdülillah. 

Dediğim gibi bu arkadaşlar o alışkanlıklarını 

terk ettiler, Kur’an merkezli araştırmalar 
yapmaya, kendisini geliştirmeye çalışanlar 
oldu. Bazılarının hala da bu araştırmaları 
devam ediyor. Bizler peygamberin anlatı-
lan o şekli boyutundan çok hayata dönük 
yüzünü Kur’an merkezli olarak anlatarak 
bu insanların yüzlerini, zihinlerini Allah’ın 
dinine döndürme gayretindeyiz. Anlattığı-
mızda hep şaşırdılar. Dediler ki; Biz böyle 
bir peygamber tanımadık şimdiye kadar. 
Bize böyle anlatılmadı. Biz bilirdik ki pey-
gamber cübbe, sarık giyer, devamlı ibadet 
yapar. Oysa ki bu anlattığınız, ibadetini de 
yapan, fakat sosyal hayatın içinde, ailesiyle 
de ilgilenen bir peygamber. Bu peygamber 
kötülüğü engellemeye çalışmış, iyiliği yay-
maya çabalamış, yaşadığı toplumun içinde 
olan bir peygamber. Kızan, gülen, ağlayan 
hatta daha ileri boyutuyla dedik ki günah 
bile işleyebilen bir peygamber. Ki bazen 
bu konuda bize karşı gelenler de oldu. Biz 
dedik ki, Allah Kur’an’da peygamberlerin 
günah işlediklerini, hataya düştüklerini söy-
lüyor. Fakat bu bir hatadır, hatadan dönmek 
ise bir erdemliliktir. Adem (a) hatadan dön-
dü Adam oldu. Dolayısıyla biz size insan bir 
peygamber anlatmaya geldik dedik. Allah 
hatasızlığı kendine has kılmış, hatasız bir 
kul istemiyor. En çok hatasının farkına var-
mış kuldan hoşlanıyor dedik. Biliyorsunuz 
insan kelimesi iki kökten gelir: Ünsiyet ve 
nisyan. Ünsiyet onun üstün tarafını, onun 
kemale ulaşmaya doğru olan yanını nisyan 
ise unutkanlık, günaha, hataya meyilli ola-
rak yaratılmış tarafını ortaya koyar. 

Benim için salihattaki en önemli nokta ola-
rak şurası var, ben buna çok dikkat etmeye 
çalışıyorum: Kur’an’ın tamamına, peygam-
berin hayatına baktığınızda salihat işleyenler 
cennete gidecekler. Allah Kur’an’ı Kerim’de 
Müddessir Suresi’nin 40 ila 49. ayetler ara-
sında, dikkat edin orada cehenneme gide-
ceklerden bahsederken, günah işleyenler 
cehenneme demiyor, Cehenneme gidecek 
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kişilerden bahsederken salihattan ‘toplum-
sal fayda’dan, Allah’a şirkten bahsediyor. 
Tabii ki günahta ısrar etmek, bile bile günah 
işlemek, kasten devam etmek günaha, bu bir 
nedir? Şirktir. Ben seni takmıyorum Allah’ım 
demektir, haşa! Bu anlama geldiği için şirk-
tir. Allah da cehenneme atar. Sadece güna-
hından dolayı kimseyi cehenneme koymaz 
Allah, bilakis insanı günaha meyilli yarat-
mış. Dolayısıyla bizim hemen tevbe etmemiz 
lazım. Tevbe nedir? Allah’ım bizi affet değil, 
otokritik yapmaktır. Kendi kendine özeleşti-
ri yapmaktır. Ben nasıl böyle bir hata yapa-
bilirim? Bunun düzgünü nedir? Ne yapabi-
lirim? diye çaba sarfetmektir. Yoksa günde 
binlerce kez “tevbe, estağfirullah” demenin 
çok bir manası yok bana göre. Bu anlamda 
okuyucularınızdan bahsettim ayetleri tekrar 
okumalarını istirham ediyorum.

DY: Daha öncede söylemiştim. İşyerlerine 
de gidiyoruz. Biz burada sayılara, rakamla-
ra takılmıyoruz. Üç kişi, beş kişi fark etmez. 
Hatta bir kişi bile olsa gideriz. Bir eczanede 
anlatırız, kırtasiyede, konfeksiyon atölye-
sinde anlatırız. Bizim için sayı önemli değil. 
Yüz kişiye verirsiniz oradan belki bir kişi bu 
mesajı alır veya almaz bunu bilemezsiniz. 
Biz kendimizi emri bil maruf nehyi anil mün-
ker yapma aşamasında görüyoruz. Kur’an’ın 
tanıttığı peygamberi hasbelkader biz de 
hocalarımızdan, okumalarımızdan anladı-
ğımız kadarıyla anlatmaya çalışıyoruz. Ev 
sohbetlerimiz ve  Kur’an halkalarımız devam 
ediyor. Daru’l-Erkam enstitüsünü, okulunu 
devam ettirmeye çalışıyoruz. Çabalarımız bu 
yönde. Biz bir tohum atmaya çalışıyoruz. Bu 
tohum kahvehanede de yetişebilir, meyha-
nede de yetişebilir. Kahvehane derken eski 
adıyla kıraathane yani sizinde bildiğiniz gibi 
‘’okuma evi’’ demek. Belki bu anlamda asıl 
fonksiyonuna döner. O insanları yargıla-
mamak gerek, sonuçta sahabenin hayatına 
bakıyoruz, hepsi o cahiliyenin içinden çık-
mış insanlar.

DY: Yani biz bir sünnet oluşturmak isti-
yoruz. Bizim de bir sünnetimiz olsun. Biz 
de bir çığır açalım. Sünnet demek, yaşam 
demek. Peygamberin yaşamı. O’nun örnek-
liğini hayata taşımak amacımız. Peygambe-
rin sünnetini bu çağa taşımak. Gerçek bir 
sünnet algısı oluşturmak istiyoruz. Fiziksel, 
şekilsel, devamlı ibadetten ziyade peygam-
berin ne yapmak istediğini, zihni düşünce-
lerini çağa taşımak istiyoruz. Çünkü fiziksel 
olarak bakarsak zaten peygamberin sünneti 
olmaz. Peygamberimizin kendine has bir 
insani özelliği olabilir. Yoksa burada önem-
li olan giyim kuşamı değil, onun anlatmak 
istediği Kur’an-ı Kerim’in maksadı… Diğer 
pek çok kişi peygamberi bu manada yanlış 
anlatıyor. Yanlış olan da şu, hep kılık kıyafet-
te kalıyorlar. Neden derseniz bizim anlattığı-
mız insanlarda genelde bu tepkiyi alıyoruz. 
Herkes kendine göre bir peygamber tarifi 
yapmış. Biz bu tariflerden beri duruyoruz. 
Biz peygamberin zihnindeki Allah tasavvu-
runu, Kur’an-ı Kerim’in bizlere rol model 
olarak verdiğini anlatmaya çalışıyoruz. Bizim 
amacımız gayemiz bu yönde. Bu çalışmala-
rımızda güzel bir kitap çalışması da ortaya 
çıktı. Genelde hep ibadet eden, camiden 
hiç çıkmayan, bir peygamber modeli oluş-
tuğu için böyle bir gereksinim duyduk. Bu 
çalışmalarımız sırasında “Hz. Peygamberden 

Biz peygamberin 
zihnindeki Allah 

tasavvurunu, Kur’an-ı 
Kerim’in bizlere rol 

model olarak verdiğini 
anlatmaya çalışıyoruz. 

Bizim amacımız gayemiz bu 
yönde. 
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Yansıyan Nükteli Latifeler” adıyla bir kitap da 
çıkarmak nasip oldu. Hz. Peygamber şaka 
da yapar dedik. Peygamberi hayatın içerisi-
ne olduğunu belirtmek maksadıyla bu ese-
ri kaleme aldık. Acizane Pendik’te yerel bir 
gazetede haftalık köşe yazılarıyla da insanla-
ra ulaşmaya çalışıyoruz. 

RY: Amacımız çığır açmış nebevi sünne-
ti yaymak, insanlara ulaştırmak. Dediğim 
gibi biz de benzer ortamlardan geçtik. Bize 
kimse gelmedi. Gelenler de hep mucizelerle 
dolu bir peygamberi anlattı. 

Peygamber ayı ikiye yarmış. İkindi namazı 
geçmesin diye güneşi durdurmuş. Az buçuk 
okuyan bir insan olarak bunları havsalam 
almıyordu. Bu peygamber benim peygam-
berim olamaz diyordum. Allah’ın kitabın-
daki, hayatın içindeki peygamberi anlayana 
dek bu kaygıyı yaşadım. Tüm amacımız bu 
açıkçası. Bizim için dua eden herkesten de 
Allah razı olsun. 

Son olarak neler söylemek istersiniz?

RY: Bizim bu şekildeki çabamızı duyan 
dernek sorumluları, kahvehane, meyhane 
sahipleri telefonla bir şekilde bizlere ulaşı-
yorlar. Bizim için mekan, zaman farkı yok. 
Nereden talep gelirse imkanlarımız dahilin-
de orada bu çalışmamızı sunarız. Ki talep-
ler de geliyor. Gerektiğinde şehir dışına da 
çıkıyoruz. Herkes hayatın değişik alanla-
rında çalışıyor. Biz de bu alanı seçtik. Bu 
alanda bir boşluk gördük. Çünkü toplumda 
hep kahvehanedeki, meyhanedeki insanları 
dışlıyorlar. Bu insanları kim çevirecek, kim 
anlatacak o zaman? Böyle bir talep olursa 
her zaman hazır olduğumuzu bu vesileyle 
belirtmek isteriz.

Bizlere zaman ayırdığınız için teşekkür 
ederiz. 

Bizler de Kur’ani Hayat dergisine böyle bir 
imkânı tanıdığı için teşekkür ediyoruz. 
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ANLATIMIDIR.

Kur’an-ı Kerim, beşer olarak yaratılan 
kişide, ‘İnsan-ı Kâmil’i ortaya çıkar-

mak için nazil olmuş son Kitap’tır. Hz. Pey-
gamber, bu Kitab’ın ilk öğrencisidir. O, bu 
sebeple tüm insanlık için çok özel ve üstün 
bir örnektir. 

Bilindiği gibi sahabe, Peygamberimizin ahlâ-
kı hakkında bilgi almak istediğinde, Hz. 
Âişe annemiz şu cevapları vermiştir: “Siz 
Kur’an’ı okumuyor musunuz? O’nun ahlakı 
Kur’an’dı.” (Müslim, Misafirin, 139); “Sen 
Kur’an okumuyor musun? Kur’an’da onun 
hakkında ‘Şüphesiz ki sen yüce bir ahlâk 
üzeresin.” (Kalem, 68/4) buyrulmuştur.” 
(Ahmed b. Hanbel) demiştir. Bir diğerinde 
ise, “Onun ahlâkı Kur’an’dı. Müminûn Sure-
si’ni okuyorsunuz değil mi? Oku!” demiş. 

mailto:a.durmus@mynet.com
http://www.aytendurmus.com


Kur’ani Hayat

MART’14
SAYI 34

60

Muhatabı bu surenin ilk bölümünü okuduk-
tan sonra, “İşte onun ahlâkı bu idi” karşılı-
ğını vermiştir. (Buharî, el-Edebü’l-Müfred, 
99; Hâkim, el-Müstedrek, 2/392). Yine bir 
başka sefer de şöyle demiştir: “Onun ahlâ-
kı Kur’an’dı. O, Kur’an’da Allah Tealâ’nın 
gazap ettiğine gazap eder, razı olduğuna razı 
olurdu.” (Beyhakî, Şu’abu’l-İman, 2/154).

Bu yüzden Sevgili Peygamberimiz (sav): 
“Ben ancak güzel ahlâkı tamamlamak üzere 
gönderildim.” (Muvatta’, Hüsnü’l-Hulk, 8) 
buyurarak, peygamberliğin gayesinin “güzel 
ahlak” temeline dayalı bir sistem inşa etmek 
olduğunu ifade etmiştir. Kur’an-ı Kerim’de 
Rabbimiz,  O’nun hakkında: “Sen yüce bir 
ahlak üzeresin” (el-Kalem, 68/4) buyur-
maktadır. İnancımızın, bir insanın ‘duygu, 
düşünce ve amel’ toplamı olan ahlâkına 
verdiği büyük önemi anlamak için Kur’an’a 
ve Hz. Peygamber’in hayatına/siyere şöyle 
bir bakmak bile yetecektir. Başka her şeyi 
kenara koyarak yalnızca İslam’ın oluşturma-
ya çalıştığı ‘savaş ahlâkı’na bile baksak, biz-
de geriye kalacak olan şey, merhametli bir 
Allah’ın insanlık eliyle inşa ettiği bir sisteme 
duyulan hayranlık olacaktır. 

Kur’an-ı Kerim’i; ‘Hz. Peygamber’de var 
olan güzel ve üstün fıtratı, üstün bir şahsiyet 

haline getiren Kitap’ nazarıyla okuduğumuz-
da, bu gerçek, hayatın her bölümünü kapsa-
yacak şekilde görülüyor. Kitabımız, yaşanan 
her durum ve oluşa göre Hz. Peygamber’e ve 
tabiîlerine, nasıl olacaklarını ve davranacak-
larını, sürekli tekrarla öğretiyor. 

Elbette bu Kitap, bugün de aynı bakış açı-
sıyla okunmalıdır. Okuyan, hitaba muhatap 
olarak öncelikle karşısına kendisini koyma-
lı, vahyin ellerine kendisini teslim etmelidir. 
Kitabın her mensubu, anladıklarını kişili-
ğine yerleştirmeye çalışmalıdır. Anlamadığı 
veya yeterince anlayamadığı durumlarda ise 
anlamak için her vasıtayı kullanmaya gayret 
edip bu süreci devam ettirmelidir. 

Bu yolculuk, şüphesiz ki Hz. Peygambe-
ri adım adım takip etmek ve onun eşsiz 
örnekliğini (üsve-i hasene; Ahzâb 33/21) 
kendi benliğinde hayata geçirmektir. Siyer; 
‘olgun/erdemli/üstün/kâmil insan’ haline 
nasıl gelindiğinin anlatımıdır. Günümüz-
deki siyer çalışmalarının öncelikli gayesi de 
‘Kâmil İnsan’ olmanın yollarını öğretmek 
olmalıdır.  Bu yolun yolculuğu elbette ömür 
boyu sürecek ve çok çalışmayı gerektire-
cektir. Sorulabilir: ‘Bu yolculuğun menzili 
nedir, neresidir?’ ‘Salaman ve Absal’dan (İbn 
Sina) alıntıyla cevap verelim: ‘Yol ikidir; biri 
senden yukarıya, diğeri senden aşağıya.’

Evet, bu iki yolun birincisi ‘insan-ı kâmil’ 
olmaktır ki, zirvede, son elçi olması sebe-
biyle Hz. Peygamber’i görürüz. Diğeri ise 
‘esfel-i safilin’edir ki oranın da gönüllü pek 
çok yolcusu vardır (Tin 95/5). Yani insan, en 
üstün özelliklerle yaratılışı/‘ahseni takvim’ 
(Tin 95/4) oluşu sebebiyle en iyi ve üstün 
hale gelebileceği gibi, kendi elleriyle ken-
disini esfeli safiline sürükleme imkânına da 
sahiptir.

Hz. Peygamber’in bir takipçisi olarak 
‘insan-ı kâmil’ olmanın yol ve yöntemlerini 

HZ. PEYGAMBER’İN 
BİR TAKİPÇİSİ OLARAK 

‘İNSAN-I KÂMİL’ 
OLMANIN YOLUNU 

ÖĞRENMEK-ANLAMAK-
YAŞAMAK GAYESİYLE 
KUR’AN’I VE SİYERİ 

BERABER OKUMALIYIZ. 
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öğrenmek için Kur’an’ı ve siyeri, beraber ve 
iç içe, ‘öğrenmek-anlamak-yaşamak’ gaye-
siyle okuduğumuzda ise biz, pırıl pırıl bir 
hakikatle karşılaşırız. O da şudur: ‘Kur’an, 

beşeri, Hz. Peygamber örnekliğinde, 

‘İnsan-ı Kâmil’ kılmak için indirilmiş bir 

kitaptır.’

‘İnsan-ı Kâmil’in bazı özelliklerini şöyle 

sıralayabiliriz:

* Güçlü bir manevî hayatları vardır. Yara-
tıcıyla ilişkileri yakındır ve ibadetlerinde 
samimidirler. Bu sebeple duygusal hayatları 
da derin ve anlamlıdır (Mü’minûn 23/2,9).

* Vakitlerini en güzel ve değerli şekilde kul-
lanmaya gayret ederler çünkü geçen vaktin 
bir daha tekrarı mümkün olmayan hayat 
olduğunu bilirler. Hayatı ve kendilerini 
değerli bulurlar. Bu sebeple hayatlarını işgal 
eden anlamsız ve değersiz olan her söz ve 
halden yüz çevirirler (Mü’minûn 23/3).

* Eğer varlıklı iseler her zaman yardımcı 
oldukları birileri vardır (Mü’minûn 23/4) ve 
bunu genellikle saklı tutmayı tercih ederler 
(Bakara 2/271). Toplumumuzda yaşanan 
tüm maddi krizlere rağmen iç kargaşa çık-
mamasının ana sebebi budur.) Eğer yoksul 
iseler ve bu durumdan çıkamıyorlarsa onlar, 
bunu da mümkün olduğunca saklı tutmaya 
gayret ederek kendi ihtiyaçlarını kendileri 
karşılamaya çalışırlar (Bakara 2/273,274).

* Namus, şeref, dürüstlük ve iffet konusun-
da çevrelerine güven verirler (Mü’minûn 
23/5-7).

* ‘Kendileri, ev halkı, söz, tavır, mal, makam, 
çalışılan iş vs.’ gibi emanet tanımı içine giren 
her şeye karşı, kendi asaletleri sebebiy-
le gereken doğru tavrı göstererek emanete 
sahip olmaya, ihanet etmemeye çalışırlar 
(Mü’minûn 23/8).

* Kaba değillerdir, kolay gülümserler. Cid-
diyetleri asık suratlılık değildir (Âl-i İmrân 
3/159).

* Her durumdan iyi bir sonuç çıkarabilirler. 
Her türlü sorun karşısında ‘çözüm’ odaklı 
düşünürler. Hayata olumlu bakarlar (Hadîd 
57/22, 23).

* Ölümü korkunç bir şey olarak görmez, 
insanın yaşaması gereken bir süreç ola-
rak kabul ederler. (Vâkı’a 56/27; Hâkka 
69/19-21).

* Her durumda kendi öğretim ve eğitimle-
rini devam ettirirler. Doğru hayatın böyle 
olması gerektiğini düşünür; en kötü insan 
için bile bu hakkı saklı tutarlar. Ölmedikçe 
her insan için iyi olmak umuduna sahiptir-
ler. (Tâ-Hâ 20/44; Nahl 16/125).

* Ne yaşamış olurlarsa olsunlar, asla hiçbir 
durum karşısında yılgın, bezgin, kasvetli, 
karamsar değildirler. Bencillik, nankörlük, 
ümitsizlik, korkaklık, acelecilik, vefasızlık, 
tembellik, edilgenlik, amaçsızlık, yalancılık, 
sorumsuzluk, aç gözlülük, asalaklık, kıskanç-
lık, alaycılık, kararsızlık, yağcılık ve kindarlık 
gibi özelliklerin kendilerinde bulunmama-
sına dikkat ederler. (İsra 17/11, 83; Bakara 
2/40, 41, 153; Hud 11/9; Rûm 30/36…).

KÂMİL İNSANLAR ZOR VE 
ÇARESİZ DURUMLARDA 

‘BU İŞ BİTTİ ARTIK’ 
DEMEYİP ‘BUNDAN 

SONRA NE YAPABİLİRİM?’ 
DİYEREK HAYAT 

YÜRÜYÜŞLERİNE DEVAM 
EDERLER.

AYTEN
DURMUŞ

İNSAN-I KÂMİL 
OLMA YÖNTEMİ
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* Yenilgi ve başarısızlıklarının, hayat için-
de kendilerine verilen eğitimin bir parça-
sı olduğunu düşünür ve bunları da değerli 
bulurlar. (Kamer 54/10).

* Hiçbir zor ve çaresiz durumda ‘Bu iş bit-
ti artık.’demezler. Tersine hemen ‘Bundan 
sonra ne yapabilirim? Nerede kalmıştık?’ 
diyerek hayat yürüyüşlerine devam ederler. 
(Tevbe 9/40).

* Hoşgörü ve bağışlayıcılıkları, öfkelerinden 
fazladır. Bu yolla kendi aşırılıklarını ve özel-
likle öfkelerini kontrol altında tutmaya gay-
ret ederler. (Âl-i İmrân 3/134).

* Hayatlarının merkezine bir başka insanı 
yerleştirerek onun yörüngesinde, gölgesinde 
yaşanan uydu bir hayatı istemezler. Güneşte 
yanmak pahasına, kendi gölgeleri oluşsun 
isterler. 

* Kendilerini değerlendirmeleri, önceki 
kendileriyle şimdiki kendileri arasındadır. 
(Kasas 28/33). Kıyasları da aynı şekildedir. 
İyi ve üstün insanları örnek alır, kendi kim-
liğinde onları üretir ama asla körü körüne 
taklit batağına düşmezler. 

* İnsanlara, insan oldukları için ‘saygı ve sev-
gi’ gösterirler. Muhataplarının sahip olduğu 
‘mal, makam, güç, imkân vs’ onların değer 
çizelgesinde bulunmaz. Kendi değerlerini 

paylaşan topluluğa karşı ise merhamet ve 
şefkatte olabilen en yüksek seviyededirler. 
(Fetih 48/29).

* Hiçbir zaruret ve sebebe dayanmadan ‘iyi-
lik’ yapmaktan hoşlanır ve iyiliklerine kar-
şılık beklemezler. Karşılık beklenen iyiliğin 
gerçekte bir iyilik değil, bir ticaret olduğunu 
düşünürler. (Furkân 25/57; İnsan 76/9).

* Kendileri adına ön kabulleri, sabit değer-
leri vardır (İbrahim 14/27), fakat başkaları 
adına önyargıları, yargısız infazları yoktur. 
Kalpleri ve gönülleri, ne kalabalık bir mezar-
lık ne de binlerce darağacının hazır durduğu 
bir meydandır. 

* Zalimin yardımcısı, zorbanın destekçisi 
olmama konusunda hayatlarının her saf-
hasında son derece dikkatlidirler. ‘Güçlüye 
taraf olma’ gibi, ‘ezik kişilik’ alameti olan 
bir tavır onlarda yoktur. Her durumda maz-
lumun yanında olmaya çalışırlar. Kendileri 
de ‘zalim ya da mazlum’ olmak durumun-
da kalacaklarsa, gönül rahatlığıyla ‘mazlu-
miyeti’ seçebilirler. Çünkü bilirler ki Allah 
mazlumların yanındadır. Ve bilirler ki ‘Allah 
zalimleri sevmez.’ (Şûrâ 42/40; Âl-i İmrân 
3/57)

* Yaşları kaç, konumları ne olursa olsun hat-
ta senelerce anlatıp öğrettikleri bir durumun 
zıddına olan bir ‘hak ve hakikat’le karşılaşır-
larsa derhal kabul ederek kendi görüşlerini 
tashih etmekte tereddüt etmezler. Çünkü 
onlar, hakikatin hatırının her şeyin hatırın-
dan üstün olması gerektiğini bilirler. Çün-
kü onlar, insanın ancak hakikatin elinden 
tutarak yaşadığında değerli olacağını bilirler. 
(Taha 20/70-73; Yasin 36/20-25).

* ‘İyi, doğru, güzel, faydalı’ olarak kendi 
dünyalarına hâkim kılmaya çalıştıkları ne 
varsa bunları yalnız kendilerinde bırakmaz; 

SIRF ÇOĞUNLUK KABUL 
ETTİĞİ VEYA ALIŞILMIŞ 
OLDUĞU İÇİN GENEL 
GEÇER KURALLARLA 

ŞEKİLLENDİRİLMELERİNE 
RAZI OLMAZLAR.
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paylaşabilecekleri herkesle de paylaşma-
ya çalışırlar. Çünkü değer ve doğrularının 
‘evrensel doğrular’ yani ‘erdem’ olduğunu 
bilirler. (Mâide 5/67). 

* Ruhsal güçleri, fizikî güçlerinden çok 
fazladır. Bu da her hallerinden fark edilir. 
Yanlarına gelenler sanki bir güçle takviye 
edilmiş bir şekilde, daha iyi ve daha yüksek 
moralli olarak onlardan ayrılırlar. Bu sebeple 
onların yanında, güçsüzleştirilmiş çok insan 
görmek mümkündür. Toplumun ‘akıl, kalp, 
gönül’ olarak bütün ezilmişleri, onlara baka-
rak kendilerini şarj edip ayağa kaldırabilir. 
(Hûd 11/31).

* Kendilerini ‘kusursuz’ görme gibi bir 
takıntıları yoktur. Kendi eksik ve yanlışla-
rını tespit ve bunlarla uğraşmada istekli-
dirler. Hatalarından kolay döner ve hemen 
tövbe ederler. (Nisâ 4/17). Ancak bu durum 
onları, ‘kendine zalim’ olmaya sevk etmez. 
Kendilerine de merhametli olduklarından, 
kendilerini daha iyi hale getirmeye çalışırlar. 
(Yûsuf 12/53).

* Bulundukları ortamın ‘takdir edilmiş sınav 
ortamı’ olduğunu düşündüklerinden, çevre-
leriyle ilişkilerinde ‘mücahede’ vardır fakat 
‘mücadele ve mukatele’ hep gerilerde, üstü 
örtük olarak durur. Çünkü onlar, ömür-
lük mücahedelerde bulunmaları gerektiğini 
bilirler. (Nûh 71/5-9).

* Aile ve toplumlarının her şeyiyle yakından 
ilgilidirler fakat bu ilgi onların hayatlarının 
bireysel kısmını esir almaz. (Tahrîm 66/6; 
Âl-i İmrân 3/103). Kendi kendilerine, -sahip 
oldukları değerler anlamında- yetebildikle-
rinden, yalnız kalma gücüne de sahiptirler. 
Hatta onlar bu türlü yalnızlığı; ‘İbrahim, tek 
başına bir ümmettir.’ (Nahl 16/120) ayeti-
nin işaretiyle bir tür ‘İbrahimleşmek’ olarak 
görürler. 

* Genel geçer kurallar, alışılmış doğrular 

dâhil her şeyi sorgulayabilirler. Kendileri-

nin sırf çoğunluk kabul ettiği veya alışılmış 

olduğu için bunlarla şekillendirilmesine razı 

olmazlar. (A’râf 7/28). 

* Kendi değer sistemlerinden kaynaklanan 

düşünce ve davranışlarına, kendileri karar 

vermek isterler. Bu anlamda talimat alarak 

hareket etmekten hoşlanmazlar. Bir toplu-

luk ile yapılması gerekli her durumda da 

istişare ve şurayı kararların olmazsa olmaz 

şartı olarak kabul ederler. (Âl-i İmrân 3/159; 

Şûrâ 42/38).

* Davranışları doğaldır; planlı, programlı, 

yapmacık tavırlar göstermezler. Toplumları 

onlar için rahatlıkla ‘O, bizden biri’ diyebi-

lirler. (Furkan 25/7, 20). Fakat onlar bilir ve 

şahitlik ederler ki o, onların en iyilerinden 

birisi, belki en iyisidir. (Hud 11/62). Üstün 

karakter sahibidirler. Şahsiyet ve istikamet 

sahibidirler. Dahası onların istikameti de 

bellidir. (Saffat 37/99).

* Ve onların, sevgi, saygı, şefkat ve merha-

metleri, kendi aile bireyleri başta olmak üze-

re çevrelerindeki herkes tarafından derinden 

hissedilir. Bu yapıları sebebiyle kendilerine 

karşı başka hiçbir sebebe dayanmayan bir 

saygı hissi uyandırırlar. Onlara duyulan sev-

ginin sebebi ise izahtan varestedir. ‘İman 

edip de iyi davranışlarda bulunanlara gelin-

ce, onlar için çok merhametli olan Allah, 

(gönüllerde) bir sevgi (vudden) yaratacak-

tır.’ (Meryem 19/96). Vudd, karşılıklı bir 

sevgidir. 

Kitap’ta anlatılan ve siyerde örneklenen 

‘kâmil insan’ olmak hedefine sahip ‘O 

müminler ki onlar gerçekten kurtuluşa 

ermişlerdir.’ (Mü’minûn 23/1). 
AYTEN
DURMUŞ

İNSAN-I KÂMİL 
OLMA YÖNTEMİ
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“ALLAH’A YEMİN EDERİM 
Kİ, SİZE GECESİ GÜNDÜZ 
KADAR BEYAZ, AYDINLIK, 

GENİŞÇE BİR YOL, 
YÜRÜNECEK BİR CADDE 

VE TAKİP EDİLECEK BİR 
GİDİŞAT BIRAKTIM.”

YÜRÜNECEK 
GENİŞ VE 
AYDINLIK 
YOL: SİYER

“Sîre” kelimesinin çoğulu olan siyer, söz-
lükte “iyi ya da kötü tutulan yol, hayat 

tarzı, gidişat” anlamına gelir. Bir ilim olarak 
siyer ise Hz. Peygamber’in hayatını konu 
edinir. Siyerin, hem tarih ve hem de hadis 
ilimleriyle ilgisi bulunmaktadır. Zira Pey-
gamber Efendimiz’in hayatı tarihin belli bir 
kesitinde yaşanmış olup, sözleri ve fiilleri ise 
hadis ilminin konusunu teşkil etmektedir.

Yazının başlığı İbn Mace’de geçen bir 
hadisten alınmadır. Hadis mealen şöyledir: 
“Allah’a yemin ederim ki, size gecesi gün-
düz kadar beyaz, yani aydınlık, genişçe bir 
yol, yürünecek bir cadde ve takip edilecek 
bir gidişat bıraktım.” Bundan yola çıkacak 
olursak, Peygamber Efendimiz’in hayatı biz 
Müslümanlar için çok kıymetli bir miras 
niteliğindedir. Bu mirasa sıkı sıkıya sarılmak 
ve gösterdiği istikamette yol almak öncelik-
li sorumluluğumuzdur. Nitekim Muvatta’da 
geçen bir hadiste şöyle denmektedir: “Size 
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iki şey bırakıyorum. Bunlara sıkı sarıldığınız 
sürece asla sapıtmazsınız. Bunlar Allah’ın 
Kitabı ve Nebisi’nin sünnetidir.”

Bu dünyada insan bir yolcudur. Bu, böyle 
takdir buyruldu. “Ben yolcu değilim” deme 
lüksüne sahip değildir insan. Sözlü olarak 
diyebilir. Fakat bu söyleyiş geçerli değil-
dir. Ne kadar bağırıp çağırsa da fiili olarak 
bu yolculuğu yapmaya mecburdur. Çünkü 
yaratılışın yasası gereği doğmak, büyümek 
ve en sonunda da ölmek insanın kaderi 
olmuştur. “Her nefs ölümü tadacaktır.” Yani 
yolculuk hayatın kendisidir. Hayatın bütün 
fonksiyonları, yeme, içme, yatma, kalkma, 
düşünme, karar verme, inanma, ibadet ve 
şehadet, yolculuğun içeriğini oluşturmakta-
dır. Yolculuğun başlangıcı doğumdur. Bitişi 
ise ölümdür. Her şeyi yaratan, mülkün mut-
lak sahibi böyle bir takdirde bulunmuştur.

Kuşkusuz biz insanlar irade sahibi kılın-
mışız. Ama irademiz her şeyi kapsayan bir 
irade değildir. Bizim irademizin kapsam 
alanı kısmidir. Yolculuk yaparken yani yol 
alırken bu cüz’i irademizi devreye sokarak 
yararlı olanı yapmaya ve zararlı olandan ise 
kaçınmaya gayret ederiz. Eğer cüz’i irademi-
zi doğru kullanmazsak, el atıp tutacağımız 
her şeyin altında kalırız. Böylece yolculuğu-
muzun sıhhatine zarar veririz. Bu da bize, 
yolda kalmak, yol alamamak gibi bir felaketi 
yaşatır. Böylece yolumuz daralır ve karanlık-
ta kalırız. Akıllı olan ve aklını kullanan kim-
seler, böyle bir şey yapar mı?

Yolculuğumuzu yaparken geniş bir yola 
ihtiyaç vardır. Yolun geniş olması yetmez. 
Aydınlık olması da gerekir aynı zamanda. 
Öyle bir yol olmalı ki, kaza riski bulunma-
sın. İşte o yol, Peygamber Efendimiz’in biz-
ler için örneklik teşkil eden hayatıdır. “Doğ-
rusu Allah Resulü sizler için, Allah’a ve ahiret 
gününe umut besleyen ve Allah’ı sürekli hatırda 
tutan herkes için güzel bir örnek teşkil eder.” 
(Ahzab, 33/21) Peygamberin güzel örnekli-
ğinden yararlanmak isteyenlerin özellikleri-
ni bu ayette görmekteyiz: Allah’a ve ahiret 
gününe umut besleyenler ve Allah’ı sürekli 
hatırda tutanlar... Bu iki özelliğin, Peygamber 

hayatında nasıl bir tahammül, dayanıklılık 
ve merhametin kaynağı olduğunu somut 
bir şekilde görmekteyiz. Siyer-i Nebi, baştan 
sona örneklik teşkil eden, yürünecek geniş 
ve aydınlık bir yolun ilkelerini, bizlere uygu-
lamalı olarak göstermektedir.

Allah’ın sürekli olarak hatırda tutulması, 
O’nu sevmekle alakalıdır. Kişi sevdiğini bir 
an bile olsa hatırdan çıkarmak istemez. Sev-
mek fiilinin, bilmekle/tanımakla ilgisi oldu-
ğunu biliyoruz. Bir nesneyi veya bir kimseyi 
sevmek için, o nesneyi veya o kimseyi tanı-
mak ve bilmek gerekir. Aksi takdirde dile 
getirilen yargı havada kalır ve inandırıcılığı 
olmaz. Hiçbir kimse tanımadığı ve bilmediği 
bir şeyi sevebilir mi? Asla! Tıpkı bunun gibi, 
Allah’ı sevmek için tanımak gerek. Tanımak 
için ise bilmek gerek. Allah, kendisini bize 
esmasıyla tanıtmaktadır. O’nu sevmek ve 
kullukta bulunmak için yeterli bilgi ve tanı-
maya sahibiz. “Kişi, sevdiği ile beraberdir.”

 Sevmek ve sevdiğini söylemek bir iddiadır. 
Her iddia, ispatlanmaya muhtaçtır. Allah’ın 
sevilmesi ve sürekli hatırda tutulması, O’nu 
üzecek düşünce ve yaşantılardan uzakta 
durmayı gerektirir. Bunun aksi de doğru-
dur. Yani O’nu hoşnut edecek düşünce ve 
yaşantılara sahip olmak, O’nu sevdiğimizi 
ispatlar. Eğer işin ahiret boyutu olmasay-
dı, taşlar yerli yerine oturmayacaktı. Ahiret 
gününe umut beslemek, Sevgili’yle buluşma 
umudunu canlı tutar. Eğer Sevgili’yle hiçbir 
zaman buluşmak veya karşılaşmak mümkün 
olmasaydı, o zaman, yapılanlara anlam biç-
mek zorlaşırdı.

Siyer, bize Allah’ı sevmenin ve hoşnutluğu-
nu kazanmanın ilkelerini, yolunu ve tarzını 
uygulamalı olarak göstermektedir. Bireysel 
ve toplumsal yaşamdaki sorumlulukların 
neler olduğunu ve bu bağlamda davranışla-
rımızın nasıl olması gerektiğini öğretmekte-
dir. “De ki: “Eğer siz Allah’ı seviyorsanız beni 
izleyin ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı 
bağışlasın! Zira Allah çok bağışlayandır, eşsiz 
merhametin kaynağıdır.” (Âl-i İmran, 3/31) 
Bu ayetten de anlaşılacağı üzere, Peygambe-
ri izlemek, Allah ile kul arasında, karşılıklı CEVDET
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olarak birbirini sevmenin şartıdır. O son-
suz güç ve kudret sahibi, Rahman ve Rahim 
olan, her şeyi net olarak bildiriyor. “Siz ey 
iman edenler! Allah’a ve O’nun Elçisi’ne bağ-
lılığınızı gösterin; (O’nun mesajını) işittiğiniz 
halde O’ndan yüz çevirmeyin!” (Enfal, 8/20)

 Yüce Rabbimiz, eşi ve benzeri olmayan 
merhametin kaynağıdır. İnsan, O’nun yarat-
tıkları içinde bir şaheser. Sayısız mucizenin 
en dikkat çekeni. En değerlisi, en şereflisi. 
Nimetlerinin haddi hesabı yok. Her nimet-
te birçok hikmet var. Rabbimiz, kendisini 
tanıtıyor. Ayetlerini bildiriyor. Aydınlatıyor. 
Sorumluluk veriyor. Sınırlar çiziyor. İnsa-
nın, sınırları çiğneyip değerden düşmesini 
istemiyor. Değerden düşmek, değersizleş-
mektir. Aydınlıktan karanlığa düşmektir. 
Tıpkı şeytan gibi. Bunun anlamı, nimeti ve 
nimet sahibini yok bilmek ve yadsımaktır.

Allah, insanın nimeti nimet olarak bilmesi-
ni istiyor. İnkâra sapmasın, uçurumlardan 
yuvarlanmasın, emaneti kirletmesin istiyor. 
Çünkü kendisi için tanımsız mükâfatların 
hazırlandığı yer olan cennet hazırlanmış. 
Peygamberler aracılığıyla kelâmını gönder-
miş ki, eşyanın hakikatini bilelim. Her türlü 
virüs ve mikroptan arınalım. Temizlenelim. 
Temiz olarak huzura varalım. Şahadetimizi 
bildirelim. Bu manada sahih yol Peygam-
ber’in yoludur. Peygamber’in izinde olmak, 
hidayet üzere olmaktır. “Doğrusu Allah, 

ayetlerini onlara okumak, onları arındırmak, 
ilahi kelâmı ve hikmeti onlara öğretmek için 
içlerinden bir elçi çıkararak mü’minlere ihsan-
da bulunmuştur. Oysa ki daha önce apaçık 
bir sapıklık içerisinde bulunuyorlardı.” (Âl-i 
İmran, 3/164)

Eşsiz muallim Hz. Peygamber’in talebele-
ri olan sahabe, Peygamber’i hakkıyla bilip 
izinde gitmekteydiler. “Peygamber, inanan-
lara kendi öz varlıklarından daha öncelikli 
gelir.” (Ahzab, 33/6) Onun için Peygamber’e, 
“Anam babam sana feda olsun Ey Allah’ın 
Resulü!” diye hitap ederlerdi.

Buhari’de geçen, Hz. Peygamber ile Hz. 
Ömer arasındaki diyaloğu hatırlatmakta fay-
da var. Ne diyordu Ömer? “Ya Resulullah! 
Seni canım dışında her şeyden daha çok sevi-
yorum.” Resulullah ne diyordu? “Yoo, işte 
bu olmadı. Canımı kudretiyle elinde tutan 
Allah’a yemin ederim ki, beni canından da 
çok sevmelisin.” Ömer, yaptığı muhakeme-
den sonra ne diyordu? “Ya Resulullah! Ben 
de Allah’a yemin ederim ki, şu anda sen 
bana canımdan da ilerisin.” Peygamberimiz 
ise “Ömer, işte şimdi oldu.” diyordu.

Peygamberimiz kimseyi kendi fiziksel yapı-
sının muhteşemliğini sevmeye davet etmi-
yordu. O’nun sev dediği, ilahi vahyin olma-
sını istediği tevhidi yol ve ahlak idi. Peygam-
ber, Allah’tan geleni hayata yansıtan canlı bir 
örnekti. Hz. Aişe validemizin de belirttiği 
gibi, “O’nun ahlakı Kur’an’dı.“ Ete kemiğe 
bürünmüş bir Kur’an görmek isteyen Pey-
gamber’e bakmalıydı. İşte izlenmesi gereken 
geniş ve aydınlık yol bu idi. Bu sebeptendir 
ki Peygamber’in bıraktığı iz kıyamete kadar 
varlığını sürdürecektir. Mü’minler de o iz 
üzere yol almakla ancak felaha ulaşabilecek-
lerdir. Bizim için önemli olan onun siretidir. 
Siret, yani hayat tarzı. Unutmayalım ki sire-
tin karşıt anlamında suret yer almaktadır. 
Peygamber’in sureti aramızda yok ama sireti 
her zaman aramızda olacaktır. Çünkü onun 
sireti bizim için yürünecek geniş ve aydın-
lık bir yol olmaya devam edecektir. Hem de 
kıyamete kadar.

PEYGAMBERİMİZ 
KİMSEYİ KENDİ 

FİZİKSEL YAPISININ 
MUHTEŞEMLİĞİNİ 

SEVMEYE DAVET 
ETMİYORDU. ONUN ‘SEV’ 
DEDİĞİ, İLAHİ VAHYİN 
İSTEDİĞİ TEVHİD YOLU 

VE AHLAK İDİ.



DENEME

mdemir004@yahoo.comMustafa DEMİR

RASULULLAHA 
TUZAK TEKLİF 
ve RİSKLİ 
CEVAP

HZ. İBRAHİM İLE OĞLU 
İSMAİL’İN, TEVHİT 

İNANCININ SEMBOLÜ 
OLARAK YAPTIKLARI 

KÂBE/BEYTULLAH 
EN BÜYÜK PUTLARIN 
MERKEZİ OLMUŞTU.

Hz. İbrahim ve oğlu İsmail’den sonra 
çok zaman geçmiş, çok şeyler değişmiş 

ve birçok tanrılar icat edilmişti. Onlar adı-
na yapılacak putlar ve onlara tapanlar için 
kocaman bir putçuluk sektörü doğmuştu. 
Hz. İbrahim ve oğlu İsmail’in, tevhit inancı-
nın sembolü olarak yaptıkları Kâbe/Beytul-
lah da en büyük ve itibarlı putların merkezi 
olmuştu. Çünkü kabilelerin putları için ayrı-
ca ‘tavağit’ denen evleri vardı. Putperestlik, 
şirk, inkâr ve her türlü zulüm ve zorbalık 
almış başını giderken, Mekke’de yeniden 
tevhid inancı çağrısı sesleri duyulmaya ve o 
ses yükseldikçe yükselmeye başlamıştı…

Müzzemmil ve Müddessir sureleri başta 
olmak üzere diğer surelerde de gördüğümüz 
gibi, Resulullah’a vahiy gelmeye başlayınca 
hemen tevhit inancına çağrı yapmaya girişi-
yor. Onun uyarı ve çağrıları hız kesmeden 
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sürerken, bunun kendileri için büyük bir 
tehlike olduğunu anlayan Mekke’nin ile-
ri gelen müstekbir müşrikleri de boş dur-
muyor. Resulullah’ın (s) önünü kesmek 
ve onun gayretlerini boşa çıkarmak üzere 
çeşitli tekliflerde bulunuyorlar. Bu anlamda 
tevhid inancına çağrı sürecinde yaşanan iki 
olayı, Cabiri’nin anlatımıyla sunmak istiyo-
rum(*). Birincisi; “İbn İshak’ın “Siyer” inde 
anlattığına göre; Hz. Peygamber Kâbe’de 
tavaf ederken müşriklerin önde gelenle-
rinden birkaçı, karşısında dikilir ve şöyle 
derlerdi: “Ey Muhammed! Gel seninle bir 
anlaşma yapalım. Biz senin ibadet ettiğine 
ibadet edelim, sen de bizim ibadet ettiğimize 
ibadet et. Böylece ortak bir nokta buluruz. 
Eğer senin ibadet ettiğin daha hayırlı ise, 
biz de nasibimizi almış oluruz. Yok, bizim 
ibadet ettiklerimiz daha hayırlı ise, o zaman 
da sen nasiplenmiş olursun.” Bu tutumları 
Kureyşliler’in ticari düşünce biçimlerine çok 
uygun düşmektedir.  Çünkü Kureyşliler tüc-
car idiler ve dinlerini de ticaret aracı olarak 
kullanıyorlardı. Putların onlar için önemi, 
Arap kabilelerinin hac ibadeti nedeniy-
le Kâbe’ye gelmelerini sağlamaları ve gelen 
kabilelerin putlara hediyeler sunarak kendi-
lerine ekonomik kazanç temin etmeleriydi. 
Müşriklerin bu tekliflerine başka surelerde 
de değinilmekle birlikte tam olarak cevap 

Kâfirun suresi ile veriliyor. Bilindiği gibi, 
Kâfirun suresinde ifade edilen şey, Hz. Pey-
gamber’in ne şimdi ne de gelecekte onların 
putlarına itibar etmeyeceği, onların da Hz. 
Peygamber’in çağrısına kulak vermeyecekle-
ridir. Çünkü Kureyş’in önerdiği ortak zemin 
çözümü, gizli bir kumpastan ibarettir. Zira 
bu çözüm sonucunda sadece Kureyşliler 
kazançlı çıkacaklardır. Nitekim Hz. Peygam-
ber onların tapındıkları putlara tapınmaya 
başladığında tevhid inancından çıkmış ve 
Allah’tan başka varlıkların ilahlığını kabul 
etmiş olacak, fakat Kureyşliler kendi put-
larına ibadet etmeye devam ettikleri halde 
Allah’a da ibadet etmeye başladıklarında bir 
şey kaybetmeyeceklerdir. Çünkü onlar, put-
ları zaten Allah katında şefaatçi olarak gör-
dükleri için onlara tapınmaktadırlar ve bu 
çözüm plânı uygulandığında bu durum yine 
devam etmiş olacaktır. Kureyşliler bu ticari 
mantık sayesinde Hz. Peygamber’i kendi saf-
ları içerisinde eritmek ve fırsatçılıklarına alet 
etmek istemişlerdir. Bu yüzden de bu öneri-
ye yukarıda da değindiğimiz gibi Kur’an’ın 
cevabı çok kesin olmuş, şimdi de gelecekte 
de böyle bir şeyin söz konusu olamayacağı 
ifade edilmiştir. (Cabiri, cilt: 1, s.81, 82).

İkinci örnek olaya geçmeden, onun önce-
sindeki gelişmeleri kısaca hatırlamakta yarar 
var. “Resulullah (s), Hicr Suresi’nin inmesi 
ile tevhit inancına çağrısında Mekke dışın-
daki kabilelere yönelmişti. Bundan endişele-
nen Kureyşliler Resulullah’ı öldürme plânları 
yapmaya başladılar. Fakat Ebu Talib’in karar-
lı duruşu ve böyle bir şey yaptıkları takdirde 
Mekke’de iç savaş çıkaracağına dair tehdidi 
neticesinde bu plânlarını uygulayamamış-
lardır. Suikast plânından vazgeçen Kureyşli 
müşrikler bu defa adına “sahife” dedikleri ve 
bağlayıcılığını vurgulamak üzere Kâbe’nin 
duvarına astıkları bir anlaşma metni uya-
rınca, Haşimoğulları ve Muttaliboğuları’nı 
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dışlamışlar, bunlarla ilişkilerini kesmişler-
dir. Bu hamle sonucunda Hz. Peygamber(s) 
ve aşireti, Mekke’nin yanı başında yer alan 
Kubeys Dağı eteğindeki Ebu Talip mahal-
lesinde mahsur kalmışlardı. Diğer Müslü-
manlar ise Peygamber’in tavsiyesi ile Habe-
şistan’a hicret etmişlerdi. Bu, Habeşistan’a 
yapılan ikinci hicret idi ve böylece oradaki 
Müslümanların sayısı, kadınlar ve çocuklar 
dâhil, toplam 83 kişi olmuştu. Bu muhasara 
ve hicret hadiseleri, peygamberliğin yedin-
ci senesinin başında, yani “Sana emredileni 
açıkça haykır!” (Hicr 15:94) emrinden bir 
buçuk sene sonra yaşanmıştı. … Kaynakla-
rımızın bildirdiğine göre “Sana emredileni 
açıkça haykır!” emrinden itibaren Hz. Pey-
gamber Hac mevsiminde Mekke’ye gelen 
kabilelerin konakladığı bölgelere geliyor ve 
her kabileyi tek tek dolaşarak onlara daveti 
sunuyordu. Mekke’de Hac mevsiminde üç 
konaklama yeri, üç panayır kuruluyordu. 
Bunlardan birincisi Ukaz panayırıydı. Hacı-
lar önce orada konaklar ve Şevval ayı boyun-
ca orada kalırlardı. Sonra Mecenne panayı-
rına gelir ve yirmi gün orada konaklarlardı. 
Ardından da Zü’l-Mecaz panayırına gelirler 
ve Hac günlerine kadar orada kalırlardı. 
İşte Hz. Peygamber(s), Kureyşliler kendisi-
ni alıkoyuncaya dek, bu panayırları dolaşır 
ve kabilelere İslâm’ı anlatırdı. Çadır çadır 
dolaşır ve “Kureyşliler benim tebliğ ettiğim 
ilahi mesajı dinlemiyorlar. Ey insanlar! Allah 
sizlere sadece kendisine kulluk etmenizi ve 
O’na hiçbir şeyi ortak koşmamanızı emre-
diyor.” diye konuşurdu. Ebu Leheb ise onu 
adım adım izler ve şöyle derdi; “Ey insanlar! 
Bu adamdan uzak durun, çünkü size ataları-
nızın dinini terk etmenizi söylüyor.” (Cabiri 
cilt: 2, s.14, 15). 

İkinci örnek olay, Hac mevsiminde kurulan 
panayırlardan birinde geçiyor. “Hz. Peygam-
ber davetini sürdürmek için, yukarıda söz 

ettiğimiz panayırlarda dolaşmaktan başka 
yol bulamaz olmuştu. Fakat bu sefer yeni bir 
strateji izlemeye karar vermişti. Daha önce 
bu panayırlara geldiğinde insanların karşısı-
na geçip umumi olarak konuşuyor ve onları 
tevhit inancına çağırıyordu. Şimdi ise artık 
belli kabilelerle tek tek görüşüyor, onların 
bizzat evlerine, çadırlarına girip liderleriyle 
birebir konuşuyordu. Bu arada yanında Hz. 
Ebubekir ve Hz. Ali’yi de götürüyordu. Hz. 
Ebubekir kabileleri oldukça iyi tanıyordu. 
Bu sebeple çadırlara önce o giriyor, kabile 
liderleri ile sohbet ediyor ve arada bir sıcak 
ortam oluşturuyor, ardından da Hz. Pey-
gamberi onlara tanıtıyordu. Nitekim bu yeni 
stratejinin çeşitli örneklerini siyer kaynakla-
rı bizlere sunmaktadır. Bunlardan bir örnek: 

Bir seferinde Hz. Ebubekir bir çadıra önce 
girip kabile ehline selâm verdi ve onlara 
hangi kabileden olduklarını sordu. Onlar 
da şöyle cevap verdiler: “Biz, Beni Şeyban b. 
Sa’lebe kabilesindeniz!” Bunun üzerine Hz. 
Ebubekir, Hz. Peygamber’e bakarak “Anam 
babam sana feda olsun! Bunlar kendi kabi-
lelerinin en azizleridir.” dedi.  İçlerinde Mef-
ruk b. Amr da bulunuyordu. Hz. Ebubekir 
ona “Sayınız ne kadar?” diye sorunca şöyle 
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cevap verdi: “Biz binden fazlayız. Bin kişi 
azlıktan dolayı yenilmez” dedi. Hz. Ebubekir 
“Birbirinizi nasıl korursunuz?” diye sordu, o 
da “Var gücümüzle koruruz. Bunun için illa 
da muzaffer olmamız gerekmez (yenilecek 
olsak da bizden olanı korumak için savaşı-
rız)” diye cevap verdi. Hz. Ebubekir “Düş-
manla savaşınız nasıldır” dedi. Mefruk “Biz 
düşmanla karşılaştığımız zaman çok öfkele-
niriz. Çok öfkelendiğimiz zaman da yaman 
bir şekilde çarpışırız. Biz süratli koşan atla-
rı çocuklara, silahları da süt veren develere 
tercih ederiz… Sen Kureyş’in kardeşi (şu 
meşhur Peygamber olmalısın” dedi. Eğer bu 
kulağınıza gelmişse işte Allah’ın Resulü şu 
zattır” diye Hz. Peygamberi gösterdi. Mef-
ruk “Kulağımıza geldiği üzere o ‘ben Allah’ın 
Resulü’yüm’ diyormuş” dedi ve Resulullah’a 
dönüp sordu: 

“Ey Kureyş’in kardeşi! Sen neye davet edi-
yorsun?” Bunun üzerine Hz. Peygamber 
şöyle dedi: “Sizi Allah’tan başka ilah olma-
dığına ve benim O’nun Peygamberi oldu-
ğumu kabul etmeye, beni koruyup kol-
lamanıza davet ediyorum. Çünkü Kureyş 
Allah’ın dinine karşı yardımlaşmakta bana 
savaş açmaktadırlar. Onlar beni yalanladılar. 
Hakkı bırakıp batıla sarıldılar. Ama Allah’ın 
onlara ihtiyacı yoktur, çünkü O, zengindir, 
kulluk edilmeye layıktır.” buyurdu. Mefruk 
bunun üzerine, “Daha başka?” diye sordu. 
Hz. Peygamber de ona En’am Suresi’nin şu 
ayetlerini okudu: “De ki: gelin size Rabbini-
zin neleri zorunlu/farz kıldığını okuyayım: 
O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın, anneye 

babaya iyi davranın, yoksulluk endişesiyle 
çocuklarınızı öldürmeyin. Çünkü sizin de 
onların da rızkını veren Biz’iz. Çirkin kötü-
lüklerin, fuhşiyatın açığına da, gizlisine de 
yaklaşmayın. Allah’ın muhterem kıldığı 
cana haksız yere kıymayın. İşte bunları size 
emretti; umulur ki akıl erdirirsiniz. ”  (En’am 
6: 151). Mefruk yine sordu: 

“Ey Kureyş’in kardeşi! Sen neye davet edi-
yorsun? Allah’a and içerim ki senin bu söz-
lerin yeryüzündeki kimselerin kelâmı değil-
dir. Eğer onların sözlerinden olsaydı onu 
tanırdık”. Bunun üzerine Hz. Peygamber 
Nahl Suresi’nin şu ayetini okudu; “Şüphesiz 
Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yar-
dım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve 
azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız 
diye size öğüt veriyor.” (Nahl 16: 90). Mef-
ruk “Ey Kureyşli! Yemin ederim sen güzel 
ahlâka, güzel amellere davet ediyorsun. 
Seni yalanlayan bir kavim yalan söylemiştir” 
dedi. Sonra Mefruk, Hani b. Kabise’yi söze 
dâhil etmek istercesine şöyle dedi: “İşte bu 
Hani b. Kabise’dir. Bizim önderimizdir, dini-
mizin sahibidir”. Bunun üzerine Hani, Hz. 
Peygamber’e; “Ey Kureyş’in kardeşi! Seni 
dinledim. Senin sözünü tasdik ettim. Ben 
şu kanaatteyim ki daha ilk buluşmamızda 
ve senin hakkında yeterince düşünmeden, 
hemen dinimizi terk edip senin dinine ina-
nıp sana tabi olmamız bir çılgınlık, düşün-
cesizlik olur! Bu işler aceleye gelmez, üstelik 
bizim koskoca bir kavmimiz var, onlar adına 
söz veremeyiz. Sen dönüp memleketine git, 
biz de memleketimize gidelim. Bu konuyu 
hepimiz düşünelim” dedi. Daha sonra Hani, 
Müsenna bin Halis’in söze dâhil olmasını 
istercesine “İşte bu büyüğümüzdür ve savaş-
ta önderimizdir” dedi. 

Müsenna, “Ey Kureyş’in kardeşi! Sözünü 
dinledim ve benimsedim. Konuştukların 

“SANA EMREDİLENİ 
AÇIKÇA HAYKIR!” 

(HİCR 15:94).
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hoşuma gitti. Cevabım, Hâni b. Kabise’nin 
cevabıdır. Din değiştirmek kolay bir şey 
değildir. Eğer Dicle ve Fırat’ın berisinde seni 
savunmamızı, korumamızı istersen bunu 
yaparız. Ama Dicle ve Fırat’ın Fars toprak-
larına doğru olan kısmında seni koruya-
mayız. Çünkü Fars Kisra’sı ile bu bölgede 
olay çıkarmamak ve buralarda olay çıkara-
nı barındırmamak üzere anlaşma yapmış 
bulunuyoruz. Bana öyle geliyor ki senin bu 
söylediğin şeyler, Fars Kralı dâhil, kralların 
pek hoşuna gitmeyecek türden şeylerdir. 
Bunun üzerine Hz. Peygamber şöyle buyur-
du: “Söyledikleriniz doğru, ama verdiğiniz 
karar çok kötü; şunu bilin ki Allah’ın dini 
ancak her yönüyle onu koruyanlarla ayak-
ta durur. Allah’ın Farslılar’ın topraklarını ve 
mallarını sizlere vermesini, kızlarının sizin 
cariyeleriniz ve hanımlarınız olmasını ve 
buna karşılık Allah’ı tekbir ve tasdik etmeyi 
istemez misiniz?” Numan bin Şerik, “Sana 
bu sözü veriyoruz” dedi. Bunun üzerine Hz. 
Peygamber Ahzab Suresi’nin şu ayetlerini 
okudu ve Hz. Ebubekir’in elini tuttu, “Ey 
Peygamber, gerçekten biz seni bir şahit, bir 
müjde verici ve uyarıcı olarak, kendi izniyle 
Allah’a çağıran ve nur saçan bir kandil ola-
rak gönderdik.” (Ahzab 33: 45-46). (Cabiri, 
cilt: 2, s.16, 17, 18). 

Bu iki olayı irdelediğimizde, birincisinde 
Cabiri’nin de dediği gibi gizli bir kumpas 
kurulması söz konusu iken, ikincisinde gizli 
ve bilinçli olmasa da en az yüzde elli ora-
nında bir risk bulunuyor. Birincisinde alıntı 
metinde de görüldüğü gibi Kâfirun Sure-
si’nin inmesiyle, müşriklere gereken cevap 
vahiy ile verilmiş oldu. İkincisinde, karşı 
tarafın teklifi birden reddedilebilecek gibi 
görünmüyor. Resulullah’ın cevabını söyle-
meden, olayı anlatarak on kişiye, “Resulul-
lah’ın yerinde olsaydınız, ne cevap verir-
diniz?” diye sordum. Bir kişi Resulullah’ın 

cevabına yakın bir cevap verdi, bir kişi de 
sessiz kaldı. Diğerleri ise,  “Tamam, görüş-
tükten sonra cevabınızı verirsiniz, der-
dik” dediler. Evet! Böyle olumlu ve uyum-
lu bir görüşmenin sonunda, Resulullah (s) 
gibi cevap verebilmek, kolay olmadığı gibi 
imkânsız da değildir…

-----------------------------------------------------
Not: Siyer söz konusu olduğunda hiç düşünmeden, 
hemen aklıma geliveren yazarlar ve eserleri var. Onları 
burada harf sırasına göre bir vefa borcu ve saygı gösterge-
si adına anmak istiyorum. Böyle bir çalışmada söz konu-
su liste uygun düşer diye düşünüyorum. Sadece kitap ve 
yazar adlarını vermekle yetineceğim: 

1. Bedr Kahramanları, Raif Cilasun, 

2. Büyük Hadis Külliyatı, er-Rudani, 

3. Büyük İslam Tarihi, Asrı Saadet (Ashabı Kiram/Teb-

ligat ve Talimat), Mevlana Şibli, Ahmet Nedvi,  Said 

Sahib Ensari, Ali Genceli; Ö. R. Doğrul, 

4. Çöle İnen Nur, N. Fazıl Kısakürek, 

5. Fizilâl’il Kur’an, Seyyid Kutub, 

6. Hadikatüssuada, Saadete Ermişlerin Bahçesi, 

Fuzuli, 

7. Hadislerle Kur’an Tefsiri, İbn Kesir,  

8. Hak Dini Kur’an Dili, E. M. Yazır, 

9. Hatemul Enbiya, Hz. Muhammed ve Hayatı, A. 

Himmet Berki-Osman Keskioğlu, 

10. Hz. Muhammed-Siret Ansiklopedisi, A. Fazlur 

Rahman, 

11. İslâm Peygamberi, Muhammed Hamidullah, 

12. İslâm Tarihi, M. Asım Köksal, 

13. Kur’an Mesajı (Meal-Tefsir), Muhammed Esed, 

14. Mekke’ye Giden Yol, Muhammed Esed, 

15. Peygamberler Tarihi, Ahmet Cevdet Paşa, 

16. Sahihi Buhari, Buharalı AbdulLatif Zebidi, 

17. Tarih Boyunca Tevhid Mücadelesi ve Hz. Peygam-

ber, Mevdudi.

(*) el-Cabiri, Muhammed Abid, Siyer Eşliğinde Kur’an’ı 

Anlamak, Fehmü’l-Kur’an, nüzul sırasına göre tefsir; cilt 

1,2 (tamamı 3 cilttir), Mana Yayınları/İlim Yurdu Yayın-

cılık, İstanbul 2013.  
MUSTAFA
DEMİR

RASULULLAHA 
TUZAK TEKLİF
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SİZE SELÂM OLSUN

DÜNYA 

HAYATINDA 

ALLAH’A KARŞI 

SORUMLULUK 

BİLİNCİYLE 

YAŞAYANLAR; 

HESAPTAN 

SONRA, BÖLÜK 

BÖLÜK, GRUP 

GRUP CENNETE 

GÖTÜRÜLÜRLER.

Kur’an şöyle buyuruyor:

“Rablerine karşı sorumluluk bilinci duyanlar da bölük bölük 
cennete gönderileceklerdir; oraya vardıklarında kapılarının 

ardına kadar açık olduğunu görecekler; ve muhafızlar onlara, 
“Selâm size! Hoş geldiniz! İşte buyrun, içinde temelli kalacağınız 
bu (cennete) girin!” diyecekler.” (Zümer 39/73).
Bu, saadete ermiş cennet ehlinin gıpta edilecek, hayran olu-
nacak, imrenilecek en güzel halinin tasviridir. Bu, ebedî kurtu-
luşun ve bitimsiz mutluluğun, kıyaslanamaz yüce lütufların gözü 
kamaştıracak yansımasıdır. Bu, bir insanın insan olarak ulaşabi-
leceği nihâi hedeftir.
Allah’tan hakkıyla korkup çekinenler, ya da dünya hayatında 
Allah’a karşı sorumluluk bilinciyle yaşayanlar; hesaptan sonra, 
şerefli birer konuk/heyet olarak bölük bölük, grup grup Cennete 
götürülürler. (Meryem 19/85). En önde mukarrabler, yani Allah’a 
en yakın olanlar, sonra ebrar yani en iyi davranışta öncü olanlar, 
sonra diğerleri, sonra diğerleri. 
Herkes kendine uygun bir grupla, herkes kendi önderiyle, her-
kes dünyada iken kime yakın idiyse onlarla, mesela peygamberler 
peygamberlerle, salihler kendilerine benzeyenlerle, âlimler kendi 
akranlarıyla, imanında sadık olanlar kendi yakınlarıyla Cennete 
doğru yürürler. Ta ki Cennetin kapısına geldikleri zaman oradaki 
görevliler onlara; “selâmün aleyküm tıbtüm, fedhulûhâ hâlidîn- “Selâm 
size! Hoş geldiniz! İşte buyrun, içinde temelli kalacağınız bu (Cen-
net’e) girin” diyecekler. (M. İbni Kesir, Muhtasar Tefsir, 3/231).
Âyetin “...selâmün aleyküm, tıbtüm..” kısmı üzerinde durmak isti-
yoruz. ‘Tıbtüm’ kelimesini aslı ‘tâbe’ fiilidir. O da temiz olmak, 
hoş olmak, duyuların lezzet alması demektir. (Ragıp el-Isfehani, 
Müfredât, s.464).
Âyetin bu kısmını H. Basri Çantay; “Selâm (ve selâmet) size! Terte-
miz geldiniz”, Elmalılı ve S. Ateş; “selâm sizlere, ne hoşsunuz...”, 
M. Esed, M. Hamidullah, Ş. Piriş ve A. Bulaç; “selâm size! Hoş 
geldiniz!”, S. Yıldırım, “Selâm olsun sizlere, ne mutlu size!”, Diya-
net Vakfı Meâli; “Selâm size! Tertemiz geldiniz”, A. Gölpınarlı, 
“esenlik size, tertemiz oldunuz”, Mevdûdî; “Selâm üzerinizde 
olsun, hoş ve temiz geldiniz”, M. İslâmoğlu “Selâm olsun size. 
Safa başınıza”, Ö. Nasuhi Bilmen; “selâmün aleyküm, tertemiz 
bulundunuz”, A. Fikri Yavuz; “(her türlü kederden) selamet size, 



Kur’ani Hayat

MART’14
SAYI 34

73

(günah kirinden) tertemizsiniz” şeklinde 
çevirmişlerdir.
Şüphesiz ki cennetlikler için yapılacak bu 
teşrifat; çok güzel bir karşılama, onlar için 
hoş bir övgüdür. Sebebi ise cennetlikler-
in dünyada iken Allah’a karşı sorumluluk 
bilinciyle hareket edip, günahların ve hat-
aların pisliklerinden, izlerinden arınmak-
tır. Cennetin kapısına da tertemiz gelirler. 
Cennette ancak güzellik vardır. Oraya ancak 
güzel, tertemiz olanlar girerler. (S. Kutub, fi 
Zılâli’l-Kur’an, 5/3062).
Cennetin bekçileri cennetliklere “...selâmün 
aleyküm, tıbtüm..” diyecekler. Yani her türü 
âfetten selâmette olarak geldiniz. Dünyada 
iken siz şirk ve isyan kirine bulaşmamıştınız. 
Allah’a itaat ederek, salih amel işleyerek terte-
miz kaldınız. (Şevkânî, Fethu’l-Kadîr, s.1513).
Bu şüphesiz cennete gidecekler için hoş 
bir karşılama olacak. Bunun sebebi âyette 
açıklanıyor. “Siz, dünyada iken Vahiy ile 
doğru yolu buldunuz, Allah’a şirk koşma-
yarak, yalnızca O’na kulluk yaparak, insanı 
yüreğini ve ahlakını kirleten inanç ve eylem-
lerden uzak kalarak temiz oldunuz. Cenne-
tin kapısına kadar da temiz geldiniz. Cenn-
netteki temiz ödülleri, rızıkları, olağanüstü 
güzellikleri hak ettiniz. Cennet güzel ve 
temizdir, orayı dünyada iken ‘tayyib/temiz’ 
olanlar hak eder.”
 ‘Selâm’, ‘selime’ fiilinden gelen bir mas-
dardır. Sözlükte, kurtulmak, selamette 
olmak, güven, barış, ayıp ve kusurlardan 
uzak olmak demektir. (İbni Manzur, Lisa-
nu’l-Arab, 7/241). 
‘es-Selâm’ Allah’ın güzel isimlerinden 
biridir. Kendisi her türlü eksiklik ve noksan-
lıktan uzak olduğu gibi başkalarına da barış 
ve esenlik veren, bütün yaratıkları her türlü 
bozukluktan uzak tutan, onlara selâmet 
veren demektir. Selâm aynı zamanda barış 
manasına gelir. Selâmet ise, afiyet, kurtuluş, 
kötü sonuçtan/şerden uzak olmak demektir.
Namazın sonunda onun için, “Allahümme 
ente’s selâmü ve minke’s selâm...’, “Ey 
Allahım sen Selâm’sın ve selâm Sendendir’. 
Ya da “Allahümme ente’s-Selâmü ve min-
ke’s-selâm, terci’u ileyke’s-selâm, edhilnâ 
dâre’s-selâmi maa’s-selâm...” “Ey Allahım sen 

Selâm’sın ve selâm Sendendir, selâm Sana 
döner. Bizi selâm ile Selâm Yurduna (Cen-
net’e) kavuştur...” deriz.
Allah (cc) Cennetlikleri bizzat ‘selâm’ 
sözüyle karşılamaktadır. “Rahman olan 
Rabbinden onlara bir de sözlü ‘selâm’ vardır.” 
(Yâsin 36/58). 
Pek çok âyette cennetliklere tahiyya/selam 
ödülü verileceği söyleniyor. Mesela Cennete 
girmek için can attıkları halde henüz oraya 
girmeyenler, kendilerinden önce Cennet’e 
girenlere: “Size selâm olsun” diye seslenece-
kler. (A’raf 7/46). 
Orada mutluluk makamıyla ödüllendirilen-
ler; “Ey Allahım! sınırsız kudret ve izzetin-
le ne yücesin!” derler. Bunun arkasından 
onlara “Size selâm olsun” diye karşılık ver-
ilir. Bunun üzerine cennetlikler de son söz 
olarak: “el-Hamdülillahi Rabbi’l-âlemin/
Bütün hamdler âlemlerin Rabbi olan Allah’a 
aittir” derler. (Yûnus 10/10). 
Doğru yolu (sırat-ı müstakim’i) benimseyip 
Cennet’i hak edenler orada mutluluk yuvası 
has bahçelere konulur. Melekler onların 
kapısına varıp; “Size selâm olsun! Çünkü siz 
(iyilikte) sebat ettiniz!” (diyecekler). (Hal) 
böyleyse, ahirette erişilecek olan bu mutlu 
son ne hoş ve ne güzel!” (Ra’d 13/24). 
İçlerinde derelerin, ırmakların çağıl-
dadığı ebedî mutluluk, esenlik bahçelerine 

‘SELÂM/ESENLİK 

YURDU’ CENNET’TE 

BİTMEYECEK BİR 

SONSUZLUK, 

FAKİRLİĞİ OLMAYAN 

BİR ZENGİNLİK, 

HASTALIKSIZ SAĞLIK, 

ZİLLETİ OLMAYAN BİR 

İZZET, BİTMEYEN BİR 

SAADET VARDIR.

HÜSEYİN
K. ECE

SİZE SELÂM 
OLSUN
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girecekler ve orada gönüllerinin çektiği 
her şeyi bulabilecekler. Allah, Kendisine 
sorumluluk bilinciyle bağlananları işte böyle 
ödüllendirecektir.
“Onlar ki, bir arınmışlık hali içindeyken 
melekler; “Size selâm olsun, (hayattayken) 
yaptıklarınızdan ötürü girin cennete!” derl-
er.” (Nahl 16/32).
Allah (cc), mü’minlere; Cennete selâm ve 
güvenle beraber girmelerini söylüyor. (Hicr 
15/45-46). Onlara denir ki: “İşte size vaad 
edilen bu cennet, Allah’a yönelen, O’nun 
emirlerine riayet eden, görmediği halde Rah-
man olan Allah’tan korkan ve O’na yönelen 
bir kalple gelenlere mahsustur. Bu [cen-
nete] huzur içinde girin; bu, ebedî hayatın 
başladığı gündür!” (Kâf 50/32-34). 
Gerçekten bu onlar için çok üstün bir mükâ-
fattır. Hatta cennettekiler ebediyyen orada boş 
ve yalan bir söz, rahatsız edici bir lâf, kulağa 
hoş gelemeyen bir kelâm asla işitmeyecekler. 
Onlar orada ancak selâm sözü işitecekler.
“Orada onlar asla boş ve yararsız bir söz 
işitmeyecekler; iç huzuru ve selâm dileğin-
den başka hiçbir söz! Ve orada sabah 
akşam azıklandırılacaklar.” (Meryem 19/62. 
Vakıa 56/25-26). 
İnsanlar İslâm’ı hayat haline getirirlerse, 
önce kendileri ‘selâm’a ulaşırlar. Böyle 
insanlardan kurulu bir toplum artık ‘selâm 

toplumu’ olur ve onların yaşadığı yerler de 
‘selâm yurdu’ (darü’s-selâm) olur. Dünya-
da bu ‘selâm yurdunu’ kuran mü’minler, 
Ahiretteki ‘selâm yurdunu’ da kazanırlar. 
O selâm yurduna vardıkları zaman, melekler-
in selâmı ile ile karşılanırlar ve ‘hoş geldiniz, 
en güzel geldiniz, siz ne hoşsunuz, tertemiz 
olarak geldiniz, ne mutlu size, müjdeler olsun 
size, selâm olsun size, siz selâmın içerdiği 
bütün manaları, bütün mükâfatları ve bütün 
dereceleri hak ettiniz’ karşılığını alırlar. 
“İşte onlara, sabretmelerine karşılık cenne-
tin en yüksek makamı verilecek, orada hür-
met ve selâmla karşılanacaklardır.” (Furkan 
25/75). 
Çünkü ancak asıl ‘selâm/esenlik yurdu’ Cen-
net’tir. Cennet’te bitmeyecek bir sonsuzluk, 
fakirliği olmayan bir zenginlik, hastalıksız 
sağlık, zilleti olmayan bir izzet, bitmeyen bir 
saadet vardır. 
Dünyada mü’minler karşılaştıkları zaman 
birbirlerine ‘selâm’ verirler. Böylelikle 
kendilerinin ulaştığı ‘selâm’ halini müslüman 
kardeşleri için de isterler. Onların yer 
yüzünde ve Cennet’te ‘selâm yurdunda’ 
olmaları, ilâhî selâma mazhar olmaları için 
dua ederler, Allah’a hamdederler. 
“Cennetlikler: Bize verdiği sözde sadık olan 
ve bizi, dilediğimiz yerinde oturacağımız 
bu cennet yurduna varis kılan Allah’a ham-
dolsun. Salih amelde bulunanların mükâfatı 
ne güzelmiş! derler.” (Zümer 39/74).
İşte sahiplenmeye, miras almaya, uğrun-
da çok çalışmaya değer yer meğer burası 
imiş. Dünyada güzel zannedilen, zevk 
verdiği sanılan, mutlu ettiği düşünülen şey-
ler bunun yanında meğer bir hiçmiş. Cen-
netlikler bu temennilerle kendilerine tahsis 
edilen makamlara yerleşirler. Arkasından da 
Salih amel işleyenlerin ücreti/mükafatı ne 
kadar da güzelmiş” derler. 
Evet, dünyada iken Rablerinin rızasına 
uygun hareket eden, O’na karşı kul old-
uğunun şuuruyla davranan, salih amel işley-
enlerin ödülü bu kadar güzel olacak.
Kur’an’ın dediği gibi- bütün anlamıyla, bere-
ketiyle ve sonuçlarıyla “selâm hidayete tabi 
olanların üzerine olsun.” (Tâhâ 20/47).
Vesselâm. 

‘ALLAH’A ŞİRK 

KOŞMAYARAK, 

YALNIZCA O’NA 

KULLUK YAPARAK, 

İNSANIN YÜREĞİNİ 

VE AHLAKINI 

KİRLETEN İNANÇ 

VE EYLEMLERDEN 

UZAK KALARAK TEMİZ 

OLDUNUZ.’
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yunusyagiz@gmail.comYunus YAĞIZ

MODERN 
ZAMANLARDA 
BİR HELAK

ACI GÜNLERİMİZ NE 
KADAR DA ÇOĞALDI. 
NE ÇOK YORULDUK, 

BİR AĞAÇ GÖLGESİNDE 
GEÇİRDİĞİMİZ 

SAYILI SAATLERİMİZ 
SIRASINDA.

“Dünyanın en uzun hüznü yağıyor. Yor-
gun ve yenilmiş insanlığımızın üstü-

ne.” (Erdem Beyazıt)

İnsanı en çok acılar yoruyor. 

Bir kale, içinde yaşayanların acı günleri mutlu 
günlerden çok olduğu zaman düşermiş, duvar-
ları dövüldüğünde ya da yıkıldığında değil. 

Acı günlerimiz ne kadar da çoğaldı. Ne çok 
yorulduk, bir ağaç gölgesinde geçirdiğimiz 
sayılı saatlerimiz sırasında.

Bir televizyon programına telefonla katılan 
Suriyeli bir kadın, “defalarca Esed’in asker-
lerince tecavüz ediliyoruz. Bize kendimizi 
koruyacak silah gönderemiyorsanız, yalva-
rırım, bari hamilelik önleyici ilaçlar gönde-
rin” derken ağlıyordu. Atılan kimyasal bom-
baların etkisiyle nefes nefese can çekişlerini 
izlediğimiz insanlar, daha yedi-sekiz yaşında 
olduğu halde boyunlarından duvarlara asıla-
rak öldürülen çocuklar, parçalanmış çocuk 
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bedenleri, açlıktan ölmeler, tecavüzler, diri 
diri gömmeler, yarım kalan çocuk oyunla-
rı, yarım kalan anne sevgileri, yarım kalan 
hayatlar.

Yıllar önce Amerika Irak’ı işgal ettiğinde 
Amerika işgaline karşı koyanların meçhul 
akıbetlerini beklemeleri için tutuldukla-
rı Ebu Gureyb hapishanesinden bir kadın 
direnişçilere bir mektup göndermişti:

”Bizi kurtaramıyorsunuz biliyoruz. Ama her 
gün Amerikan askerleri defalarca tecavüz edi-
yor bize. Kurtaramıyorsunuz biliyorum, size 
yalvarıyorum Ebu Gureyb’i yıkın. İçinde biz 
varken yıkın. Bırakın dışarıda onların tankları 
ve uçakları ile uğraşmayı... Ebu Gureyb zin-
danlarında zulme maruz kalan bizlere yöne-
lin. Kardeşlerim Allah rızası için nidamıza 
karşılık verin ve bizi onlarla birlikte öldürün!”

İsminin Nur olduğunu öğrendiğimiz bu 
Iraklı kadının canını bu denli acıtan Ame-
rikalılardı. Kanla yazılmış bir tarihleri olan 
Amerikalılardan böylesi bir zulüm görmeye 
şaşırmıyoruz çoğu kere. Neredeyse meşru 
bile kabul edilecek kadar yaygın ve rutin 
olan Amerikan zulmü vaka-i adiyeden sayı-
lıyor artık haber bültenlerinde. Amerika 
“Doğulu” bir ülkeyle ilgilenmeye başlamışsa 
o ülkenin çocukları, kadınları ve şeref sahip-
leri için endişelenmemiz gerektiğini öğrene-
cek kadar tecrübe sahibi olduk maalesef.

Ben en çok Suriye’de, halkı Müslüman ülke-
lerin başında sayılan bu ülkede yaşanan-
ları anlamakta hala güçlük yaşıyorum. Bu 
yaşananları henüz on yaşında olan oğluma 
izah edemiyorum mesela. Müslümanların 
birbirlerini koyun boğazlar gibi boğazlaya-
cak kadar kötü olabileceklerini bilmeyen 
oğluma anlatamıyorum. Oğlum sanıyor ki 
bir insan Müslümansa eğer, onun “elinden 
dilinden herkes emindir.” Oğlum sanıyor 
ki, dini, dili, ırkı ne olursa olsun eğer zulme 
maruz kalıyorsa birileri, Müslüman vicdan-
lar zulme maruz kalanların imdadına koşup 
onları gördükleri zulümlerden çekip kurta-
rırlar. Oğlum sanıyor ki, orada Müslüman-
lar olmadığı için bu denli kahredici azaptan 
farksız bir hayata mahkum edilmişler. 

Haber programında gördükleri karşısında 
“Orada Müslümanlar yok mu baba?” diye 
sorduğunda utanç, çaresizlik, ne söyleye-
ceğini bilememe sardı her yanımı. Sustum. 
Cevap verecek kadar kötü değildim henüz. 
İstiyordum ki oğlum hala Müslüman adının 
güven ve emniyet kelimeleriyle eşanlama 
geliyor bilsin. İstiyordum ki oğlum bu dün-
yanın yaşanmaya değer bir tarafı var sansın 
ve öyle büyüsün. Bizim varmış gibi davra-
nırken sakladığımız gerçekleri fark etmesin 
henüz daha on yaşındayken.

Kıblesini kaybetmiş sanki tüm şehirler. Ne 
gökten yağan taşlar, ne dağlara sığınılsa 
bile güvende olunamayacak bir tufan ne de 
zalimleri diz üstü çökerten acı bir çığlıkla 
değil, derin bir sessizlikle ölüyor şehirler bir 
bir. Ölmeden hemen önce “Hepsini Allah’a 
söyleyeceğim” diyerek son nefesini veren üç 
yaşındaki bir çocukla beraber ölüyor. Kur-
duğumuz cennet hayalleri, küçük hesapla-
rımız, tatil planlarımız, kazancımız ve kay-
bımızın ifade edildiği grafiklerin arasında 
ölüyor. Borsa seanslarının gonk sesleri bas-
tırıyor çığlıklarını duymamıza. Ve biz hükü-
metin kredi kartına yapılan taksit sayılarını 
sınırlamasının derin üzüntüsünden sonra 
buna da üzülüyoruz bir miktar. 

BU YAŞANANLAR, 
SEMÛD KAVMİNİN, ÂD 
KAVMİNİN, EYKE’NİN, 

MEDYEN’İN, SÜTUNLAR 
SAHİBİ İREM’İN, YA 

DA AZGINLAŞAN 
FİRAVUN’UN 

HELAKİNDEN ÇOK DA 
FARKLI DEĞİL.
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Savaş sırasında düşmanlarına ait ağaçlara 
bile zarar vermeyen, on bin kişilik askeriy-
le savaşa giden ordunun güzergâhı önün-
de yavrusunu emziren bir köpek rahatsız 
olmasın diye koca ordunun güzergâhını 
değiştiren bir peygamberin ümmeti bunlar. 
Rabbim aklıma mukayyet ol. İsmi her anıl-
dığında ona salat selam göndermemeyi bile 
günah bellediği peygamberin ümmetiyken 
hangi ara bu kadar kötü olabildik. 

Bu yaşananlar bir iç savaş falan değil, savaş 
bile olduğunu sanmıyorum; savaşların bile 
kendi içinde bir hukuku ve dokunulmazları 
vardır. Hiçbir kuralın, hiçbir kutsalın kale 
alınmadığı bir kâbus bu uyanmak istediği-
miz. Belli ki, Allah bir kavmi helak ediyor. 
Bu yaşananlar, Semûd kavminin, Âd kav-
minin, Eyke’nin, Medyen’in, sütunlar sahibi 
İrem’in, ya da azgınlaşan Firavun’un hela-
kinden çok da farklı değil. Yaşadıklarının bir 
helak olduğunun farkında değiller sadece. 

Allah bir kavmi yaptıkları kötülükler nede-
niyle helak edecekse, onları çok kere iyiliğe 
davet ettiği halde inkar edilen peygamberle-
re, “Geceleyin yola çıkın ve sakın arkanıza 
bakmayın” demiştir her seferinde; kural-
dır, bu hep böyle olmuştur. Belki de helak 
edilişe şahit olmak bir nevi helak olmaktır. 
Kendi kavimlerinden, akrabalarından, bera-
ber yemek yiyip su içtikleri insanların helak 
edilişlerine şahit olurken hiçbir şey yapama-
manın derin acısını tattırmamak için. 

Onlar suçludur. Allah onları kahrederek 
helak ediyor anlamına gelmiyor bu dedikle-
rim. Allah onları kahrederken bizi de helak 
ediyor belki de. Bu yüzden olsa gerek arka-
nıza bakmayın diye tembihlemiyor kimse 
bizi. Bizler de arkada kalanlarızdır belki de. 
Geride kalanlardan tek farkımız sabahla-
rı kahvaltı yaparken işe geç kalmamak için 
acele ediyor olmamızdır sadece.

Bilinen bir Kur’ani hikâyedir: Lût’un (as) 
uyarılarına rağmen azgınlık ve fuhşiyatına 
devam etmekte ısrar eden kavmin helak 

edilme hükmünü icra etmek için gönderi-
len melekleri Hz. İbrahim (as) durdurmak 
ve engel olmak istemiş: “Ama orada Lût 
var” demişti endişeyle. Orada Lût varken 
yapmamalısınız, onları helak etmemelisiniz 
demeye getirmişti İbrahim. Allah’a teslimi-
yetin sembolü olan bir peygamber yok şim-
di, meleklere “Ama orada Lût var” diyecek. 
Şimdi bir İbrahim yok, toptan bir helakten 
endişelenip engel olmak isteyen. 

Sana yalvarıyorum Rabbimiz, ismi İbrahim 
konulan çocuklarımız hürmetine…

Sana yaklaştırsın diye İsmail niyetine kesilen 
kurbanların akıtılan kanları hürmetine…

Bir yol bulup hacca gidenler, hac hatıraları-
nı anlatırken, bir yol bulup hacca gideme-
yen yaşlı gözlerin çektikleri derin hasretin 
hürmetine. 

Elleri kalplerinde, yüzleri Kâbe’ye dönük 
zemzemi içerken ettikleri duaların sonunda-
ki aminlerin hürmetine…

Vedûd isminin hürmetine, Basîr isminin 
hürmetine, Semî isminin hürmetine, Rah-
man ve Rahim olan isimlerinin hürmetine... 

Halkı zalim olan bu ülkede Lût yok ama 
senin katından bir yardım eden gönder diye 
nida eden, zayıf bırakılmış, erkekler, kadın-
lar ve çocuklar var. Sen ise merhametlilerin 
en merhametlisisin. 

‘KATINDAN BİR YARDIM 
EDEN GÖNDER’ 

DİYE NİDA EDEN, 
ZAYIF BIRAKILMIŞ 

ERKEKLER, KADINLAR VE 
ÇOCUKLAR VAR. SEN İSE 
MERHAMETLİLERİN EN 

MERHAMETLİSİSİN. 

YUNUS
YAĞIZ

MODERN ZAMANLAR-
DA BİR HELAK
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YUSUF:
“GÜZELLİK” SİMGESİ

KUR’AN’DA PEYGAMBER 
İSİMLERİYLE ANILAN 
DİĞER SURELERDEN 
FARKLI OLARAK BU 

SURE BAŞTAN SONA 
KADAR TEK BİR KONUYU 

İÇEREN HOMOJEN BİR 
ANLATIYA SAHİPTİR.

Yusuf Suresi, başından sonuna kadar 
Yusuf peygamberin hikâyesini anlat-

maktadır. Bu sure, yapısından anlaşılacağı 
üzere Mekke döneminin son zamanlarında, 
yani Kureyş’in Hz. Muhammed’e öldürme, 
sürme ve hapsetme gibi planlar yaptığı bir 
zaman diliminde nazil olmuştur. Bu surede 
sadece Yusuf peygamberin hayatta karşılaştı-
ğı sıkıntılar anlatılmakla kalmaz, aynı zama-
nında onun bu sıkıntılara karşı sabrederek 
nasıl başarıya ulaştığı da hikâye edilir; böy-
lece inananlar için faydalı öğütler ve önemli 
mesajlar verilir. Kur’an’da peygamber isim-
leriyle anılan diğer surelerden farklı olarak 
bu sure baştan sona kadar tek bir konuyu 
içeren homojen bir anlatıya sahiptir.

Neden bu sure böyle bir yapıya sahiptir ve 
Yusuf Suresi, Kur’an’da neyi simgelemektedir?

İlk olarak surede anlatılan hikâyenin Mek-
keli muhalifler açısından bir işlevi bulun-
maktadır. Muhalif güçler, Hz. Muham-
med’in elçiliğini tartışma konusu yapmak 
için sürekli olarak onu test ediyordu. Ona 
hiç kimsenin bilmediği birtakım olayları 
soruyorlar ve eğer gerçekten vahiy alıyor-
san ve peygambersen bu sorulara cevap 
verirsin diyorlardı. Nitekim bu husus, daha 
surenin başında dile getirilmektedir: “Sana 

KADİR
CANATAN 

YUSUF: “GÜZEL-
LİK” SİMGESİ



Kur’ani Hayat

MART’14
SAYI 34

80

bu Kur’an’ı vahyetmekle kıssaların en güzelini 
anlatıyoruz. Hâlbuki daha önce sen bunlardan 
habersiz idin.” (Yusuf, 12:13). Bu tek ayet-
te iki şey birden açıklanmaktadır. Birincisi, 
Kur’an’ın ilk muhatapları olan Mekke halkı, 
Yusuf peygamberin hikâyesini ilk kez dinle-
mektedir. Çünkü onlar bundan daha önce 
habersizdirler. İkincisi, bu hikâye “kıssala-
rın en güzeli”dir. Belki bu nedenle, başka 
peygamberlerin hikâyeleri Kur’an’da kısmi 
olarak anlatılmışken, bu surede bütünlüklü 
olarak bir hikâye tek bir celsede anlatılmak-
tadır. Adeta, nefes almaksızın okunması için 
başından sonuna ara vermeksizin bir kerede 
sunulmaktadır. Okuyucunun başka şeylere 
dikkatini vermemesi için bu anlatım tarzı 
özellikle seçilmiştir.

İkinci olarak Yusuf’un hikâyesi, Hz. Muham-
med’in hikâyesiyle örtüşmektedir. Bu hikâ-
yenin anlatılmasıyla her iki tarafa da Kur’an 
mesaj vermektedir: Nasıl Yusuf’un kar-
deşleri ona eziyet etmişler ve onun Mısır’a 
gitmesine yol açmışlarsa, Hz. Muhammed 
de kardeşleri tarafından benzer eziyetlere 
maruz bırakılıyor ve hicrete zorlanıyordu. 
Hikâyenin sonunda, nasıl Yusuf kazançlı 
çıkmışsa, Mekke’de geçen olayların sonu-
cunda da kimin haklı ve kazançlı çıkacağı 
ima edilmektedir. Demek ki Yusuf’un hika-
yesi, Müslümanlara motivasyon ve moral 

kazandırırken, müşriklere de açık bir tehdit 
mesajı içermektedir.

Hikaye, Yusuf’un babasına bir rüyasını 
anlatmasıyla başlar. O, rüyasında “onbir yıl-
dız, Güneş’i ve Ay’ı” görmüştür. Hepsi de 
ona boyun eğiyorlardı. Babası, bu rüyanın 
yorumlanması gereken simgelerle dolu oldu-
ğunun farkındaydı, ona yorumu konusunda 
ipuçları verdi ve onu ikaz etti: “Yavrucuğum! 
Rüyanı kardeşlerine anlatma. Yoksa, sana 
tuzak kurarlar. Çünkü şeytan, insanın apaçık 
düşmanıdır. Rabb’in seni böylece seçecek, sana 
(rüyada görülen) olayların yorumunu öğretecek 
ve daha önce ataların İbrahim ve İshak’a nimet-
lerini tamamladığı gibi sana ve Yakub soyuna 
da tamamlayacaktır. Şüphesiz Rabb’in hakkıyla 
bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Yusuf, 
12:5-6).

Babanın bu sözleri, adeta Yusuf’un başına 
gelecek olayların da başlangıcını haber ver-
mektedir. “Kardeşleri dediler ki: “Biz güçlü 
bir topluluk olduğumuz hâlde, Yusuf ve kardeşi 
babamıza bizden daha sevgilidir. Doğrusu baba-
mız açık bir yanılgı içindedir. Yusuf’u öldürün 
veya onu bir yere atın ki babanız sadece size 
yönelsin. Ondan sonra (tövbe edip) salih kim-
seler olursunuz.” (Yusuf, 12:8-9). Yusuf’un 
kardeşlerinin kendilerinden “güçlü bir top-
luluk” olarak bahsetmesi, ailenin geniş ve 
kalabalık bir aile olduğuna işaret etmektedir. 
Nitekim Hz. Yakup dört hanımla evli olup 
12 oğlu vardı. Yusuf ve Bünyamin bir karı-
sından, kalan on oğlu da başka hanımların-
dan olmaydı. İşte bu nedenle hepsi kardeş 
oldukları halde, kardeşleri “Yusuf ve karde-
şi” deyip de, “kardeşimiz” dememişlerdir.

Yorumcular, genellikle ifadelerin dışyüzüne 
bakarak kardeşler arasındaki ilişkileri psi-
kolojik bir tahlile yönelmişlerdir. Kardeşler 
arasındaki rekabet ve düşmanca ilişkiler 

ADETA, NEFES 
ALMAKSIZIN OKUNMASI 

İÇİN BAŞINDAN SONUNA 
ARA VERMEKSİZİN 

BİR KEREDE 
SUNULMAKTADIR.
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“kıskançlık”la açıklanmıştır. Oysa kıskançlık 
bir sonuçtur. Bu sonucu doğuran sosyolojik 
bir yapı bulunmaktadır. Yusuf, farklı kadın-
larla evlenmiş Yakup peygamberin bir karı-
sından, diğer kardeşleri de öteki hanımların-
dan olmuş poligamik geniş ailenin bir üye-
sidir. Böyle bir aile yapısı içinde sevgi gibi 
manevi değerler başta olmak üzere maddi 
değerlerin de paylaşımı eşit değildir. Salt bu 
nedenle kardeşler arasında kıskançlık hisle-
ri hüküm sürmektedir. Elbette baba da bu 
kıskançlık ve rekabetin farkındadır. Yusuf 
ve kardeşi, sevilen küçük kardeşler oldu-
ğundan, diğerleri onu kıskanmakta ve baba-
larıyla aralarında bir engel olarak görmek-
tedir. Nitekim “Yusuf ve kardeşi babamıza 
bizden daha sevgilidir” demeleri bunu açık-
ça göstermektedir. Babalarını da açıkça bir 
yanılgı içinde görmektedirler. Çünkü gele-
neksel kabilevi yapı içerisinde bir baba daha 
çok yetişkin oğullarına dayanır ve onlarla 
başka kabileler karşısında güç gösterisinde 
bulunur. Baba, böyle bir duruş sergilemediği 
için büyük kardeşler onu “şaşkınlık”la suçla-
maktadır. Kıssa, aslında geleneksel, poliga-
mik geniş ailenin sorunlarından birine işaret 
etmektedir. Sosyolojik olarak geniş aile, top-
lumsal bir güç ve dayanışmayı ortaya çıkar-
dığı gibi aile üyeleri arasında kıskançlık duy-
gularını da harekete geçirmektedir. Özellikle 
anne farkı, çocuklar arasında bu duyguların 
ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır.

İşte, Yusuf’a kurulan kardeş tuzağının geri-
sinde böyle bir sosyolojik gerçek ve bunun 
harekete geçirdiği olumsuz duygular yat-
maktadır. Peygamber çocukları bile olsalar 
bu gerçek değişmemektedir. “Yusuf’u öldürün 

veya onu bir yere atın ki babanız sadece size 

yönelsin. Ondan sonra (tövbe edip) salih kim-

seler olursunuz. Onlardan bir sözcü, “Yusuf’u 

öldürmeyin, onu bir kuyunun dibine bırakın ki 

geçen kervanlardan biri onu bulup alsın. Eğer 

yapacaksanız böyle yapın” dedi. Babalarına 

şöyle dediler: “Ey babamız! Yusuf hakkında bize 

neden güvenmiyorsun? Hâlbuki biz onun iyili-

ğini isteyen kişileriz. Yarın onu bizimle beraber 

gönder de gezip oynasın. Şüphesiz biz onu koru-

ruz. Babaları, “Doğrusu onu götürmeniz beni 

üzer, siz ondan habersiz iken onu kurt yer, diye 

korkuyorum.” Onlar da, “Andolsun biz kuvvet-

li bir topluluk iken onu kurt yerse (o takdirde) 

biz gerçekten hüsrana uğramış oluruz” dediler. 

Yusuf’u götürüp kuyunun dibine bırakmaya 

karar verdikleri zaman biz de ona, “Andolsun, 

(senin Yûsuf olduğunun) farkında değillerken 

onların bu işlerini sen kendilerine haber vere-

ceksin” diye vahyettik. (Yusuf’u kuyuya bırakıp) 

akşamleyin ağlayarak babalarına geldiler. “Ey 

babamız! Biz yarışa girmiştik. Yusuf’u da eşya-

mızın yanında bırakmıştık. (Bir de ne görelim) 

onu kurt yemiş. Her ne kadar doğru söylesek 

de sen bize inanmazsın” dediler. Bir de üzerine, 

sahte bir kan bulaştırılmış gömleğini getirdiler. 

Yakub dedi ki: “Hayır! Nefisleriniz sizi aldatıp 

böyle bir işe sürükledi. Artık bana düşen, güzel 

bir sabırdır. Anlattıklarınıza karşı yardımı iste-

nilecek de ancak Allah’tır.” (Yusuf, 12:9-18).

Baba, kardeşlerin anlattığı bu “kurt masa-

lı”nı aslında hiç de inandırıcı bulmamıştır. 

Kardeşleri de bunun farkındadırlar. Bu olay 

KISSA, ASLINDA 
GELENEKSEL, POLİGAMİK 

GENİŞ AİLENİN 
SORUNLARINDAN BİRİNE 

İŞARET ETMEKTEDİR.
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karşısında babanın tavrı anlamlıdır: Güzel 
bir sabır örneği (Sabrun Cemil) sergilemek. 
Bu tutum, peygamberî bir tutumdur ve her 
insanın kolaylıkla gösterebileceği bir tavır 
değildir. Kitab-ı Mukaddes ve Talmud, 
olayı sıradan bir insanın başına gelen bir 
olay şeklinde ifade etmiştir. Buna göre Hz. 
Yakup olayı duyunca altüst olmuş, kendisi-
ni bırakmış ve yıllarca ağlamıştır. Şüphesiz 
ki peygamberler de beşeri bir tabiata sahip 
olup beşeri haller yaşarlar. Fakat tutumlar, 
kişiliğin ifade biçimleridir. Kişiliği gelişmiş 
insanların hayat karşısındaki tepkileri daha 
olgun, serinkanlı ve dirayetlidir. Böyle bir 
olgunluğu Hz. Yakup gösterdiği gibi, bunu 
ahlaki bir pratik olarak da gelecek kuşaklara 
aktarmıştır. Bu nedenle Müslümanlar, sıkın-
tı veren olaylar karşısında birbirlerine “güzel 
sabır” dilerler.      

Kuyuya atıldıktan sonra Yusuf için yeni bir 
serüven başlar. Anne-baba ve kardeşlerin-
den ayrılan Yusuf, oradan da Mısır’a giden 
bir kervanın yolcuları arasına katılacaktır. 
Kervan sahipleri, onun hem kurtarıcıları 
hem de onu başkalarına satacak olan efen-
dileridir. “Bir kervan gelmiş, sucularını suya 

göndermişlerdi. Sucu, kovasını kuyuya salınca, 

“Müjde! Müjde! İşte bir oğlan!” dedi. Onu alıp 

bir ticaret malı olarak sakladılar. Oysa Allah, 
onların yaptıklarını biliyordu. Onu ucuz bir 
fiyata, birkaç dirheme sattılar. Zaten ona değer 
vermiyorlardı.” (Yusuf, 12:19-20).

Kervan sahiplerinin az bir pahaya sattıkları 
genç, Mısırlı yeni sahibi tarafından yetenek-
leri keşfedilmiş ve Mısır’da hızla yükselmiş-
tir. Bu yükselişin ardında, görünen yönüy-
le Mısırlı yeni efendisinin “el-Aziz” olması, 
diğer yandan da Allah’ın ona “hüküm ve 
ilim” (Yusuf, 12:22) vermesi yatmaktadır. 
Her ne kadar Yusuf genç yaşta ailesinden 
ve yurdundan ayrı düşmüşse de Mısır’da 
şanslı biri olarak hayata başlamıştır. Çünkü 
Mısır’ın en yüksek mevkiinde olan bir şah-
sın (vezirin) evinin yönetimini üstlenmiş 
ve iktidara paydaş olmuştur. Fakat Yusuf, 
hem yakışıklılığı ve ahlakı, hem de ilmi ve 
hükmüyle test edilecektir. İlk testi başarıy-
la geçmiştir. Vezirin birçok denemelerinden 
sonra güvenilir ve karakterli bir kişi olduğu 
anlaşılmıştır.  

Fakat ikinci sınavını, Mısır vezirinin karısı 
olan Züleyha ile yaşamış ve haklı iken hak-
sız bir muameleye maruz kalmıştır. Züley-
ha, evli olduğu halde evin uşağı konumun-
da olan Yusuf’a göz dikmiş ve ondan murat 
almak istemiştir. Fakat bu ilgiye Yusuf olum-
lu cevap vermemiş, bunun bir ihanet ve 
gayrimeşru bir ilişki olacağına hükmederek 
reddetmiştir. Fakat bu karşılıksız ilişki, kısa 
sürede Mısır sosyetesinin ağzına düşmüştür: 
“Şehirde birtakım kadınlar, “Aziz’in karısı, (hiz-
metçisi olan) delikanlısından murad almak iste-
miş. Ona olan aşkı yüreğine işlemiş. Şüphesiz 
biz onu açık bir sapıklık içinde görüyoruz” dedi-
ler.” (Yusuf, 12:30). Züleyha, adeta bu dedi-
koduyu kendi lehine çevirmek ve masum 
aşkını ispatlamak istercesine Mısırlı kadın-
ları davet eder ve Yusuf’la karşılaşmalarını 
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sağlar: “Kadın, bunların dedikodularını işitince 
haber gönderip onları çağırdı. (Ziyafet düzenle-
yip) onlar için oturup yaslanacakları yer hazır-
ladı. Her birine birer de bıçak verdi ve Yusuf’a, 
“Çık karşılarına” dedi. Kadınlar Yusuf’u görün-
ce, onu pek büyüttüler ve şaşkınlıkla ellerini 
kestiler. “Hâşâ! Allah için, bu bir insan değil, 
ancak şerefli bir melektir” dediler. Bunun üze-
rine kadın onlara dedi ki: “İşte bu, beni hakkın-
da kınadığınız kimsedir. Andolsun, ben ondan 
murad almak istedim. Fakat o, iffetinden dola-
yı bundan kaçındı. Andolsun, eğer emrettiğimi 
yapmazsa, mutlaka zindana atılacak ve zillete 
uğrayanlardan olacaktır.” (Yusuf, 12:31-32).

Mısırlı kadınların şaşkınlıkları ve bu şaş-
kınlık sonucu ellerini kesmeleri, Yusuf’un 
güzelliğinin bireysel bir algı değil, kolektif 
bir algı olduğunu göstermektedir. Züley-
ha’nın da belirttiği gibi o sadece görsel 
anlamda yakışıklı ve güzel yüzlü biri değil, 
aynı zamanda ahlaken de güzel ve erdemli 
biridir. İffetinden dolayı Züleyha’nın talebi-
ne karşılık vermemiştir.

Yusuf, marazi bir aşkın ve dedikoduların 
malzemesi olunca, soluğu içerde almıştır. 
O, adeta ikinci kez kuyuya atılmıştır. Ama 
hapis hayatı onun için kendini geliştirdiği 
ve hapis arkadaşlarına kendini anlattığı bir 
mekân olmuştur: “Atalarım İbrahim, İshak 
ve Yakub’un dinine uydum. Bizim, Allah’a her-
hangi bir şeyi ortak koşmamız (söz konusu) ola-
maz. Bu, bize ve insanlara Allah’ın bir lütfudur, 
fakat insanların çoğu şükretmezler.” “Ey zindan 
arkadaşlarım! Ayrı ayrı ilâhlar mı daha iyidir, 
yoksa mutlak hâkimiyet sahibi olan tek Allah 
mı? Siz Allah’ı bırakıp; sadece sizin ve ataları-
nızın taktığı birtakım isimlere (düzmece ilâhla-
ra) tapıyorsunuz. Allah, onlar hakkında hiçbir 
delil indirmemiştir. Hüküm ancak Allah’a aittir. 
O, kendisinden başka hiçbir şeye tapmamanızı 

emretmiştir. İşte en doğru din budur. Fakat 

insanların çoğu bilmezler.” (Yusuf, 12:38-40).

Yusuf, zindan arkadaşlarına sadece ataları-

nın dinini tebliğ etmekle kalmamış, kendi-

sine verilen ilimle onların rüyalarını da tabir 

etmiştir. “Onunla beraber zindana iki delikanlı 

daha girdi. Biri, “Ben rüyamda şaraplık üzüm 

sıktığımı gördüm” dedi. Diğeri, “Ben de rüyam-

da başımın üzerinde, kuşların yediği bir ekmek 

taşıdığımı gördüm. Bize bunun yorumunu 

haber ver. Şüphesiz biz seni iyilik yapanlardan 

görüyoruz” dedi… Ey zindan arkadaşlarım! 

(Rüyanızın yorumuna gelince,) biriniz efendi-

sine şarap sunacak, diğeri ise asılacak ve kuşlar 

başından yiyecektir. Yorumunu sorduğunuz iş 

böylece kesinleşmiştir.” (Yusuf, 12:36/41).

Rüya tabir ilmi, hem babası Yakup peygam-

bere hem de oğlu Yusuf’a verilmiş bir hik-

mettir. Bu boşuna değildir. Çünkü onlar 

rüya tabir ilminin geliştiği ve ona itibar 

edildiği bir zaman diliminde yaşamışlardır. 

Her peygamber kendi asrının ilimleriyle test 

edilmiş ve mucizelerini bu alanda göstermiş-

lerdir. Bu ilim sayesinde Yusuf zindandan 

kurtulmuştur. O, zindana atıldıktan sonra 

unutulmuş ve ondan bahsedilmez olmuştur. 

Ne zaman ki “Kral, “Ben rüyamda yedi semiz 

ineği, yedi zayıf ineğin yediğini; ayrıca yedi yeşil 
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başak ve yedi de kuru başak görüyorum. Ey ile-

ri gelenler! Eğer rüya yorumluyorsanız, rüyamı 

bana yorumlayın” dedi.” O zaman ona dediler 

ki: “Bunlar karma karışık düşlerdir. Biz böyle 

düşlerin yorumunu bilmiyoruz.” Zindandaki 

iki kişiden kurtulmuş olan şahıs, nice zaman-

dan sonra (Yusuf’u) hatırladı ve “Ben size onun 

yorumunu haber veririm, hemen beni (zinda-

na) gönderin” dedi.” (Yusuf, 12:43-45).

Adam, Yusuf’a rüyayı sordu ve tabir ettirdi. 

Bunun üzerine Kral onu zindandan çıkardı. 

Yusuf’un zindandan çıkarılışıyla, o sadece 

aklanmadı, aynı zamanda rüyaları isabet-

li bir şekilde tabir ettiği ve yönetimle ilgili 

işlerinde sağlam görüşleri olduğu için hazi-

nenin başına geçti. Çünkü Kral’ın rüyasının 

yorumuna göre yedi yıl bolluk olacak, son-

ra bunun ardından yedi kurak yıl gelecekti, 

eğer ilk yedi yıl içinde biriktirim yapılırsa 

o zaman kuraklık yılları kolay geçirilecekti 

(Yusuf, 12:47-49). Kuraklık, çok genel oldu-

ğu için babasının ve kardeşlerinin bulundu-

ğu yerleri de etkilemiştir. Bu vesileyle büyük 

kardeşlerinin Mısır’a erzak almak için gelme-

si, onun hayatında yeni bir dönüm noktası 

olmuştur. Önce küçük kardeşi Bünyamin’le, 

sonra da yaşlanmış babasıyla karşılaşmış ve 

böylece yıllarca süren hasreti sona ermiş-

tir. Bu mutlu son, hikâyenin de ana fikrini 

teyit etmiştir. Yusuf’un hasret ve sıkıntılar 

çekmesine sebep olan hem kardeşleri hem 

de kadınlar kendi hatalarını anlamışlar, suç-

larını itiraf etmişler ve neticede Yusuf’un 

seçkin bir insan olduğunu kabul etmişler-

dir. Bu anlamda Yusuf’un hikâyesi sadece 

onun kurtuluş hikayesi değil, karşıtlarının 

da olgunlaşmasına ve kurtuluşlarına vesile 

olmuş bir hidayet hikayesidir. 

Baba ve kardeşlerin Mısır’a gelmesi ve 

Yusuf’u selamlamak için eğilmeleri (secde), 

hikâyenin başında anlatılan Yusuf’un rüya-

sının da gerçekleşmesi anlamına gelmekte-

dir. Bu şekilde hikâyenin başı ile sonu bir-

leşmiştir. Bu anlatım tarzı, günümüzde de 

hala edebiyatta kullanılan bir tekniktir ki, 

muhtemelen kaynağı bu eski geleneğe yas-

lanmaktadır. Belki de kıssanın “en güzel kıs-

sa” olmasını sağlayan unsurlardan birisi de 

budur. “Andolsun ki, onların kıssalarında akıl 

sahipleri için ibret vardır. Kur’an, uydurulabi-

lecek bir söz değildir. Fakat kendinden önceki-

leri tasdik eden, her şeyi ayrı ayrı açıklayan ve 

inanan bir toplum için de bir yol gösterici ve bir 

rahmettir.” (Yusuf, 12:111).

Sonuç olarak Yusuf sadece güzelliği simgeleyen 

bir şahıs değil, onun hikâyesinin anlatıldığı 

kıssa da Kur’an’ın en güzel kıssasıdır. Yusuf’un 

güzelliği ile kıssanın güzelliği iç içe geçmiştir. 

Yusuf, “güzellik”le özdeşleşen simgesel 

değerini şüphesiz ki Kur’an’la kazanmıştır. 

Fakat bu simgenin evrensel bir değer haline 

gelmesinin arkaplanında Ehli Kitap kültürü, 

önplanında ise İslam edebiyatı ve kültürü 

durmaktadır.

Yusuf’un hikâyesi, Tevrat’ın Tekvin kitabında 

ve babası Yakub’un öyküsüyle birlikte anla-

tılmıştır. Hikâye, ana hatlarıyla Kur’an’da-

ki kıssayla şaşırtıcı bir benzerlik taşır. Bazı 
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detaylar da farklılıklar yok değildir, Tevrat 

bazen çok fazla ayrıntıya girer ve rakamlar 

verir. Sözgelimi Yakub’un kaç kadınla evlen-

diği, kaç çocuğu olduğu ve ne kadar yaşadı-

ğı aynen verilir. Bu detaylı anlatım, Yusuf’un 

hikâyesinde de görülür. Yakup, 4 kadınla 

poligamik bir evlilik yapmış ve her birinden 

evlatlar edinmiştir. Yusuf ve Bünyamin, daha 

önce çocuğu olmayan Rahel’in oğullarıdır. 

Tevrat’a göre Yakup Yusuf’u diğer oğulların-

dan daha fazla severdi. Çünkü onu yaşlılı-

ğında edinmiştir. Diğer çocuklar bunu bil-

dikleri için ondan nefret ederlerdi.

Tevrat, bu ayrıcalıklı muamele yanında, 

Mısır’da efendisi Potifar’ın eşi tarafından 

taciz edilmesini anlatırken Yusuf’un bir baş-

ka özelliğine dikkat çeker: “Yusuf endamı 

güzel ve görünüşte güzeldi.” Hem güvenilir 

hem de yakışıklı olması, ev hanımının ona 

yönelmesinde etkili olmuştur. Ama Tevrat 

da bu olayda Yusuf’un sonuna kadar (yani 

zindana atılmasına rağmen) efendisine iha-

net etmediğini ve iffetli davrandığını nakle-

der. Yusuf, Mısır’da kıtlık günleri gelmeden 

önce evlenmiş ve iki çocuk sahibi olmuştur. 

Babası yanında ölmüşken, onu Mısır gele-

neklerine göre mumyalatarak gömmüştür. 

Kendisi de yüz on yaşında ölmüş ve o da 

mumyalanmıştır. 

İslam kültüründe ve edebiyatında Hz. Yusuf, 

güzellik timsalidir. Bu benzetme münasebe-

tiyle Yusuf kıssasının çeşitli motiflerine tel-

mih yapılır. Sevgili; Yusuf-ı hüsn, Yûsuf-ı 

cemâl şeklinde anlatılır. Güzelliği ile sevgili 

çoğu zaman ona benzetilir. Ay ile Güneş’in 

ona secde etmesi, kuyuya atılması, Züleyhâ 

ile olan maceraları, zindana atılması, Hz. 

Yakup’tan ayrı düşmesi gibi birçok özel-

liği ile beyitlerde ele alınmıştır. Kur’ân-ı 

Kerim’in en güzel kıssası olup, “Ahsenü’l-Ka-

sas” olarak vasıflandırılan Yusuf kıssası, Arap, 

İran ve Türk şairlerince farklı anlatım tarz-

larıyla, mesnevi formunda yüzyıllarca yazıl-

mış, geniş kitlelerce okunmuş ve dinlenmiş-

tir. Önce İran şairleri Firdevsî (öl. 1020) ve 

Câmî (öl. 1492) tarafından mesnevî şeklinde 

işlenen konu, Türk şairlerine de ilham kay-

nağı olmuş, 13. yüzyıldan başlayarak yak-

laşık altı yüzyıllık uzun bir sürede, şairleri-

mizce ele alınıp “Yûsuf u Züleyhâ” türünün 

eşsiz eserleri meydana getirilmiştir. Türk 

edebiyatında manzum ve mensur çok sayı-

da Yûsuf u Züleyhâ mesnevisi yazılmıştır. Bir 

tespite göre, Türk edebiyatında yüze yakın 

Yûsuf u Züleyhâ mesnevisi vardır. 

Müslüman edebiyatçıların başka kıssalara 

değil de Yusuf kıssasına yönelmeleri, hem 

edebi güzelliği hem de içerdiği etkili ve dik-

kat çekici içeriğinden dolayıdır. Kur’an’ın 

“en güzel kıssa” dediği bu öykü onları da 

etkilemiş, yüzyıllarca anlatıla ve tekrarlana-

gelmiştir. Bugün Yusuf’un hikâyesini İslam 

dünyasında bilmeyen ve duymayan bir 

insan yoktur demek abartılı bir şey olmaya-
caktır. 
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DERDİ.

Güzel bir güneşin ardından, hüzünlü yüzünü göstermişti 
gökyüzü. Kışın isiyle bezenmiş doğayı, sabırsızca temiz-

lemek istiyordu gözyaşlarıyla. Hazırlıksız yakalanan herkes 
gibi biz de sığınacak bir yerler arıyorduk. Nihayet bir saçak 
altında yağmurun dinmesini beklerken sıkı sıkı ellerimi 
tuttu: “üşüteceksin” dedi. “korkma bir şey olmaz inşallah” 
dedim ama gözlerindeki endişeyi gideremedim. Çaresizce 
boynunu büktü. Gözlerinde onurlu ama gariban insanların 
derin bakışı belirdi, ben de onun ellerini sıktım: ”üzülme 
üşümüyorum. Hem bana iyi gelecek bu yağmur havası, bun-
dan eminim” dedim. Yağmur hafifledikten sonra evin yolunu 
tuttuk. Akşam ezanı okunurken, eve yetiştik. Ben apar topar 
banyoya koşturdum. Bulantı artık son raddesindeydi. Sırtı-
mı sıvazlayarak başımda bekliyor, yumuşak bir sesle “sakin 
ol, panikleme, birazdan geçecek” diyordu. O kadar canımın 
derdindeydim ki “nereden biliyorsun, sen nereden bilecek-
sin ne çektiğimi” diye söylenip duruyordum. Aynı yumuşak 
sesiyle: ”doğru söylüyorsun, haklısın” diyordu. 

Kemoterapi almaya başlamamın üçüncü ayındaydım. O, 
çok sevdiğim gür saçlarım, ağarmasından şikayet edip 

TAÇ KİMDEYSE
KRAL ODUR

askintastan@gmail.com

Aşkın Kaplan TAŞTAN

mailto:askintastan@gmail.com


Kur’ani Hayat

MART’14
SAYI 34

87

durduğum kaşlarım bile kalmamıştı. Beni 
yatağıma yatırırken yüzümü, kelleşen başımı 
şefkatle okşadı, öptü: “hadi biraz uyumaya 
çalış” dedi. Köşedeki, vefakâr, gözyaşlarının 
şahidi olan seccadesinin başına geçti. Nemli 
gözlerle namazını tamamladı. Dönüp bana 
baktı, uyuduğuma kanaat getirince Kur’an-ı 
Kerim’ini aldı, bir müddet sessizce okudu. 

Her seferinde olduğu gibi böylelikle iki gün 
geçirdim. Nihayet üçüncü gün kendime gel-
miş, ufak tefek bir şeyler yemeye başlamış-
tım. Çekingen bir edayla yanıma yaklaştı, 
cümlelerini itinayla seçerek: ”bugün daha 
iyisin çok şükür. Benim birkaç günlüğü-
ne bir yere gitmem gerek. Gitmek zorunda 
olmasaydım inan gitmezdim, ama mecbu-
rum. Ben yokken Ayşe teyze ilgilenecek 
seninle, olur mu?” dedi. Beni bu halimde 
bırakıp gitmesine o kadar içerlemiş ve kız-
mıştım ki sormamıştım bile nereye gittiğini. 
Sadece tamam manasında kafamı salladım. 
Üç gün gelmedi. İki gün sonra tekrar kemo-
terapiye girmem gerekiyordu. Bu umarsızlığı 
beni çok kızdırmıştı. Dördüncü gün sabah 
geldiğinde onunla konuşmamaya karar ver-
miştim, ama o, her zamanki gibi sıcacık 
merhamet yüklü sesiyle: ”sakın bana küsme, 
kırılma.  Senin bir tebessümün için, dağları 
bile delerim sırma saçlım” dedi, saç kalma-
mış kafama bir öpücük kondururdu. Bütün 
öfkem, kırgınlığım sönüverirdi. 

Böylelikle aylar ayları kovaladı. Tedavi sürem 
iki aya çıkmıştı. İyileşme hızıma doktorlar 
bile şaşırıyor, bana iyi baktığı için ona teşek-
kür ediyorlardı. Riyadan uzak tevazusuyla: 

”şifayı veren Allah’tır, biz sadece gayret ede-
riz” diyordu. O hep böyleydi. “İyi olan her 
şey Allah’tan, kötü olan şeylerse bizdendir. 
Allah kulunu çok sever ve hep iyiliğini ister” 
derdi. 

Hastalığım sebebiyle hırçın, çekilmez biri 
olmuştum. İncineceğimi düşündüğü konu-
larda ustaca manevra yapar, hayatımda par-
mak uçlarıyla gezinirdi. Ara sıra birkaç gün 
ortadan kaybolmasının dışında gece gün-
düz yanı başımda benimle ilgilenir, çocuksu 
kaprislerime yetişmeye çalışır, gönlümü hoş 
etmek için elinden geleni yapardı. Sabrım 
azaldığı zamanlarda, beni incitecek bir söz 
söylemekten kaçınır, hemen hayat rehberini 
eline alır ve bana unuttuğum şeyleri yeniden 
hatırlatırdı. 

İnsan pek çok zorlukla yada ayartıcılarla 
karşılaşıyor hayatında, bunun için her daim 
taklit edeceği, örnek alacağı bir modele ihti-
yaç duyuyor. O da hep Hz. Peygamber’i 
örnek almaya çalışırdı. “o olsa ne yapar, nasıl 
davranır, nasıl bir yol izlerdi” diye düşünür 
ve öyle davranırdı. Bir olay karşısında biri-
nin nasıl davranacağını bilmek için o kişiyi 
çok iyi tanımak gerekir. Yitik kimliğini bul-
mak için yıllarca Kur’an ve en güzel ahlâk 
üzere gönderilen Peygamber’ini tanımak için 
uğraştı. “Kur’an başıma taç imiş, Rasül’ün 
sünneti üzerime aba imiş” derdi. Az önce de 
dedim ya; birisinin nasıl davranacağını bil-
mek onu iyi tanımaktan geçer diye, o, Pey-
gamber’ini iyi tanımak için çok uğraşmıştı. 
Hani bazen insanlar, yeterince tanımadıkları 
için olur olmaz her şeyi Peygamber’in hadisi 

SIK SIK “KUR’AN BAŞIMA TAÇ İMİŞ, 
RASUL’ÜN SÜNNETİ ÜZERİME ABA İMİŞ” 

DERDİ.

Aşkın Kaplan 
TAŞTAN

TAÇ KİMDEYSE
KRAL ODUR
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diye kabul ederler, böyle bir şey duyduğu 
zaman yanakları kızarır, gözleri dolardı ve 
kesin bir sesle “asla” derdi “benim Peygam-
ber’im söylemedi onu. Böyle şeyler söyle-
yip kulların en naifini incitmeyin ne olur”.  
Hayatının merkezine Kur’anı koymuştu, bu 
merkez etrafında dönerken yol arkadaşı ola-
rak Rasül’ü seçmişti. Gerisi sadece teferruattı 
onun için. 

O benim… oğlumdu. 

O gün yine erkenden tedavi için hastane-
nin yolunu tuttuk. Tedavi süremi altı aya 
çıkarmıştı doktorlar. Bekleme salonunda 
beklerken telefonu çaldı. Salondan çıktı, 
uzun uzun konuştu. Geri geldiğinde rengi 
solmuştu, merakla: “hayırdır, oğlum kötü 
bir haber mi var?” dedim. Zoraki bir gülüm-
semeyle yüzüme baktı yok, yok, önemli 
bir şey değil, benim sırma saçlım” diyerek 
yanağıma bir öpücük kondurdu. Sıra bize 
gelmişti. Artık alışmış gibiydim, eskisi kadar 
zorlanmıyordum. Eve geldiğimizde halen 
keyifsizdi. Ertesi sabah gözlerimi açtığımda 
kızkardeşim Ayşe başımdaydı. Benimle ilgi-
lenmesi için onu getirmişti. Nereye gittiğini 
soramıyordum, habersizce gittiği bilinmesin 
diye. Böylelikle tam bir hafta geçti. Nihayet 
eve döndüğünde gözlerime inanamadım. 
Gözleri fersiz bakıyordu, dudakları morar-
mış, yüzü gri bir renk almıştı.  Feryadı andı-
ran bir sesle: “sana ne oldu oğlum?” dedim. 
Gülümsemeye çalışarak: “korkma anacığım 
bir şey yok.” dedi. Ayşe’ye baktım, gözlerini 
kaçırıyor, yüzüme bakmıyordu. “Biraz yor-
gunum dinlenirsem geçer” diyerek odasına 
geçti. Ayşe ile baş başa kalmıştık. 

Yalvarırcasına yüzüne baktım: ”seni yara-
tanın hakkı için nesi var bu çocuğun söy-
le!” dedim. Ayşe, benden kurtulamayaca-
ğını anlayınca anlatmaya başladı: ”senin 

hastalığını öğrendiğimiz günün birkaç gün 

öncesinde Ahmet  de hastalığını öğrenmiş. 

Sana nasıl söyleyeceğini düşünürken, sen 

rahatsızlanınca söylememeye karar vermiş. 

Seni düzenli tedaviye götürüyor, biraz sen 

kendine gelince, kendisi tedavi alıyordu. 

O birkaç günü benim evde geçiriyordu. İyi 

hissedince eve dönüyordu.” Başım dönü-

yordu, kulaklarım uğulduyor, vücudumun 

bütün enerjisinin çekildiğini hissediyor-

dum. Ayşe panikle bir bardak su getirdi: 

“aman ablam gözünü seveyim. Allah koru-

sun, sakin ol. İnşallah ikinizde iyileşeceksi-

niz. Bak Ahmet bu halini görürse çok üzü-

lür”,  “peki ben nasıl fark edemedim Ayşe. 

Benim saçlarım döküldü, kaşlarım... Ama 

onda hiçbir değişiklik yok gibiydi bu güne 

kadar.”  Ayşe: ”doktorlarda şaşırmışlar bu 

duruma, en kolay iyileşecek hastamızsın sen 

diyorlarmış.” Sayıklayan bir sesle “inşallah 

Ayşem, inşallah” dedim. Devamını anlat-

madı. Meğerse başlangıçta öyleyken, daha 

sonra tedaviye cevap vermemiş, o nedenle 

de o hafta yeni bir ilaç denemişler, bundan 

sonraki süreçte tedavi devam edilecek mi, 

kesilecek mi kararı verilecekmiş. 

Hüzünlü bir Şubat günü oğlumu asıl sahibi-

ne uğurladık. Babacığının yanına defnettik. 

Ben ise hayatım boyu kendime kızarak yaşı-

yacağım. Çünkü Allah’ın selamını aldım diye 

bencilleşmemeli bir insan. Hayat kısacık bir 

yolculuk. Bu yolculukta yol arkadaşımızı 

iyi seçmek lazım. Oğlumun da dediği gibi: 

“Kur’an başıma taç imiş, Rasul’ün sünneti 

üzerime aba imiş.” Eğer başımıza Kur’an’ın 

tacını, üzerimize de Rasul’ün sünnetlerini 

aba olarak alırsak, bu yolda ne kar, ne yağ-

mur, ne fırtına bizi yıldıramaz. Ve unutma-

yalım ki, taç kimdeyse kral odur. 
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-Türkiye’de yaşanan 17 Aralık 
sürecini geniş açıdan okuma 
denemesi-

Tunus devriminin ikinci yılı kutlama-
ları sırasında, 14 Ocak 2012’de Raşid 

el-Gannuşi ile, Nahda Hareketi Partisi’nin 
yönetim merkezinde uzunca konuşma fırsa-
tım oldu. İslami hareketlerin son birkaç on 
yıldaki seyri sohbetimizin ana eksenini oluş-
turuyordu. Gannuşi sohbetin bir noktasın-
da “aslında İslami hareket de bir sapmadır” 
dedi. Sonra bu sözünü açarak İslami hare-
ket’in İslam’ın bir yönüne, politik veçhesine 
vurgu yaptığına, bütünü olmadığına dikkati 
çekti ve tarihte de İslam’ın bir yönünü öne 
çıkaran sapmaların yaşandığını hatırlattı.

Bu muhavereyi bir kenara not ettikten sonra 
17 Aralık sürecinin görünür kıldığı durumu 
“İslami hareketin krizi” şeklinde teşhis edip, 
bu teşhisin gerekçelerini ve tedaviye yönelik 
görüşlerimi özetleyeceğim. 

Müslüman dünyada, Arap devrimlerinde de 
belirgin bir biçimde dikkati çeken, bireyin 
uyanışına şahit oluyoruz. Türkiye’de yaşa-
nan süreç global İslami hareketin içinde 
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bulunduğu krizin göstergelerinden biridir. 
Çözüm İslam’ın normalleşmesi, yani İslami 
hareketi politika ve ideolojiye vurgu yapma-
ya zorlayan tarihi şartların izale edilmesidir.

Türkiye’de olan ve biten

Sürecin ilk iki haftasında Türkiye’deydim. 
Sonra Avrupa’ya, bilahare Amerika’ya intikal 
ettim. Bu arada Arap dünyasındaki dostla-
rımla da irtibat halinde kaldım. Akademik 
bir çalışma için köşeme çekilmiş olmama 
rağmen “Türkiye’de ne oluyor?” sorusu peşi-
mi bırakmadı. Henüz sürecin ilk günlerin-
de El-Cezire Araştırma Merkezi’nin “kriz 
değerlendirme toplantısı”na internet üze-
rinden katılarak genel değerlendirmelerimi 
paylaştım. Sonra yine İstanbul’da Akabe 
Camiası’nın “durum tespiti” toplantısında 
bulundum.

Şubat ayında, North Carolina’daki Wake 
Forest Üniversitesi’nde Müslüman öğrencilere 
Cuma namazı kıldırdıktan sonra birlikte 
yemeğe geçtik. Öğrenciler ateş gibi maşallah. 
Dünyayı takip ediyorlar, Türkiye’yi özellikle 
anlamaya çalışıyorlar. Müslüman Öğrenci 
Derneği Başkanı Muhammed Sıddıki sordu 
ilk soruyu: “Türkiye’de ne oluyor? Erdoğan 
ve Gülen neyi paylaşamıyor?”

Öncelikle Katar’dan Kahire’ye, Amster-
dam’dan North Carolina’ya, Hindistan’dan 
Fas’a değin Müslümanların mevzuyu 
anlamaya çalışmaları, Türkiye’nin derdini dert 
edinmeleri ümmetin hayat dolu olduğunu 
gösteriyor. Bu arada Fas’taki dostlar da 
“Türkiye’deki Son Gelişmeler” başlığı altında 
düzenledikleri toplantının videolarını iki 
bölüm halinde gönderdiler, ancak seyredip 
bir cevap yazma fırsatı bulamadım. Sadece 
Müslümanlar değil, çoğu Hıristiyan Batı-
lı akademisyen meslektaşlar da ne oldu-
ğunu, nasıl ve niçin olduğunu anlamaya 
çalışıyorlar.

Türkiye’de bir güç çatışması yaşandığını, 
seçilmiş hükümetin, sütten çıkmış ak kaşık 

olmasa da, meşruiyetinin bulunduğunu, 
cemaatlerin ise denetlemeye ve gerekirse 
değiştirilmeye açık bulunmayan oligarşik 
yönetimlerinin ve totaliter yöntemlerinin 
sorunlu olduğunu düşünüyorum ve bana 
düşüncemi soranlarla da paylaşıyorum.

Peki diyor Muhammed “Erdoğan’ın bazı 
uygulamaları diktatörlüğü çağrıştırmıyor 
mu?” “Haklısın” diyorum Muhammed’e 
“Benim de eleştirilerim var, her hükümet ve 
her hükümet başkanı eleştirilebilir, ancak 
cemaati eleştirme veya kontrol etme araçları-
na malik değiliz. Oysa hükümeti istersek bir 
daha seçeriz, istersek değiştiririz. Cemaati 
kimin kontrol ettiğini de bilmiyoruz. Her iki 
tarafın ortak bir hatası var, ikisi de ‘istişare’ 
etmiyor. Oysa Kitap ne diyor? “Onların işleri 
aralarında meşverettir.”

Öğrencilere Gannuşi’nin 1987 yılında 
François Burgat’ya verdiği mülakatında yer 
alan bir tespiti aktardım. Raşid el-Gannuşi, 
10 yıl boyunca Müslüman ülkeleri gezip 
dolaştığını ve İslami hareketleri gözlemledi-
ğini, bu hareketlerin adları ve biçimleri ne 
olursa olsun hepsinde ortak bir şablonun 
hakim olduğunu söylüyor. Bu şablon “şeyh 
ve müritleri”. Adı ister dernek, ister parti, 
ister dergi, -ben ekledim- ister devlet olsun 
şablon değişmiyor. 

İşte İslami hareketin krizi budur. Mısır’da 
İhvan’ın, Türkiye’de Gülen cemaatinin 
yapısal problemi de “şeyh ve müritleri” 
modelinin problemidir. Bu model İslami 
hareketlerin hem gücünün kaynağı hem de 
zaaf noktasıdır. Nasıl ki 3 Mart 1924’ten beri 
“şeyh ve müritleri” modeli İslami hareketle-
rin oluşumunu, ayakta kalmasını ve büyü-
mesini sağlamışsa, aynı şekilde 14 Ocak 
2011’den sonra da küçülmesini, cılızlaşma-
sını sağlayacaktır. Ali Şeriati’nin ifadesiyle 
“tarihin sarkacı yön değiştirmiştir.”

İhvan örneği

Kahire’de yaşadığım 1988-1992 yıllarında, 
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İslam’a hem dini hayat hem politik sistem 
olarak gönül vermiş, hayatını vakfetmiş bir-
çok alim ve entelektüelin İhvan’dan kendini 
ayrıştırdığına, kimilerinin cemaate hiç gir-
mediklerine, kimilerinin de sonradan ayrıl-
dıklarına şahit olmuştum. Her birinin farklı 
gerekçeleri de vardı kuşkusuz ve gerekçeleri 
birden fazlaydı. Ancak hepsinin cemaat eleş-
tirisinde ortak bir nokta vardı: İstişarenin 
bağlayıcı olup olmaması tartışması.

Tartışmanın özeti şu: Cemaat der ki, rei-
se biat edilir, bundan sonra emr ü ferman 
onundur, astığı astık - kestiği kestik... İsti-
şare eder, ancak istişare sonucuna uymakla 
yükümlü değildir. Nitekim Hz. Ebubekir 
-Allah onlardan binlerce kez razı olsun-  
ashabın neredeyse tamamının itirazına rağ-
men Üsame’nin ordusunu sefere çıkarmıştır. 
Oysa biz de biliriz ki Hz. Ebubekir istişa-
re etmemiştir, çünkü konu hakkında Hz. 
Peygamber’in -onu destekler ve ona selam 
ederiz- kat’i emri vardır. Mecelle kaidesidir 
“mevrid-i nassda içtihada mesağ yoktur.”

İşte Müslüman Kardeşler Cemaati’nin 
reislerini halife makamına koyup, istişareyi 
de bağlayıcı saymamaları pek çok cins 
kafanın cemaatle arasına mesafe koyması-
na yol açmıştır. Gannuşi “şeyh ve müritleri” 
modeline mukabil “kadro hareketi” olmayı 
önerir.

“Şeyh ve müritleri” modeli, Faslı filozof 
Muhammed Aziz el-Habbabi (Lahbabi)’nin 
“İslam Şahsiyetçiliği” eserinde tespit ve teklif 
ettiği doğrudan Kur’an-ı Kerim’e istinat eden 
“şahsiyetçilik” düsturuna aykırıdır. Mesela 
En’am Suresi’nin 94. ayet-i kerimesi insanla-
rın ilk kez yaratıldıkları gibi bireyler (furada) 
olarak huzura çağrılacaklarını haber verir.

Gerek Hasan el-Benna sonrasındaki İhvan’ın 
siyasi duruşunun, mesela 1952’de Hür 
Subaylar’ın kralın devrilmesine yol açan 
darbesine destek vermeleri -ki o gün-
den beri Mısır olağanüstü hal yasalarıyla 

yönetilmektedir-, gerekse bilahare Abdun-
nasır’la ilişkilerinin veya 1 yıllık ülke yönet-
me tecrübesinin değerlendirilmesine, gerek-
se “şahsiyetçi” modelin, “kadro hareketi”nin 
ayrıntılarına girmeksizin durum tespiti ve 
tahliline kaldığımız yerden devam edeceğim.

Başvekil ve Hoca arasında Türkiye

Politikada doğru ve yanlış yok, kazanan ve 
kaybeden var. Kumarda olduğu gibi politi-
kada da ‘oynatan’ kazanıyor. Bir kumarbaz 
çıkıp bütün taşları topluyorsa, bir kumarbaz 
hile yapıyorsa, bir kumarbaz hile bile yap-
madan hep kazanıyorsa (Next filmini hatır-
layın) patronun adamları devreye girerek 
onu bertaraf ediyor.

Başvekil politika yaptığı için kızmıyor 
Hoca’ya. Her sosyal hareketin politik bir 
karşılığı olduğunu elbette biliyor. Başvekil 
‘yanlış’ yaptılar, kendi çizgisine aykırı politi-
ka yapıyorlar diye kızıyor. Hoca’nın ekibi de 
hükümete yolsuzluk veya diktatörlük yap-
tıkları için değil, cemaatin politik tercihleri-
nin dışına fazlaca taştığı için kızıyor.

Biz sahnede Başvekil ile adamlarını, Hoca 
ile adamlarını görüyoruz. Sorarım: Peki bu 
tiyatro sahnesi kimin? Işıkların ne zaman 
söneceğine, perdenin ne zaman kapanacağı-
na kim karar veriyor?

Yıllardır yadırgarım cemaatin siyasetle 
yakından ilgili olmasını. Ama cemaatler hep 
böyle değiller mi ki zaten? Biz bu ülkede 
Milli Görüş hareketini bağrından çıkarmış 
İskender Paşa Cemaati’nin, Mehmet Zahit 
Kotku’nun vefatından sonra Erbakan’la yol-
larının ayrılmasına şahit olmadık mı? Ney-
di tartışma, hatırlayalım. Her ikisi de rah-
met-i Rahman’a ğark olsunlar, Erbakan “Ben 
Fatih’im, şeyh efendi Akşemseddin’dir” yak-
laşımıyla tarikatın partiye tabi olmasını arzu 
ve hatta emrederken, M. Esat Coşan Hoca 
da “Ben şeyhim, mürit şeyhine tabi ve teslim 
olur” diyerek Erbakan’a ateş püskürüyor-
du. Coşan Hoca’nın Konya’daki bir Cuma FATİH

OKUMUŞ

İSLÂMÎ HAREKE-
TİN KRİZİ
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vaazında bu ifadeleri bizzat kendisinden 
işittim. Umuma açık bir konuşmada söy-
lendiğinden de buraya dercetmekte mahzur 
görmedim.

Gülen’in de Erdoğan’ın da “şeyh” gibi dav-
randıklarını, etrafındakilerin de “mürit” gibi 
hareket etmek zorunda kaldıklarını düşünü-
yorum. Zaten müritler “şeyh” gibi davranma-
yanı başlarına getirmezler, “şeyh”ler de mürit 
gibi davranmayanı yanlarında tutmazlar. Sis-
tem böyle işliyor çünkü, işin raconu bu.

Başvekil de Hoca da bütün kararları tek 
başına alıyor. Kimseye sormuyorlar, kimse-
den fikir ve görüş almıyorlar demiyorum. 
Mesela Obama’nın senatoya sorması gibi 
bir istişare etmiyorlar. Hani nerede istişare? 
“Ve emruhum şura beynehüm / Onların işleri 
aralarında şuradır, meşverettir” düsturu, “ve 
şavirhüm fi’l-emr / Onlarla ‘iş’te istişare et” 
emr-i Sübhanisi nerede?

Yine dönüp geldik mi istişarenin bağlayıcı 
olup olmadığı tartışmasına? Hz. Peygamber 
istişare edip Bedir’de kendi görüşünü değiş-
tirerek dağın tepesinden kuyunun başına 
inmedi mi? Hz. Peygamber meşverette kendi 
reyinin hilafına görüş beyan eden gençlerin 
arzusuna ittiba ile Uhut’ta savunma yeri-
ne meydan muharebesine çıkmadı mı? Bu 
sebeple ordu çokça zayiat vermedi mi? Ama 
bu istişarenin ve Uhud şehitlerinin kanları 
bereketiyle Mekke’nin gönül fethinin kapı-
ları kansız açılmadı mı?

İstişare farzdır, bağlayıcıdır, bereketlidir. Tek 
başına en doğru kararı almaktansa meşve-
retle daha az doğru kararlar alıp, sonra hep 
birlikte en doğruyu bulmak daha iyidir. Said 
Nursi’nin dediği gibi “ehakta ittifak müm-
kün olmadığı zaman, hakta ittifak ehaktır.”

Said Nursi demişken Gülen’in “Şeytandan 
ve siyasetten Allah’a sığınırım” dediği nakle-
dilen üstadından farklı bir yol izleyerek siya-
sete bulaştığı iddiasına da değinmek isterim. 
Bu iddia konuya dar açıdan bakışın ürünü-
dür, zira Nursi’nin tek parti iktidarı döne-
mindeki apolitik tavrı siyasi bir manevradır. 
Nitekim yazmış olduğu mektubuyla Mende-
res’i desteklediğini biliyoruz.

Gülen’in tutumu Said Nursi’nin tutumuy-
la uyumludur. Nursi, 33 yıllık saltanatında 
İslam birliği idealini destekleyen, Filistin’e 
sahip çıkan, Arap ve İslam dünyasında 
çok sevilen II. Abdulhamid Han’a ve onun 
‘istibdad’ına muhalifti. Bugün de Gülen, 
İslam birliği idealini destekleyen, Filistin’e 
sahip çıkan, Arap ve İslam dünyasında çok 
sevilen Recep Tayyip Erdoğan’a muhaliftir. 
Feteemmel!

Sonuç yerine

Müslüman dünyada bireyin uyanışına şahit 
oluyoruz. Türkiye’deki 17 Aralık süreci, İsla-
mi hareketin yaşadığı global krizin gösterge-
lerinden birisidir. Çözüm İslami hareketin 
bireyi keşfetmesi, tanıması, eksene taşıması, 
bununla birlikte toplumda İslam’ın normal-
leşmesidir. İslami hareket gücünü biraz da 
toplumda İslam’ı yaşamanın, İslami kimliği 
ve değerleri muhafaza etmenin kısıtlanması, 
engellenmesi ve yasaklanmasından alıyor.

Arap devrimleri bireyin isyanıydı. Arap dik-
tatörlüklerinin çözülmesi gibi cemaat dikta-
ları da çözülecek. Bir kısmı evrilerek ayakta 
kalırken, değişimi göremeyen, bireyin uyanı-
şını fark edemeyen eriyecek. Zamanın ruhu-
nu okuyamayanları bu ırmak dışına itecektir.

Özgür Müslüman birey, örgütlü Müslüman 
toplum, şehirli İslami estetik ve Müslüman 
demokratik devlet mümkündür. 

Araştırmama açmayı zorunlu hissettiğim bu 
parantezi kapatıyor ve fildişi kuleme çekili-
yorum.
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OKUMAK BEYNİ KORUYOR

Hayatı vahyin ışığında anlamlandırmada olduğu kadar akıl 

sağlığı için de hayat kitabımızın ilk emri: OKU…

Beyni koruyan çok önemli bir faktör ‘okumak!’ Okumanın beyin 

üzerinde öylesine önemli etkileri söz konusudur ki, başka hiçbir 

şeyin bunun yerini tutması mümkün olamaz. Konunun yeterince 

anlaşılması için önce zekâ ve beyin gelişiminin seyrine göz atmak 

yerinde olacaktır.  

Vücuttaki birçok organ, anne karnında son şeklini almış olma-

sına rağmen beynin organik ve fonksiyonel gelişimi doğumdan 

sonra da devam eder. Buna bağlı olarak da zekâ hızlı bir ilerle-

me gösterir. Bu hızlı gelişme 13-15 yaşına gelinceye kadar aynı 

şekilde sürer. 18 yaşına kadar zekâ gelişimi yavaş da olsa sürer. 

Bu yaştan sonra ise 20’li yaşların başına kadar aynı kalır. 20-25 

yaşlarından sonra da, sinir hücrelerinin her gün bir miktar ölerek 

kaybıyla birlikte zekâda gerileme başlar. “Kişi 80 yaşına gelmiş ve 

hâlâ bunamamışsa zekâ yaşı 12 yaşındaki seviyeye kadar inmiş-

tir. Yetişkin ve yaşlı insan, aradaki bu açığı tecrübe ve bilgisi ile 

kapatır.”1

Eğer erken bunama söz konusu olursa, zekâ seviyesinin erken 

yaşlarda çok daha aşağılara inmesi kaçınılmaz olur. Normal şart-

larda hemen her insanda, 20 yaştan sonra sinir hücresi kaybı 

başlar, günde ortalama 50 bin sinir hücresi yok olur. Bu kayıp 

1. Prof.Dr.	Ayhan	Songar,	Temel	Psikiyatri,	Minnetoğlu	Yay.,	İstanbul	1981,	s.324.
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yaş ilerledikçe artar ve 60 yaşlarından sonra 

günde tahminen 100 bin sinir hücresi ölür. 

Buna bağlı olarak da beynin ağırlığı azalır.

İnsan beyni yeni doğan bir insanda 350 gr 

iken, 20 yaşında 1400 grama kadar çıkar ve 

90 yaşında 1000 grama kadar iner. Böylece 

beyin ağırlığı 65 yaşta %5, 75-80 yaşların-

da %10, 85 yaştan sonra %20 azalır. Beyin 

kabuğunun hücrelerinin azalması 40 yaştan 

sonra görülmeye başladığı, girintili çıkıntı-

lı olarak görülen beynin dış kısımlarında 

daralma ve sinir hücrelerinin azalması sonu-

cu beynin içinde beyin-omurilik suyunun 

dolaştığı kanallarda genişlemenin 40-50 

yaşlarında belirginleştiği görülmüştür. İleri 

yaşlarda beyin ağırlığının %15’i azalmak-

ta, sinir lifleri sayısında %40, sinir iletim 

hızında ise %10 azalma olmaktadır. Bunun 

yanında ve bunlara bağlı olarak; motor akti-

vitede, bütün duyuların algılanmasında ve 

mental fonksiyonlarda da belirgin azalma 

olmaktadır. Biyokimyasal olarak da hücre içi 

enzimlerde ve hücreler arası haberleşmeyi 

sağlayan maddelerde değişiklikler olmakta. 

Kan akımında azalma, beyinin oksijen ve 

glikoz metabolizmasında da azalmayı birlik-

te getirmekte, oksijen ve glikoz kullanımıyla 

ilgili problemler ortaya çıkmaktadır. Beyin 

elektriksel aktivitesi de yaşlanmayla yavaş-

lamaktadır. Bütün bunların sonunda gidiş 

bunamaya doğrudur.

Okumak, anlamak ve düşünmek; insan bey-

ninin birbiriyle bağlantılı en üst faaliyetleri-

dir. Okumak, sadece insana has bir özellik-

tir. Bilir misiniz ki, 20 yaşından itibaren bey-

nimizde her gün 50 bin civarında sinir hüc-

resi -bir daha yenilenmeksizin- ölür. Sadece 

okumak eylemi, sinir hücrelerini çalıştırır, 

kullanmak ise beyin hücrelerini korur. Beyin 

öyle kıymetli ve narin bir organdır ki, ken-

disine değer verilmeyince sahibini hemen 

terk eder. Ayrıca birçoğumuzun yaptığı gibi 

bir dönem okumak da yetmez! Okumak 

uzun soluklu, sonsuz bir yolculuğa çıkar 

gibi olmalıdır, arada dinlenme molalarının 

verildiği ama ulaşacağımız son noktanın hiç 

belli olmadığı... Zihnimizi ancak bilgilerimi-

zi tazeleyerek zinde tutabiliriz.

Önemli olan, beyni kalp-akıl işbirliğiyle 

yönetmektir. Bunun için de insanın kalbini 

açması lazımdır, özellik ve öncelikle de ken-

dine... Ancak bu, gerçekten de ciddi bir çaba 

ve emek ister. Bunun için okumak, araştır-

mak, gözlem yapmak ve düşünmek gerekir. 

Belki de bu yüzdendir ki, nefis yemeklerle 

donatılmış görkemli bir masa, bize bir kitap-

çının -pek azımıza göre büyüleyici de olsa- 

kâğıt kokulu raflarından daha çekici gelir...

Unutmayalım ki; gerçek olan iç dünyamız-

dır. Dış dünyanın algılanması sadece beyni-

mizde oluşan elektrik sinyallerinden ibaret-

tir. Nesneleri algılayabilmemiz için devamlı 

sinyal gönderilmesi; başka bir deyişle sürek-

li yaratılış gerekir. 

YİRMİ YAŞINDAN 

İTİBAREN BEYNİMİZDE 

HER GÜN 50 BİN 

CİVARINDA SİNİR 

HÜCRESİ –BİR DAHA 

YENİLENMEKSİZİN- 

ÖLÜR!
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Ya Kullan, Ya Kaybet 

Beyin öyle kıymetli ve nazik bir organ ki, 

kendisine değer verilmediğini görünce 

küsüp gider. Kadrini, kıymetini bilmeyen, 

onu yerli yerince kullanmayanlardan uzak-

laşır, ya da bir başka ifadeyle geri alınır. 

Bunu, sinir fizyolojisi üzerine çalışanlar, “ya 

kullan, ya kaybet” ilkesiyle özetlemişlerdir.

Hayatın ilk haftaları, ilk ayları ve hatta bel-

ki ilk yılı içinde beynin birçok bölümü aşı-

rı sayıda nöron üretir ve bunların aksonları 

da başka nöronlara bağlanmak üzere pek 

çok dala ayrılır. Eğer bu yeni sinir hücrele-

ri, uygun başka nöronlarla, kas hücreleri ile 

veya salgı hücreleri ile bağlantı kuramazlarsa 

birkaç hafta içinde yok olur giderler.

Bir bebeğin doğumundan kısa bir süre son-

ra beynin çeşitli bölgelerindeki nöronların 

nihai sayısı ve bağlantıları “ya kullan ya kay-

bet” ilkesine göre belirlenir. Bir örnek ver-

mek gerekirse, yeni doğan bir hayvanın bir 

gözü, bir kaç hafta boyunca kapalı tutulursa, 

görsel korteksteki hücre katmanları dejenere 

olur ve o göz hayat boyunca ya kısmen ya da 

tamamen kör kalır. Normal gelişmesine ula-

şan, kısaca beyin dediğimiz sinir sistemimiz 

kullanıldığı takdirde diri kalır. 

Kullanma beyni koruyor. Okuma ve öğren-

me ise sinir sistemini en geniş çapta çalıştı-

ran ve koruyan bir eylem olarak karşımıza 

çıkıyor.

Eğitim, beynin bir amaca yönelik olarak, 

planlı ve yeniden şekillendirilmesi işlemi 

olarak iki biçimde oluşabilir:

Birincisi, doğumdan itibaren doğal ve sos-

yal çevre uyaranları tarafından oluşturulan 

genel bilinçlenme ve şekillenme, ikincisi 

ise beynin belirli bir gelişme aşamasından 

sonra özel gayret ve uyaranlara bağlı olarak 

şekillenmesi.

Eğitim düzeyinin, beyin fonksiyonlarının 

gelişmesindeki etkisi açıktır. Kullanılan 

beyin gelişiyor ve korunuyor. Kullanılmadı-

ğı oranda ise hem kendini meydana getiren 

hücreleri hem de fonksiyonunu kaybediyor. 

Bundan en çok etkilenen de, şuurlu faali-

yetlerimizin merkezi durumunda bulunan 

üst beyin (korteks) denen kısım oluyor. 

Zamanla, “Beynin bu alanında, başlangıçta 

var olan nöronların %50’si veya daha fazlası 

yok olur.” 

Okumak, beyni besleyen en önemli ve belki 

tek eylem! Ya okuyarak beyninizi koruya-

cak, ya da okumaktan uzak kalacak ve bey-

niniz azalacak ve hızla bunamaya doğru yol 

alacaksınız. Seçim sizin!…

Okumak, ama bir şartla; “anlayarak, düşü-

nerek okumak!” Beyni, kalbi ve ruhu; fikir, 

zikir ve şükür üzere buluşturmak için 

okumak!

Okumalı bir ömür dileği ile…

OKUMAK, ANLAMAK 

VE DÜŞÜNMEK; İNSAN 

BEYNİNİN BİRBİRİYLE 

BAĞLANTILI EN ÜST 

FAALİYETLERİDİR. 

OKUMAK, SADECE 

İNSANA HAS BİR 

ÖZELLİKTİR.

HAMDİ
KALYONCU

OKUMAK BEYNİ 
KORUYOR
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Nekrofili

Onlar kuşu kafeste severler
balığı akvaryumda
adamı önce öldürür
sonra severler
 
Hep başkaları için konuşur
yalnızca kendileri için yaşarlar
insanları başları eğik
önleri ilikli görmek isterler
 
Suâl olunmaz hikmetlerinden
söylerler...
köleler,
nebbâş elinde meyyit gibidirler
 
onlar yalnızca
ölüleri sevebilirler...

        

Kahramanmaraş,  26.03.1995

Fatih Okumuş



ALİ KOÇAK

K İ T A P L I Ğ IK U R ’ A N

SİRET KİTAPLIĞI

GÜNÜMÜZDE SİYER 

OKUMAYI RİVAYET 

VE HİKÂYEYİ 

AŞAN BİR USUL 

ÇERÇEVESİNDE 

GERÇEKLEŞTİRMEK 

GEREKİR. 

Bir medeniyet kurucusu olarak Hz. Peygamber’in örnekliği İslam 
toplumu için önemlidir. Hz. Peygamber’in hayatını Kur’an-ı 
Kerim’den sonra bize anlatan ikinci kaynak siyer kitaplarıdır.

Resulullah’ın model insan olma vasıflarını sonraki nesillere bir 
bütün olarak aktarma çabasından doğan siyer, sünnet ve hadisin 
yatağıdır. 

Siyer malzemesi günümüze kadar genişleyerek geldi. İlk siyer 
kitapları ile modern siyer kitapları arasında dikkat çekici mahi-
yette bir resim farkı var. Mesela klasik siyerlerde Hz. Peygamber’in 
gündelik ve manevi hayatı rivayetlerle ön planda tutulmaktadır. 
Modern siyerlerde ise Hz. Peygamber, öncelikli olarak bir devlet 
adamı, siyasi başarılara imza atan bir lider, muzaffer bir askeri 
komutan ve bir toplum kurucu olarak hikâye edilmektedir.

Bundandır ki günümüzde siyer okumayı rivayet ve hikâyeyi aşan 
bir usul çerçevesinde gerçekleştirmek gerekir. Mevcut siyer kitapla-
rını üç nokta-i nazarda toplayabiliriz: ilmî-akademik, hissî-lirik ve 
savunmacı-apolojik... Biz burada ilk maddeye giren eserlerden, yine 
kendi içinde bir bütünlük arz eden bir derleme yapmaya çalıştık.

***

İSLÂM PEYGAMBERİ

Elbette Hz. Peygamber’in hayatını ele alan eserlerin tam bir dökü-
münü yapmak mümkün değil. Lakin, klasik siyer kaynaklarını çok 
iyi tahlil ve cem eden çağımızın büyük İslam alimi Muhammed 
Hamidullah’ın (ö. 2002) İslâm Peygamberi isimli eseri bu alanda 
arkeolojik bir çalışma mahiyetindedir.
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20 yıllık bir çalışmanın ürünü olan bu muh-
teşem eserin iki önemli özelliği var: Biri ilk 
kaynaklara dayanıyor olması; diğeri, müelli-
fin eseri kaleme alırken, doğumundan irti-
haline kadar Hz. Peygamber’in hayatında 
-Mekke, Taif, Medine, Hudeybiye vd.- takip 
ettiği güzergahları adım adım takip etmiş 
olmasıdır. 

İslâm Peygamberi  “Neden siyer okumaları 
yapıyoruz” başlıklı bir manifesto ile başlı-
yor. Hamidullah eserinde, nübüvvet öncesi 
Doğu ve Batı dünyasının geniş bir analizine 
de yer veriyor. Akabinde Mekke ve Medine 
dönemi kronolojik olarak irdeleniyor. Eser-
de Hz. Muhammed’in özel hayatı, İslam 
devletinin müesseseleri, İslam toplumunun 
yapısı da ayrıntılı olarak ele alınıyor. İslam 
Peygamberi, aynı zamanda olayların ve kla-
sik bilgilerin kritiğini yapan ansiklopedik 
bir karakter taşıyor. 

***

KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED’İN 
HAYATI

Kur’an gibi bir kriterle siyer okun-
duğunda sahih olanı kizb olandan 
ayırt etmek mümkün. İzzet Der-
veze’nin (ö. 1984) kaleme aldığı 
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed’in 
Hayatı, Hz. Peygamber’in mücade-
lesini ve nebevî örnekliğini vahiy 
ışığında ortaya koyuyor.

Eser; şu ana kadar yazılmış olan siyer kitap-
larının izlediği metoda bağlı kalmadan, 
Kur’an’dan hareketle, konuları ayetlerle irti-
batlandırarak ele alıyor.

Kur’an’a Göre Hz. Muhammed’in Hayatı, siret 
üzerine yazılmış bir usul ile başlıyor. Daha 
sonra Hz. Muhammed’in yaşadığı asrın sos-
yal, iktisadi, düşünsel ve dinî hayatının geniş 
bir analizi yapılıyor. Akabinde Hz. Peygam-
ber’in Mekke ve Medine dönemleri, özelde 

ise davet, müşrikler, münafıklar, ehl-i kitap, 
cihad, kurumlar gibi konular vahiy perspek-
tifinden ele alınıyor.

Ahlâkı Kur’an olanın hayatı ancak Kur’an 
eksenli olarak okunabilir. Kur’an’ı temel 
almayan, hayattan kopuk ve sadece rivaye-
te indirgenen bir siretin, nebevî örnekliği 
ortaya koyması mümkün değil. İşte bu eseri 
sahasında özgün kılan da bunlardır.

***

TEVHİD MÜCADELESİ VE

HZ. PEYGAMBER’İN HAYATI

Ebu’l Alâ el-Mevdûdî’nin (ö. 1979) 
kaleme aldığı Tarih Boyunca Tev-
hid Mücadelesi ve Hz. Peygamber’in 
Hayatı kitabı, Hz. Adem’den Hz. 
Muhammed’e bütün peygamberle-
rin ortaya koyduğu mücadeleyi ele 
alıyor.

Mevdûdî, eserinde peygamberlik ile ilgili 
temel konuları, peygamberlik kurumu, vah-
yin anlamı ve çeşitleri, Hz. Muhammed’in 
insaniliği, İslam dininin ahkâmı, müşrik-
ler, cahiliye, şefaat, mucize, Kur’an-ı Kerim, 
vahyin inzali, geçmiş ümmetler, Mekke 
ortamı, bölgenin kadim dinleri, Yahudiler, 
Hristiyanlar, Kur’an’a Göre Hz. Muhammed, 
Peygamber’in daveti, ümmetin oluşumu, 
Kureyş ile mücadele, boykot, isra, mirac, 
hicret konularını işliyor.

Rivayete dayanan bazı konularda sıkıntılar 
olsa da Mevdudi’nin bu eseri, karşılaştır-
malı tevhid mücadelesi alanında önem arz 
etmektedir.

Mevdudi’ye göre Kur’an-ı Kerim’in ve Hz. 
Muhammed’in vazifesi birbirini tamamla-
makta ve aynı amacı taşımaktadır. Bu gerçek 
unutulduğu takdirde, Kur’an-ı Kerim yalnız 
sözler yığını, siret-i nebi de sadece bir hayat 
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hikâyesi ve olaylar zincirinden ibaret kalır. 
Buradaki kıstas dinin ruhuna ve özüne var-
maktır. Bu ne kadar iyi anlaşılırsa, Kur’an ve 
siyer de o kadar iyi anlaşılacak ve ne kadar 
yanlış anlaşılırsa, ikisi hakkındaki bilgimiz 
de o derece yanlış ve eksik olacaktır.

***

HZ. PEYGAMBERİN YÖNETİMİ

Ünlü muhaddis Ket-
tanî’nin (ö. 1962) 
kaleme aldığı Hz. Pey-
gamber’in Yönetimi 
(et-Terâtibu’l-İdariye), 
“ictimai hayat” ve “dev-
let yönetimi” itibarıy-
la, Resûlullah’ın ortaya 

koyduğu modeli önümüze seriyor. Onun 
yönetimini anlatırken, bizim nasıl ve niçin 
davranıp, nasıl yaşamamız gerektiğine dair 
örnekler sergiliyor.

Kettanî, bu eserde İslâm tarihi boyunca 
kurulan devletlerdeki siyasî, idarî, askerî, 
adlî, ilmî ve iktisadî kurumların bir şekilde 
Hz. Peygamber zamanında mevcut olduğu-
nu, İslâm medeniyetinin temellerinin Resûl-i 
Ekrem ve ilk Müslüman nesil zamanında 
atılmış bulunduğunu, köklerinin Kur’an ve 
Sünnet’e dayandığını ortaya koyuyor. Onun 
yönetimini anlatırken, bizim nasıl ve niçin 
davranıp, nasıl yaşamamız gerektiğine dair 
önemli örnekler aktarıyor.

Kitabını on bölüme ayıran Kettânî, eserini 
klasik tarzda kaleme almış olup, iktibasta 
bulunduğu yaklaşık 500 kaynağın cilt ve 
sayfa numaralarını genellikle göstermiyor. 

vAsr-ı Saadet’te yönetim, yargı, ordu, diplo-
matik ilişkiler, dinî ve iktisadî hayatla ilgili 
düzenlemelerle düğün ve eğlenceye varınca-
ya kadar bütün bir sosyal hayat konusunda 

en önemli başvuru kitabı sayılan et-Terâti-
bü’l-İdâriyye, Ahmet Özel tarafından kay-
naklarının tesbiti ve bir nevi edisyon kritiği 
yapılarak Türkçe’ye çevrilmiş.

***

Buraya kadar ele aldığımız 4 eser, siyeri; 
Kur’ani, tarihî, ictiami, tevhid mücadelesi ve 
idarî perspektiften ele almaktadır. Bundan 
sonra bahsedeceğimiz 5 eser ise, konuyu 
kaynakları okuma, rivayetleri tahlil, geleneği 
tashih, tasavvuru inşa ve ilmi disiplin pers-
pektifinden ele almaktadır.

***

SİYERİ FARKLI OKUMAK

Prof.Dr. Mehmet Azimli’nin 
Siyeri Farklı Okumak eseri yeni 
bir metodoloji denemesi ola-
rak dikkatleri çekiyor.

Şüphesiz Kur’an’ın ilk muha-
tabı, ilk tebliğcisi, ilk tatbikçisi 
kısacası ilk örneği olması Hz. 
Peygamber’i tanımayı, bilme-
yi, anlamayı zorunlu kılmaktadır. 

Mehmet Azimli, sirete dair nakledilen bir 
haberin sıhhati için ölçü konumunda ve pey-
gamberin hayatına yönelik bir tasavvur oluş-
turmada mihenk taşı olmasından dolayı, 
Kur’an eksenli bir siyer okuması benimsedi-
ğini kaydediyor.

Çünkü Kur’an dışındaki siyer kaynakları-
nın bir takım zaaflar içermesi muhtemel-
dir. Mehmet Azimli, eserinde bu zaafların 
nedenlerini ve biçimlerini örnekleri ile orta-
ya koymaktadır. Çözüm olarak da, siyer 
malzemesinin insani boyut, tarihsel bağlam, 
akıl ve vahiy süzgecinden geçirilmesi gerek-
tiğinin altını çiziyor. 

Eserde savaş endeksli okumalardan ve 
siyasi yaklaşımlarla çerçevelenmiş bakış ALİ
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açılarından kaçınmak gibi yöntemsel pren-
siplere de vurgu yapılmaktadır.

Eser; uzun bir Giriş, Mekke Yılları, Medine Yıl-

ları, Siyasetin Siyere İzdüşümü, Oryantalistlere 

Bakış ve Sonuç bölümlerinden oluşuyor.

***

BEŞER OLARAK HZ. PEYGAMBER

Rivayetlerde insanüstü, 

kutsal, kozmik ve mitolo-

jik bir peygamber tasav-

vurunun egemen olduğu-

nu görmekteyiz. İşte Prof.

Dr. H. Musa Bağcı’nın 

kaleme aldığı Beşer Olarak 

Hz. Peygamber isimli eser, 

vahye ve hadislere göre Hz. Muhammed’in 

beşer olma vasfını ele alıyor.

Eserin Giriş bölümünde yöntem üzerine, 

beşer kavramı, tarihsel süreçte peygamber ve 

dini şahsiyetlerin algısı üzerinde duruluyor.

Eserin birinci bölümünde Kur’an’da ismi 

geçen bazı peygamberlerin beşeri özellikleri, 

müşriklerin peygamber anlayışları yanı sıra 

Kur’an’ın çizdiği insani peygamber portresi-

nin çizildiğini görüyoruz. 

Eserin ikinci bölümünde ise hadis kaynakla-

rının genel durumu, Delail ve Hasais edebi-

yatı, Hz. Peygamber’in hayatından örneklere 

yer veriliyor. Bağcı, eserinde Hz. Peygam-

ber’i beşer üstü bir şahsiyet olarak gösteren 

rivayetlerin tetkikini de yapıyor. 

Eserin üçüncü bölümünde ise Hz. Peygamberin 

beşeri yönüne ilişkin hukuk, kelam ve tasavvuf 

alimlerinin bakış açılarına da yer veriliyor. 

Anlıyoruz ki, Peygamber telakkisinin bozul-

ması, mesajının tahrif edilmesi ve hayatının 

menkıbe yapılması, örnek alınması müm-

kün olmayan varlıklar haline sokulması 

demektir.

***

 HZ. MUHAMMED’İ DOĞRU ANLAMAK

Prof.Dr. İbrahim Sarmış’ın 
Hz. Muhammed’i Doğru 
Anlamak eseri kritik konu-
ları ele alan bir kitap.

Hz. Peygamber ile insa-
niyet düzleminde bağ 
kurma çabası içinde olan 
bu eserde Hz. Peygam-
ber etrafında tarih içinde 
kurgulanan söylemlerin ve Kur’an’ın konu 
etmediği uygulamaların dindeki konumu-
na açıklık getiriliyor. 21 bölümden oluşan 
eserde Kur’an perspektifinden beşer olan, 
doğan ve ölen, herkes gibi yanılabilen ve 
unutabilen, en üstün makamı Allah’a kulluk 
olan, Allah tarafından uyarılan, gaybı bilme-
yen peygamber ele alınıyor; bunun yanında 
Cahiliye Toplumu, şakku’s-sadr, nübüvvet 
mührü, Bahira olayı, ümmilik, mucize, cin, 
şeytan, büyü, ismet sıfatı, salavat okumak, 
nebilik ve resullük, elçi peygamber, son 
peygamber, insanlara yol gösteren peygam-
ber, büyük ahlak sahibi olan peygamber gibi 
konular işleniyor.

Bu konular işlenirken amaç peygamberleri 
indirgeme veya yüceltme değil, yanlış algıla-
rı tashih etme hassasiyetidir; dahası kurucu 
akıl ile tutucu akıl arasındaki farkındalığı 
açığa çıkarmaktır. Sarmış, her bir maka-
le çerçevesinde peygamber algısı etrafında 
örülen zihniyeti dağıtmaya ve konuya vahyi 
bir açıklık getirmeye, din ile din kültürünü 
birbirinden ayırt etmeye gayret ediyor.

***
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 ÜÇ MUHAMMED

Mustafa İslâmoğlu’nun 
kaleme aldığı Üç Muham-
med kitabı Hz. Peygam-
ber’in hayatını öğrenmek 
ve anlamak isteyenlerin 
önünde büyük engel 
olarak çıkan farklı pey-
gamber anlatılarının 
oluşturduğu peygamber 

tasavvurlarını ve bunların mukayesesini ele 
alıyor. Kitabın ismindeki “iki tasavvur bir 
gerçek” ibaresi bu amaca matuftur.

Eserin birinci bölümünde Aşırı Yüceltmeci 
Peygamber Tasavvuru, bu tasavvurun psiko-
lojik, sosyolojik arka planları üzerinde duru-
luyor ve bir Hristiyanlaşma temayülü olarak 
aşırı yüceltmenin tarihsel çözümlemesi yapı-
lıyor. Akabinde yüceltmeci tasavvurun İslam 
düşüncesindeki ve kaynaklarındaki seyri ele 
alınıyor.

Eserin ikinci bölümünde İndirgemeci Pey-
gamber Tasavvuru, indirgemeci aklın mahi-
yeti, bir Yahudileşme eğilimi olarak aşağı-
lamanın tarihi, irfani ve burhani indirge-
mecilik, bir indirgeme biçimi olarak sünnet 
karşıtlığı, Kur’aniyyun akımı, hadis, fıkıh ve 
tasavvuf disiplinlerinde tek tipleştirilen pey-
gamber tasavvurları irdeleniyor. 

Kitabın üçüncü bölümünde ise Kur’an’ın 
Tanıttığı Peygamber tasavvuru ele alınıyor. 
Bu bölümde Hz. Peygamber’in Kur’an’da 
geçen nitelikleri ve görevleri, bunun yanın-
da Kur’an’ın oluşturduğu peygamber şahsi-
yeti, Peygamber’in kendisine ilişkin, çevre-
sine ilişkin ve Allah’a ilişkin verilen Kur’ani 
talimatlar sıralanıyor.

Üç Muhammed’den hangisi, Kur’an’ın “en 
güzel örnek” olarak sunduğu Muham-
med’dir sorusunun cevabının bilinmesi 
Muhammed ümmeti için hayati bir mese-
ledir. Zira Kur’an’ın Muhammed’i, “tari-
hin ender şahit olduğu insanlık hamlelerinden 

birini gerçekleştirdi. Onun misyonunu sürdür-
me yükümlülüğü ise İslam ümmetine aittir.” 
Şimdi Muhammed ümmetinin fertleri ola-
rak bizler, bu yükümlülüğü yerine getirebil-
mek için Kur’an’ın Muhammed’ini tanımak 
zorundayız.

***

SİYER’E GİRİŞ

Siyer ve usul ötesinde siyer 
ilmi üzerinde de konuşmak 
gerek. Şaban Öz’ün Siyer’e 
Giriş eserinde siyerin bağım-
sız bir ilim dalı hüviyetine 
kavuşması yolunda en çok 
ihtiyaç hissedilen metodolo-
jiye bir giriş yapılıyor. 

Yazar, Siyer ilminin Hadis, 
Fıkıh, Tefsir gibi diğer İslami ilimler düze-
yinde bağımsız bir ilim dalı olmasının gerek-
liliği üzerinde duruyor. Buna göre siyer ilmi,-
temel kaynağımız Kur’an’ın yanı sıra İslamî 
ilimlerden Hadis, Fıkıh, Tefsir; Arap dili ve 
edebiyatı, Genel tarih, Düşünce tarihi, Coğ-
rafya, Antropoloji, Sosyoloji, Psikoloji, Eko-
nomi, Siyaset, Felsefe, Arkeoloji gibi ilim 
dallarından ve siyere katkı sağlayabilecek 
başka ilimlerden faydalanması bu disipline 
yeni açılımlar getirir.

Zira Hz. Peygambere veya yaşadığı döneme 
veya yetiştirdiği nesillere veya söylediklerine 
ait olan her şey bir şekilde ona ve hayatına 
kaynaklık etmektedir. Çünkü, başka dinler-
de kurucu liderin hayatı ile İslam dininin 
Peygamberinin hayatı arasında temel bir 
fark söz konusudur. Bu fark da; Kur’an’ın, 
bize Allah’ın elçisi Hz. Muhammed’i refe-
rans göstermesidir (Ahzab 33/21). Hayatı-
mızı ilgilendiren bir referans, hayatı ilgilen-
diren bütün ilimlerin perspektifinden ele 
alınmalıdır.

***

Bu eserler yanında gençler için İhsan Sürey-
ya Sırma hocamızın 6 kitaptan oluşan siyer 
seti önemli bir boşluk doldurmaktadır. Ayrı-
ca Fatih Okumuş’un Hz.Muhammed’in Yaşam 
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Öyküsü ve Mustafa Sıbai’nin Hz. Peygamberin 
Hayatından Dersler ve İbretler isimli kitapla-
rı da, özellikle çocuklara ve gençlere tavsiye 
edebileceğimiz, okuması rahat, üslûbu akıcı 
olan eserlerdir. 

Bunun yanında Münir Muhammed Gad-
ban’ın Nebevî Hareket Metodu, Zeynel Abidin 
Rahnuma’nın Fahriâlem, Ahmet Önkal’ın 
Hz. Peygamber’in Davet Metodu, Abdulfet-
tah Ebu Gudde’nin Bir Eğitimci Olarak Hz. 
Muhammed, Zekâi Konrapa’nın Peygambe-
rimiz, İbrahim Sarıçam’ın Hz. Peygamber ve 
Evrensel Mesajı, Celaleddin Vatandaş’ın Hz. 
Muhammed’in Hayatı ve İslam Daveti adını 
zikredebileceğimiz siyerlerden bazıları. Yine 
meraklısı için Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadet’te 
İslam isimli ansiklopedik eser önemli bir 
kaynak teşkil etmektedir.

***

Hz. Peygamber’in davet usulü, hicret strate-
jisi, eğitim metodu, savaş paradigması, ehl-i 
kitap ile ilişkileri, diplomatik münasebetle-
ri, veda hutbesi, Sadr-ı İslam’ın kronolojisi, 
siyer atlası gibi konularda da yazılmış müs-
takil eserlerden faydalanmak mümkün.

Her zaman diliminde yeni siyer kitapları-
nın yazılmış olması, üzerinde durulması 
gereken önemli bir husustur. Denebilir ki, 
her yeni siyer, Kur’an ve ilk bilgi kaynakları 
esas alınarak Hz. Peygamber’in hayatının ve 
kişiliğinin yapılmış farklı bir resmidir. Siyer 
sadece Hz. Peygamber’in portresi değil, aynı 
zamanda Kur’an mesajının insanî pratiğidir. 
Dahası Kur’an’ın ilk muhatabı ve ilk tebliğci-
si olması sebebiyle Hz. Peygamber’in siyeri, 
Kur’an’daki birçok ayeti daha iyi anlamamız 
hususunda önemli bir kaynaktır. 

Siyer okumaktan maksat malzemeyi çoğalt-
mak değil, mesaja ve modele muttali olmak 
olmalıdır. Ama Kur’an hariç her eserin eksik-
likler barındırabileceği de unutulmamalıdır.

Muhakkak ki, onu anlatmakla birbirini 
tamamlayan ve güzelleşen daha nice kitap 
var. 
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Ş İ İ R

TABLOLAR
Ahmet MATAR

I.  Başkası şairdir, beyitler nazmeder
 Fakat ben... vatanlar nazmederim
 Yanında şiirler taşır başkası
 Ben insan taşıyan bir şiirim:
 Anlamı çektiği sıkıntılar kadar derin
 Bütün şairlerin bir şiir şeytanı vardır
 Tek başıma benim... yirmi şeytanım var!

II.  Kartal döndü, döndü
   sonra geri geri gitti
 (Bana buğday mı verildi?
 Yeryüzünün böcekleri gibi miyim?
 Hür olmalıyım) dedi.
 Allah ona dedi ki: O halde sen,
 Başka bir yaratık olacaksın!
 Kayalar gibi kuvvetin
 Kartallar gibi izzetin
 Çiçekler gibi rikkatin
 İnsanlar gibi suretin olsun!
 (Kün) Ol!
 Asil kartal kanatlarını yumdu
 bir de uyandı ki
 şair olmuş!

III.  Vatandaş, hürriyet dilenme
 Dilenme hürriyeti!
 Onu yaşa...
 Anlarsa yöneticiler ne âlâ
 Yoksa?..
 İknaa çalış yumuşak bir dille
 Ona denizleri içmesini söyle
 ve yerkürenin yarısını yutmasını...

 Hürriyet onun buluşu değil
 Değil babasının malı da
 ki katsın mallarına
 dilerse mahrum bıraksın seni
 alıp götürsün yanında
 dilerse bağışlasın
 hediye etsin sana

 Ona de ki: Ben hür doğdum
 De ki ona: Ben hürriyetin ta kendisiyim
 İnanmazsa, şahit isterse
 Şahit getir
 Bu davada şahidin
 Silah olmak gerektir.

Türkçe söyleyiş
Fatih OKUMUŞ

Türkçe söyleyenin notu: Özellikle baskıcı Arap rejimlerini eleştiren hiciv tarzı şiirleriyle ünlü çağ-

daş Arap şairi Ahmed MATAR’ın Tablolar-5 adlı şiir kitabı hakkında Londra’da yayınlanan el-Âlem 

dergisinde bir tanıtım yazısı çıkmıştı. Şiirlerin tamamı değil, el-Âlem’de yer alan alıntılar esas alına-

rak Türkçe yeniden söylenmiştir: Sayı: 523, s.50-51.

FATİH
OKUMUŞ

Ahmed MATAR: 
TABLOLAR
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