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GARANİK RİSALESİ

-Metin ve Tercüme-

Mustafa Özer
Giriş

İslam tarihinde,

Kur' an-ı Kerim' in nüzulü sürecindeki tartışmalı
konulardan biri, "Garanik" diye bilinen hadisedir. 1 Batılı araştırmacıların,
Kur' an-1 Kerim' in kaynağı konusunda yönelttikleri eleştirilerden biri de bu
rivayetle ilgilidir. 2 Bu olay, tefsir, siyer ve tarih kitaplarında yer almaktadır. 3
Biz, bu çalışmada, tespit edilebilen tek yazma eser olan Hüseyin elHüseyıll'nin Risate fi şerhi tilke'l-ğaraniki'l-'uHi adlı eserini araştırmacıların
istifadesine sunmaya çalışacağız.
Eser

•

Yard. Doç. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi, İHHıiyat Fakültesi, Tefsir Anabilim Dalı .
Garanik terimi, Peygaınberimizin (s.a.v.) müşriklerin gönlünü İslam'a ısındırmayı arzu
ettiği bir sırada, şeytanın telkiniyle vahiylere Allah .<kelarru olmayan bazı sözler
karıştırdığını ve daha sonra Cebrail'in uyansıyla bundan vazgeçtiğini iddia eden
rivayetler münasebetiyle kullanılmış ve daha çok Necm/53 19-20 ile Hacc/22 52-54
ayetlerinin inişlerine ilşkin tartışmalara konu olmuştur. Bu konuda ayrıntı bilgi için
bkz.: Cerrahoğlu, İsmail, Gaı·anlk, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul
1996, XIII, 361 vd.

2

Bu konuda örnek olarak bkz.:

3

Bu konuda, son yüzyılda, kimi müstakil çalışinalar yapılıruş olup bazılan şunlardır:
Aksekili Alımed Hamdi, Hatemii'l-Enbiyii Hakianda En Çirkin Bir İsnadın Reddiyesi,
İstanbul 1338, (Bu eserin, ilki aynı adla, İslt1m'i Araştımıalar, Ankara 1992, C.: VI, Sa.:
2, s.: 125-141; C.: VI, Sa.: 3, s.: 199-207, M. Hayri Kırbaşoğlu; diğeri, 'Gaı·anik
Efsanesi' adıyla, İstanbul ts., Ertuğrul Özalp tarafından olmak üzere, iki sadeleştirilmesi
yapılmıştır.); Nasırudd!n el-Elbanl, Nasbii'l-Meciinfkfl Nefsi Kıssati'l-Gariinfk, Dımaşk
1949; Cerrahoğlu, İsmail, Garanfk Meselesiniiı İstismarcıları, Ankara Üniversitesi,
ilahiyat Fakültesi Dergisi, Ankara 1981, Sayı: XXIV, s.: 71-80; Hizınetli, Sabri, Gart1n'ik
Meselesi Ozerine, İslaınl Araştırmalar, Ankara 1989, III, 2, s.: 48-58; Şimşek. M. Sait,
Şeytan Ayetlerine Dayanak Teşkil Eden Gm·anik Rivayetinin Tarihi Değeri, Bilgi ve
Hikmet, İstanbul 1993, sa.: 2, s.: 147-162. Ayrıca, Ankara Üniversitesi, S.B.E.de, İdris
Şengül yönetiminde, Mehmet Pehlivan tarafından 'Gw·anik Meselesi' adıyla, Ankara
2000, bir yüksek lisans tezi yapılmıştır. (http://www.yok.gov.tr:3080/YokTezSrv)

Cenahoğlu, a.g.nı..
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Söz konusu risale, Süleymaniye Kütüphanesi, Bağdatlı Vehbi Efendi
Bölümu'nde, 2019 demirbaş nurnarada kayıtlı bulunmaktadır. (1/b) (20/a)
sayfaları arasında yer almaktadır. Her sayfada dokuz satır olup, her satırda,
ortalama, sekiz kelime bulunmaktadır. Yazma, müellif nüshasıdır.
Mecmuamn dış kapağında "resail selase bi-kalemi müellifih"4 şeklinde bir
not vardır. Eserin ferağ kaydı bulunmamaktadır.
Yazar
Yaptığıiİllz

araştırmalarda,

Hüseyin el-Hüseyni"nin hayatıyla ilgili
Aşağıdaki eserlerinden, yazarın hicr! 1255'te

herhangi bir bilgiye ulaşamadık
ber-hayat olduğu anlaşılmaktadır.
Eserleri
Yazarın

söz konusu eseri dışında,

şu

eserleri bulunmaktadır:

1- Nazmü'l-'Avamil, Sül. Küt. Hacı Mahmud Efendi, demirbaş no.:
6010, varak no.: 4. Adından anlaşılacağı üzere, avamili manzum olarak
anlatmakta olup tek nüshadır. Türkçe olan eserin bitiş tarihi, 1250'dir.
Müellif kaydında şöyle bir ifade yer almaktadır: "ketebehı1 n§.zımühü esseyyid hüseyn el-hüseyn1."5
2- Murabbe'atü'l-Usıll, Sül. Küt. Bağdaili Vehbi Efendi, Demirbaş no.:
2019, varak no.: 23-56. Eserin sonunda şöyle bir ifade yer almaktadır:
"ketebehı1 müellifühı1 ekallü'l-mühacir!n el-hüseyn el-hüseylli, taliben lidü'ru'n-nazır1n."6 Ferağ kaydı ise, 1255'dir. Müellif ismi bulunmayan başka
bir nüsha ise, yine ayın bölümde, 818 demirbaş no.'da, 2+56 varak olarak
bulunmaktadır. Her iki nüshada da, iki sayfalık bir fihrist vardır.
3- Gül ü Hayat, Sül. Küt. Bağdaili Vehbi Efendi, Demirbaş no.: 2019,
varak no.: 60-75. Müellif ismi bulunmayan bir diğer nüsha ise, yine ayın
bölümde, 1734 demirbaş no.'da, 10 varak olarak yer almaktadır. Her iki
nüshamn başındaki "dı'bace-i risale-i gül hayal der beyan-ı te'vflat-ı

4

"Yaz.iırının kaleminden üç risale."

5

"Bunu, eserin nazıım olan seyyid hüseyn el-hüseyn! yaZIIllştır."

6

"Bunu, buna bakıp okuyanların duasını umarak, muhacirlerin en düşkünü olan müellifi,
Hüseyn el-Hüseyn! yazmıştır."
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müteşabihat-ı

kur'an-ı

zf-şan."

notundan, eserin, Kur'an-ı Kerim'in
müteşabih ayetleri hakkında olduğu anlaşılmaktadır. Eser, Türkçe' dir. Her iki
nüshada da ferağ kaydı bulunmayıp, sadece "Mza ma seneha fi' hatırf fi
leyletin mubareketin min şehri zi'l-hicceti'l-haram." 8 ifadesi bulunmaktadır.
7

Yöntem

Risaleyi yayma hazırlarken şöyle bir metot izledik:
1-

Yazınada

geçen ayetlerin yerlerini belirledik Ayetleri boldolarak ve
ayet işareti içinde verdik.
2- Hadislerin tahricini

yaptık.

3- Gerekli ve uygun gördüğümüz yerlerde metni, paragraflara böldük
4- Varak başlarını, küme işareti içinde, {'-:l/2} şeklinde gösterdik.
5- Dil ve üslup bakurundan bazı yerlerde, bazen kaynaklara baş vurarak
bazen de kendimizden, düzeltmelerde bulunduk.

Kaynaklar
Hüseyn el-Hüseyru'nin yayma hazırladığııruz bu eserinde şu kitaplardan
yararlandığı görülmektedir:
1- Kadf Iyaz'm (ö. 54411149)

eş-Şifa! sı

.

2- Fahreddin er-Raz!'nin (ö. 606/1209) et-Tejsfru'l-Kebfr'i
.

3- Ibnü'l-Esfr el-Cezerf'nin (ö. 606/1210) Cami'u'L-'Usül'ü
4- Kadf Beydavf'nin (ö. 68511286) Envaru't-Tenzfl'i.

TERCUME
İnna fetehna'run Fatih'ine hamd ederek

bulduk gökyüzünün sırlarını
7

"Yüce Kur' an' ın
girişi dir."

8

"İşte bu, Zilhicce ayının mübarek bir gecesinde aklıma gelenlerdir."

müteşabih

ayetlerinin

izahı hakkında
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Geceleyin kulunu yürüten ne yücedir
geceler boyu hep bunu istedik
"Araları

iki yay

aralığı

kadar,

belki de daha yakın oldu" sözünün sırrındadır cem'in sırrı
Cem'in farkım, O'na feda olana bildirrnek için
bizden curnhurun söylediği

şey

üzerine

Yetindik İranlı bir şairin bir beytiyle
bu konuda

kapsamlı

ve açıklayıcı

İnkarı, puta taprna ile bir tut,

fakat, ikisi
Putların dışında,

arasında

gördü

küçük bir fark olduğunu unutma

kapı eşiğinde

her şeyi,

öyleyse nasıl övülsün onlar
Günahkar kul Hüseyin, bir söz söyler
bize ulaşan kimsenin içtiği
Uzun zaman,

apaçık

sultana dua ettim

tam bir duayla
Onun dostlarına binlerce selarn olsun bizden
aranuzda olduğu sürece bizi
156

rahatlattı

GARANİK RİSAIESİ

Peygamber'in (s.a.v.), müşriklerin hazır bulunduğu bir mecliste, ve'nNecm iza heva'mn başından9 e-fe-raeytümü'l-late ve'l-uzza ve menate'ssaiisete'l-uhra'ya10 kadar okuyup sonra durduğu, mürsel bir haber olarak
gelmiştir. O mecliste, umulmadık bir anda, meçhul birinden şöyle bir söz
ortaya çıktı: "Bunlar yüce kuşlardır, onların şefaatleri elbette umulur." Yani,
bu üç putun her biri; ki, bunlar, Hit, menat ve uzzadır, yüce bir puttur. Onun
şefaati, ona ibadet edenedir. Müşrikler, bu zahiri övgüden dolayı bağrıştılar.
Mübarek surenin sonunda, Müslümaniafla beraber secde ettiler.
Bu, doğruluk, kabul ve hidayetten yoksun uyduruk. asılsız bir sözden
başka nedir ki! Fakat sonuna şöyle bir şey takdir edilebilir: "Keşke cehenneme
odun olarak atılsaydılar!" Çünkü putlar ve onlara tapınanlar hakkında şu
ayetler inn1iştir: "Siz ve Allah'tan başka taptıklarınız, cehennemin yakıtısınız.
Oraya gireceksiniz. Eğer bunlar tanrı olsaydı, oraya girmezlerdi. Hepsi orada
temelli kalacaklardır. " 11 Şüphe yok ki, bu, kelamf mezheb yöntemine, hulfi
kıyasın 12 genel kanununa göre, sübut ve delalet bakımından, kesin bir delildir.
Kimine. göre kimileri, İsa ve benzerleri gibi, selam olsun onlara, Allah
Teala'nın "Yaptıklarına karşılık katımızdan kendileri için iyi şeyler yazılmış
olanlar, işte onlar, cehemıemden uzak tutulacaklardır." 13 ayetiyle bundan
tahsis edilmiş olsa bile, onlar, kelamcıların ve mezhepler tarihi alimleriilin
görüş
birliğine
göre, kıyamet gününde, . yücelerin en yücesine
yükseltileceklerdir. Ya da edebi bir yorum, geniş bir ima il~. kısaltınaksızın,
atlamaksızın, faydasız olmaksızın, te'vil edilir. Çünkü bu, bütün peygamber,
veli ve rası11e, selam olsun onların hepsine, inenlere aykırı ve zıttır. Allah'ın
ayetlerinden biri de şudur: "Allah'ı bırakıp da, size hiçbir yarar ve zarar

9

Necın/53, 1. "B atmakta olan yıldıza and olsun."

10

Necın/53, 19-20. "Uit. Uzza ve bundan başka üçüncüleri Menat hakkında bir şey söyler

•

misiniz?"
11

Enbiya/21, 98-99.

12

Hulfi kıyas: "İspatı istenen önermenin karşıt halinin imkansızlığını göstererek, ispat
edilmesi istenenin doğruluğuna lıükmetınektir." Bkz.: Emiroğlu, İbrahim, Klasik
Mantığa Giriş, Ankara 2004, s. 174-176.

13

Enbiya/21, 100.
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olsun, size de, Allah'ı bırakıp
tapuklarımza da! Düşünmeyecek misiniz?"
Burada, zorunlu olarak,
bütünelli bir biçimde, onların her birinin şefaatinin imkansızlığına işaret
vardır. Bu (tümel hüküm), kendisi hakkında, eectel tarzında değil de, adalet ve
insaf ölçüleri içinde yapılan bir tartışma ve görüş ayrılığınm karşıt olduğu
tikel olumlu bir hükümle çelişir. Hayal ve kuruntudan uzak olan biyografi ·
bilginleri arasmda meydana gelen görüş ayrılıkiarına yol açmıştır. O kadar ki,
isnad il~nden bir çok kişi ve ehl-i sünnetten büyük bir topluluk, bu sözün
uydurma bir söz olduğunu, kesinlikle aslımn olmadığı görüşünü
beniınsemişlerdir. Çok az bir grup da, bunu sahih olduğunu, kabul edilebilir
ve güzel bir biçimde te'vil edilmesi gerektiğini söylemişlerdir. Bundan dolayı,
konuya, te'vilin ilkelerini gösteren bir girişle başladık. Bu güzel yol gösterici
girişten sonra, bir sonuç ile konuyu bağladık Bu konuda üç şeyin bilinmesi
zorunludur: Olayın meydana gelişi, kaynağı ve kimden meydana geldiği.
veremeyecek

şeyler

mi

tapıyorsunuz? Yazıklar

14

Birincisine, bu sözün ne üzerine meydana geldiği konusundaki görüşlere
gelince, bu şunların dışında bir şey olamaz: Bilerek, unutarak, hata ile; övgü,
ta'riz, alay amacıyla; vahy, ilham, vesvese ve ictihad yoluyla.
ikincisine, yani bu sözün meydana geldiği meclise gelince, bu da ya
Peygamber'in (s.a.v.) ya da başka birinin meclisinden başka bir şey olamaz.
Üçüncüsüne, yani bu sözü söyleyene gelince, bu da şu yedi gruptan
başka biri olamaz: zındık, müşrik, şeytan, mü'min, cin, melek ve peygamber.
Şurası açıktır ki, hangi durumda olursa olsun, ister bilerek veya unutarak ya
da vesvese veyahut hata şeklinde olsun, ister taklit veya ictihad yoluyla olsun,
ister övgü veya ta'riz ya da alay yoluyla olsun, isterse Peygamber'in (s.a.v.)
ya da başka birinin meclisinde olsun, bunun melek veya Peygamber' den
başkasından sactır olmasına itiraz yoktıır.Melek veya Peygamber, her ikisine de selam olsun, olma konusuna
gelince, bu ancak, peygamberlerin efendisi İbrahim'den sactır olan Allah'ın
"Bu, benim Rabbimdir." 15 ayetinde olduğu gibi te'villerden birine göre, tefrf',
ta'riz, soru ya da alay şeklinde caiz olabilir. Allah'ın bir diğer ayeti de şu

14

Enbiya/21, 66-67.

15

En' am/6, 76.
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şekildedir: "hayır, onu, bu büyükleri yaptı." 16 Rey ve ictihad ehline gizli
değildir ki, "Bunlar yüce kuşlardır, onların şefaatleri elbette beklenmektedir."
sözü, bir görüşe göre, "Ult, Uz;z;a · ve bundan başka üçüncüleri Menat
17
hakkında bir şey söyler misiniz?"
ayetinin sonuna bağlanırsa, sağlıklı bir
takdir olabilir. Bunu dinleyen, bunun O'ndan olduğunu, meleğin puta
tapıcılara ta'riz olsun diye indirdiği bir Kur'an olduğunu, gizli bir hikmetten,
uygun bir masıahattan dolayı tilavetinin nesh edilmiş olduğunu sanabilir. Yok
eğer, dinieyenin bunun Kur'an'dan olmadığını sanacak şekilde (ayetten ve
sureden) a}n olarak düşünülürse, o zaman bu Peygamber'in sözüdür, alay ve
istihza olarak varid olmuştur. Başka bir ihtimal daha vardır. O da puta
tapıcılarından sactır olan övgülerden meşhur bir övgü olmasıdır. Sonra bu, din
mensupları arasında, alay tarzında yaygın hale gelen bir deyiş olmuştur. Allah
Teala'nın müşrikleri, içinde bulundukları cehalet, aptallık ve aşırılıkta sürekli
olmalarını onlarla kendilerinin bu sözleriyle alay ederek yermek için "Lat
hakkında bir şey söyler misiniz?" ayeti inince, eğer bu Kur' an' dan ise, sonra
tilaveti nesh edilmiştir. Çünkü o, belagat ve i'caz derecesine ulaşma11llştı. Aklı
yetersiz olanlar için, bunun gerçekliği konusunda, kuruntular meydana
gelmesin diye, bu böyle oldu. Veya bu, tevatür derecesine ulaşmadığından,
Kur' an' dan çıkllllş oldu. Bu, güzel bir nakildir.

Bil ki, araştırıcı olan müfessir bilginler, bunun
delaleti konusunda görüş ayrılığına düşmüşlerdir.
Meşhur

lafızları, isnadı

ve

rivayet, "Bunlar yüce kuşlardır, onların şefaatleri elbette
umulmaktadır." şeklindedir. "tilke-bu/nlar", işaret zamirierinden biri olup
13
sonrası, Allah Teala'nın "Sizin tanrılarınızı dile dalayan bu ""mu?" ayetinde
ve 'Bu melun böyle yaptı' sözünde olduğu gibi, tahkir/aşağılama içindir.
'Gararıfk', (her ikisinde ğayn harfinin esreve nun harfinin üstün okunmasıyla)
ğırnavk veya ğırnayk; ya da (ötre ile) ğurnı1k'un çoğuludur. Taze, körpe genç
anlannndadır. Ayrıca, hepsinde ğayn harfinin üstün okunmasıyla, ğarfinfk,
ğaranik.ve ğaranika biçiminde de çağulu yapılır.

16

Enbiya/21, 63.

17

Necm/53, 19-20.

18

Enbiya/21, 36.
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isnada gelince, araştırıcı bilgimere göre, bu, reddedilmesi gereken bir
husustur. Yani, müfessirlerden bir grup, bu ayet, Allah Teala'nın "Senden
önce hiç bir nebi ve rasul göndermedik ki, okuduğu zaman, . şeytan onun
okumas~nı karıştırmamış olsun. Sonra Allah şeytanın karıştırdığını kaldırıp,
ayetlerini sağlamlaştırnuştır. Allah bilendir, hikmet sahibidir. Kalplerinde
hastalık olaruar ve kalpleri kaskatı olanlar için bir sınav olsun diye, (bunu
böyle yaptık.) Zalimler şüphesiz derin bir ayrılık içindedirler. Kendilerine ilim
verilen1er, onun Rablerinden bir hak/gerçek olduğunu bilsin1er, O'na iman
etsin1er ve gönüllerini O'na bağlasın1ar, diye. Allah, kesinlikle, iman ederneri
dosdoğru yola ulaştırır." 19 sözü, Peygamber'in (a.s.), yanlışlıkla ağzından
ğaranik sözünün çıkmasına kederletınlesi neticesinde inıniştir, demekteyseler
de, ehl-i sünnet ve'l-cemaatin ileri gelen1erilbüyükleri, bu sözü reddetinişler ve
'Bu rivayet, batıldır, uydurmadır.' demişlerdir. Buna da Kur'an, sünnet ve
akıldan delil getirmişlerdir.
Kur' an' dan deliller şun1ardır: "Eğer, bize rağmen ona bazı sözler katımş
20
olsaydı, biz onu kuvvetle yakalardık, sonra onun şahdamarını koparırdık",
Onu kendiliğimden değiştiremem. Ben ancak bana vahy olunana uyarım.", 21
"0, kendiliğinden konuşmaz. Onun konuşması, ancak, bildirilen bir vahy
iledir."22 Eğer Peygamber (a.s.) bu ayetin hemen ardından 'Bun1ar yüce
kuşlardir' ifadesini okumuş olsaydı, bütün bun1arda Allah'ın yalancılığı
ortaya çıknuş olurdu. Bunu da, hiçbir Müslüman söylemez.
Sünnetten deliller de şun1ardır: Muhammed b. Huzeyme'ye (ö.
311/923), bu kıssa sorulunca, şöyle demiştir: "Bu, zındıkların bir
uydurmasıdır." Bu konuda bir kitap yazmıştır. İmam Ebu Bekr Aluned b. elHuseyn el-Beyhakf (ö. 548/1066), şöyle demiştir: "Bu kıssa, nakil yönünden
sabit değildir.
Ve bu kıssanın _ravileri,
mat'ı1ndurlar/ayıplanıp
23
eleştirilmişlerdir." Ayrıca Buhar!, (ö. 256/870) Sa/ıf.h'inde, Peygamber'in
(a.s.) Neem suresini okuduğunu, orada Müslümarnarın ve müşriklerin,
19

Hac/22, 52-55.

10

Hakka/69, 44-46.

21

Yunus/lO, 15.

22

Necm/53, 3-4.

23

El-B~hart, Muhammed b. İsmail, el-Cami'u 's-Sa/ıih, İstanbul 1992, VI. 52, Tefsir 53/4.
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insanların

ve cinlerin secde ettiklerini rivayet etmektedir. Ancak orada ğaranik
ifadesi yoktur. Bu hadis bir çok yoldan rivayet edilmiştir. 24 Ancak kesinlikle
ğaranik sözü yoktur.
Aklın

gösterdiği

delile gelince, İmam Nesefı, Teysir'inde şöyle
demektedir: Sahih ve makbul olan görüş, Peygamber'in (a.s.) böyJe bir şeyi
söylemediğidir.

Onun (a.s.) bunu

söylediğini

farz etsek bile, bu,

şu

üç

şeyin dışında

bir

şey değildir:·

Ya bu, onun dilinden kendi ihtiyarıyla olmuştur. Bu caiz değildir, çünkü
inkardır. Oysa o (a.s.), imana davet etmek, inkardan uzak tutmak, putlara
karşı çıkmak için gelmiştir. Nasıl, kendi ihtiyarıyla onları övebilir,
yüceltebilir!
Ya da şeytan bunu onun dilinden, kendisini bundan alıkoyamayacak
derecede, zorlayarak sadır ettirmiştir. Bu da caiz değildir. Çünkü şeytan, bu
konuda, şu ayetlerin delaletiyle "Kullarım üzerinde senin bir nüfuzun
olamaz.", 25 "Aslında sizi zorlayacak gücüm yoktu, sadece sizi çağırdım.", 26
onun dışındakilere güç yetiremezken, onun (a.s.) hakkında nasıl güç
yetirebilecektir!
Veyahut bu Peygamber' in dilinden, herhangi bir kasıt olmaksızın,
unutkanlık ve gaflet sonucu çıkmış olabilir. Bu da kabul edilemez niteliktedir.
Çünkü Peygamber (a.s.) yaratıll11lşların en akıllısı ve bilgilisidir. Böyle bir
gaflet, onun hakkında, özellikle vahyin tebliği esnasında, nasıl olabilir! Eğer
bu caiz olursa, bütün hüküm ve kanunlarda yanlış ve hata ihtimali ortaya
çıkmasından dolayı, sözüne dayanma ve oİıa güvenme ortadan kalkar.
Bütün bu görüşlerin batıliyanlış olduğu anlaşıldıktan soma, geriye
yalmzca tek bir ihtimal kalmaktadır. O da O'nun (a.s.) "ve bundan başka
üçüncüleri Menat"27 ayetine gelince, durup sustuğu, orada hazır bulunaıı
24

Bu rivayetler için bkz.: Kadi Iyaz, Ebu'l-Fadl Iyaz b. Musa, eş-Şifa bi-Ta'rfji Hukliki'lMııstafa. (Tah.: Huseyn Abdullıamid). Beyı·fit ts.. II, 132; el-Elbani. Muhammed
Nasıruddin, Nasbii'l-Mecanfk li-Nefsi Kıssati'l-Garanfk, Dımaşk 1949.

25

Hıcr/15, 42.

"6

-

Ibrahirn/14, 22.

27

Necm /53, 20.

.
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şeytanın

Peygamber'in (a.s.) Kur'an okumasının hemen ardından bu
kelimeleri söylemiş olmasıdır. Kimilerine göre, bu kelimeleri söyleyen
Peygamber'in (a.s.) kendisidir. O zaman bu, peygamber'in (a.s.) okumasına
bir müdahale olmaktadır. O, Dfuu'n-Nedve'de Peygamber'e (a.s.) tuzak
hazırlamak amacıyla istişare eden müşriklere, Necdli bir ihtiyar kılığında
görünmüş, kimisinin görüşünü doğru kimisiniilkini yanlış göstermiştir. (İşte
buna benzer biçimde), o şeytan, vahy esnasında konuşmuş olmaktadır. Yine
onun Uhud savaşında, "Bakın! Muhammed öldürüldü!", Bedr savaşında da
"Bugün insanlardan sizi yenecek kimse yoktur, ve şüphesiz ben, sizin
28
yardımcınızım. " şeklinde bağırdığı ifade edilmektedir.
Bu ihtimal, alken ve şer'an imkansız değildir, Allah'tan kulları bir
imtihan ve sınav olabilir. Ancak bu, vahyin tebliğ edilmesi ve peygamberlik
görevinin yerine getirilmesi dışındaki bir halde caiz olabilir. Eğer biz bunu
caiz görürsek, onun şeriatından eman kalkar, Allah Teala'dan bize tebliğ
ettiği h~r konuda şeytanın müdahalesi söz konusu olabilir. Anlattıklarımızdan,
bu kıssanın uydurma olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır.
Bu konuda söylenebilecek olan şu ki, bir grup müfessir bunu
zikretmişlerdir.
Ancak bunu sayısal olarak tevatür derecesine
çıkaramamışlardır. Haber-i vahid de, akli kanıtlara, mütevatir nakillere
muhalefet edemez. Çünkü Kur' an' a açıkça karşı olan ve her iki durumda da
te'vili mümkün olmayan her hadis, yalan olduğu kesin olan uydurma bir
hadistir. Çünkü Peygamber'den (s.a.v.) Kur'an'a muhalif olan bir şey sactır
olmaz. Aklın, yalan üzerinde görüş birliğinde olmalarını uygun görmediği bir
topluluktan sactır olduğu gibi, yakinen doğru olan, her hadis mütevatirdir.
Doğru ve yalan olma ihtimali bulunup, Kur' an' a muhalif olmayan her hadis,
merfudur, isnadı ve delaleti göz önüne alıngrak, onunla amel etmek caizdir.
Canıi'u'l-Usul'de29 şöyle denmektedir: "Bil ki, hadiste asıl olan,
isnaddır. Yalnız
Süfyan-ı

silahıdır.

ona itimat edilir, hadisin sahihliği ve zayıflığı onurıla bilinir.
Sevri (ö. 161/778) şöyle demiştir: Hadiste isnad, müslümanın
Eğer onun silahı olmazsa, ne ile savaşacaktır? Yezid b. Züray' (ö.

28

Enfal/8, 48.

29

İbnü'l-Es!r el-Cezed, Ebu Seadat Mübarek b. Muhammed, Cami'u'l-Usfil, (İşraf: eş
Şeyh Abdülmec!d Selim, Talık"ık: Muhammed b. Hamid el-Kıfsl), Beyri'ıt ts., I, 59.
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1821798) da şöyle demiştir: Her dinin koruyucusu vardır. Bu dinin
koruyucusu da, isnaddır. Ahmed b. Hanbel (r.a.) (ö. 241/855) ise, şöyle
demektedir: Peygamber'den (s.a.v.) helal ve haram, kanun ve hüküm
konusunda bir şey rivayet ettiğimizde, isnadlara fazlaca önem verirdik Ondan
.amellerin fazileti hakkında gelen, ne bir hüküm koyan, ne de bir hüküm
kaldıran konularda, isnadlarda ise, esnek davranırdık Eğer isnadlar
olmasaydı, dileyen dilediğini söylerdi."
Bunun delaletine gelince, bu zannidir, layarnete kadar, göz onune
alınmaktan ve itikadi hükümlerde inanılınaktan uzaktır. Çünkü ğaranik,
sözlük anianunda kullanılırsa, ortak anlamlılarda olduğu gibi, körpe gençler,
denizlerde bulunan uzun boylu kuşlar vb. anlamlar muhtemel olur. Yok eğer
sözlük anlamının dışında kullanılırsa, yine, iman ve nifak bakınundan
mütekellimlerin ihtilafına göre, melekler, putlar vb. bir çok anlam muhtemel
olabilir. Nasıl takdir edilirse edilsin, hep şüphe ve zan vardır. Eğer bu,
Müslüman birinin sözü kabul edilirse, aynı şekilde, Allah Teala'nın "Allah
sizi saptırmak istiyor"30 (aslında 'saptırmamak' demektir) ayetinde olduğu
gibi, bir isbatı/olumlu bir anlamı ifade edip, bir nefyi/olumsuz anlamı
kastetmek gibi çeşitli anlamlar imkan dahilinde olabilir. Bazen de, "De ki:
Gelin, Rabbinizin size haram kıldığı şeyi okuyayım: Kendisine hiçbir şeyi
ortak tutmamak"31 (aslında 'ortak tutmak' demektir) ayetinde olduğu gibi,
nefyi/olumsuz anlamı ifade edip isbatı/oluinıu anlamı kastedebilir. "men", "efe-raeytümü'l-Iate" ayetindeki heınze karinesiyle, istifham!soru edatıdır.
Sorudan önce cevabın açıklanması sırasında geçtiği üzere "min",
ta 'rfz/azarlama ve takrf'/sert üslupla kınama içindir.
Söz konusu sözü söyleyenin imanı, hakiki anlamı, yani söz konusu üç
putu övmeyi kastettiğini engelleyen bir hal olduğunda, "Lat, Menat ve bundan
başka üçüncüleri olan Menat' ın ne olduğunu söyler misiniz? Demek erkekler
sizin, dişiler Allah'ın mı?" ayetlerinin siyak ve sibakı, İmam Razi'nin (ö.
606/1209) söylediklerinin gösterdiği gibi, ya: ta 'rfz, ya mahzı1f istifham ya da
mukadder bir nefy ile, bunların yerildiğinin tercih edilmesine delalet eden bir

30

Nisa/4, 17 6.

31

En'am/6, 151.
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karinedir. Razi, et-Tefsfru'l-Kebfr'inde32 şöyle demektedir: Bunlar, inkar
yoluyla istifham ve isbatı/olumlu anlamı söyleyip, netyilolumsuz anlal111
kastetme, iki üsluptur. Bunlara şöyle karşı çıkılır: O, bu te'vile göre caiz
olursa, bu te'vilden dolayı, niçin küfür/inkar sözünün, Kur'an'ın bütününden
olarak veya namazda, açıkça söylemnesi caiz olmasın? Ancak. dinde asıl olan,
onlar hakkında böyle bir şeyin caiz olmamasıdır. Çünkü Allah, onları bir delil
olarak gönderdi, onları peygamberlik için seçti. Onların kınanması,
ayıplanması
caiz değildir.
Kınanma
gibi bir
şey,
Allah'ın,
kendisinilpeygamberi kabalık. kinaye ve şiir gibi uzak tuttuğu şeylerden daha
büyük bir olaydır.
Yürürlükte olan kanunlardan biri şudur ki, insandan ortaya çıkan arz,
talep ve temenni gibi şeyler, şu altı sebebin dışında değildir: taklit, vesvese,
görüş, rüya, ilham ve vahy. Sonra, vahyden ortaya çıkan her şey, onun
kastettiği sağlam bir hikmet, güzel bir işarettir. Yok. onun dışında başka bir
şeyden ortaya çıkınışsa, vahy ile de uyumluysa, aynı şekilde, bunun kastettiği
sağlam bir hikmet, güzel bir işarettir. Aksi takdirde, te'vile uygun değilse,
ortaya çıkışı, taklit, vesvese, re'y yani ictihad, rüya ve ilham, hangisinden
olursa olsun, salt hatadır. Yine yürürlükteki kanunlardandır ki, olumlu anlal111
ifade eden her delil, olumsuz anlamı ifade eden delille çatıştığında, olumlu
olan tercih edilir. Nebi olsun, veli olsun, her halife, Allah'ın yönetime,
siyasete, nefsleri terbiye etmede, kanunları uygulamada halife kıldığı
kimselerdir. İmam Cafer Sadık (ö. 1481765) (r.a.) şöyle demiştir: "Kur' an' m
dört mertebesi vardır: ibare, işaret, hakikatler, incelikler: avanı/sıradan
insanlar için, havasinitelikli insanlar için, veliler için ve peygamber için."
Usul ilkelerindendir: Bazı durumlarda batın ehline muhalif olarak, açık
kı yasa (kıyas-ı celi) muarız olan gizli kıy!isla da (kı yas-ı hafi) .olsa, zamret ve
. tedbirlilik ile örtüşen her te'vil, ictihadda tercih edilen istihsandır. Bundan
dolayı, hal elilinin tefsirlerinde ihmal edilenler, söz ehlinin tefsirlerinde
öncelikle ele alınırlar. Çünkü hal ehlinin tersine, müctehidler, şöyle
demişlerdir: Hal ile ameVdavranış, söz ile amelin altındadır. Onlar, yani hal
ehli, hal dili, söz dilinden daha iyi ifade etmektedir, demektedirler. İşin özünü
Allah daha iyi bilir.

32

er-Razi, Fahredd1n, et-Tejsfrıı'l-Kebfr,Tahran ts., XXITI, 53.
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Söz konusu olan kanunlara boyun eğen tercihlerden biri de müfessirlerin
çoğunun ve Şifa yazarının33 söylediği şu konudur: Ona, yani Kadı Ebu Bekr' e
ve onun dışındaki araştırıcı bilginiere göre, bunun te' vili konusunda şöyle bir
tercih ve görüş ortaya çıkmaktadır: Sağlam ravilerin naklettiği üzere,
Peygamber (a.s.), Rabbinin, azze ve celle, kendisine enırettiği biçimde
Kur'an'ı tertilen okuyor, okuduğu ayetleri de açıklıyordu. Şeytanın bu anları
gözetlemesi, bu kelimelerden boş kalan yerlere Peygamber'in (s.a. v.) sesini
taklit ederek bazı şeyler sakuşturması mümkündür. Öyle ki kafirlerden ona
yaklaşıp dinleyenler, bunu Peygamber'in (a.s.) sözü sanarak yaymışlardır.
Bu, Müslümanlar arasında, daha önce Allah'ın indirdiği şekilde surenin
ezberlenmesinin değerini, Peygamber'in (a.s.) kendisinden (her zan1an)
müşahede edildiği gibi, putları yerınesini ve onları ayıplamasını azaltmaınıştır.
Anlatılan

bu rivayetler, sözün yayılması ve şüpheden dolayı
Peygamber'in (s.a.v.) duyduğu hüzün ve bu fitnenin sebebidir. Yüce Allah
şöyle buyurmuştur: "Senden önce ne bir nebi, ne de bir rasul göndermedik " 34
Beydavi (ö. 68511286), Allah onu nurlandırsın, şöyle demiştir: 35 Rasul, Yüce
Allah'ni insanları davet ettiği yeni bir şeriat ile gönderdiği kimsedir. Nebi ise,
bundan daha kapsamlı olup, Musa ile İsa, ·selam olsu~ onlara, arasındaki
İsrail oğulları peygamberlerinde olduğu gibi, önceki bir şeriatın yerleştirilmesi
için gönderdiği kimsedir. "Ancak okuduğu zaman", hoşlandığı şeyi kendinde
benzerini yapmak istediği zaman. "Şeytan onun okumasını karıştırdı",
Peygamber'in (s.a.v.) "Şüphesiz kalbime kötülükler gelir, ben Allah'a günde
yetıniş kez bağışlanma isteğinde bulunurum."36 dediği gibi, dünyayla
meşguliyetim gerektiren bir arzusunda. "Allah şeytanın karıştırdığını
kaldırır", geçersiz sayar, onun ismetindenlkorunmuşluğundan dolayı, buna
güvenmesini, bununla irşad etmesini ondan uzaklaşmaya dönüştürür. "Sonra

33

Kadi İyaz, eş-Şiftı, II,

34

Hacc/22, 52.

35

El-Kll.di el-Beydavi, Envtıru'ı-Tenzfl, İstanbul t.s., II, 92.

36

el-Öa'zzall, Muhammed Ebu Hlimid, İlıvtıii Ulr1mi'd-Dfn. Beyı·ut 141111990, N, 244,
343; V, 230. Başka bir rivayettc bu sayı, 'yüz' olarak ge~mcktedir. Bkz.: Müslim b.
Haccac, el-Cami'u's-Sahflı. Kalıire 1955, N, 2075, Zikr 12, lın.: 2702 (41); Ebu Davud,
es-Siinen, İstanbul 1993, II, 84-85, Salat Babün fi'l-İstiğffir, hn.: 1515; Alımed b.
Hanbel. el-Miisned, İstanbul1992, N, 211.

136.
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Allah, ayetlerini sağlamlaştırır", sonra, tamamen ahiret konusuyla meşgul
olmaya davet eden ayetlerini sağlamlaştırır. "Allah bilendir", insanların
durumlarım. "Hikmet sahibidir", onlara ne yaptığı konusunda.
Denildi ki: Fakr u zaruretin ortadan
konuştu da, bu ayet nazil oldu.

kalkmasıyla,

kendi kendisiyle

Yine denildi ki: Halkının müslüman olmasım şiddetle istemesinden
dolayı, ·onları buna yaklaştıracak bir şey arzu etti, bu konuda ısrar etti,
sonunda onların meclislerinde iken, kendisine Necm suresi indi. Okumaya
başladı, "o diğerleri üçüncüsü Menat" ayetine gelince, şeytan ona vesvese
verdi de, yanlışlıkla dili söz konusu ifadeyi söylemeye kadar vardı. Sonra
Cebrail (a.s.) uyardı, buna üzüldü, Yüce Allah bu ayet ile onu teselli etti.
Araştırıcı alimiere göre, bu, red edilmesi gereken bir sözdür. Eğer doğruysa,
imanı sapasağlam olan ile, saliantıda olamn birbirinden ayrıldığı bir
imtihandır.

Ve yine denildi ki: 'temenna', karae/okudu
'Allah'ın kitabını

anlanundadır.

ilk gece temenni etti/okudu

Davud'un Zebur'u yavaşça temenni

etmesi/okuması

gibi'

sözü gibi. Ümniyyesi, okumasıdır. Şeytanın karıştırması, dinleyenlerin
bunu, Peygamber'in (s.av.) okuması sanacakları şekilde, yüksek sesle
söylemesi demektir. Kur'an'a dayamp güvenmeyi ihlal etmesi sebebiyle, bu
da redqedilmiştir. "Allah şeytamn karıştırdığım kaldırır, sonra ayetlerini
sağlamlaştırır" sözüyle bertaraf edilmez. Çünkü bu da ona muhtemeldir. Ayet,
peygamberlerin yanılabileceğine, kendilerine vesvesenin ulaşabileceğine
delalet etmektedir. "Şeytamn karıştırmasım yapmak için", şeytamn bunu
gerçekleştirebilmesine neden olsun diye; bu gösteriyor ki, karıştıran apaçık
ortadır, hak yanlısı da batıl yanlısı da bunu bilmektedir. "Kalplerinde hastalık
olanlar için bir sınav olsun diye", hastalık yani şüphe ve nifak. "Ve kalpleri
kaskatı olanlar için", yani müşrikler. "Şüphesiz zalimler", yani bu iki grup.
Onların zalim olduğu hükmünü vermek için, 'hüm/onlar' zamirinin yerini
tuttuğu 'zalimler' ismini, açıkça ifade etti. "Derin bir ayrılık içindedirler",
haktan veya Peygamber ve müslümanlardan.
"Kendilerine ilim verilenler, onun Rabbinden bir hak/gerçek olduğunu
bilsinler diye", Kur' an kesinlikle Allah katında inmiş bir gerçektir, ya da
şeytamn karıştırmaya güç yetirebilmesi Allah'tan sactır olan bir gerçektir.
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Çünkü bu, OnunAdem'den (a.s.) bu yana, insanlar arasında uygulanan bir

adetidir. "Ona iman etsinler", Kur'an'a veya Allah'a; "ve gönüllerini O'na
bağlasınlar", boyun eğerek, ürpererek; "Allah, kesinlikle, iman edenleri
ulaştırır", karmaşık, anlaşılmaz konularda; "dosdoğru yola", bu, onları
. gerçeğe ulaştıran doğru bir anlayıştır.
Bu makarnda doğruya yakın güzel bir ihtimal vardır ki, o da, söz
konusu ifadenin Peygamber'den (s.a.v.) hikaye şeklinde sactır olmasıdır.
Cevap: Gerçek şu ki, Peygamber (a.s.) kendisinde akrabalarıyla ilgili doğal
bir sevgi, yaratılış gereği bir muhabbet meydana geldiğinde, aslında putlar
birer tanrı olarak değil, Allah' a yaklaştıran birer aracı olarak görülüyordu,
onları imana ulaştırma ilkeleri üzerinde düşünürken, şeytan kalbine bu sözü
bıraktı. ''Lat, Uzza ve bundan başka üçüncüleri Menat hakkında bir şey
söyler misiniz?" ayeti nazil oldu. Sonra pişman oldu. İçinden geçenleri o
mecliste hazır bulananlara anlattı. Müşrikler, onun akrabalarına olan
sevgisini, onlar hakkındaki gayret ve heyecamm görünce, müslüman oldular
ve, putları övmek için değil, onların müslüman olmalarından dolayı secde
ettiler.
Şeytandan

maksat, anlaşma ve barış yapma gayesiyle, söz konusu
ifadeyi söyleyenler, münafıklar da olabilir. Cenab-ı Allah, sonra barış ve
anlaşmadan uzak olan bu uygulanamaz plam, Peygamber'den (s.a.v.)
uzaklaştırıp gidermiştir. Şöyle ki, bazı durumlarda ondan (a.s.) hata sactır
olmuştur. Münafıkların hile ve planlarından veya şeytanların vesveselerinden
dolayı, bunun farkına varaınamıştır. Allah da "Senden önce hiçbir rasul ve
nebi göndermedik ki, şeytan onun okumasım karıştırmamış, Allah da şeytamn
karıştırmasım yok etmemiş olsun" ayetin( ona (a.s.) teselli olsun diye indirdi.
Onun da gönlü huzura erdi. Ve iyice anladı ki, o, hüküm verınede bir hataya
düşmedi, hata ettiği ictihadda da sürekli olmadı.
İşte bu, kulların çok azımn aklına gelenlerdir.
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