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VAHİYDE FETRET PROBLEMi ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Yrd. Doç. Dr. Mustafiı AK ÇAY* 

Semavi dinlerde Allah ile insan arasındaki müteal alemden reeı aleme doğru 
amir bir ilişki şeklinde tecelli eden münasebette vabiy ile nübüvvet, birbiriq.i tamam
layan iki temel unsurdur. Bu ikisi, ilahl menşeli bir elinin insanlık dünyasında teza
hürü için birbirinden ayrılması mümkün olmayan (lazım-ı müfarık) temel unsurları 
oluşturmaktadır. Vabiy ve nübüvvet olmaksızın ilahi birdinin tezahürü mümkün de
ğildir. Gerçi Allah açısından düşünüldüğünde, Allah Teala sistemli bir din oluştura

cak şekilde insanlarla başka türlü iletişim kurma imkanına muktedirdir. Buna rağmen 
O, insan ile sistemli bir ilişki kurmada ilahl bir ilke (sürınetullah) olarak vahiy ile nü
büvvet yolunu irade etmiştir. İnsan açısından düşünüldüğünde ise her insan yaratı
lıştan sahip olduğu "fitrat" sayesinde Yüce Yaratıcı ile her zaman subjektif bir ilişki 

kurma imkanma sahiptir. Bu husus, )'ill<sek yaratılışa sahip birer insan-ı kamil olan 
peygamberler için öncelikle söz konusudur. Buna rağmen peygamberlere asıl pey
gamberlik vasfinı kazandıran temel nitelik, yüksek yaratılış özelliklerine sahip olma
ları değil, Allah tarafindan gönderilen ve insanlara bildirmekle sorumlu oldukları ila
bl vahiydir. Öte yandan Yüce Allah'ın buyruklarının yani valıyin, insanlık aleminde 
sistemli, semavi bir din şeklinde tezahür etmesi için insanlar içinden seçilen peygam
berlerin varlığı da zorunludur. Bu itibarla peygamberler, ancak vahiy sayesinde pey-
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gamber vasfina sahip olabilmekte, ilahi buyruklar da ancak peygamberler aracılığıyla 

insanoğluna ulaştıkları takdirde "vabiy" olma niteliğine kavuşmaktadırlar. O halde 

ilahi mesajlar, vabiy niteliğine kavuşup sistemli bir din olabilmek için peygamberle

re, peygamberler de peygamber olabilmek için vahye muhtaçtır. 

Vabiy olma özelliğine kavuşabilmek için nübüvvet müessesesine muhtaç olan 

ilahi mesajlar Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar belirli aralıklarla devam ede

gelmiştir. Vabiy, bir peygamberin ölümünden diğerinin gönderilmesine kadar kesin

tiye uğradığı gibi, herhangi bir peygamberin sağlığında dahi geçici olarak kesilmiş

tir. Daha doğrusu peygamberlik taribi içinde ne peygamberlik bir zincirin halkalan 
gibi kesintisiz devam etmiş ne de herhangi bir peygambere gönderilen vabiyler ara

lıksız sürmüştür. Hem peygamberlerin gönderilmesinde hem de bir peygambere ge

len vabiylerin indirilmesinde zaman zaman inkıtalar vuku bulmuştur. Bu itibarla ge

nel olarak is.lfu:nl literatürde peygamberlerin belirli aralıklarla gönderilmesine "nü

büvvette fetret", bir peygambere gönderilen vabiylerin kesintili olarak indirilmesille 

de "vabiyde fetret" denilmiştir. 

Hz. Mııbammed'e (s.a.v) gelen vabiyler bitevi değil, belirli aralıklarla ve es

bab-ı nüzıll denilen çeşitli vesilelerle gönderilmiştir. Ona gönderilen vabiylerin ge

nel indiriliş şekli bu şekilde cereyan etmiştir. Ancak İs.lfu:nl kaynaklarda daha ziyade 

Hz. Peygambere gelen ilahi vahyin başlangıcını teşkil eden 'Alak sılresinin ~ beş 

ayetinin nüzulünden itibaren Müddessir sılresinin ilk iyederinin indirilişine kadar 

süren ara devrede vahyin bir süre kesilmesi olayına ve dolayısıyla bu ara döneme "fet

retü'l-vabiy" denilmesi meşhur olmuştur1 . Söz konusu olayı ve vahyin geçici olarak 

kesildiği ara dönemi ifade etmek üzere "fetere'l-vahyu fetreten, inkata'a, ebta'a, te

abbara, ıhtebesa, lebise'l-vahyu" gibi ifa~eler kullanılmış, bununla da vahyin belli bir 

süre inmemesi ve beklenildiği halde gelmemesi kastedilmiştir. Söz konusu olay ve 

döneme "ınkıcl-ı vabiy, betaet-i vabiy, taabbur-i vabiy" de denilmiştir2. 

Kaynaklarda hem vabiyde fetterin bir veya birden fazla mı vuku bulduğuna, 

söz konusu fetret veya fetrederin hangi sılre ve sılrelerden sonra meydana geldiğine 
dair hem de bu kesintinin ne kadar sürdüğÜI).e ilişkin rivayetlerde farklı bilgiler bu

lunmaktadır. Vabiydeki kesintinin hangi sılreden sonra meydana geldiğine geliiıce, 

İsıarn aJimlerinin büyük çoğunluğuna göre ilk nazil olan sılre 'Alak (İkra') sılresidir 
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ve bu sılrenin ilk iyederinin indirilmesinden sonra vabiy bir süre kesilmiş, fetret-i va

hiy vuku bulmuştur. Buna, konuya ilişkin Hz. Aişe ile Ebu Musa el-Eş'ari'nin riva

yeri delil gösterilmiştir3 • Buna mukabil bir başka rivayette ise ilk nazil olan sılrenin 

Müddessir sılresi olduğu ve bu sılrenin nüzulünqen sonra vahyin J?ir süre kesildiği 

bildirilmektedir. Ebu Selerne'nin rivayeri buna delil gösterilmiştir. Bu rivayet göre 

Ebu Seleme, Cabir b. Abdullah'a ilk nazil olan sılrenin hangisi olduğunu sormuş, 

Cabir de "el-Müddessir" demiş, Ebu Selerne "ama İkra' sılresinin olduğunu söylü

yorlar" deyince, Cabir "ben size Resulullah'ın (s.a.v) anlattığını anlatıyorum" demiş

tir. Bu haberin devamında Cabir, vahyin bir müddet kesildiğinden söz ederek Hz. 

Peygamberi fetret-i vabiyden bahsederken işittiğini, Resulullah'ın "bir aralık yürü

yarken yukarıdan bir ses işittim. Başımı kaldırıp bakınca Hira' da bana gelen meleği 

yer ile gök arasını doldurmuş vaziyette bir kürsü üzerinde oturuyorken gördüm, on

dan koktum, dönüp doğruca eve geldim ve "beni örtün, beni örtün" dedim. İşte o 

zaman Müddessir sılresinin ilk beş ayeti nazil oldu. Derken vabiy kızıştı ve peş peşe 

gelmeye başladı." söylediğini bildirmiştir4 . Ne var ki Müddessir sılresinin ilk iyede

rinin ilk nazil olan ayeder olduğuna dair Cabir b. Abdullah'ın bu haberi, rivayet açı

sından değil, muhteva itibariyle zayıf bulunmuştur. Buna ilaveten ilk nazil sılrenin 

İkra' sılresi olduğunu kabul eden alimler Cabir'in rivayet::iniq. de kendilerini destek

lediklerini ileri sürmüşlerdir. Zira bu rivayette Meleğin daha önce geldiği açıkça an

laşılmaktadır ve Hz. Peygamber de onu bu yüzden tanıyabilmiştir. Şu halde bunun 

anlamı peygamberlik sıfatının kazanılabilmesi için "İkra' sılresi" ilk önce nazil olmuş, 

bu sılrenin akabinde vuku bulan fetret-i vabiyden sonra risalet ve ilk davet için de el

Müddesir sılresi nazil olmuş demektir5. Üstelik V abicil'ye göre Cabir hadisi "el

Alak" sılresinin ilk nazil olan sılre olmasıyla çelişmemektedir. Zira Cabir'in söz ko

nusu haberi onun kendi kanaaridir ve o Resulullah'tan hadisenin tamamını değil 

muhtemelen sonunu işitmiş, böylece Müddesir sılresinin ilk inen sılre olduğunu 

zannetmiştir6 . 

Vahyin kesintiye uğradığı 'Alak sılresinin ilk beş ayetini ile Müddesir sılresi

nin ilk iyederinin arasındaki söz konusu fetret dönemine ilişkin bazı haberlere göre 

Hz. Peygamber gerek vahyin kesilmesinin uzamasından gerekse Ebu Leheb'in karı

sının ve diğer bazı müşriklerin bundan dolayı kendisine sataşması sebebiyle kendisi

ni uçurumdan aşağı atacak kadar derin, büyük bir üzüntüye kapılmış, bu niyede dağ 
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başlarında dolaşttğı her seferinde Cebrail kendisine görünerek Allah'ın resulü oldu

ğu konusunda kendisini teskin etmiştir7 • Mezkur fetretin uzun sürdüğünü kabul et

mek, kaynaklarda fetret-i vahiy sırasında Hz. Peygamber'in son derece üzüldüğü ve 

bu nedenle defalarca dağ başlarına çıkttğı ve her seferinde Cebrail'in kendisini Al

lah'ın elçisi olduğunu söyleyip teskin ettiği haberine uygun düşmektedir. Zira "ken

dini mahvetmek üzere her seferinde dağ başlarına çıkttğında" ffiı.desi, bu hadisenin 

birden çok vuku bulduğunu ve bunun günlerle ffiı.de edilebilecek kadar kısa zaman 

içinde olmadığını göstermektedir. Bunun yanı sıra fetret-i vahyin günlerle ffiı.de edi

lebilecek kadar kısa sürdüğü kabul edildiğinde Hz. Peygamberin üstün kişiliğinin bu 

kadar kısa zamanda mutlak bir yeise kapılabildiğini kabul etmek demektir. Halbuki 

Resulullah'ın Allah tarafindan korunmuş üstün kişiliği bunun böyle olmasının doğ

ru olmayacağını gösterir. 

İlk inen 'Alak süresinden sonra vuku bulan vahiydeki fetretin ne kadar sürdü

ğü konusunda da kaynaklarda farklı bilgiler yer almaktadır. Hadis kaynaklarında 

'Alak sılresinden sonra vahiyde fetretin vuku bulduğu açıkça bildirilse bile bunun ne 

kadar sürdüğü konusunda her hangi bir açıklama bulunmamaktadır8 . Söz konusu 

sılreye ilişkin haberler daha ziyade tefsirlerde ilgili sılrelerin sebebi nüzulüne ilişkin 

haberler rivayet edilirken zikredilmiştir. Buna göre 'Alak sılresinin nüzulünden son

ra vahiyde fetretin vuku bulduğuna ilişkin rivayetler asgari oniki gün ile azami üç se

ne arasında değişmektedir. Mesela İbn Cüreyc'e göre oniki veya yirmibeş gün, Per

ra (ö.207 /823) ve Kelbt'ye (öJ46/763) göre onbeş gün, İbn Abbas (ö.68/687), 

Süddl ve Mukatil'e (ö.l50/767) göre kırk gün veya gece, İbn Abbas'tan gelen bir 

başka rivayete göre ise yirmibeş gündür9. İbn İshak'a (ö.230/845) göre fetret-i va

hiy üç yıl10, diğer bazılarına göre ise yaklaşık iki veya iki buçuk sene sürmüştür11 • 

Zemahşerl (ö.538/ll44) kesin bir tarih vermemekle birlikte "vahiy peygaınberden 

günlerce teabhur etti" diyerek vahiydeki kesilmenin günlerle ffiı.de edilebilecek kadar 

az sürdüğünü benimsemiş olmaktadır12 . Muhammed Hamidullah da ilk vahiyden 

sonra vuku bulan fetret-i vahyin iki veya üç yıl sürdüğü kanaatindedir13 • 

Kaynaklarda Duha sılresinin indirilmesinden önce de vahiyde fetretin vuku 
1' 

bulduğu bildirilmiştir14. Söz konusu sılreden önce vahyin kesilmesinin sebebi v:e sil-

renin sebeb-i nüzulü hakkında farklı rivayetler bulunmaktadır. Bu rivayetlerin birine 

göre Cündüb, Hz. Peygamber ile birlikte bir mağarada iken veya birlikte yürüyorlar 
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iken Resuluilah'ın parmağına bir taş isabet etmiş, Hz. Peygamberin parmağı kana

llllŞ ve Resuluilah "Sen ancak bir parmaksın ki kanadın. Ve Allah yolundadır bütün 

çattığın" tarzında bir şür inşad etmiştir. Bu olaydan sonra ise Cebrail bir müddet gel

memiştir. Bunun üzerine müşrikler, "Muhammed terk edildi" veya "Allah onu unu

tup terk etti" demeye başlallllŞlardı. Bunun akabinde Allah Duha sılresini indirmiş

tir15. Ne var ki, söz konusu olay ve şür, Buhari ve Müslim'de zikredilmekle birlikte 

bu olaydan sonra Duha sılresinin nazil olduğuna dair her hangi bir bilgi mevcut de

ğildir16. Keza Müslim'in bir başka rivayetinde ise parmağın kanaması ve şür olayı zik

redilmeksizin sadece Cebrail'in bir müddet geciktiği ve. bunun üzerine müşrik.lerin 

"Muhammed artık terk edildi" demeye başladıkları ve bu vesile ile Duha süresinin 

indirildiği belirtilmektedir17. Bir başka rivayete göre Hz. Peygamber bir ara üzülüp 

kederlenmiş, rahatsızlanmış, iki üç gece kalkamallllŞ, bir kadın gelerek "Ey Muham

med, sanırım ki şeytanın seni terk etmiş, görüyorum ki iki-üç gecedir sana yaklaşma

dı" demiş, bunun üzerine Allah Duha sılresinin ilk ayetlerini indirmiştir18. Diğer bir 

rivayete göre Tebbet sılresi nazil olunca Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil'e "Mu

hammed seni hicvetti" demişler, o da Hz. Peygamberin yanına gelerek "beni niye 

hicvettin" diye sormuş, Resulullah da "seni ben değil Allah hicvetti" demiş, kadın 

"peki sen beni hiç odun taşırken veya boynurnda bükülmüş iple gördün mü?" deyip 

gitmiş. Kadının bu sözleri üzerine Resuluilah vahyin gelmesini beklemiş fukat vahiy 

gelmemiştir. Derken o kadın tekrar gelerek "sahibini göremiyorum her halde seni 

terk edip darılmış" demiş, bunun üzerine Duha sılresi nazil olmuştur19 . İlgili riva

yetlerin bir kısmında ise Resuluilah'ın parmağının kanai:nası üzerine şür söylemesi 

olayı ile Hz. Peygamberin rahatsızlanıpiki-üç gece kalkamaması ve o sırada bir ka

dının gelerek "şeytarıını göremiyorum her halde seni terk etmiş olmalı. İki ya da üç 

gecedir onu senin yanında göremiyorum" dediği ve bunun üzerine Duha sılresinin 

indirildiği haberi sırasıyla birbiriyle ilişkilendirilerek zikredilmiştir20 • İbn Kesir tam 

burada "Resuluilah'ın mezkur sözü Sahihayn'da sabittir, fukat burada garip olan 

Cündüb'ün Hz. Peygamberin parmağının kanamasını, gece nanıazını terk ve bu sıl

reniri inmesi için sebep yapmasıdır" diyerek bu konudaki habere karşı endişesini di

le getirmiştir. Duha suresiyle ilgili rivayetlerin bir diğeri de Resuluilah'ın hizmetçisi 

Havle'nin rivayet ettiği haberdir. Bu habere göre bir köpek yavrusu Hz. Peygambe

rin sedirinin altına girip orada ölmüş, kimsenin haberi olmallllŞ. O sırada Resulul

lah'a dört gün vahiy gelmemiş, Hz. Peygamber "Ey Havle, Resulullah'ın odasında 
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ne oldu ki bana Cibril gelmiyor?" diyerek bunun sebebini Havle'ye sorup dışarı çık

mış, Havle de evi temizlerneye başlamış o sırada ölü köpek yavrusunu bularak dışa

rı atmış. DaM. sorıra Hz. Peygamber titreyerek gelerek "Ey Havle beni ört" buyur

muş, o zaman Duhl. sılresinin ilk a.yederi indirilmiştir21 . İlgili rivayerlerden bir diğe

rine göre bir aralık Cebrail gelmekte gecikmiş (beclet), Hz. Peygamber telaşa kapı

lıp ciddi biçimde üzülmüş, Hz. Hatice'ye dert yanmış, Hz. Hatice de "senin üzün

tünü görünce Rabbin sana darılıp terk etti" demiş, bunun üzerine söz konusu sılre 

indirilmiştir22 . Duhl. sılresinden önce vahyin bir müddet kesilmesine ve bu sılrenin 

sebeb-i nüzulüne ilişkin haberlerden sonuncusuna göre Hz. Peygambere Zülkar

neyn, Aslıab-ı Kebfve ruh hakkında sormuşlar, o da "inşaallah" demeden bir gün 

sorıra onlara cevap vereceğini vadetmiş, fukat vahiy bir müddet gelmemişti. Bunun 

üzerine müşrikler ileri geri konuşmaya başlamış, Hz. Peygamber de buna çok üzül

müştü. Daha sorıra Duha sılresi nazil olmakla birlikte aynı zamanda Kebf sılresinin 

(18/23) ayetide indirilmiş, sorıra da sorulara ilişkin cevaplar gelmiştir23 . 

Ebu Musa el-Eş'ari'den (ö.44/664) rivayet edilen bir habere göre Müddesir 

sılresinin ilk ayetlerinden sorıra Dulıa sılresinin ilk ayetleri nazil olmuştur24. Bazı 

alimlere göre ise fetret-i vahiyden sorıra inen ilk ayetler, Müddesir sılresinin ilk ayet

leri değil Duhl. sılresinin ilk ayederidir. Ancak İbn Kesir'e göre bu hatalıdır. Nite

kim Buhar! ve Müslim'de Müddesir sılresinin sebeb-inüzulüne ilişkin zikredilen ha

ber bunu reddetmektedir. Duha sılresi ise, başka bir fetret-i vahiyden sorıra naiil ol

muştur25. Muhammed Hamidullah ilk inen el- 'Alak sılresinin akabinde vuku bulan 

vahiy kesintisinin uzun sürmesi üzerine Hz. Peygamberin çok üzüldüğünü, canına 

kıymak üzere dağ başlarına çıktığını fukat her seferinde Cebrail kendisine görünerek 

kendisini teskin ve teselli ettiğini, durum böyle devam ederken bazı müşriklerin Al

lah'ın kendisini terk ettiğini söyleyerek ona sataşmaya başladığını, bunun üzerine Al

lah Teala'nın Duha sılresini indirmiş olduğunu belirterek 'Alak sılresinden sorıra ki 
ilk fetret-i vahiyden sorıra ilk inen sürenin Duha sılresi olduğunu kabul etmiştir. Ona 

. göre bundan sorıra da Müddesir sılresi inmiştir26 . 

Bütün bunlara göre hangi sebepten olursa olsun~Duha sılresinin indirilmesin

den önce de bir müddet vahiyde fetret meydana gelmiştir. Böyle olmakla birlikte bu 

kesintinin ne kadar sürdüğü kesinlik kazanmamıştır. Havle'nin rivayetine göre bu 

kesinti dört gün sürmüştür. Kurtubi'ye göre onbeş gün kadardır27 . Bunun yanı sıra 
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söz konusu kesintinin oniki gün, onbeş gün, yirmibeş gün ve kırk gün veya kırk ge

ce olduğu şeklinde çeşitli rivayetlerde bulunmaktadır28 . Buraya kadarki incelemeler

den anlaşıldığına göre fetret-i vahyin ne kadar sürdüğüne ilişkin çeşitli haberler, ilk 
nazil olan 'Alak sılresi ile Müddesir sılresinin ilk ayetlerinin sebeb-i nüzullerine dair 

zikredilen haberler ve buna ilaveten fetret-i vahiyden soma ilk inen sılrenin Müdde

sir mi yoksa Dl.ıha sılresi mi olduğuna dair farklı rivayetlerin bulunmasından kaynak

lanmaktadır. Müd d esir ile Duhi sılrelerinin indirilmesinden önce de vahiyde fetret 

olduğu halde iki ayrı olay olan bu iki fetret aynı zannedilmiş veya fetret-i vahiyden 

ilk kez bahsedilirken Duha sılresinden önce de vuku bulan fetretten ayırım gözet

meksizin dolayısıyla bahsedilmiştir. Zira yukarıda görüldüğü üzere "Duha" sılresi

nin nüzulünden önce de bir müddet vahiy kesilmiş ve Hz. Peygamber üzüntü ve sı

kıntıya maruz kalmıştır. 

Netice olarak islim1 kaynaklarda vahiyde fetterin vuku bulduğunu bildiı;en ri

vayetler arasında 'Alak, Müddesir ve Duha sılrelerinin nüzul sebeplerine ilişkin ha

berlerde çelişkili olan ve bir değil birden fuzla fetret-i vahyin vuku bulduğunu gös

teren bilgiler bulunmaktadır. Müfessir ve tarihçiler söz konusu sılrelerin nüzul se

beplerini ilk kez vuku bulan fetret-i vahiyle ilişkilendirerek veya bu esnada söz ara

sında zikretmişler, bu sebeple de ilk vahiydeki fetterin süresi hakkında çelişkili riva

yetler ortaya çıkmıştır. Halbuki vahiydeki fetterin süresini bildiren ifadeler sadece bir 

tane ve ilk vahiydeki ile ilgili değil, aksine ilk vuku bulandan başka bilahare meyda

na gelen vahiy fetretlerinin süreleriyle ilgilidir. Binaenaleyh vahiyde fetret, sadece 

'Alak sılresinin indirilmesinden soma değil, bilahare ilk ınkıta kadar uzun süreli ol

masa bile çeşitli vesilelerle bir çok kereler kesintiye uğramıştır. Söz konusu sılrelerin 

nüzul sebepleri bunu açıkça göstermektedir. Buna göre 'Alak sılresinden soma ol

duğu gibi, Duha sılresinin indirilmesinden önce, Hz. Peygambere Zülkarneyn, As

Mb-ı Kehfve ruh hakkında sorulduğunda "inşaallah" demeksizin yarın cevaplamak 

üzere söz verdiğinde de vahiy belli bir müddet gecikmiş ve fe tr ete uğramıştır. 

, Vahiydeki fetterin bir çok kereler vuku bulduğuna dair en çarpıcı örneklerden 

diğer ikisi İfk hadisesi ve Te bük seferi dolayısıyla yaşanmıştır. İfk hadisesi dolayısıyla 

vahiy, !;>aşta Hz. Peygamber ve Hz. Aişe olmak üzere bütün müslümanlar tarafindan 

şiddetle arzu edilmesine rağmen bir ay gelmemiştir29 • Hz. Peygamber Tebük seferi

ne mazeretsiz olarak katılmayan Ka'b b. Malik ve arkadaşlarının affedilip edilmeye-
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ceğine dair her hangi bir karar vermemiş, vabiy beklemiş, fakat vabiy ınkıtaya uğra

mış tam elli gün sonra onlann günahlarının bağışlandığına dair ayetler nazil olmuş

tur30. Bu itibarla fetret-i vabiyden değil feterat-ı vabiyden bahsetmek daha doğru

dur. Bütün bunlara ilaveten vahyin yirmi küsur yıl süren indiriliş serencaını onun bi

teviye kesintisiz indirilİnediğini, vabiyde fetrederin istisnai bir durum olmayıp vah

yin tabü seyrinin böyle olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak ilk vahyin, Hz. Pey

gamberde büyük bir heyecan uyandırması, onun tarafindan devam etmesi arzu ile 

beklendiği halde gelmemesi, bu yüzden büyük bir teessüre kapılması, özellikle 'Alak 
SUresinin ilk ayetleri ile Müddesir SUresinin ilk ayetlerinin indirilişine kadar süren za

man diliminde vahyin ilk kez kesintiye uğraması olayı, bu ara devreye "fetret-i vabiy" 

denilmesine yol açmış ve "fetret-i vabiy" denilince de bu hadisenin anlaşılması meş

hur olmuştur. 
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