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HZ.PEYGAMBER'İN İTİKADİ SAPMALARI DÜZELTMESİ 

Yrd;Doç.Dr.R:ımazan ,ALTINTAŞ* 
GİRİŞ 

Alemierin Rabbi olıı.n Yüce Allah (c.c), yeryüzünü imar etme ve yönetme 
, sıfatıyla insaiu ;'halife" makamına getirirken (Bakara, 2/30), ruhlar fileminde verdikleri 
· ·söze sadık kalmalarını (Araf, 7/172-73) hatırlatıcıbirçok peygamber göndermiştir. 

(Nisa, 41164) Bu husus Kur'an'da: "Her millet için bir uyarıci (peygamber) 
bulunmuştur." (Fatır, 35/24) şeklinde beyan edili~. Kur'an'dan öğrendiğimize göre 
peygamberlerin topluıniarına yönelikdavetlerinin ilk mesajını Allah'ın birliğine iman 
ve O'nu .tenzih ilkesi oluşturur. Bazı ayetler şöyledir: 

"Andolsun ki Nuh'u elçi olarak kavmine gönderdik .de dedi ki: 
Ey kiı.vmiin! Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka· tanrınız yoktur." 

· (Araf, 7/59). · 

"Ad kavmine de kardeşleri Hôd'u (gönderdik). O (kavniine) 
dedi ki: Ey kavmini! Alhıh'a kulluk edin, sizin· O'ndan başka tanrınız 
yoktur." (Araf, 7/65). · 

"Semud kavmine . de kardeşleri Salih'i (peygamber, olaralı;:. 
gönderdik). D'edi ki: Ey. kavmim! Allah'a kulluk edin, si?:in O'ndan 

. başk~ tanrınız yoktur." (Araf, 7173; Hud, 11/61). 

"Medyen (oğullarına) da kardeşleri Şuayb'ı (peygamber ,olıJUk 
gönderdik). Dedi ki: Ey kavmim! Allah~a .kulluk edin, sizin O'ndan 
başka tanrinız yoktur." (Araf, 7/85; Hud, 11184). 

. . Bu ayetlerden açıkca anlıyoruz ki, Hz.Adem'den. son peygamber 
Hz.Muhammed'e kadar gelen bütün peygamberler toplumlarını hep aynı akaid esaslarına 
çağırınışi ardır. Akaidin temelini de tevhid inancı oluşturur. (Enbiya, 21/25). Sözlük 
itibariyle akilid, "düğürnlemek" manasındaki "akd" kökünden türemiş bulunari "aklde" 
kelimesin'in çoğul udur. Aynı kökten türetil en ve iman ile eş anlamlı olarak kullanılan ' 
"itikad" ise, düğüm atmışeasma bağlanmak, bir şeye· gönülderi İnanmak, gönülden 
benimsernek demektir. 1 Gerek Mekkl siire ve ayetlerde ve. gerekse Hz.Peygamber'in 
tslain'ın Mekke dönemine ait da~et çalışmalarında inanç esasİarı üzerinde ayrıntılı bir 
şekilde durulrnUş olması oldukça dikkat çekiddir. İslam Dini'ni bir binaya benzetecek 
olursak iman, bu binanin temellerini, ibadet ise, o binanın katlarını ve çatısını 
oluşturur. Temel sağlam olursa, binanın uzun ömürlü olması mukadderdir. ' · 

. * c.ü.llahiyat Fakültesi Kelaın Anabilim Dalı Öğr.Üyesi. . . 
. 1. l.sfehiini, Rıigıb, ci•Müfredat Fi Garibi'I-Kur'an, Istanbul., 1986, s.SIO; Gelenbevi, !smail, Ha_j!ye Ii 

Isınail Gclcnbcvi alc'l-Cclal ınine'I·Akaid, Istanbul, ll 09, s.3. · 
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A.KUR'AN'A GÖRE PEYGAMBERLERiN GÖREVLERİ 

Kur'an'a göre peygamberlerin asil görevleri, topluma Allah'ın ayetlerini 
okumak, gönülleri ve kafaları kötülüklerden arındırmak, Kitab'ı. ve hikmeti 
öğretmektiL (Bakara, 21151; Cuma, 62/2)'. Her iki ayette de Kitab ve hikmetin 
öğretiminden önce·ayetlerde gönüllerin antılmasına öncelik tanınması kayda değer bir 
hadisedir. Bu sebeple Hz.Peygar:nber'in tezkiye görevi, sadece yaşadfğı çağla sınırlı 
kalmay'ıp ebediyete kadar hem kav'1 hem fiili ve hem de takriri sünnetiyle devam 
edecektir? Yukarıda geçen sözkonusu ayetler tezkiyede süı'ekliliğin en açık delilidir. . 

Allah,katında övülmüş erdemli davranışlarla kalhimizi süslemeden önce, 
Allah'la transandantal (aşkın) bir bağlantı kurmamıza engel olan köti.i' huylardan 

· kalhimizi arındırmamız gerekir. Kur'ıın böylesi bir gayretten mütemadiyen söz eder: 
"Nefsini kotülüklerden arındıran kurtqluşa ermiş, onu kötülüklere 

· gömen de ziyan etmiştir." (Şems, 9119-10). Ünlü İslam bilgini Gazza_li'ye 
(ö.505/llll)göre ayetlerde geçen tezkiye (arınma), insanın ilahi bakışamahal olan· 
kalbini, tevhidi bozucu amel ve hallerden temizlemesidir.3 Biz bunu peygamberlerin 
davetlerini toplumları na açtıkları ilk ve temel başlangıç tebliğatı olan kelime.:-i tevhidde 

. görüyoruz. Arapça ifadesiyie ,;La ilahe iliallah (AIIah'tan başka ilah yôktı.ir) 
cümlesi hem reddi ve hem de tasdiki/isbattihtiva eder. La ilahe der.kerı; bizi Allah'ı 
anmıiktan'veO'Iia kulluktan alıkoya6ılecek bütün sahte ilahları reddediyoruz, sonra da· 
istisna edatıyla sadec~ bir olan Allah'ın. varlığını tasdik ve is bat etmiş oluyorUz. İşte 
Allah'ın risillet göreviyle sorumlu tuttuğu bütün elçileı', iyi bir müslüman olabilmenin 
ilk şartı olan tevhid cün:ilesini tebliğle birey ve toplumun gönül kaplarından her türlü 
imanı yok edecek şirk, küfür ve nifak gibi kötü amelleİ'İ temizlemekle davet 
çalışmalarına başlamışlardır. Ancak böyle bir arınma ıimeliyesinden sonra, saf, 
katışıksız bir tevhid inancı insanın gönltinde, kafasında ve zihni dünyası'nda yer edebilir. 
Tevhid kavramını "yaratanla yaratilan arasındaki rneşafeyi l9rak etmektir" şeklinde 
tan1mlamak mümkündür. Eğer bu ayırdedici· farklılık algılanmazsa çoğu zaman, 

· tevhidle şirki, imanla küfrü, bakla batılı birbirine karıştırribiliriz. Gerçek anlamda irilan 
' edip de imanlarını şirke bulaştırmayanlar (Enam, 6/82) yaratarıla yaratılan arasındaki 
mutlak mesafeyi bilen kimselerdir. · · · 

. Tevhid mÜcadeleSinin bütün önderleri, Allah'la insan ~rasındaki sevgiye 
·dayalı münasebeti 'kurmak için gayret göstermişlerdir. (Bakara, ~/165). Uluhiyet ye 
sevgi arasındaki bu ilişkinin yegan·e amacı, sadece Allah'a yönelme olan kulluk 

. bilinci dir. Ki.ıll'uk, peygamberlerin diliyle, gizli ve açık söz 've davranış cinsinden olan 
.· . Allah'ın yasakladığı. şeyleı:dentg;aklaşrnakve yapılınasını istediği em iriere türri. dııygıı 

ve. azalariri katılmaktır. Allah! ın tatbikinden hoşnut olduği.ı bu kulluk tarzı tevhidin 
. tasdik mahalli olan kal b, hakkı tavsiye .. organıolan dil ve fiili,uygtllania aracı olan 
. azaların ortaklaşa katı tr'nıyla gerçekleşir. Hiç şüphesiz Allah'a itaatın karşılığı ahirette . 
. envai çeşit mükafata nail olmak,ü'na isyanın karşılığı da ahirette farklı derecelenmelere 

göre cezaya çarptırılmaktır. (Zilzal, 9917-8) Bu sebeple Kur'an davet haritasıht. ve 
, _ --·· j,iya.iııııııı .. QlQ.IJKÇ!U~ıüş. tllt~r-~K ıpjf!J:ı.ill . .Y.~Jf.MiLıtYrıl!l~YaPI!llı~l!rı llle.~.ıtJ!Jilı:ı:!li! .. ~.~P:.. ·- ... 

unsuruna şu şekilde· yöneltir: "Ey· insanlari Sizi ve sizden öncekileri yaratan 
.Rabbiiıize kulluk ediniz" (Bakara, 2/21 ). ,;Rab binizden · sakınınız' 1 • (Nisa, 
411): . 

2, tv)uhilsil:JI, Hilris b.Eıied,.Risaletü'I~Müsterşidin, (thk. Abdülfettah EbO Gudde), Haleb, 1384, s.32.. 
·' 3_ Gazzall, Ebu Hilmid Muhammed, el-Erbainfi Usfili'd-Diıı,Beyrut1 1988, s.78. · • . 
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Kur'an, toplumların sağlam bir inanç mefkfıresi etrafında toplanmaları için; 
<;>nlara, dinlerinin ana temel ilkelerini öğretıİıede reh~erlik yapabilecek her millete · 
peygamber gönderildiğİnden söz eder: "Andolsun ki biz, Allah'a kull~k edin 

·ve- Tağut'tan_ sakının· diye (emretmeleri için) her ümmete . bir 
peygamber gönderdik." (Nahl, i6/36) Bu peygamberler zinqirinin son halkasını 
oluşturan Hz.Peygamber (s.a.v) hadislexinde kulluğu All.ah'tan başkasınıJ. hasredenlerin 

· akıbetierinden bahseder: "Yarın 'kıyamet gününde insanlar bir araya 
toplanacak. Allah, her kim, her neye tapıyorsa onun ardına düşsün 
btiyuracak. Artık kimi güneşin, Idiiii ayın v•~ kimileri de Tağutların 
ardına·düşüp gideceklerdir."4 Ayeı-ve Hadis'te geçen Tağut, arapçı!da fail veznin:de • 
"tuğyan"dan türemiş olup, haddi aşan anlamına gelir. Bir başka ifade ile Allah'tan başka. 
tapılan ve cahiliye ehlinin üzerinde bulunduğu hf-r türlü kötülüğü ve isyan şekillerini 

' kapı;aL5 Dolayısıy.la, insanın Allah'Ja ilişkisinin kopmasınp vesile olan; şeytan, nefis, 
put gibi her türlü şirk arnilieri tağuttur. Kısaca Tağut, Allah'tan başka tapılan 
'herş'eydir. G~nelde Tağut'a "şeytan'; manası verilmesi, şeytanın bütün kötülüklerin . 
odağı olmasından kaynaklanır. . . . 

Kur'an'da, Allah katında· imanın kabule şayan ve sahih olabilm~si için · 
mürninlerden önce Tağut'u inkar etmeleri istenir: "Kim Tağut'u reddedip Allah'a 
hianırsa, kopmayan sağhim bir kulpa yapışmıştır."1 (Babra, 2/256). Burada 
sözkonusu edilen insanın özgür iradesiyle bir teı'Cilıte bulunmasıdır. Her ne kadar kalbin 
arneli organlarımız üzerinde müşahhas bir sult~ hükmünde görülmüyorsa da kudret, 
irade, şehvet ve arzu gibi psikolojik etkenlerle insanin ahiakma ve davranışiarına yön 
verir. Yine her ne kadar insanın ontolojik tabiatında onu Allah'a yabancılaştırabilecek 
fıtrl'duygu ve temayüller varsa da (AI-i İmran, 3114) insan; apaçik deliliere (peygamber, 
·kitap, akıl, alem, vb.j lnuhatap kilmdıktan sönm; kendi' hür terCihiyle iman ve küfür 
fiilierinden birisini seçebilecek manevi bir ~onanımla' yaratılmıştİr. 6 · · . 

B. NÜBÜVVETİN FAYDASLVE DEGERi 

. İnsanlar her zaman tevhid inancından sapabilir: Bu nedenle peygamberler 
ilahi tal1matları duyutma'mn yariında tevhid düşüncesini bozacak ve ihlfil edecek her 
türlü yanlış ve sapkın anlayıştan onların akıllarına hitap ederek alıkoymaya 
çalışmışlardır. Yusuf (a.s) kavminin şirke bulanmış inançları'nı dQzeltmek için. şo ikna 
edici soruyu· sorar.: "Ey tutuklu :ırkadaşları·mı Ayrı ayrı bir sürü uydurma 
rabler ıiıi daha iyidir, ycksa her. Şeyden üstün olan bir tek Allah ml?" . 
(Yusuf, 12/39). Bu fıyetin açıkca işaret ettiğL gerÇek şudur ki, eğer insanlar bir sürÜ 
tanrılar edinirlerse kalbieri farklı yÖnlere yönelir, toplumdaki sosyal barış zedelenir; 
ahenk ve samirniyet ortadı'ın kalka.r. Eğer .bir olan Allah ilah .kabul edilirse, kal b İ er tek 
bir yöne yönelir ve ceıniy~tte birlik ru)ıu güçlenir.7 1?iğer taraftan Hz.İbrahim'in 
kavmi, Allah'ı bırakıp aya, güneşe ve yılc)ızlara tapıyordu. Kur'an'da Hz.İbrahim'in 

. akşam olunca güneşin batmasını, ayın veyildızlartn güneşle silinip gitmesini anlattığı 
tizun bir bahis vardır. (Bkz. Enam, 6175)78) Hz.İI)rahiın, ay; güneş ve yıldızlar doğunca 
"bu benim rabbimdir" söziiyle Ilnı-( Ketanı'daki miisetleltı.J.t ve i/zam metoduna 
başvurarak bu sözün batı! bir tez olduğunu ispatlar ve batan;arın rab olamayacağını 

4. Buhari, Ezan 139; Müsliııı, lınan Bİ. . 
5. Bkz. lsfehfini, a.g.e:, s.454. · . · · • ' · . · 
6. bk. SabOni, Nureddiıı, cl-Bidaye fi Usfili'd-Din, (!lık. Bekir Topal~ğlu), Dıınaşk, 1979, '#.79.· 
7: Abd u h, Muhammed, Risaletü''t-Tcvlıid, Beyrut; !992; s.87. · 
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· vurguilimak için bir başka baki olan Rabb'in varlığina işaret edeı'.s Yani, O, All~hiın ne 
olmadığını bu örneklendirmejerle kavmine anlatmış olur. · 

Nübüvvet, Allah'ın insanlığa bir lütfudur. Hatta toplumsal hayatta sosyal ve 
ahlaki değerlerin menşei nübi)vvettir. İnsanlar, göçebe hayattan yerleşik hayat düzenine 
nebevi bir yol gösterme sayesinde geçebilmişlerdir. Peygaınbeder sadece Kitab'ın 
ınücmel ve müşkil lafızlarını yorumlamakla kalmamışlar, topluma faydalı ~anatları 
öğretmekle birlikte (Enbiya, 21180; Hud, 1 1/37) toplun1u yönetme ilmini de (Nahl, 
1 6/90) öğretınekde örneklik yapınışlardır.9 Dolayısıyla, bütün peygamberler insanları,· 
yaşama proğramı modeli çizen,• vahye göre eğiten, besleyip büyüten ve yaratan rabbe 
kul olmaya çagırmışlardır. (Al-i İmran, 3179). Bir Hadis-i Şeriflerinde Hz.Peygamber 
(s.a. v) nübüvvetin fonksiyonel açıdan değer ve öneminfşöyle 'belirtir: "Benimle 
insanları_n misali bir ateş yakan l.ı:imse gibidir ki, ateş etrafını 
aydınlattığı zaman ateşin çevresinde bulunan hayvanlar -ve küçük 
kelebekler ateşe düşmeye başladılar, o kimse bu hayvanları ateşe 
düşmekten men etmeye başladı. Fakat hayvanlar o ·zata galebe ederek 
düşüncesizce, süratle ateşe düşüyorlardı. Siz düşüncesiz ve tedbirsiz ' 
olarak ateşe düşerken ben eteklerinizden yakal.ayıp , ateşe ·düşmekten 
sizi kurtarmaya çalışıyorum." ı o · . _ · · . . . 

· Görüldüğü kadarıyla nübüvvet müessesesi bir nevi. paratanerlik 'işlevini 
xerine getirmektedir. En büyük görevlerinden birisi; fert ve cemiyetin tevhide day ah 
anlayış biçiminden sapmaması için yardımcı olmaktır. İnsanların, doğru yoldan_ 
sapınalarına sebep olan büyük günahların başında, yaratanla yaratılan arasındaki sı.ıiirı 
kaldırmak manası na· "şirk" gelmektedir. Kur'an'dan öğrendiğimiz kadariyla bütün 
peygamberlerin öncelikli görevled, toplumlarını her çeşit şirk unsurlarından arındırarak . 
yalnız Allah'a kulluğa çağırmak olmuştur. Çünkü ~irk, salih davranışların boşa 
gitmesinin de en büyük nedenidir. Nitekim Kur'an'da şöyle bahsedilir: "Eğer oıilaf' 
Allah'a ortak koşsalardı · yapmakta oldukları anielleri boşa giderdi" .. 
(Enaın, 6/88; Zümer, 39/65). Gerçek anlamıyla şirk, gereği gibi Allah'ı kemal 
mertebesinde takdir edeınemenin bir sonucudur. Zira, Allah'ın müslümanlara yardımı da 
kul1u)<ta tevhidi gerçekleştirmelerine bağlıdır. (Fatiha, ,1/5): Yani, Allah'tan birşeyi elde 
etmeyi istemeden önce, onu. bize kazandımcak vesilelere haşvui:ınamız gerekir • 

. , Şebep.lere tevessül etmeden sonuç beklemek Allah'ın yas~sına ·aykırıdır. İşte Hz. · 
· Adem'den son peygamber Hz.Muhaınmed Çs.p.. v)'e ~adar gelen bü,tün res u ller; ulGhiyet · 
ve rubGbiyet hakkının insanlara ait değil, .(\llah'a ait olduğunu hatırlatmak için 
gelmişlerdir. (Nisa, 4/3'5). · -

C· 'HZ.PEYGAMBER'İN İTi~ADi SAPMALARI DÜZELTlVIESİ 

Hz.Muhaınmed (s.a:~.) peygamber olarak gönqerilmeden önce cahiliye 
toplumunda yaşanılan dini bir hay~t vardı. Kur'an tamamen dinden uzak bir topluma 
inmedi.. Ancak zaman içerisinde insanlar tevhid inancından sapıriışlar, .İslam öncesi .. · 
vahiy kökenli diniere müdahale ederek tahrifler meydana getirmişlerdir. Birnoktada son 

_;,_ mesaj .olarak gönderilen_İslaıniyet. insanlar .eliyJe .nıy_ı~ı:ıd~n:ıw.p_tmJan. ila.b_i qgretinln.::,,,,"",'C~'" 
yeniden aslı na, kökleriı:ıe dönderilıne davası idi. Be'n .·bu ınaka:Jemde 'bizzat 

· 8. Beyhakl, Ebu Bekr Ahmed b. eı-Huseyn b:Ali, ei-Esına ve's-Sıffit, Beyrut, ts .. _s.28t: 
· 9. Rfizl, Fahreddin, cl-Muhassal, (trc.H.Atriy), Ankara, ı}n8, s.2ı 9; Abduh, ıi.g.e.,s·.9l; . . . 

Beyiidi,Keınaleddin, Ahmed b. Hasan b. Sinaneddin, Işaratu'I-M:craın ·min Ilıarati'l-Iıpam, Kahire, 
ı 949, s.3 ı ı. . · . . . ·· 

ı o. Müııfivi, Şemseddiıı, Fcyzu'I-Kadir- Şcrhu Camii's-Sağir. Beyrut! 1972, ç.5, s .S ıs .. 
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Hz.Peygamber'in hadislerine başvurarak, toplumun itikadi alandaki sapmalarını nasıl 
düzelttiğine değinmek istiyorum. · 

l. Toplumların Tevhid Anlayışından Sap,ina Örnekleri ve 
· Düzeltilmesi . · · 

• • ,· ı 

. Hz.I\1uhamıned (s.a. v.)'in bi'sı<tinden önce cahiliye halkı yaygın bir biçimde 
· kabirlere, ağaçlara, taşlara, putlara ve cinlere tapıyordu. Her.biri ayrı bir şirk çeşidi olan 

bu tapınınayı bir din olarak da sahiplenmişlerdi. (Nisa, 4/60). Cahiliye toplumunda 
ortaya çıkan itikadi sapma örneklerinden ilkinin .Allah tasavvuru.!lflıl olduğunu 
görüyoruz. tabii ki, onlar, hiç Allah'a inanmiyo-rdeğillercır-onıarda daha o zaman 
:tekamül etmiş, yüce ve herşeye gücü yeten bir ilah inancı vardı. ı ı. Biz onların nasıl bir 
.AIIah'a inandıklarını hac ve umre görevini yerine getirirken okudukları telbiye adı 
verilen duadrtn öğreniyoruz. Telbiyeleri şöyle idi: "Buyur Allah'ım buyur, 
buyur. Senin ortağın yoktur. Ancak bir ortağın· vardır. O da Senin 
hÜkmündedir. Sen ona ve. onun sahip olduklarına hükemedersirı." 12 İbn 
Abbas'tan gelen bir riviiyette, Resulullah, müşriklerirı telbiye esnasında, "buyur, 
Senin ortağın yoktur" cümlı<si'ni söylemelerinden sonra: ::Allah müstehakınızı 

·versin, bu kadarı yeter, alt tarafını söylemeyiniz" buyurdu. Onlar ise, 
"ancak b.ir ortağın vardır ki, onun malik olduklıarı da Senindir" 
derlerdi.13 Hz. Muh~.mmed (s.a.v), müşrikleı'in bl!..~fk dolu telbiyelerine muhalefet 
ederek Abdullah İbn ümer'den rivayet olunduğuna göre doğr.u ve tevhid inancına uygun 
ol ah telbiye okuma örneğini şöyle öğretiyordu: "Ya Rab! Davetine tekrar. tekrar 
icabet. ediyorum. Her ,emri ni yerine getirmeye hazırım. Senin · 
saltanatında hiçbir ortağın yoktur. Hamd Senin'dir, mülk Senin'dir. 

· Bütün bunlarda hiç ortağın yoktur." 14 · . . · . , 

Hiç şüphesiz insan bir kültür ortaınında doğar ve o kültürce de çevrelenir. 
Kültür hem öğrenilir ve hem de daha sonra gelen ,nesillere aktarılır. İnsanın bir anda 
devraldığı kültür kalıplarından sıyrılması kol;:ıy değildir. Mesela, sabahleyin insanlara 
tevhidi anlııtıp, onlardan akşamieyin kafalarındaki şirk unsurlanndan tamamıyla · 
atınmalarını beklemenin biraz hayaleilik olması gibi.. Halbuki bu değişim ve dönüşüm 
bir süreç meselesidir. Biz böyle bir aniayışırı tipik misalini içlerinde peygamber 
bulunan kimi. sahabenin hayatında bizzat .görüyoruz. Ebu Vakıd ei•Leysi 

. '(ö.68/687) anlatıyor: Peygamberimizle birlikte Huneyn seferine çıktık. Biz küfür ve 
şirk aleminden henüz yeni ayrılinıştık. Müşriklerin Zate.Envat dedikleri ~utsal 
ş.n dıkları bir ağaçları vardı. Silahlarını o ağacın altında kuşanı ri ardı. Ibadet de ederlerdi. 
BÖy e bir ulu agacın altından geçiyorduk, Peygamberimize: "Ey Aliah'ın Resfil~! 
Onların Zate Envat'ı gibi bize de Zate Envat yap" dedik. Bunun üzerine 
Hz.Peygainber: "Aiiahu Ekber, yine. aynı yol, yemin ederim ki, İsrail 

. oğullarının Hz.Musa'ya: ,;Ey Musa! Bunların taptıkları gibi bize de 
bir tanrı yap" demelerinin aynını diyorsunuz~ Sizden· . önceki 
(lcavimlerin) yolundan yürüyeceksiniz" cevabını verdi.1 5 

. . ' 

Hz.Peygambet henüz hayatta iken buna benzer bir takım itikadi sapma 

ll: Bkz.Ankebut, 29/61; ez-Züıner, 39/8; ez-Zuhruf, 43/87. 
12.lbn ei-Kelbi, Putlar Kitabı (Kitabu'I-Esnaın), Çev.Beyza Oüşüngen, Ankara, 1969, 27. · 
13. Müsliııı; "Hac" 19. · 
14. Müsliın .• "Hac". 19. . . 
15. Tirinizi, "Fiten" 18; Ahmet b.Hanbel, V, 218,340. 
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, q~şünceleri cereyan ettiğini, bizza(kendisinin bu yanlış inanç şekillerini düzelttiğini, 
itikad ve lcullukda ifrat yollarını tıkayan ölçüler koyduğunu görüyoruz. Yukarıda 
verdiğimiz ınis~ilin bir benzeri de şöyle meydana gelmişti. Kays b.Sa'd (ö.58/677), 
Hireye gittiğinde, Hire'lilerin, başkuınandanlarına secde etmekte oldıİkhırını gördü. 

' Kendi kendine, "Resulullah'ın secde edilmeye daha layık olduğunu" düşündü. 
1 Resulullah!ın yanına geldiğinde olayı O'na anlattıktan sonra: "Ey .Allah'ın 
' Resôlü!. Secde edilmeye sen onlardan d?tha Jiiyıksın" dedi. Bunun üzehne 
' Resill-i Ekrem: "Sen buna inanıyor musun?! Benim l~abrime. ·uğramış 

olsan ona se.cde eder .misin?" diye sordu. Kays b. Sa'd: "Hayır!" diye cevap 
verdi. Resfil-i Ekrem ona: "Bunu yapmayın" buyurdu. 16 · . . 

Peygamberlerin ulfihiy~tte hiçbir paylarının olmadığı bir gerçektir. Esaseri · 
. peygamberlerden hiçbiri böyle bir iddiada da bulunmamış, kendilerinin insandan başka 
birşey _olmadıklarını, ancak Allah'tan aldıkiari vahyi tebliğ göreviyle mükellef 
olduklarını tekrar tekrar açıkca söylemişlerdir. Bu durum Kur'an'da şöyle ifade eo\lir: 
"Hiçbir insariııı, Allah 'ın kendisine Kitap, hikmet ve peygamberlik 
vermesinden sonra (kalkıp) insanlara: Allah'i birakıp bana kul oluıi! 
demesi mümkün değildir. BiH1kis, (şöyle demesi· gerekir): Okutmakta 
ve öğretmekte. oldiığiınuz Kitap uyarınca Rabbe halis kullar olunriz?'; 
cAı~i lirıran, 3!79). . . . . . . .· · 

Biraz önce verdiğimiz örneklerde de görüldüğü gibi Hz.Peygamber bizzat 
sahabenin hayatında gördüğü itikadi açıdan kimi yanlış anlayışları tashih .etmesine 
rağmen daha sonra gelen nesiller arasında aynı yanlışlıkların tekrarlandığım görüyoruz. 

· Tarık b.Ahdurrahman (ö.l29!746) anlatıyor. Hacca giderken bir yol kavşağında bir 
topluluğun namaz kıldıklarını ·gördüm. Burası ne ınescididir? diy~ sorunca, 
Resulullah'ın bey'at akdettiği "Şecere Mescididir" dediler.17 Zamanla mÜslüman ahali 

? ' bıtJ!ğ_~ı::.!,!l__a!tını, önce zihniyet planında sonı:a_da..meka~ boyutundai~ts'ai'bfrZfyaretgah 
h~Hl!~ ~.9.!1.9.şt!JnHUer. Müslüman halk arasında orada namaz kılınanın büyük sevaba nail 
ahicağı düşüncesi yayginlık kazanınaya başladı. Bununla da kalmmayıp, "Hudeybiye 
ağacı ... bereket İstemek maksadıyla hacılar .tarafından düzenli bir şekilde ziyaret edilmeye 

. başlandı. ıs Ziyaret, asıl amacııid~n sapıp, Üikadi -bir konuma büründUi:ülünce bu ağaÇ 
Raşid Ffalife'lerden olan Hz. Ömer (t.a) tai:afından kökünden kestirilip atıldı.ı9 Çünkü 0 1 · · 

bu. ağaca da ileride Lat ve Uzzaputliırına olduğu gibi tapınılmasından korkuyordu. Hz. 
Ömer'in bu· yerinde davninışı, bir kötü bid'at ve itikadi bozukluğun neşvu riema 
bulmasmı · ö.nleınek ve Resululah'ın tebliğ ettiği İslamiyet'in safiyetine gölge· 

· . düşürülm~mek için peygambere ait bir zihniyetin gereg;i olarak değerlendii:ilm.iştir; ·.··. 

2. Kab ir, Z:iyaretlerinde Düşiilen Hatalar ve ı;>üzeltilmesi ·. 

Geçmiş ümmetierin tarihindtf d~ örnekleri göı'illmüştür ki tarihi ve şerefli 
olayların cereyanına sahne oları mekan ve varlıklar ibret olıniıya bir vesiieniri ötesinde 
taizimde bulu,nma ve tapınma imajının agır bastığı kıitsal. mekanlar. haline 
dönüştürülmüştür. Yukarida antattığımız Hz.Ötner'in bu övgüye dair, değerli ve cesur 
davranışı-olmasasydı~ belki de ileride,Hudeybiye ağacına ibadetmaksadıyla (ırgarı.i.~~lL 

· ziyaret turları düzenlenecek böylece de nezih İslam itikadı büyük darbeJet yiyecekti. 

ı6. bkz:Ebfi Dfivud, "Nik~h" 40;.,lbn Mfic~. "Nikfih~' 4; Ahmed b.HanbeL,ıv, 38ı, V, 227•22~ · 
ı7. Askalfini, lbn Hacer, Fcthıi'I~Bfiri bi Şcrhi Sahihi'I-İmfiriı cı~Bulifiri; Mısır, ı~ ı9, Vll, 36ı ;' 

Gazfili, tvıuhanııned, Fıkhu's-Sirl!, Beyrut, 1'965, s.354. · · · · · · 
ıs. lbn el-Keıbı, Putlar Kitabi, s.74. · · 
ı9. Gazzfill, a.g.c., s.354; lbn eı-Keıbl, a;g.c., s.74. 
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Nitekim çoğumuz yaşadığımız günlük hayatta bu endişeınİzin sayısız olumsuz 
örneklerini biliyoi:dur. Köklü İslaırii bilgilerden yoksun olan.bazı müslümanlarm İslam 
büyüklerinin türbe ve mezarları ziyaret edilmeden Hac ve· Uriıre i badeti kabul olmaz 
gibi düşüncelerine, gitgiöe itikadi bir boyut kazandı'rılmaktadır. Günümüzde ıie acıdır 
ki, bu anlayış boztık biriiikadi sapma olarak gelişıi1e kaydetmektedir. 

. . 

· Diğer taraftan yine tarihte itikat bilgisi zayıf olan, tevhidle ilgili amelleri 
bozucu davranışların ilmihaline sahip olmayan kimseler tarafından halk arasında evli ya, 
ermiş ve salih insan olarak tanımlanan bazı .zevatın kabirieri aşırı bir ihtinim ve tebcil 
etme sonuci.ı, Kur'an'ın bizzat uyardığı sanem (Ankebut, 29/25; Enam; 6174) haline 
getirildiğine şahit olmaktayız. Bu sebeple ResGl-i Ekrem, peygamberlerinin mezarlarını 
mescid edinen Yahudi ve Hıristiyanlara Allah'ın lanetini dileıniş,20 peygambere dahi 
sevginin ölçülü tutulmasına ve tevhidin dışına çıkılınaması gerektiğine dikkat • 
çekmiştir. Böylece aşırı derecede tazirnin eski ümmetierde olduğu gibi, kendi ümmetini 

. de putperestliğe sevkedeceğinden endişe etmiştir. Bunda:n dolayı Hz. Peygamber'in, 
kabir ziyaretinde ibret almanın dışına çıkıp, kabirierin kireçlenmesini ve üzerine bina 
yapılarak mezarların bir tapınak haline getirilmesini yasakladığını biliyoruz.2 ı Yine bir 
başka hadislerinde, kabirierde işlenen çirkin adetlerden üınınetini sakındırmış ve: 
"Hıristiyan RabeşiHer içlerinden salih bir kişi öldümü onun kabri 
üzerine bir "'escid inşa ederek, içine de· o zatın resinilerini (fotoğr~f) 
yaptılar. Kıyamet gü~ ünde yaratıklarm en şeriiieri onlardır"22 ·buyurarak, 
·şirke düşme endişesinden dolayı, mezarların üzerine bina yapıınının caiz olmadiğını 

·. gösterınişlerdi~. Bu Hadis-i Şeriften anlıyoruz ki, İslam'ın cari lı varlıkların fig'ürlerini 
çiziınine hoşgörü ile bakmayışının sebebi, tasvir ustasının (ressam, 'heykeltraŞ vo.) 
Allah'la özdeşleşmeye kalkışarak kendisini şirk atmosferinde bulma korkusundan 
dolayıdır. Bütün bu açmazları hesaba katan niüslüınan sanatçılar canlı figürc yapmada 
antik Yunan ve Aydınlanma sanat anlayışında olduğu gibi .doğrudan nesnenin takliti,ne'. 
(mimesis) değil, stilizasyona yani, canlı varlığın tabiatını değiştirmeye (noiı nattire) 
gitmişler; tezhip, hat; minyatür, süsleme . ve ciltcilik gibi sanat dallarına. ağırlık 
vermişlerdir. Bu yönelişler de gösteriyor ki, İslam bilginleri tevhidin bir alt yap·ı olarak 
gÖnüllerde· ve .zihinlerde kökleşmesinden sonra tasvirin değişik tarzları hususunda . 
içtihadda. bulı.ınmuşlardır.23 · 

3.Keridisini · ibadetlerde Gösteren Şirk İnanemın Düzeltilmesi 

Allah ResOlu Hz. Muhammed (s.a.v)'ın ümmetini sakındırdığı ve uyardığı 
en önemli hususlardan bir diğeri de gizli şirktir. Gizli şirk, tarihi seyir içerisinde 

. ınüşriklerin somut anlamda putlarına (hubel, isaf, naile vb.) amelen taabbüd şeklinde 
olanı değil,-ki bu açık şirktir- itikaden Allah'ın fiillerinemüdahaleedici şekilde bir 
·takım soyut ve psikolojik unsurları (cin, şeytan, melek, sevgi) Allah'lıı birlikte denk, ' 
emsfil, ortak kabtil etmektir. (Bakara,2/22) . 

İslam Dini'ne göre sahih bir inanç olmadan., ainell<;!rin Allali katında hiçbir 
değeri yoktur. Sahabeden Abdullah İbn Mes'ud (r.a)'dan rivayet edilmiştir. O, Şöyle 
diyor: ."Bir defasında· Ey Aİiah'ın Elçisi! Allah katmda en büyük günah 
nedir? diye ~orduiT!. . .Buyu.rdu ki: "AIIah'a ortak (nid) koşmaktır. Seni 

2D .. iJkz. Bühari, "Saıiıt'.' 48, Cenaiz 96, Enbiya 50; Müsliı~,_"MesacW ı 9-23; Tirmizi, "Saliit". ııı; Ahmed 
b.Hanbeı, ı,ı95. · 

2 ı, l;luhali, ."Saıat" 48; Ahmed b.Hanbeı, ı, ı 95. 
22. Buhari, "Saıat" 48; Ebu Diıvud, "Cenaiz" 68. 
23, Altı~taş, Ramazan, Uütün Yönleriyle Cabiliyye, KonY.a. 1 'JlJO. s.21. 
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, yaratan ancak 0'dur."24 Kur'an ve hadislerde zikredilen endad öyle gizli bir şirk 
· /i çeşididir ki, bu gizlilik, gecenin kara_nlığında siyah bir taş üzerinde yürüyen karıncanın 
· . ·. ayak seslerinden daha gizilidir. Bir kimsenin "ey falan, Allah hakkı için hayatımı sana 
·('. borçluyum" gibi tabirler kull~i'nması,_·"eğer şu köpek olmasaydı, dün bize h'ırsız 

gelmişti" şeklinde konuşması~ aı:kadaşına; "Allah ve sen istersen bu iş olur", "doktor 
olmasaydı ölüp gltmiştim" gibi sözler söylemesi ve bunları kal ben. tasdik ederek bir 
itikat sorunuhaline dönüştürmesi, gizli şirkin bir çeşididir.25 _ · ' 

Gizli şirkte her ne kadar kapalı bir tarzda Allah inancı görülürse de ortak 
koşulan obje, zaman gelir ilah mertebesine yükseltilir, ilah unutulur ve ortak koşulan 
varlık ilah yerine geçerek ona tapılınaya başlanır. Bundan olsa gerektir ki İslam 
9ilgjnleri, gizli şirki riyanın (ibadette gösteriş) yanında asıl bir takım sebepleri Allah'a 
ortak koşma anlamında yorumlamışlardır.26 Şöyle ki, insanlardan kimilerine bir zarar 
ya ~a bir fayda dokundu mu, bunun müsebbibini, faili mutlak olan Allah'a değil de, 
fani varlıklara bağlarlar. Hayır ve şerrin yaratıcısının Allah olduğuna değil de 
kendilerinde olağanüstü özelliklerin varolduğuna inanılan güçler olduğuna, onlara karşi 
yapılan itaat ve isyan neticesiride meydana geldiğine itikaden bağlarprlar. Mesela, -· 
çocuğu olmayan bir kimsenin çeşitli ağaçlara. mezar ve türbelere çaput ve gelin teli 
bağlaması, hatta kurbanlar kesmesi· gibi batı! inariışlar ... 

4. Dua .İle _Tedaviniiı Sünnete Uygun Bir Hale Getirilmesi 

Cahiliyye döneminde bazı insanlar,, bir takım put, cin ve şeytanların 
isimlerini kullanarak ve bunları vasıta yaparak hastaları tedavi ettiklerini iddia ederlerdi. 
Avf b. Malik el-Eşcai'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiş. Biz cahiliyyet 
devrinde rukye yapardık. Bilahare: Resulullah (a.s.) "Bana rukyenizi gösterin. 
İçerisinde şirk bulunmadığı sürece rukyede- bir sakınca yoktur" 

. buyurdu.27 · 

Rukye, dua ile tedavi olmak demektir. İslam akaidi açısından dua ile tedavi 
yöntemi olan rukye,. içerisinde şirke düşürücü bir durum ve' tevekkül inancına aykırı bir 
faktör Olmadığı müddetçe yapılması caiz görülmüştür.28 Tabii ki burada her çeşit tıbbi 

· yöntem uygulandıktan sonra, dua ile tedavinin olduğunu sÖylemeye gerek yoktur 
sanırım. Ancak ıliodern tıbbın da günümüzde moral değerlerden olan duamn 
gerekliliğini savunmaya başlaması, hatta Amerika ve Avrupa gibi ülkelerin 
hastarieierinde özel din adamı kadrolan ihdas etmiş .olmaları da bir vakıa olarak 
unutulmamalıdır. Hz. Muhamined (s.a. v) bizzat kendisi ashabıriı rukye yapmaya teşvik 
etmiştir. Bir defasındapeygamberimiz hanımı Ümmü Selerne'nin evinde yüzü. 
sapsarı kesilniiş bir kız çpcuğu gÇ)rdü ve qİmn içiıi:"Bunda naz.ar (göz değmesi) 
-vardır. Bunun için (okutmak suretiyle) rukye tedavisi yapınız~~" 
buyurmuşlardır.29 Dolayısıyla g?z değmesi haktır. · 

Rukye ile yapılan tedavi-de unutuhnaması gereken önemİi nokta şudur. 
Okuma ile tedavi etme yöntemindesihir ve büyü şaibes'i olmamak kaydı şartıyla şifa 

.. ve.n~n a_l!(;f:li< AIIahgld!iğtJila xe. d.e.vayıq[1a se.Jjep_~ıl_dığını i_ti~ıı_~e_tl_1l_e.k şa_r_tıylıı_,~e_~cıı_~ 

24: Miisliın, "lımıiı" 37. · 
25. 'Kutu b, Seyyid, Fizilali'I-Kur'an, (tre. Heyet), Istanbul, 1971, c.l, s.96. 
26._Yıldırıın, Suad, Kur'an'da Ulfihiyyet, Istanbul, 1987, s.l61: -
27. Müsliın, "Selam" 64. 
28. bk. Ahmed b.Hanbel, IV, 251. 
29, Müsliın, "Seffiıiı" 64. 
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ile meşgul olmada dinen hiçbir sakınca yoktur. Ama, hastalıklara mutlak ınanada şifa 
verici AJ.Ia.!u;l~~l!ru~y-~_ ve ilaçtır diye itikat edilirse bu b)r sapmadır. Şu 
cümlenin • altını Çizerek ifride ediJim ki, rukye dindarlığın icabı; şariin emrettiği bir 
azimetyoludeğil, nj!ı~~~~t~r.30 .. 

Maalesef içinde yaşadığımız toplumda Hz.Peygaınber'in sünnetinde bize 
öğrettiği ve tavsiye ettiği rukye tarzı değil, kadim cahiliyeele uygulanan içerisine sihir . 
ve büyücülük karıştırılarak; Allah'a tevekkülü bırakıp, tamamen bir takıni kötü niyetli 
ve ınaksatlı Kişilere (halk arasında, cinci ve büyücü denilen) başvurularak onları şifa 
verici görme yaniışına düşülmesidir. islamı açıdan bilgi düzeyi düşük kimselerin iyi 
niyetleri istişınar edilmekte, İsları'i dini bir sömürü ve çıkar ilişkileri ağı haline 
getirilerek karalanmak istenmektedir. Bundan kurtulmanın yegane yolu, halkımızın 
sahih bir şekilde İsiani i bilgi düzeyini yükseltmekten geçmektedir. · 

Elbette İslam'ın tavsiye ettiği rukye ile, kendisinde hiçbir iyilik bulunmayan 
büyücülük, gaibten haber verme ve müneccimlik manaları na gelen cibt ve cibs 
(Ni sa, 4/51) gibi usulleri e tedavi olmak arasında büyük fark vardır. Bütün batıl inanÇ ve 
hurafelerin kaynağında bu ci bitlik anlayışı yatar. Resuluilah (a.:S) şu sözleriyle cibitlik 
sanatına açıklık getirmiştir: "Kuş uçurtmak, kuşu uğursuz saymak ve i( 
çakılları yere vurup hat çizmek cibH (sihir)'dir." 31 İnsanlara sihri, 
büyücülük yapmayı .öğreten ise şeytanlardır. (Bakara, 21102 Kur'an'ın ifadesine. göre '? 
şeyj~nlar __ çjft __ cinsiyetll.Q)ı.:.:._(Enam, 6/112). Bu şeytanın insan-·ôıması, cin olrnası 
sonucu değiştirmez. iyi bilinmelidir ki, tçplumları içtimai, ahlaki ve itikadi planda 
yıkılışa sürekleyen yedi şeyden birincisi Allah'a şirk koşmak, ikincisi .ise 
büyücülüktür.32 Ne yazık ki halkarasında büyücülük bid'atını öğı:etici ve tainamen 
gayri İslami öğı'etilerle dolu Şemsu'l-Maarif, Yıld~zname, Kenzu'I-Haiı ve 
Tılsımat adı altında büyücülükle ilgili kitapların el altından satılması ve ayrı bir' 
sektör alanı· oluşturmasına ek olarak halkın nezih inançlarını alabildiğine sarsınasına 
sebep olmaktadır. 

· İslam Dini'nin reddettiği bu bid'at ve h~r~feye dayalı amelleri paz~ çevrelerin 
bilinçli bir şekilde İslam'a yumaniaya kalkmaları ne büyük bir talihsizliktir. Hele işin 
vehametinden habersiz bazı müslümanların hala miişkif sorunlarını çözümiemek için 
türbe ve t.ekkelere bez l:)ağlayıp ıntım yakması, kabiderdeki öliilere faydalı olmak yerine 

· ölülerden fayda um-ması, arraf ve büyücülere başvurup ip v.e bezlere düğüm attırması, 
baykuşun ötüşline gözyaşı dökmesi akaid bilgisinden yoksun olmanın acı sonuçlarıdır. ' 

Halbuki İslam'ın hükmüne göre gaibten haber vermek, mün~ccim ve. 
falcıların sözüne inanmak kiifürdür. Hz.Peygaml:'ıer (a.s): "He.r kim bir Arraf'a ve 
Kahine gider de o'nun söylediklerini 'tasdik ederse; baiıa indirilene 
küfretmiş (inanmamış) .olur" buyurarak33 itikadi alanda meydana gelebilecek olan 
sapinalara dikkatlerimizi çekmişlerdir. Çün.kü böylesi yanlış inançlar tevhid 
düşüncesine tamamıyla aykırıdır. 

5. Müslümanların Bazı İsimlerinin Düzeltilmesi 

Varlıkların sembolü olan isiinierin ilk defa Allah tarafından Hz.Adem'e 

30. Elınalılı M.l:lamdi, Hak Hini Kur'an Hili, Istanbul, 1971, c.9, s.6396: 
3l.lbn Ma~e, "Tıb" 23. 
32. Zebidi, a.g.e., c.4, s.l 08: 
33. Ahmed b.Hanbel, ll, 429. 
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· . öğretildiği bilinmektedir. (Bakara, 2/33) Adlar;n i11sanın şahsiyetinin gelişip 
gelişmemesi üzerinde büyük etkileri vardir. İslami gelenekte çocuk dünyaya gelince ona 
doğumunun üçüncü veya yedinci günü isim konulması üzerinde durulmuş ve isim 
seçiminde. büyük :·ir titizlik gösterilmiştir. Bunun dayanağı, biraz da kutsal referailslara 
kadar uzanır. Hz.Peygamber: "Siz kıyamet gününde hem kendi adınızla, heJJI 
de,. babalarınızın .adıyla çağrılacaksınız; bu sebeple kendinize . gÜzel 
adlar koyunuz" buyurmuştur.34 · 

Bizzat Hz.Peygamber tarafından sahabeden bazılarının isimleri putperestliği 
çağrıştırdığı, insan tabiatıİla çirkin düştüğil · ve İslam adabına uymadığı için 
değiştirilmiştir. Mesela, "isyank~r" anlamına gelen Asiye adındaki bir kızın ismini · 
Cerillle, Berre isimli bir kadının adını da Zeynep olarak .değiştirmiş, Allah' ı. tenzih 
etmek ılıaksadıyla da Meıiku'I-Emlak Unvanlı birisinin sıfatımi müdahale etmiştir.35 

. İsimler önemli bir semboldür, bir isim daima birşeyin adıdır.36 Her jsim, 
bireyin toplumsal yerini gôsteren bir terimi anlatır. Hatta isimler, bir kimsenin d&hil. 
olduğu medeniyet evreninin ilk ifşaatım ele verdiğj de söylenebilir. Biraz da bu husus 
gözönünde tutulduğundan dolayı, ihtidri eden gayr-i miislimlerin isimlerini İslarri.'ı 
adlrindırrriayı çağrıştıracak şekilde değiştirdikleri bilinı:nektedir .. 

6. B;zı Halk İnançiarın~n Düzeltilmesi 

Hz.Peygamber, İslami temele dayanmayan ve de makbul da göri1lmeyen 
tamamen kötUlenmiş kimi halk inançlarını. tashih cihetine gitmiştir. Bunların en 
ineşhur olanlarından birisi de oğlu İbrahim'in vefat ettiği gün güneşin de tutulması. 
olayı idi. Hemen halk gilneşin tutulmasındbrahim'in vefatıyla ilişkilendirerek, onun 
.ölüınilnden dolayİ tutulduğuna dair bir inanca kapılmışlaı'dı. Bunun üzerine 
Hz.Peygamber: · ''Gijneş ve ay. hiç kimsenin he ölümünden ne de 
hayatından dolayı tutulur. Ay ve güneş ttıtutmasını görünce namaza 

- durup Allah'a duaya koyulun" buyurmuşlardır37. Ülk~mizde, ay ve gün~ş . 
tutulması karşısında bazı yörelerde namaz kılmak ve dua etmek yerine davı.il çalmak, · 

· silah atmak gibi uygulamalar görülmektedir. Bunun İsH1m'la yakından ve 1,1zaktan hiçbir • 
alak~sı yoktur; bid'at ve hurafeye d~ yalı bir halk inancıdır. · 

SONUÇ VE DEGERLENDİRME 

İnsan v~rlık bitegorisi içerisinde yol gösterilmeye .muhtaç bir canlı, türüdlir~, 
Her ne kadar Allah insana akıl gibi bir temyiz gilcil vermişse de, beşer aklının 
ulaşamayacağı ya da çözümlemede güÇlük çekebileceği· bir takım hususl~r· vardır_:ki 

· .. bunları bize ancak peygamberler ve onlar kanalıyla gö~derilen 4in açıklayabilir. Bundan · 
dolayı Allahu Teala her topluma başta Allnh'ı bilme ve insaı:ı hayatı için gerekli 
bilgileri ulaştırmacia sayısız peygamberler gönde~mişt~r. · 

İnsan her zaman hata edebilir ve fıtratını örtücü.bazı arniller sebebiyle tevhid 
.akidesind~n.sap_ab.iJir. T~vhh:lin_ taritıiJ:ı()yuncaiçJndf! yaşf1dıkl_ı,ıı-Jt()piuı:niarı_n!9~Ei~in.~e_ı:ı . . 

34, bkz. Ebu Davud, "Edeb" 61; Ahmed b.Hanbei,·V,ı94. . · · 
35. bk~.Buhari, "Edeb" 105-107, 109; "Menakıb" 17; Müsılı~, "Adiib" 14; ''Fezfiil" 124-!25; lbn Mfite; 

"Edeb" 30. · · · 
36. ~~~tsu, ;roshihiko, Kur'an!da AIJah ve İnsan (trc.S.AteŞ), Ankara, .ıs. s.89. 
~7. Nesei, "Kusur• 16. · · · · . , · 

,.: 
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çi kan bütün peygamberler,. Allah'ın kendilerini yükÜmlü tuttuğu her konuda rehberlik ' 
yapmışlardır, İşte bu açıdan nübüvvet müessesesi Allah'ın insanlığa .ilahi bir İütfudur. 
Toplumda, sosyal, ahlaki, estetik, idari d~ğerlerin menşei nübüvvettir. Toplumlar 
göçebe hayattan yerleşik bir düzene nübüvvet sayesinde geçebilmişlerdir. Peygamberlet, 
inecle.niyel öncüleridir. Zira medeniyetin temelini din ve o dine bağlı olarak varlık · 
gösteren medine oluşturur. Bu bağlamda, din, medine ve medeniyet arasında yakın .bir· 
ilişki vardır. · . · · · 

Aynı zamanda peygaınberier Allah tarafından gönperilen ilahi vabyin 
aniaşıima ve açıklanmasında da rehberlik yapmışlardır. Mesela, Kitab'ın ınüşkil ve 
ınücınel lfifızlarını açıkladıkları gibi, ibadetlerleilgili düzeniemelerin miktar. ve zamar. '· 

. tayinine katkı yapınalarına ek olarak, Allah'ın ziitına ve şan'ına layık olmayan konularda , 
O'nu tenzih etme bilgi'Sini de bize onlar öğretmişlerdir. KHmi!!l peygamberin birbirine 
ihJlxacl,_kayıkla küreğin birbirine ih!iyacı gibidir. Nası~Jsi.Js._iiı:.~IQ!!ı:!~~E.!!I_@.Y.l.R d_~l)iz · 
vey~_g~l de tehl i k.eli .. ~J!!_t;!Ç_Q.liL~~!kam.~~~"!:~~~~~rn~.f!_s~U.ıı.ş ı r~a, p~yg~ı:n~~ri. ın~ tl a~ li' 
ınıı.ı:ı.<ı9.'!9e.v.re._dışLblaılmnık .K.~:~.ı:'an ol<uına gırışımi en cl.~-~yrı_ı_rıs!(ı tıışıyabılıı:. Çunku 
vahiy; nübüvvet temeli. üzerine.ofürmuŞtur~--Vafilyle nübüvvet iç içedir. Birini 

· diğerinden ayırmak mümkün değildir. 

Peygaınberle~· silsilesinin son halkasını oluşturan Hz.Muhaınnı~d, birey. ve 
topllıınların· ayağını tevhld inancından kaydımbilecek ve her çeşit tevhidi bozucu 
nınelden üriımetiı:ıi sakındırınıştır. Çünkü O, insan hayatı m ilgilendiren bütün alanlar 
için "güzel örnek" modeli olduğu gibi, itikadi konularda da benzer örneklikte 
bulunmuştur. Hatta üınınetini her türlü şirk ve küfür uristiriarına karşı uyarınış eri · 

güzel ve açık bir şekilde. yaratanla yaratılan arasındaki mesafeyi insanların anlayış 
yeteneklerine göre açıklayarak itikadi alanda da zengin bir küt:\irel miras bırakınıştır:o: 
zaman zaınan insanlar tarafından gasbedilen uluhiyet ve rububiyet hakkının sadece 
Allah'a ait olduğunu hatırlatarak, bunun mücadelesini temiz hayatı· boyunca daima 
vermiştir. 

Kısaca Resuluilah (s.a. v), cahiliye döneminin halk inançlarından İslaın'a. 
uygun düşenedokunınaınış, İslam'ın temel inanç esaslarıyla çatışan ve tezat teşkil eden 
hususiyetleri ilga ederek yürürlükten kaldırriııştır. · · 

: . 
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