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Allah’ n varl n kabul eden orijinal ekli de i memi lahî inanç sistemlerine
göre peygamberlik/ risalet/ nübüvvet,Allah ile insanlar aras nda, müjdeci, uyar c ve
örnek olarak, ileti imi sa lama görevidir. Allah insanl a mesajlar n peygamber
vas tas ile iletir. Bu görev insan n dünya hayat na ba lamas ile e zamanl olup
Allah’ n belirledi i zaman dilimleri içinde, insanl a bir lütuf olarak, yenilenerek devam etmi tir. Bu görevi yerine getirmek için Allah taraf ndan seçilmi ki iye peygamber/rasul/nebi1 denir. Peygamberler, mahiyetini ve i leyi eklinin asl n ancak
kendilerinin bildi i vahiy yolu ile Allah’tan ald klar emir, yasak, tavsiye, sak nd rma
gibi hükümler ve ö ütler ihtiva eden birtak m ilke ve esaslar insanl a tebli ederler. Peygamberler ayr ca tebli ettikleri bu vahiyleri pratik ilk örnek olarak da ya anan hayata aktar rlar.
Peygamberlerin tebli etti i vahiyler, bir araya getirilmek suretiyle “kitap”lar ;
bunlar n peygamberler taraf ndan pratik hayata aktar lmalar da “din”leri meydana
getirmi tir. Öyle ki, Allah gönderdi i dini peygambere duyulacak güven üzerine bina
etmi , inananlar da evvela o dini getiren peygamberin do rulu una inanm lard r.
Dolay s yla peygamberler, “kitab” olu turan “vahiyler”in ve “din”in merkezinde yer
al rlar ve peygambersiz ilahî bir kitap ve din dü ünülemez.

*
1

Makalemiz iki k s ma ayr lm olup, ikinci bölüm derginin müteakip say s nda yer alacakt r.
slam dü ünce tarihinde, resul ve nebi aras ndaki bir tak m farkl l klar pratik ihtiyaç boyutlar n zorlayacak ekilde tart lagelmi tir. Bu tart malar genelde teknik çerçevededir ve çok k sa olarak öyle özetlenebilir: “Resul”,Allah’ n vahiylerini insanl a tebli etmekle yükümlü olan ve kendisine kitap ve
eriat verilmi olan peygamberler için; “nebi” ise, kendisine yeni bir eriat verilmeden Allah’ n vahiylerini kendi kavmine veya bütün insanl a tebli etmekle yükümlü olan peygamberler için kullan lmaktad r. Bu ay r ma göre, her resul nebidir, fakat her nebi resul de ildir. Resul, kendine verilen kitap ve eriat ile hükmederken, nebi, kendinden önce gelen peygamberlere indirilmi olan kitaplarla
hükmeder. slam dü ünce tarihinde farkl bir ses olan Mutezile mezhebi, resul ve nebi aras ndaki bu
ay r mlar do ru bulmayarak bunlar aras nda fark olmad n iddia eder. Bu tart malarla ilgili geni
bilgi için bak n z: Bahçeci, Muhittin,
Türdav Bas m Yay m irketi, stanbul 1977, s, 71-78; Yavuz, Salih Sabri,
nsan Yay nlar , stanbul tarihsiz, s, 11-20.
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Peygamberler Allah’tan ald klar ayetleri, hiç eksiltmeden ve ilave etmeden
oldu u gibi ve aç kça, kendi toplumlar na ilan ederler. Allah’ n peygamberlerinden
en ba ta gelen talebi dolay s yla da peygamberlerin öncelikli ortak ça r lar , insanl Allah’ n birli ine ve ondan ba ka ilah olmad na inanmaya davet olmu tur. Bu
öncelikli ça r y kabul edenler daha sonra Allah’ n emir, yasak, tavsiye ve
sak nd rmalar na uymaya ve peygamberlere itaat etmeye ve onlar örnek edinmeye
ça r l r. Böylece lahi irade keyfiyyet olarak da peygamberlerini gönderdi i dinin
merkezine yerle tirir.
Bir“kitab” n ve bir “din”in sa l kl olarak anla lmas nda ve taleplerinin yerine
getirilmesinde evvela o “kitab” ve “din”i getiren peygamberin sa l kl anla lma
zorunlulu u vard r. Bu ba lamda peygamber tasavvuru, Allah, kitap ve din tasavvurlar ile kaç n lmaz bir paralelli e sahip olur. Yani peygamber anlay do ru olmayan n Allah, kitap ve din anlay lar da do ru olamaz. Ancak günümüz insan n n
tarih, hadis, tasavvuf, kelam ve felsefî rivayetlerden edindi i peygamberlik anlay
miras büyük ölçüde ya ilahla t r lm bir peygamber; ya efsânevî, ula lmaz,
eri ilmez, insan üstü bir peygamber; ya s radan ahlakî bir yol gösterici peygamber
eklindedir. Bu anlay miras n n ekillendirdi i peygamber, Allah’ n anlatt
Hz.
Muhammed (s.)’e hiç benzemez. Hatta yer yer benzemeyi s n rlar n da a arak -Hz.
Muhammed’in ölmedi i iddias gibi- Allah’ n bildirdi i peygamber anlay na ters bir
görüntü ortaya koyan boyutlara ula r.
Her hangi bir tasavvura ba l olarak anla lm ve anlat lm bir peygamber
hayat sadece bir siyer, bir peygamber biyografisi de il, o peygamberin getirdi i
dinin yine o tasavvura göre varolu amac n ve hayata intikal sürecini ve hatta bu
amac n sa l kl devaml l n da belirlemektedir. Öyle ki, peygamberin sahip oldu u
kabul edilen kimli i ve hayat , daha sonra ona inananlar n, ya ant lar nda tam olarak yer almasa bile en az ndan idealizm ba lam nda, dinî, sosyal, siyasal, kültürel
ve ekonomik hayat anlay lar n ekillendirmektedir. Bu çerçevede Müslümanlar n
büyük ölçüde hayat anlay lar n yönlendiren Allah, Kur’ân- Kerim ve slam anlay lar n n do ru olabilmesi ve bunlar n sa l kl devaml l
da Hz. Muhammed (s.)’i
do ru ve sa l kl anlamalar ile mümkün olacakt r.

Bu tür anlay ta peygamber, bazen a r yüceltilerek ilahla t r lmak suretiyle
Allah’a ortak edilir. Hristiyanlar n Hz. sa (s.) hakk ndaki tasavvurlar gibi. Bazen
peygamber, “Tanr ’n n peygamber olan insan suretinde cisimle erek yeryüzüne
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inmesi” eklinde tasavvur edilir. Genel olarak tasavvufî anlay lar zemininde kendisine yer bulan bu tasavvur özellikle Mevlevîlik’te daha net görünür. Ayr ca Frithjof
Schuon/ sa Nureddin’in Hz. Muhammed (s.)’i “avatarik tabiatl ”2 peygamber olarak
tan mlamas da bu anlay n farkl ve ilginç bir ba ka örne ini olu turur. Bazen de
ilahla t r lma s n r na varmaks z n her eyi ile ola anüstü, insanüstü bir kimli e büründürülür. Cahiliyye Araplar n n ve baz Müslümanlar n Hz. Muhammed (s.)’i kendi
dü üncelerine göre “olmas gereken” ekliyle tasavvurlar gibi.

Peygamberi ilahla t rarak Allah’a ortak k lman n en çarp c örne ini, Hz. sa
(s.)’ sadece peygamber olarak kabul etmekle yetinmeyip onu peygamberli in üstünde Tanr la t rmak suretiyle, Hristiyanlar te kil ederler. Onlara göre peygamberin
görevi: “En yüce olan n sözcüsü olarak Tanr ’n n iste i ve amac do rultusunda
insanlar uyar p bilgisizlik ve körlükten kurtarmakt r. Peygamberlik Musa, aya,
Amos, Ho ea ve Yeremya gibi ki ilerin kimliklerinde biçimlenmi tir. Eski Ahid’deki
Mesih beklentisi peygamberlik rolünü de içermektedir.” 3 Öyle ki, “Allah’ n Rab senin
için aran zdan, karde lerinden benim gibi bir peygamber ç karacak; onu dinleyeceksin"4 buyurulmaktad r. Nitekim ilk kilise Eski Ahid’de bildirilen bu görevin Hz. sa’da
yerine geldi ine tan k oldu. Bu tan kl k Yeni Ahid’de öyle belirtilir:“Gerçek Musa
demi tir: “Rab Allah size karde leriniz aras ndan benim gibi bir peygamber ç karacak; bütün eylerde, size her ne söylerse, onu dinleyeceksiniz.” 5 Ve böylece Hz. sa
ça da lar taraf ndan ilk önce peygamber olarak kabul edildi. “Çünkü onlar sa’y
peygamber sayarlard .”6
Dördüncü yüzy l n ilk çeyre inde, Roma imparatoru Konstantinus M.S. 325’de
znik’te H ristiyan kilisesinin ilk din konsülünü/kurultay n toplad . lk defa bu konsülde resmi olarak, sa, Baba ile ayn bedene, yani cisme sahip olarak görülmü tür.
Böylece, ncillerde sa için kullan lan mecazi ifadeler teolojik amaçlar için kullan larak metafizik anlamda sa Tanr ’n n o lu konumuna getirilmi tir. Bu de i imin oldukça önemli siyasi bir sonucu vard r, öyleki, sa’n n metafizik anlamda Tanr ’n n
o lu konumuna getirilmi olmas , H ristiyan k ral n da bundan böyle Tanr ’n n yeryüzündeki temsilcisi anlam na geliyordu. znik konsülünün bu kabulü M.S. 451 y 2

Avatara: “A a ya inmek”ten Sanskritçe bir sözcüktür. lahi bir varl n yeryüzüne inmesi anlam nda
kullan l r. Hindu dininde bir Tanr n n özellikle Vi nu’nun ruh halinden cisim haline geçerek sars lan
toplumu düzeltmek için insan ya da hayvan biçiminde yeryüzüne inmesidir. Avatara, tam anlamyla
cisimle me de ildir. Vi nu, gerçekte ald biçimin ayn s olmaz; bu sadece onun, inananlar n yarar na
ald bir görünü tür.
3
Milne, Bruce,
, Türkçesi: Levent K nran, Yeni Ya am Yay nlar , stanbul 1995, s, 158.
4
Eski Ahid, Tesniye, 18:15.
5
Yeni Ahid, Resullerin leri, 3: 22 ; 7:37.
6
Yeni Ahid, Matta, 21: 46.
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l nda toplanan Kad köy konsülünde daha da netle tirilerek geni letildi ve böylece
geleneksel Hristiyan inanc do ma halini ald .7
Sadece bir kaç olan bu referanslarda görüldü ü gibi, orijinal eklini kaybetmi hem Yeni Ahid/ ncil’de hem de H ristiyanl k’ta Hz. sa, sadece peygamber olarak kabul edilmekle kalmam , Allah' n o lu eklinde ifadesini bulan mecazi ifadeler
hakiki olarak kabul edilmi 8 ve kendisine ilahl k atfedilmek suretiyle Allah’a ortak bir
kimli e büründürülerek peygamberli in üstünde bir konuma oturtulmu tur. Onun
Tanr olu una ili kin Yeni Ahid’in sekiz ayetinde9 aç k olarak, birçok ayette de dolayl olarak ifadeler yer al r. Bu ayetlerden bir kaç öyledir.
“Ve bedene göre Mesih onlardand r. O cümle üzerinde ebediyyen mübarek Allaht r.
Amin.”10
“Tomas cevap verip ona : Rabbim ve Allah m! Dedi.” 11
“Fakat O ul hakk nda öyle diyor: “Ey Allah, taht n ebedi ve dâimidir.”12
“Ben ve Baba biriz.” 13
Ça da H ristiyanl k inanc nda da Hz. sa (s.) gerçek Tanr olarak takdim edilmektedir. Bunlardan bir kaç da öyledir.
“ sa Mesih gerçek insan oldu u gibi gerçek Tanr ’yd . H ristiyanl n ay rt edici
özelliklerinden en önemlisi budur. Yahudiler ve Müslümanlar en yüce olan tek bir
Tanr ’ya inan yor, atalar na ve Eski Ahid’in peygamberlerine sayg gösteriyorlar,
ancak sa’ya ili kin iddialar nedeniyle H ristiyanl k di er inanç sistemlerinden ayr l yor.”14
“ sa’n n belirsiz bir biçimde Tanr sal özellikler ta d n göstermekle yetinemeyiz; kesin olarak O’nun, kendine insan do as n alm Tanr ’n n ta kendisi olduunu kan tlamay amaçl yoruz. sa Mesih’in, tüm di er insanlardan farkl olarak
Tanr ile öncesizlikte ve özde bir oldu una inan yoruz. O’nu sadece insan bedenine
bürünmü Tanr olarak ya da baz Tanr sal özellikleri ta yan üstün bir insan olarak
7

“Yahudi Bir Peygamberden Gentile Tanr ya: sa’n n Tanr salla t rma Süreci, s, 60-61.
Bu konuda geni bilgi için bak n z: H ck, John, “H ristiyanlar n sa’y Alg lama Biçimi ve Bunun slam’ n
, Ankara 2000, c, 3, say , 4, s, 75-85;
Anlay yla Kar la t r lmas ”, Çeviri: aban Ali Düzgün,
Ayd n, Mahmut, “Yahudi Bir Peygamberden Gentile Tanr ya: sa’n n Tanr salla t rma Süreci”,
, Ankara 2000, c, 3, say , 4, s, 47-74 ; Görener, brahim,
Dayton, Oh o 1997, Bas lmam
doktora tezi, s, 90-96.
9
YeniAhid, Romal lara Mektup, 9:5 ; branilere Mektup,1:8 ;Yuhanna, 1: 1,2, 18 ; 10:30 ; 20:28 ; Titusa
Mektup, 2: 13 ; Petrusun kinci Mektubu, 1:1 ; Resullerin leri, 20:28.
10
Yeni Ahid, Romal lara Mektup, 9:5.
11
Yeni Ahid, Yuhanna, 20:28.
12
Yeni Ahid, branilere Mektup, 1:8.
13
Yeni Ahid, Yuhanna, 10:30.
14
Bruce, s, 131.

8
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görmüyoruz. sa’n n, Tanr l k ve insanl k olmak üzere birbirine kar t r lmayacak, iki
yetkin tabiata sahip olan tarihsel bir ki i oldu u inanc nday z. Bu durum, imdi ve
sonsuzlu a dek, tek olarak sa Mesih’e özgüdür. Böylelikle O, yaln z hayranl m za
de il, tap nmam za da lay kt r.”15
Bu ça da geleneksel anlay n yan nda ça da H ristiyan dünyas nda meseleye bilimsel olarak yakla mak suretiyle Hz. sa’n n “O ul-Tanr ” söylemini, ba lang çta oldu u gibi, yeniden mecazi anlama ta ma giri imleri bulunmaktad r. Bu giriimler çerçevesinde John Hick’in u de erlendirmeleri önem ifade eder:
“Bugün ço umuz, Kad köy’de söylenenleri ve bunlar daha ça da bir söylemle yeniden kurma çabalar n bir kenara b rakmay ve ilahi inkarnasyonun insan
hayat nda mecazi bir anlay na geçmeyi önermekteyiz. Bu, ilk dönemlerdeki sa
gelene i aç s ndan daha do ru, ça da dünyam zda daha inan labilir ve mücadele
aç s ndan daha güç kazand r c d r. Bu, ayn zamanda, H ristiyanl , Tanr ’ya götüren
tek yol olarak görmenin art k hiçbir gerçeklik ifade etmedi i bir ça da, di er büyük
din kurucular ve peygamberlere daha fazla aç k olmak demektir. sa’n n lafzen
de il, mecazen Tanr ’n n O lu oldu u fikri, Kur’an’da çok sayg n bir peygamber
olarak anlat lan sa imaj yla tutarl l k göstermektedir. Bu mecazi anlamda bütün
büyük peygamberler Tanr ’n n o ullar d rlar.”16 Ça da H ristiyanl k aç s ndan John
Hick’in bu de erlendirmeleri önem ifade etmesine ra men, “ sa’n n lafzen de il,
mecazen Tanr ’n n O lu oldu u fikrinin Kur’an’da anlat lan sa imaj yla tutarl l k
gösterdi i” iddias n n Kur’an aç s ndan do ru olmad n , Kur’an’ n Hz. sa’y mecazen de olsa asla Allah’ n o lu kabul edilebilecek bir imaj çizmedi ini burada belirtmeliyiz.
“Hristiyanl k inanc nda peygamberlik anlay n n, ncil yorumcular n n aç klamalar dikkate al n nca da oldukça de i ik bir yelpaze olu turdu u görülür. ncil’de
Hz. sa’n n kendisi için peygamber terimini kullanmas da dolayl yoldand r. Peygamberli i dinî ba lamda al p almama aras nda hristiyan yorumcular farkl görü tedirler. Dinî ba lamda peygamberli i Hz. sa için kullan rken bu kelimenin Hz. sa’n n
kimli ini noksan aksettirdi ini, onun gerçek kimli inin ise “Tanr n n o lu” eklinde
oldu unu belirtmektedirler. Dinî ba lam d nda peygamberli i ele al rken, özel
güçleri olan herkese bu kelimeyi kullanabilmekte, bu aç dan da “Allah ile insanlar
aras nda ba kuran ki i” olmas gerekmemektedir. Bu tart malar n hepsinin kayna15
16

Stott, John,
, Yeni Ya am Yay nlar , stanbul1998,Üçüncü bask ,s ,21.
John, “H ristiyanlar n sa’y Alg lama Biçimi ve Bunun slam’ n Anlay yla Kar la t r lmas ”, Çeviri:
aban Ali Düzgün,
, Ankara 2000, c, 3, say , 4, s, 81.

234
ise, Hz. sa’n n Hristiyan dünyada “Tarihî sa” ve “ lahî sa” eklinde iki dönemde
ele al nmas ndan kaynaklanmaktad r.”17
Kur’an’ n bildirdi ine göre, peygamberlerini Allah’ n o lu olarak görme konusunda Yahudilerin de bir giri imleri olmu tur: “Yahudiler, ‘Üzeyir Allah’ n o ludur’
dediler.”18 Ancak Kur’an burada Yahudilerin tamam n kastetmemektedir. Onlardan
bu kanaati ta yan sadece küçük bir grup olmal d r.19

Peygamberli i gerçek kimli inin d na ta ran anlay lardan biri de, peygamberleri Allah’ n kendisinden ayr olmayan vekilleri olarak kabul eden anlay t r. slam
tasavvuf tarihinde “hulul nazariyesi” 20olarak ifade edilen anlay içinde kendisine
yer bulan bu tasavvurda, peygamber ile Allah aras nda ikilik yoktur. Mevlâna
Celaleddin Rûmî’nin o lu Sultan Veled’in u sözleri bu anlay ortaya koymas bak m ndan oldukça önem ifade eder:
“Tanr görünmedi i için peygamberler onun naibi olmu lard r. Hay r, hay r
böyle de de il. Bu naiple, naibin naipli inde bulundu u kimseyi birbirinden ay rmak
çirkin eydir. Burada ikilik yoktur.”21
Tasavvufî dü üncede Allah’ n yeryüzünde görülmesi sadece peygamberleri
vas tas ile de il, di er insanlarla da mücessem olarak söz konusudur. Mevlânâ’dan
nakledilen u iki olay bu anlay aç kça ortaya koymas bak m ndan oldukça anlaml d r:
“Sultan Veled’den nakledilmi tir ki: Bir gün ileri gelen sofiler, babam
Hudavendigar’dan: “Ebu Yezid, ben Tanr m daha sakal bitmemi bir genç eklinde
gördüm, buyuruyor. Bu nas l olur?” diye sordular. Babam: “Bunda iki hüküm vard r:
Ya Bayezit Tanr y sakal bitmemi genç ekjlinde görmü , yahut Bayezid’in meylinden ötürü Tanr onun gözüne bir genç çocuk suretinde gözükmü tür,” dedi.”22
Peygamberi insan suretinde yeryüzüne inen Allah kabul eden anlay lar n bir
di er ekli de, peygamberlerin avatarik tabiatl oldu unun kabulüdür. Çok genel
17

Görener, brahim,
, Dayton, OH, 1997, Bas lmam doktora tezi, s, 101-107.
18
9 Tevbe, 30.
19
Kurtubî,
, Dâru hyâi’t-Turâsi’l-Arabî, Beyrut 1965, c, IV, s, 116-117.
20
Hulûl: lâhî zât n veya s fatlar n yarat klardan birine veya tamam na intikal edip onlarla birle mesi
anlam na gelir. Geni bilgi için bak n z: Demirci, Kür at – Yavuz, Yusuf evki, “Hulûl”
, stanbul 1998, c, 18, s, 340-344.
21
Ahmet Eflâkî,
, Çev: Tahsin Yaz c , Hürriyet Yay nlar , stanbul 1973, c,I, s,311.
22
Eflâkî, c, II, s, 92.
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anlam yla,Tanr ’n n peygamber olan insan suretinde cisimle erek yeryüzüne inmesi
eklinde kabul edilen ve Hindu gelene inde yayg n olan bir inanç eklidir. Frithjof
Schuon ( sa Nureddin) Hz. Muhammed (s.)’i bu inanç çerçevesinde de erlendirmek
suretiyle onu “avatarik tabiatl ” peygamber olarak tan mlar. Frithjof Schuon bu
anlay n öyle delillendirir:
“Hz. Peygamber ‘avatarik’ tabiat ndan dolay , kollektif be erî alan, manevi alan içinde fiilen bütünle mi oldu...Hz. Muhammed (s.)in ‘avatarik’ tabiat na slam’dan itiraz edilerek O’nun bir ‘Avatara’ olmad
ve olamayaca söylenebilir.
Fakat sorun bu de il, çünkü biliyoruz ki, slam Hinduizm de il ve gene biliyoruz ki,
slam her türlü hulûl dü üncesini reddeder. Çok basitçe, Hinduizm terimlerini kullanarak diyoruz ki, belli bir ilahi görünüm, belli çevrimsel artlarda belli bir dünyevi
ekil alm t r. Bu ifade Allah Resûlünün bizzat kendi tabiat hakk nda yapt
u tan kl a tamamen uygun dü mektedir.
‘Kim beni görmü se Hakk’ görmü tür ; ben oyum; o da ben, u var ki ben
kim isem oyum; o da kim ise odur; Adem daha (yarat lmadan önce) su ile balç k
as rlar n en iyisinden
aras ndayken ben peygamberdim; ben, Adem'in ya ad
(dünyan n ba lang c ndan) itibaren, ça dan ça a, benim ya ad m ça a kadar
görevi yerine getirmekle görevlendirildim.’
Ne olursa olsun, tarihi bir varl a uluhiyet atfedilmesi slam’a ters dü üyorsa,
Mutlak Varl k üzerinde merkezile mi bak aç s nedeniyledir. Bu bak aç s , örnein k yamet gününden önce, en son e itle tirme dü üncesinde dile getirilir. Sadece
Allah “diri”dir, yüce melekler dahil, dolay s yla ruh da, Kozmos’un kl merkezindeki
ilahî tezahür de dahil olmak üzere her ey evrensel ölüm içinde e itlenir... Zahir
ulemas n n ya da fukahas n n, Hz. Peygamber’in “avatarik” tabiat yla ilgili hadislerin
sahihli ini inkar etmelerinde bir menfaatlar olmas do ald r. Fakat “Ruh- Muhammedî” –ki bu Logos’tur- kavram bile, tarihi de erleri ne olursa olsun bu hadislerin
hakl oldu unu kan tlamaktad r, diyelim ki de erleri üpheli bile olsa.” 23

Peygamberleri ola anüstü, a r ekilde yüceltmek suretiyle insanüstü bir
kimli e büründürme anlay da oldukça eskidir. Ancak biz burada bu anlay n sadece Hz. Muhammed (s.) için tezahürünü ele almakla yetinece iz. Bu tezahürü
Cahiliye dönemi ve slam’ n ana kaynaklar ndaki rivayetler çerçevesinde ele alacaz.

23

Schuon ,Frithjof , slam’ Anlamak , Türkçesi: Mahmut Kan k, z Yay nc l k, stanbul 1988, kinci bask ,
s, 122-124.
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Cahiliyye dönemi Araplar n n peygamberlik anlay büyük ölçüde dönemin
inanç ve kültür dokusunun özelliklerini ta r. Onlar n peygamberlik hakk ndaki düünceleri, daha önce bildikleri peygamberlerin k ssalar ndaki özelliklerine göre ekillenmi tir. Öyleki, daha sonra Kur’ân’ n da nakletti i: Hz. Musa’n n Asa’s n n ejderha
olmas , Asa ta a vuruldu u zaman kaynak sular f k rtmas v.d; Hz. sa’n n be ikte
iken konu mas , ölüleri diriltmesi, çamura üfleyip ku yapmas v.d; Hz. Davud’un
hizmetine da lar n ve ku lar n verilmesi; Hz. Süleyman’ n rüzgara ve ku lara egemen k l nmas ; Hz. brahim’in, Hz. Salih’in, Hz. Lut’un ve di er peygamberlerin k ssalar nda anlat lan özellikleri Cahiliyye dönemi Araplar n n peygamberlik anlay lar n
ekillendirmi ti. Kur’an bu k ssalar nakletmekle beraber, kendisinden önce dönemin
dinî kültüründe etkili ekilde var olan bu k ssalar n ekillendirdi i Cahiliyye dönemi
peygamber anlay n , Hz. Muhammed (s.)’in kimli i söz konusu olunca aç kça reddeder.
Bu k ssalarda; peygamberi insan olma tabiat n n üzerine ç karma, onu Allah’ n e yaya yarat l nda koydu u tabiat kanunlar n ve tarihî alanla ilgili
sünnetullah yasalar n a ma ve bu yasalar de i tirme özellikleri ile donatma oldukça çarp c ve etkileyici bir ekilde öne ç kmaktayd . Bunun sonucu olarak da, peygamber denince onlar n ak llar na tabiî ve tarihî alan yasalar yla kay tl olmayan,
kendisi ihtiyaç duydu unda veya kendisinden istenildi inde mucizeler gösteren,
ola an üstü yeteneklerle donanm bir kimlik geliyordu.
Cahiliyye Araplar n n peygamber anlay lar n n ekillenmesinde etkili olan bir
di er unsur da, o dönemde bölgelerinde ya ayan ve oldukça da etkili bir kurum
olan, “kâhinlik” idi. Onlar kâhinlerin her eye güçlerinin yetti ine, her eyi bildiklerine, hatta gelecekle ilgili gayb bilgisine sahip olduklar na ve bu bilgilerin onlara melekler ve cinler taraf ndan verildi ine inan rlard . Kâhinlerin bu özelliklerinden dolay
kendilerinin çözüme kavu turamad klar hususlarda kâhinlere ba vururlard . bn-i
Hi am konuyla ilgili u rivayeti nakleder.
“ bn-i shak dedi ki: Yahudi âlimleri, H ristiyan rahipleri ve Arap kahinleri, Hz.
Muhammed (s.)’in peygamber olarak görevlendirilmesinden k sa bir süre önce onun
durumunu konu uyorlard . Yahudi âlimleri ve H ristiyan rahipleri, Hz. Muhammed
(s.)’in ve zaman n n özelliklerini kitaplardan ve önceki peygamberlerinin haberlerinden biliyorlard ; Arap kâhinlere ise, bu bilgileri cinlerden olan eytanlar getirmekteydi...”24

24

bn-i Hi am,

, Beyrut 1936, c, 1, s, 217.
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Hz. Muhammed (s.)’in peygamberli ini kabul etmeyen Mekkelilerin sen
bir“kâhinsin” demek suretiyle onun risaletini kâhinlik olarak de erlendirmeleri,
“kâhinli in” onlar n peygamber telakkilerindeki yerini aç kça ifade etmektedir.
Cahiliyye dönemi Araplar ’n n, Hz. Muhammed (s.)’ n peygamberli ini reddederken kulland klar gerekçeleri, ayn zamanda onlar n peygamber anlay lar n da
ortaya koymaktad r. Kurân- Kerim onlar n hem inanç ve kültür dokular ndan hem
de kâhinlik kurumundan kaynaklanan, peygamber telakkilerini öyle cevapland r r:
“Dediler ki: Yerden bize bir kaynak f k rtmad kça sana inanmay z!...
Ya da zannetti in gibi üzerimize gökten parçalar dü ürmelisin;
Veya Allah’ ve melekleri kar m za getirmelisin;
Yahut da alt ndan bir evin olmal , ya da gö e ç kmal s n...”25
“Dediler ki: Bu ne biçim peygamber; yemek yiyor, çar larda dola yor!
Ona kendisiyle beraber uyar c olarak bir melek indirilmeli de il miydi?
Yahut kendisine bir hazine indirilmeli ... (de il miydi?)
Bak (Rasûlüm), senin hakk nda ne biçim temsiller getirdiler!
Art k onlar sap tm lard r...”26
“(Ey Muhammed) sen, ö üt verip hat rlat;
Rabbinin nimetiyle sen ne bir kâhinsin, ne de bir deli.” 27
“(Kur’ân) Bir kâhinin sözü de de ildir. Ne de az dü ünüyorsunuz!”28

Hz. Muhammed (s.) dönemine en yak n zamanlardan itibaren, Hz. Muhammed (s.)’i anlamada slam’ n ana kaynaklar olarak kabul edebilece imiz, ba ta
Siyer- slam Tarihi olmak üzere, Hadis ve Tasavvuf kaynaklar n n önemli bir bölümünde Peygamberleri ve Hz. Muhammed(s.)’i a r ekilde yüceltmek suretiyle,
insan üstü bir kimli e büründürme anlay n ekillendiren rivayetler bulunmaktad r.
Tarihte slam toplumlar n n anlay lar na büyük ölçüde yön veren bu kaynaklar,
Müslümanlar n önemli ço unlu unun dü üncelerini de kendi anlay lar ve rivayetleri çerçevesinde ekillendirmi lerdir. Günümüzde Müslüman ülkelerdeki geni halk
kitlelerine de bu kaynaklar n rivayet ettikleri bilgilerin ula mas , ayn kabullerin onlarda da devam n sa lamaktad r. Bu kaynaklar n, ayn zamanda anlay lar n da
ortaya koyan, rivayetlerinden baz lar öyledir.

Siyer ve slam tarihi kaynaklar Hz. Muhammed (s.)’i ola an üstü niteliklere
sahip bir varl k olarak göstermeye, onun daha baba sulbünde iken üvey annesi
25
26
27

17 srâ, 90-95
25 Furkan, 7-9
52 Tûr, 29.
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taraf ndan bilindi i; annesinin ona hamile iken onun peygamber olaca n n annesine bildirildi i rivayetleriyle ba larlar.
“Abdullah b. Abdu’l-Muttalib’in, Vehb b. Abdi Menaf k z Amine’den ba ka bir
han m daha vard ... Abdullah’ n bu han m öyle derdi: ‘Abdullah bana u rad
zaman iki gözü aras nda ay gibi parlak bir nur vard . Benimle olmas iste iyle onu
davet ettim. O ise Amine’nin yan na girdi, onunla beraber oldu. Böylece Amine
Rasulullah (s.)’a hamile kald .”29 “Rasulullah (s.)’in annesi Amine öyle anlat rd :
Muhammed (s.)’e hamileyken, bana gelindi ve öyle denildi: Sen bu ümmetin efendisine hamilesin, O do du unda öyle söyle: “Onu her hasetçinin errinden bir olan
Allah’a s n r m. Sonra onun ismini Muhammed koy.” Ona hamile oldu u zaman
kendisinden bir nur ç kar, onunla am’daki Busra saraylar n görürdü.”30
Bu rivayetler, kaynaklarda “Bahîra olay ” olarak nakledilen, Hz. Muhammed
(s.) 9-12 ya lar nda iken amcas Ebu Talib ile beraber gitti i Suriye seferinde a açlar n ve ta lar n kendisine secde ettikleri rivayetleriyle devam eder.
“Hz. Muhammed kafileyle beraber manast r n yan na geldi inde Rahip
(Bahîra) onun elinden tutarak: ‘ te bu çocuk âlemlerin efendisidir, âlemlerin
Rabb ’n n elçisidir, Allah onu âlemlere rahmet olarak gönderecektir’ dedi. Bunun
üzerine yan ndaki Kurey liler rahibe, ‘Bunu nereden bildi ini’ sordular. Rahip: “ Siz
kar dan gelirken bütün a açlar ve ta lar ona secde ettiler, a açlar ve ta lar sadece
peygambere secde ederler...’ dedi.” 31
Ayn kaynaklar Hz. Muhammed (s.)’in Hz. Hatice ile evlenmesini, Hatice’nin
Hz. Muhammed (s.)’in peygamber olaca n tahmin etmesi üzerine ona evlilik teklif
etti ini dü ünmeye de imkan veren bir îmal üslub ile yine bir ola anüstülü e ba larlar. Hatice’nin am’a gönderdi i ticaret mal n n ba nda onun kölesi Meysere ile
beraber am’a giden Hz. Muhammed (s.) bir manast r n yak n nda bir a ac n alt nda konaklar... “Manast rda bulunan rahip, Meysere’ye: “Bu a ac n alt nda asla bir
peygamberden ba ka kimse oturmad ” der. Ayr ca Meysere am’dan Mekke’ye dönü yolunda s cakl k artt nda, Hz. Muhammed (s.)i iki mele in gölgeledi ini görür.
Mekke’ye dönünce Meysere, hem rahibin dediklerini hem de yolda gördü ü onu iki
mele in gölgeledi ini Hatice’ye anlat nca, Hatice Rasulullah’a bir adam göndererek
28
29

30
31

69 Hâkka, 42.
bn shak,
, Yay nlayan: Muhammed Hamidullah, Çeviren: Sezâi Özel, Akabe Yaynlar , stanbul
1988, Birinci Bask , s, 95; bn-i Hi am, s, 166; bn-i Sa’d,
, Beyrut 1960, c, I, s, 96;
Muhammed b. Cerir et-Taberi
, Beyrut, tarihsiz, c, II, s, 175; bnü’l- Esir,
, Beyrut 1979, c, II, s, 8-9; Ebi’l- Fidâ smail bn-i Kesir,
,
Tahkik: Mustafa Abdü’l-Vâhid, Beyrut 1971, c, I, s, 214.
bn shak, s, 95-96¸ bn-i Hi am, s, 166; bn-i Sa’d, s, 97.
Taberi, c, II, s, 195; mam- Kastalânî,
, erheden: Mahmud Abdülbaki, Çeviren:
hsan Uzungüngör, Semerkant Yay nlar , stanbul 1972, s, 40.
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... onunla evlenmek istedi ini belirtir...”32 Bir ba ka rivayette ise, “Hatice bizzat
kendi evinin çarda nda iki mele in kanatlar yla Rasulullah (s.) üzerine gölge ettiklerini görür.”33
Kaynaklar Hz. Muhammed (s.)’in vahye muhatap olmas n n hemen öncesinde
ve sonras nda yine a açlar ve ta lar taraf ndan selamland n naklederek ola an
üstü güçlere sahip bir peygamber imaj n devam ettirirler. “Allah, kendisine peygamberli ini vermeyi istemesinin ba lang c nda34 Rasulullah (s.) ihtiyac için evden
ç kt
zaman... kar la t
bütün ta lar ve a açlar ona “ esselâmü aleyke yâ
Rasulullah (s.)” diyorlard . Rasulullah etraf na , sa na, soluna, arkas na bak n yor
fakat a aç ve ta tan ba ka bir ey göremiyordu...” 35
Siyer ve slam tarihi kaynaklar bu tür rivayetleri Hz. Muhammed (s.)’in peygamberlik döneminde de nakletmeye devam ederler. Kurey ’in Müslümanlarla her
türlü ili kiyi kesmeyi kapsayan anla malar n /ambargolar n yazd klar ka d n üzerinde “bismikellahümme/ senin isminle Allah’ m” kelimesinin d nda kalan yaz lar n
kurtçuklar taraf ndan yenilmi olmas ;36 Hz. Muhammed (s.)’in Medine’ye hicreti
esnas nda kald Sevr ma aras n n a z nda derhal a aç büyümesi, güvercinin yumurta b rakmas , örümce in a germesi; 37 ayn yolculukta, sütü çekilmi keçileri
sa mas yla keçilerin sütlerinin orada bulunan herkese yetecek ekilde artmas ;38bu
tür rivayetlerin sadece birkaç örne idir.
Hz. Peygamber’e olan sevginin bir tezahürü olarak yine ona sevgiyi ve sayg y art rmaya yönelik anlat mlarda bu rivayetlerin fazlaca kullan lmalar bunlar n gerçek olaylar gibi anla lmalar ve öylece yayg nla malar sonucunu do urmu tur.
Halbuki, slam tarihçilerinin naklettikleri bu tür rivayetler genellikle mecazî anlamda
edebî bir anlat m tarz olarak de erlendirilmelidir. Genellikle eserlerini e itici, ö retici/faydac , pragmatik tarzda yazan slam tarihçileri bu rivayetleri birer ibret levhalar olarak takdim ettikleri için, gerçekliklerini sorgulamay fazlaca gündeme getirmeden, dönemlerinin bilimsel anlay çerçevesinde bunlar rivayet etmede bir sak nca görmemi lerdir. Ayr ca bu rivayetlere muhatap olan geni halk kitleleri de
büyük oranda bu tür rivayetleri anlam olarak sorgulama ihtiyac n duymad klar için
bunlar birer mucize ba lam nda dü ünmek suretiyle gerçek olaylar olarak anlama
ve nakletmede bir zorluk çekmemi lerdir. Hatta daha çok kültürel zeminlerinden
kaynaklanan, mucizevî görüntü veren haberleri daha kolay kabul eden inanç yap la32
33
34
35
36
37
38

bn shak, s, 133; bn-i Hi am, s, 199-200; mam- Kastalânî,
mam- Kastalânî,
, s, 41.
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r sebebiyle bu anlay lar , onlar n ça lar boyunca Hz. Muhammed’e olan sevgilerinin ve ona duygusal ba l l klar n n artmas nda da ayr ca önemli rol oynam t r.
Kur’ânî hakîkatler ile ters dü melerine ra men hiç muhakeme edilmeden,
sorgulanmadan ve Kur’ânî verilerle kar la t r lmadan hem tarihçilerin hem de geni
halk kitlelerinin dinî ve bilimsel hakikatleri göz ard ederek pragmatik noktada bulu malar , bu rivayetlerin gerçek olaylar olarak yayg nla mas n sa lam t r. Kendi
dönemleri için bir sak nca ifade etmeyen ve belki de geçici faydalar bile sa layan
bu kabuller ça da insanl k için ayn görevi ifa etmemektedir. Bir co rafyada ve
zaman diliminde bir ça r ya destek olan ve onun kabulünü kolayla t ran mesajlar,
kültürel yap lar n ve bilimsel anlay lar n de i ti i ba ka bir co rafya ve zaman diliminde tam tersine bir etkiye sahip olabilmektedir. Kur’ânî ve ça da bilimsel gerçekleri bir tarafa iten bu pragmatik bak aç s , ça da dünyada art k bir dönemler
sonuç ald pragmatik hedefini de kaybetmi durumdad r.

Müslüman toplumlarda, peygamberli inin öncesi ve sonras yla Hz. Muhammed (s.)’in kimli inin ekillenmesinde en önemli paya sahip olan alanlardan biri de
hiç üphesiz hadis kaynaklar d r. Hadis kaynaklar Hz. Muhammed (s.) ile ilgili o
kadar çok çe itli rivayete sahiptirler ki, her ara t rmac bunlardan kendi iste ine
uygun bir Hz. Muhammed (s.) kimli i ç karabilir. Bir ba ka ifadeyle, Hz. Muhammed(s.)’i kim nas l bir kimlikte görmek isterse bunun için hadis kaynaklar nda kendisine yeterli oranda rivayet bulmas mümkündür. Burada bu rivayetlerden iki tablo
takdim etmeye çal aca z. Birincisi, Hz. Muhammed (s.)’i insan üstü kimli e ta yan ve onun çok çe itli menfaatler için nas l istismar edildi ine tan kl k eden hadislerden olu an bir tablo; ikincisi, birinci tabloya uymayan veona kar duran “Hz.
Muhammed (s.)’in anlatt bir ba ka Hz. Muhammed (s.) tablosu.
Müslümanlar aras nda, bir taraftan Hz. Muhammed (s.)’e duyulan, me ruiyetini kaybedecek ölçüde s n rs z bir sevgi tezahürü, di er taraftan Hz. Muhammed
(s.)’in çok boyutlu menfaatler için, bir ekilde, istismar edilmesi, onun kimli i ile
ilgili bir çok as ls z haberin hadisler aras nda zikredilmesi sonucunu do urmu tur.
Bu hadislerin odakla t
konular öyle s ralamak mümkündür. “Hz. Muhammed
(s.) peygamber olarak baz ayr cal klara sahiptir; bereket kayna d r; fizik âlem
üzerinde harikulade olaylara vesile olur; insan d ndaki varl klarla diyalog/ileti im
kurar; görünmeyen/geçmi ve gelecek hakk nda bilgi verir.”39

39

Özaf ar, Mehmed Emin, “Hadisçilerin Peygamber Tasavvuru/Anlay ”
, Ankara 2000, s, 309.
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Hz. Muhammed (s.)’e duyulan me ruiyetini kaybetmi s n rs z sevgi, Müslümanlarda peygamberin fizikî olarak kendileri gibi olmas n peygamberlik makam na
yak t rmayan bir anlay meydana getirmi tir. Öyle ki, Hz. Muhammed (s.), insanlar arkadan da görmeli,ta lar onu selamlamal d r. Ve hatta bu anlay , muhtemelen Hz. sa ile ilgili rekabet çerçevesinde, Hz. Muhammed (s.) cesediyle ve ruhiyle
canl kalmal , noktas na kadar götürmü lerdir. Bu sevgi tezahürünü, belki de fark nda olmadan, Zehebî’nin “Hz. Peygamberi övmekte a r gitmek, Allah’a gösterilecek
edepten/sayg dan ayr lmaya götürür,” 40 ifadesinde dikkat çekti i a r l a ta m lard r. Hz. Muhammed (s.)’in çok boyutlu menfaatler için bir ekilde istismar edilmesi ise, ki isel veya kabilevî; rkî, mezhebî ya da dinî; itikadî veya amelî; aklî veya
hissî; iyi niyetle ya da de il, ama genelde siyasi zeminlidir.
Hadis kaynaklar nda yer alan bu türlü rivayetler yan yana getirilip bir kimlik
belirlendi inde, gerçe i ile büyük ölçüde benzerli i olmayan bir peygamber tasavvuru ortaya ç kmaktad r. Bir ba ka ifadeyle, bu rivayetlerin resmi ile Hz. Muhammed (s.)’in hakiki resmi, yan yana konuldu unda, bu iki resim ayn kimli in ve ki ili in resmidir denilemeyecek oranda birbirinden farkl d r. Bu farkl l n olu mas nda
çok önemli paya sahip olan hadis rivayetleri, genelde hadis kitaplar n n bütününe
yak n nda, s n rl da olsa yer almakla birlikte, büyük ço unlukla Hz. Muhammed
(s.)’in kimli ini farkl la t ran rivayetlerin yer ald hususi hadis literatürünü meydana getirmi tir.
adl eserinde derledi i konularla
Bu literatürün olu mas na
Muhammed b. Sa’d’ n (öl. 230H./845M.) öncülük etti i anla lmaktad r.41Daha sonra Hz. Muhammed (s.) ile ilgili özelliklerin, hususi tasniflerle kaleme al nd ,
ve
40
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gibi daha yayg n

Zehebî, Mîzânü’l- tidal, M s r 1963, c, II, s, 650.
Muhammed b. Sa’d
‘da “Rasulullah’a Vahyin Gelmeye Ba lamas ndan Sonra Nübüvvet Alâmetleri” konusu ile ba lamak suretiyle onun s fatlar n , ahlak n , emâilini, faziletlerini, davran lar n v.b. di er özelliklerini ayr ba l klar halinde anlat r. Bak n z: bn-i Sa’d, c, I, s, 170-513.
A’lâmü’n-Nübüvve: Mutlak olarak nübüvvet müessesini ve özellikle Hz. Muhammed (s.)’in nübüvvetini
ispatlamak amac yla yaz lan eserlere A’lâmü’n-Nübüvve denilmektedir. Buisim bu konuda yaz lan eserlere ortak ad olarak da kullan lmaktad r. Geni bilgi için bak n z: Yavuz, Yusuf evki, “Delâilü’nNübüvve”,
, stanbul 1994, c, 9, s, 115-117.
emâilü’n-Nübüvve: Hz. Peygamber’in s fatlar n ve yüzünün ekli, rengi, güzelli i, boyu, güzel kokusu
gibi pâk emâilini, peygamberlik delillerini, onun çe itli mucizelerini, faziletlerini ve hususiyetlerini ele
al rlar bn-iKesir,
,Tercüme: Naim Erdo an, Temel Ne riyat, stanbul 1983, s, 13-20.
Delâilü’n-Nübüvve:Peygamber’inbizzatgösterdi iveyapeygamberli inealametolmaküzerekendisi d nda
meydana gelen tabiat üstü olaylar konu edinen ve kendisinin de hak peygamber oldu unu ispatlamay amaçlayan eserlerdir. Geni bilgi için bak n z: Yavuz, Yusuf evki, “Delâilü’n-Nübüvve”,
c, 9, s, 115-117.
Hasâisü’n-Nübüvve: Allah’ n sadece Hz. Muhammed (s.)’e lütfetti i özellikleri ele alan eserlerdir.Hasâis
müellifleri Hz. Peygamber’e münhas r k l nan ilâhî hüküm ve lütuflar genellikle farzlar, haramlar,
mübahlar ve sadece ona lutfedilen üstünlükler olmak üzere dört ba l k alt nda kaleme alm lard r.
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olan ve isimleri ço unlukla birbirlerinin yerine kullan labilen hadis kitaplar , ayr ca
ve
gibi biraz daha
hususi isimlerden olu an hadis kitaplar da bu literatürün/edebiyat n en me hur
eserlerini meydana getirdiler.
Bu hadis literatürü müelliflerinin bir ço u, Hz. Muhammed (s.)’in muhtelif özelliklerini belirten rivayetleri eserlerine al rken bunlar naklî-aklî kriterlerle kar la t r p bilimsel bir tenkide tabi tutmad lar. Onun hakk nda ne duydularsa büyük ölçüde eserlerine ald lar. Böylece delâil, emâil ve hasâis kitaplar ilim dünyas ndaki
yerlerini, çok boyutlu yalan ve yanl rivayetlerin ta y c s olarak ald lar ve bu yalan
ve yanl l klar okuyucular na ta d lar.
Hz. Muhammed (s.)’e duyulan gerek me ruiyetini kaybeden s n rs z sevgi,
gerek peygamberler aras ndaki üstünlük rekabeti sonucu onu insan üstü kimli e
ta yan ve gerekse çok boyutlu menfaatler için bir ekilde istismar ederek onun
kimli i ile ilgili bir çok as ls z tasavvura kaynak te kil eden hadislerin örneklerinden
sadece birkaç n öyle s ralamak mümkündür.
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stanbul 1997, c, 16, s, 277-281. Bu
Geni bilgi için bak n z: Ahatl , Erdinç, “Hasâisü’n-Nebî”,
kitaplar n en me hurlar ndan biri, Suyûtî’nin
adl eseridir. Celaleddin Abdurrahman
Ebubekir es-Suyuti,
, Ba dat 1974, 2. bask , c, I-II. Bu eserle Kad yaz’ n
adl eserinintahlîli tenkidi ve bunlar n çizdikleri peygamber portresi için bak n z: slamo lu, Mustafa,
, Denge Yay nlar , stanbul tarihsiz, 4. bask , s, 91v.d.
Hilye-i Nebevî: Hilye-i erîfe ad da verilen bu es erler, özellikle Hz. Peygamber’in yüzü, gözü, ka,burnu ve saç gibi organlar n ve di er fiziki hususiyetlerini konu edinirler. “Hilye” Osmanl kültüründe Hz. Muhammed (s.)’in vas flar n , bu vas flardan bahseden kitap ve levhalar ifade etmek için
de kullan lm t r. Geni bilgi için bak n z: Uzun, Mustafa, “Hilye”,
stanbul 1998, c, 18, s, 4447.
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Hz. Muhammed (s.) öyle buyurmu tur:
“Ben önümden gördü üm gibi ensemden de görürüm”.48
“Ben sizi arkadan da görürüm.” 49
“Ben Mekke’de bir ta tan r m, o, peygamber olmadan önce bana selam verirdi.” 50
“Ben sizin gibi de ilim, ben yedirilir içirilirim.”51
“Ben cennete ve cehenneme en son girecek olanlar bilmekteyim.” 52
“Peygamber (s.) srâ gecesi geri döndü ü zaman yoldaki kafilenin durumundan
kavmini haberdar etti. Kafile ne zaman gelir diye sordular, “Çar amba” günü buyurdu. Çar amba günü geldi, Kurey yolda kafileyi bekliyordu, ak ama kadar kafile
gelmeyince, Allah’ n Resûlü (s.) dua etti ve güne in batmas durdurulup gündüz bir
saat daha uzat ld .”53

Hz. Muhammed (s.) öyle buyurmu tur:

47

48
49
50
51
52
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Bu bölümde nakledilen rivayetlerle ilgili olarak unlar hat rlamakta fayda vard r. “Kur’an’da yer alan
âyetlerde, konu an hayvanlardan; Allah’ tesbih edip O’na secde eden canl , cans z varl klardan; Allah
korkusuyla harekete geçen ta lardan; geçmi peygamberlerin elinde gerçekle en harikulâde hadiselerden bahsedilir. Hatta k yamet sahnelerinin tasvir edildi i bölümlerde, dile gelen insan organlar ndan bahsedilir. Bu kabil anlat mlar, kimileri taraf ndan hakikat/gerçek olarak anla l rken, baz lar da
onlar mecaza ve sembolik anlat ma hamletmi lerdir. Meselâ Bakara 74. âyetinde ‘Allah korkusundan
yuvarlanan ta lar’ dan söz edilir. Cans z varl klar olan ta lar n ‘korku’ gibi canl lara has bir niteli e
gerçekten sahip olup olmad yorumcular farkl aç klamalara sevk etmi tir. Üçüncü hicrî asr n önemli
isimlerinden biri olan el-Câh z’dan (255/868) ö rendi imize göre tefsirle me gul olanlar; Mücessime
ve Ha evîler ve laf zlar n zahirine ba l kalanlar bu ayeti lafz n zahirine hamletmi ve ta lar nda
‘akletti ini ve konu tu unu’ iddia etmi lerdir. Halbuki ona göre burada mecazî ve sembolik bir anlat m vard r. (Cah z,
, IV/39, 278, 289) Daha sonraki tefsir kaynaklar na bak ld nda bu âyetin literal manas yla anla ld görülür. Âyetle ilgili farkl görü lere at fta bulunan Râzi (604/1207) ve
Kurtubî (671/1272) gibi müfessirler bunun gerçek oldu unu, nitekim Hz. Peygamber’in mescidindeki
kütü ün terkedildi i için ‘inledi ini’; ‘Cahiliyye devrinde baz ta lar n Hz. Peygambere selam verdiklerini’ ; ‘kendisine vahiy geldi i vakit eve dönü ünde yolda rastlad a aç ve ta lar n da ayn ekilde
O’na selam verdiklerini’ hat rlatm lard r. Böylece Allah’ n isterse cans z varl klara da hayat, ak l ve idrak verebilece ini, bunun mümkün ve mâkul oldu unu söylemi lerdir. (Razi,
, (I-XVI,
Beyrut 1985), II/ 140; Kurtubî,
, I/465,466). Zemah eri (538/1143) âyeti
mecazla (Zemah erî,
, Beyrut ty, II/77); Ebussuûd (951/1544) ise ‘ta n çekim kanununa tabi
, Beyrut ty, I/115)aç klam t r. Ça da müfessirlerden Elmal
olmas yla’ (Ebussuûd,
(ö.1942) ise öyle demi tir :”Ya murlar, kas rgalar, zelzeleler gibi kudreti lahiyeyi gösteren ayat
ilâhiyeden müteessir olarak Allah sayg s ndan her halde dü er, yuvarlan r yerinden oynar...” (Elmal l ,
, stanbul ty, I/389).” Özaf ar, Mehmed Emin, s, 321.
Müslim, Salat, 110-111, 1/319.
Müslim, Salat, 108, 1/319.
Müslim, Fedâil, 2, 4/1782; Dârimi, Mukaddime, 4, 1/12.
Müslim, S yam, 56, 2/774.
Müslim, man, 350, 1/177.
Kad yaz,
, Çeviren: Nâim Erdo an, Hüseyin S. Erdo an, Çile Yay nlar , stanbul1980, s,
256-257.
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“ Peygamberlik sana ne zaman verildi ? diye sorulunca, “Âdem ruh ile cesed aras nda bir halde iken” der.”54
“Ben rasullerin komutan y m ... lk efaat edecek olan benim...” 55
“Allah mahlukat yaratt da beni onlar n en hay rl lar ndan, en hay rl gruplar ndan
k ld . Sonra kabileleri seçti ve beni en hay rl kabileden k ld . Sonra aileleri seçti ve
beni en hay rl kabileden k ld . Bundan dolay ben o mahlukat n ah s olarak en
hay rl s , aile olarak en temiziyim.” 56
“Ben yarad l ta peygamberlerin ilki, gönderili te sonuncusuyum.”57
“Hak Teâlâ Âdem (s.)’a buyurdu ki: “E er Muhammed olmasayd seni yaratmazd m.
Yerleri ve gökleri de halk etmezdim.” 58
“Âdem yarat lmadan on dört bin sene evvel Rabbimin kar s nda bir nur idim.” 59

Hz. Muhammed (s.) öyle buyurmu tur:
“Bir halifenin ölümü üzerine ihtilaf olur. Medine’den bir adam süratle
ç k pMekke’ye gelir. Kendisi istemedi ihalde insanlar onu evinden ç kar p Rükün ile
aras nda ona biat ederler. Üzerine
Makam/
am’dan bir ordu gönderilir. Bu ordu Mekke ve Medine aras nda bulunan Beydâ
bölgesine geldiklerinde yer yar larak içine bat r l rlar. Bunun üzerine aml velîler ve
Irak’ n ileri gelenleri gelip ona (Rükün ile Makam aras nda) biat ederler. Sonra day lar Kelb kabilesinden olan Kurey kabilesine mensup bir adam ortaya ç karak biat
edenler üzerine,Kelb kabilesinin gönderdi i, bir ordu gönderir. Biat edenler bu orduya galip gelirler. Kelb kabilesinin ganimetinde haz r bulunmayanlar n eli bo tur.
Hazineler ç kart l p mallar taksim edilir. O insanlar aras ndaPeygamber (s.)’in sünneti ile amel eder. slam yeryüzünde tam olarak istikrara kavu ur. Bu durum yedi
sene, baz lar na göre ise dokuz sene, devam eder. Sonra o ki i ölür ve Müslümanlar
onun üzerine namaz k larlar.”60
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Tirmizi, Menak b, 1, 5/585; Müsned, 4/66, 5/59, 379.
Dârimi, Mukaddime, 8, 1/27.
Tirmizi, Menak b, 1, 5/584.
Müslim, Kader, 16/2653; Kad yaz,
,s, 49.
mam- Kastalânî,
, s, 20-21.
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, Dâru’l-Hadis Yay nevi, Suriye 1973, Kitabü’l-Mehdi, Hadis No: 4286, c, 4,s, 475476. Bu hadis, smail Hakk Ünal taraf ndan bir makaleye konu seçilerek detayl ve doyurucu bir ekilde de erlendirilmi tir. Geni bilgi için bak n z: Ünal, smail Hakk , “Hz. Peygamber’in Dilinde Konu turulan Tarih: ‘Yere Bat r lacak Ordu’ Rivayeti”,
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“ sra gecesinde semaya yükseltildi imde, orada, Muhammed Allah’ n
Rasûlüdür ve Ebu Bekir S dd khalefidir, /Ömer Faruk, Osman Zinnureyn/61 yaz s n
gördüm.”62
mam Tahavî Esma bint Umeys’den öyle rivayet etmi tir:“Peygamber (s.)’in
mübarek ba Hz. Ali’nin dizinde iken kendisine vahiy geldi. mam Ali ikindiyi güne
bat ncaya kadar k lamam t . Resulullah (s.) vahiy hali geçtikten sonra buyurdu: “Ali
ikindiyi k ld n m ?” Hay r k lamad m. Bunun üzerine Allah’ n Resulü: “Allah m, O,
üphesiz senin ve resulünün taat ndayd , güne i ona geri çevir.” Esma dedi ki: “Onu
gördüm, batt ktan sonra tekrar do du, da lar n ve yerin üzerinde durdu. Bu
Hayber’in es-Sahbâ semtindeydi.” 63
“Resulullah (s.)’den rivayet edildi ine göre: Âdem (s.) benimle iftihar etmi tir. Ben de ümmetimden bir ki iyle iftihar edece im. Onun ismi Numan ve künyesi
Ebu Hanife’dir. O ümmetimin kandilidir.” 64
Hz. Muhammed(s.)’in siyasi hesaplarla fazlaca istismar edildi i bir önemli konu da Kurey kabilesi hakk nda nakledilen rivayetlerdir. Bunlar n Müslüman toplumlar en fazla me gul edeni ve ayn zamanda da en me hur olan Hz. Muhammed’in
söyledi i iddia edilen: “ mamlar/halifeler/idareciler Kurey li olacakt r” eklindeki
rivayettir. Kur’ânî ilkelere ters olan kabîlecili i ve rkç l öne ç karan bu rivayet Hz.
Muhammed’i siyasi istismar n bir çe it anatomisi olarak ayr ca önemlidir. 65 slam
tarihinin dönüm noktalar ndan biri olan Emevî devletinin kurulma a amas nda
61

“Ömer Faruk, Osman Zinnureyn” ilavesi ayn yerde bir ba ka rivayet olarak tekrarlanmaktad r.
Suyuti,
,I, s, 7.
62
Suyuti,
, I, s, 7.
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mucize ana hatlar yla öyledir: “628 senesi Hayber gazâs dönü ü, Hz. Peygamber ikindi namaz n k l yor ve o s rada bir i ten dönen Ali’nin dizinde uyuyakal yorlar. Uyand klar nda güne batm durumdad r. Ali’nin ikindi namaz n k lmad n ö renince dua buyuruyorlar. Güne geri gelip ortal
a
kavu turuyor. Ali abdest al p namaz n k l yor. i bitince güne geldi i yere gidiyor.” Bu mucizenin
de erlendirmesini yapan M. S. Hatibo lu unlar söylüyor: Bu rivayet, günümüzden üç bin küsur y l
öncesinin bir harb sahnesini dile getiren Tevrat metnine göre, Yu a’ Peygamber’in Allah’a duas üzerine güne ve ay n gökyüzünde bir gün sabit kalmalar ile ilgilidir. Yu â’ n iste i üzerine güne ve ay n
batmas ileriye al nm sa, Hz. Ali’nin hat r na, bu defa güne in batm ken tekrar do mas vukû bulacakt . ia’n n bu faaliyetini gören o devir sünnîleri de; benzer mizansenleri mucize k l f yla Hz. Peygamber’e uygulamaya kalkmakta gecikmediler. Onlarn inanc na göre, güne in bat n geciktirmek,
sadece bir Yahudi peygamberine tahsis edilemezdi. slam Peygamberi’nin ondan fazlas olur eksi i
olmazd .” Hatibo lu, Mehmet Said, “Büyük Âlimler-Büyük Hatâlar-Redd-i ems Rivâyeti ve Bir Zihniyetin Tahlîli-”,
, Ankara 1999, c, II, say , I, s, 7-13.
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kenar nda, Dâru hyâi’t-Turâsi’iHaskefî,
Arabî, Beyrut tarihsiz, c, I, s, 36.
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Hatibo lu, Mehmet Said, “Hilâfetin Kurey lili i”
, Ankara
1978, c,XXIII, s,121-214.
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Muaviye’nin kendi siyasi me ruiyetini vurgulamak için bu hadisi kullanmas bu istismar n örneklerinden sadece bir tanesidir. Rivayet öyledir:
“Kurey ’ten bir heyetin bulundu u bir toplant da Abdullah b. Amr b. el-As
Kahtan’dan bir hükümdar ç kaca ndan söz etti. Muaviye öfkelendi. Aya a kalkt ,
Allaha hamd ü senadan sonra öyle dedi: Baz lar n z Allah’ n kitab nda olmayan,
peygamberin sünnetinden de nakledilmeyen kimi sözler ediyorlar. Bunlar sizin cahilleriniz. Sahiplerini sap tan hayallerden sak n n. Rasulullah’ n öyle buyurdu unu
i ittim: “Bu i , Kurey ’tedir. Dini ayakta tuttuklar sürece içinizden onlara dü manl k
edeni Allah yere çarpar.” 66

“Hz. Muhammed (s.), cesediyle ruhiyle canl d r, tasarrufta bulunur. Yeryüzünde ve melekût âleminde istedi i yere gider. Halen ölümünden önce hangi
ekildeyse aynen öyledir, kendisinde hiçbir ey de i memi tir, melâike cesetleriyle
canl olduklar halde nas l gözle görülmezlerse, peygamber de gözlerden uzakt r.
Allah bir kimseyi peygamberi görmekle taltif etmek dilerse perdeyi kald r r, o kimse
peygamberi gerçek ekliyle görür. Buna hiçbir engel yoktur, bu misal âleminde
oluyor diye bir tahsise gitmeye de manâ yoktur.” 67
“Her nefis ölümü tadacakt r...” 68 “Muhammed sadece bir elçidir. Ondan önce
de elçiler gelip geçmi tir. imdi o ölür veya öldürülürse siz ökçeleriniz üzerinde
geriye mi döneceksiniz?...”69 eklindeki Kur’ân’ n aç k beyanlar ; Hz. Muhammed
(s.)’in vefat ndan hemen sonra Hz. Ebu Bekir’in “Ey insanlar! Muhammed (s.)’e
tap nan kim ise bilsin ki gerçekten o ölmü tür, Allah’a kul olan ve O’na ibadet eden
kimse (bilsin ki), Allah diridir ve asla ölmez” 70 diyerek ok halindeki insanlar kendine getirmesi; daha sonra meydana gelen olaylar ve hilafet çeki meleri, Hz. Muhammed’in vefat ile ilgili hiçbir tereddüde yer b rakmayacak kadar aç kt r. Öyle ki,
Hz. Muhammed (s.)’in ölümsüzlü ü ile ilgili bu tür rivayetler âdeta onun Hz. sa ile
rekabet ettirilmesinin bir sonucu gibidir. Burada M. S. Hatibo lu’nun u sözlerini
gayet manidard r: “Bu sat rlar n alt na Vatikan’ n imzas n koyabilmesi için, son iki
peygamberin yerlerini de i tirivermekten ba ka bir zahmete ihtiyaç olacak m d r
dersiniz?”71
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Tasavvuf kaynaklar nda yer alan bir tak m rivayetlere göre insanl n peygamberlere ihtiyaçlar zorunludur. öyle ki: “Bütün insanlar n Allah’tan feyiz alma,
onun vahiy ve ilham na muhatap olma imkanlar yoktur, o halde yine bir insan n
vas ta olmas zorunludur. Hak Teâla kendi fazl ve keremiyle baz insanlar masum
k ld ; zât, s fat ve fiilleriyle bilir k ld , kendisine dost olarak seçti... nsanlar Allah’tan
haberdar etmek, Allah’ n emir ve yasaklar n iletmek, do ru yolu göstermek...için
insanl a gönderdi. Peygamberin iki yönü/yüzü olup, biri Allah’a di eri insanlara
yöneliktir. Allah’a yönelik olup, O’ndan feyz alan yüzünün ad velâyet; insanlara
yönelik olup, Allah’ n sözlerini insanlara ileten yüzünün ad nübüvvettir.”72
“Peygamberler nübüvvet ve risâletle techiz edildiklerinden ve vahy nûruna
mazhar olduklar ndan e ya onlar sürükleyemez. Peygamberlerin e ya ve ruhsat
içinde bulunmalar ba kalar içindir.”73“ Hz. Muhammed (s.) isteseydi Allah Teâla
ona da lar alt n k lar ve böylece hesaps z mala sahip olabilir ve istedi ini yapabilirdi.”74 “E er Rabbin’den dilemi olsayd , Ebû Kubeys da n Rabbi onun için alt na
tahvil ederdi.” 75 Ancak bunun tam aksine Hz. Muhammed (s.), “Ben melik peygamber, ya da kul peygamber olma konusunda muhayyer b rak ld m. Cebrâil bana tevâzu göstermemi i aret etti. Ben de: Kul peygamber olay m; bir gün doyay m, bir gün
aç kalay m,”76 diyerek fakirli i seçti. Öyle ki, “Allah’ m beni fakir olarak ya at, fakir
olarak öldür, fakirlerle birlikte ha ret! diye dua ederdi.” 77
Tasavvufî kaynaklar n rivayetlerinde Hz. Muhammed (s.)’in yarat l
öyle ifade edilir. “ O, bu insan nev’i içinde varl n en mükemmel örne idir. Bunun içindir
ki, i onunla ba lad ve onunla sona erdi. Âdem, henüz su ile toprak aras nda iken o
nebi idi. Sonra unsur haline ç kmas yla da nebilerin sonuncusu oldu.” 78“Hz. Muhammed (s.)’in sureti öyle bir nurdur ki: Azap ve nimet tad onda bulunur... Allah,
Hz. Muhammed (s.)’in suretine tecelli edince o ikiye bölündü. Allah sa a dü en
yar s ndan, nimet sahiplerine saâdet evi olan cenneti; sola dü en yar s ndan, dalâlet
ehli isyankarlar n yuvas olan cehennemi yaratt .”79
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Bu kaynaklarda yer alan rivayetlere göre, Hz. Muhammed (s.) hem Allah’ n
rübubiyetinin aç a ç kmas n n hem de bütün insanl n yarat l nedenidir:
“E er Hz. Muhammed (s.) olmasayd , Allah insanl yaratmazd ; rübubiyeti de hiç
aç a ç kmazd .”80
Hz. Muhammed (s.) ayr ca di er peygamberlerin de en üstünüdür:
“Hz. Musa Rabbin’den istedi: “Rabbim gö sümü aç ve i imi kolayla t r.” 81 Halbuki
Hz. Muhammed (s.)’e öyle nida edildi: “Senin gö sünü açmad k m ?” 82 Hz. brahim
öyle yalvarm t : “Kullar n dirilecekleri gün beni rezil etme!” 83 Rasûlullah (s.) böyle
bir arzuyu ortaya koymadan kendisine öyle buyurulmu tu: “O gün Allah, Peygamber’ini ve onunla iman edenleri rezil etmez.” 84
Bunlar ve di er örneklerden anla l yor ki Hz. Muhammed (s.) Hz. Musa’ya,
Hz. brahim’e, Hz. Âdem’e, Hz. Davud’a ve Hz. Süleyman’a üstün k l nm t r.”85
Cüneyd: “Hz. sâ yakîni sayesinde suyun üstünde yürüdü. Hz. Peygamber
(s.) ise, Mi’rac gecesinde sâ’n n yakîninden daha ziyade bir yakîn ile havada yürüdü...”86 diyerek Hz. Muhammed (s.)’in Hz. sâ’dan üstün oldu unu dile getirir.
Hz. Muhammed (s.) söz konusu oldu unda tasavvufî kaynaklar n önemli bir
ço unlu unun payla t
ortak tablolar ndan biri de öyledir: “Muhammed (s.) Âdemo ullar n n efendisidir. lklerin ve sonlar n en keremlisidir. Kabrin kendisine ilk
aç laca kimsedir, ilk efaatç ve efaat ilk makbul oland r. Cennetin kap s n ilk
çalan kimsedir. K yamet günü, Hamd sanca n o ta yacak ve onun alt nda Âdem
ve di er peygamberler olacakt r. O, “Biz sonuncular oldu umuz halde k yamet gününde öndekiler olaca z”, buyurmu tur. O, “Ben resullerin önderiyim, bunda övünmek yok, ben nebîlerin sonuncusuyum, bunda övünmek yok; ben Âdemo ullar n n en keremlisiyim; k yamet günü, nebîlerin imam ve hatibi, efaat edenleri olaca m, bunda övünme yok” buyurmu tur.87
Konuyla ilgili bir di er tablo da öyledir: “Zâtî tecelli, peygamberler aras nda
Hz. Muhammed (s.)’e mahsustur, bu tecellînin di er peygamberlerde ortaya ç kmas ise Hz. Muhammed (s.)’e tabilikleri iledir. Ülül’azm peygamberler dahi Resulullah
(s.)’in ümmeti olmay temenni etmi lerdir. E er Hz. Musa (s.) Resulullah (s.) zaman nda hayatta olsayd , ona uymaktan ba ka yolu kalmazd . Hz. sâ (s.)’n n da se80
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madan ini i ve Resulullah (s.)’a tâbi olmas malum ve me hurdur. Kendisine tâbi
olduklar için, Resulullah (s.)’in ümmeti dahi, ümmetlerin hay rl s olmu lard r. Cennet ehlinin pek ço u bu ümmetten olacaklar ve cennete di er ümmetlerden önce
gireceklerdir. 88
Bu konudaki bir ba ka kabul de öyledir: “Peygamberlerden baz lar kâmil,
baz lar daha kâmildir, yani ekmeldir. Ancak onlardan hiç biri, bu varl k âleminde,
kemal yönüyle Resulullah (s.) gibi öne ç kmam t r. Öyle bir kemal ki, o bu konuda
di er peygamberlerin hepsinden ayr tutulmu tur. Ahlak , halleri, i leri ve baz sözleri bu konuda onun tam kemaline ahittir ki: nsan- kâmil odur. Di er kâmil peygamberler ve velîler Resulullah (s.)’e kat lm t r. Kâmilin ekmele kat ld gibi, faziletlinin en faziletliye ba l l gibi Resulullah (s.)’e ba l l klar vard r.”89
Tasavvufî rivayetlerde peygamberlerin mucize göstermeleri ve Hz. Muhammed (s.)’in bu mucizeler aras ndaki yeri ve insan üstü kimli e ta nmas yla ilgili
rivayet tablolar da öyledir:
“Peygamberler mucize göstermek suretiyle halk Hakk’a kullu a ça r r ve
mucizeyi davalar na delil olarak kullan rlar. Mucizelerini gizledikleri zaman Allah’a
kar gelmi say l rlar... Peygamberler mucizelerini mü riklere kar delil olarak kullan rlar. Çünkü mü riklerin kalpleri kasvetli oldu undan iman etmezler... Nebîlerin
mucizeleri art p ço ald kça maneviyatlar n n kemali de artar, kalplerinin de i kenli i
azal p sabit olur. Nitekim Hz. Muhammed (s.)’e bütün peygamberlere verilen mucizeler verilmi ve onlardan fazla ve farkl olarak mi’râc, bir i aretle ay n ikiye yar lmas ve parmaklar ndan su damlamas gibi daha öncekilere verilmeyen mucizeler
verilmi tir.”90
“Allah, Yahudilik, H ristiyanl k ve Sabiîli in hükümlerini ortadan kald ran Hz.
Muhammed (s.)’i son peygamber olarak gönderdi ve onu: “Ay’ n ikiye bölünmesi,”
“ta lar n onu tesbih etmesi”, “hayvanlar n konu mas ”, “parmaklar aras ndan sular n akmas ”gibi aç k alâmetler ve mucizelerle kuvvetlendirdi.” 91 “Rasulullah (s.),
ak llar n idrak edemeyece i, idraklerin ula amayaca ve bütün mahlukat n ilimlerinin aciz oldu u laf zlarla has bir manaya i aret etmi tir. Bu da, Peygamber (s.)’in u
sözüdür: “Ben sizden biri gibi de ilim. Rabb m n yan nda bulunurum. O beni yedirir
ve içirir.”92
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adl eserinde, “Hz. Muhammed (s.)’in Do alt nda Hz. Murulu una Delalet eden Mucizeler ve Alâmetlerin Beyan ” ba l
hammed (s.)’in gayb bildi ini ifade ederek u örnekleri nakleder. “Hz. Muhammed
(s.) bir çok gaybdan haber vermi tir. Hz. Osman’ n ba na gelecek belalar ve sonunda cennete girece ini haber vermi tir. Ammar’ n bir grup isyankar taraf ndan
öldürülece ini haber vermi tir. Bedir sava nda Kurey ’in ileri gelenlerinin öldürülecekleri yerleri tek tek isimleriyle haber vermi ve bunlar n hepsi de onun gösterdi i
yerlerde öldürülmü lerdir.”93 Bu örnekler Hz. Muhammed (s.)’in gaybdan haberler
vermesi konusunda tasavvufî rivayetlerden sadece bir kaç n te kil ederler.
Tasavvufî rivayetlerde yer alan bir ba ka tablo da, Hz. Muhammed (s.)’in tasavvuf ehlinin eyhleri suretinde onlar n müridleri/talebeleri ile görü mesidir.
Abdulkerim Cilî bizzat kendisinin ya ad böyle bir tabloyu öyle anlat r: “ nsanKâmil yani Resulullah (s.) efendimiz, çe itli vas flara bürünür, çe itli yerlerde görünür, kendisi hangi elbise içinde görünüyor ise o isim verilir, o durumunda ba ka
elbisesi alt ndaki ismine itibar edilmez ... Ben onunla bulu tum, bu bulu mam zda
o, eyhim eyh erafeddin smail Cebertî’nin suretinde idi. Ben onun Resulullah (s.)
efendimiz oldu unu biliyordum... Onu Zebid’de gördüm, Hicretin 796. y l idi. Bu
durum göstermektedir ki, O, suret olma yönü ile her surette mekan tutabilir.” 94
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