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GİRİŞ

Semavi dinleri diğer dinlerden ayıran aşkın tanrı, ahiret, melek, cin, şeytan
gibi birtakım temel kriterler vardır. Bunların yanı sıra Şehbenderzade
Ahmed Hilmi'nin deyimiyle 'tarihi şart' 1 demek olan peygamberlik, bu dinler
için önemli bir ayı~ edici özelliktir. Peygamberliği bu kadar önemli kılan, bu
dinlerin 'semavi birğ-i'ye dayanması, diğer bir deyişle, dinin inanç esaslarının
ancak peygamberlik kurumu vasıtasıyla bilinir olmasıdır. Bu doğrultuda olmak
üzere, oryantalistlerin Hz Peygamber ve İslam tarihi hakkında ileri sürdiikleri
iddialara cevap vermek amacıyla telif etiniş olduğu Büyük İslam Tarihi adlı
kitabının 'önsöz'ünde Abdurrahim Zapsuşu kanaatini ifade eder:
jnancı

"Ahir zaman peygamberi bulunan Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselamın şahsiyeti tebellür eı
medikçe islam dini hakkında bir kanaat elde edilemez". 2

Tarafsız bir araştırmacı olan Karen Arnstrong, batılı.lara, eski önyargıların
dan vazgeçmeleri çağrısı yaptıktan sonra, İslam'ın d.oğru anlaşılması için
'Muhammed' figüründen başlanınası gerektiği görüşünü dile getirir. 3 Bu
açıdan bakıldığında peygamberin, dinin temel ve yegane kaynağı old uğu açıkça
görülür ve onun yok sayılması, din diye bir yapıdan bahsetme imkanını ortadan kald ırır. Temel ve yegane kaynak olması bakımından peygamberliği, bir
anlamda dinin miliveri olarak ·nitelemek de mümkündür. Bu gerçeğin farkında
olan kadim ulema, peygamberlik kurumunun korunması için azami derecede
gayret etmişler ve başta Hz. Muhammed olmak üzere peygamberlerin·kişilikle-

UO Ilahiyat Fakültesi. Kelam Anabilim Dalı, caferkaradas@hotmail.com
Şehbenderzade Ahmed Hilmi, ls/tim Tnrilıi (sad. Ziya Nur), Istanbul 1982, s. 39.
Abdurrahim Zapsu, Büyük Isitim Tarilıi, Istanbul 1976, s. 36.
Karen Amstrong, Mulıammnd a Biograplıy oftlıe Proplıet, London 1995, s. 266.
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rine zarar verecek tanım, tasvir ve yakıştırmalardan uzak durmaya _özen göstermişlerdir. Aynca bu tür faaliyet içerisinde olanların ortaya koydukları
delilleri (şüpheler) geç~rsiz kılmak için büyük bir çaba içerisinde olmuşlardır. 4
Erken dönemlerden itibaren İslam'a yönelik eleştirel tavir içerisinde olan
kimseierin öncelikle ve özellikle Hz. Peygamber'i hedef seçmeleri ve onu
yıpratmaya yönelik faaliyet göstermeleri bu açıdan anlamlıdır. Zira, onlar Hz.
Peygamberi yıprattıkları oranda İslam'ın zarar göreceğini ve hedeflerine bu
şekilde kolay yoldan ulaşacaklarını düşünmekteydiler. 5 Modern dönemlerdeki
oryantalist yaklaşım da, her ne kadar iddialarını bilimsel bir yöntem ve kalıp
içerisinde sunmuş olsa da, niyet ve hedef açısından geçmişten farklı değildir.
Oryantalistlerirı Hz. Peygamber hakkında yaptıkları çalışmalar incelendiğinde, bunların genelde tarihi veriler ve yöntem şeklinde iki temele dayandığı
görülür. Tarihi veriler, değerlendirme yapan şahsın niyetine ve seçtiklerine
göre şekil alabilme özelliğine sahip malzeme demektir. Yöntem ise kullanan
kişinin niyeti ve ön kabulleri doğrultusunda işleyen bir mekanizmadır. Farklı
bir niyet ve önyargı taşıyan bir kimse ne türden olursa olsun tarihi malzemeden, uygun örnekler seçmek suretiyle istediği çerçevede bir sonuç çıkarabilir.
Müsteşriklerin Hz. Peygamber hakkında bizce kabul edilmesi irrıkansız olmakla birlikte, ziliiren bakılınca makul gibi görünen değerlendirmelerinin bu
şekilde elde edildiği bir gerçektir. Belli ön kabullere dayanan ve gerçeği bulma
niyet ve kaygısı taşı mayan bu tür çalışmalar, inanan kimseyi tatmin etmese de
tamamen etkisiz de değildir. Zira ortaya atılan iddialar, inanan kimsenin bile
gönlüne şüphe düşürmekte, zihnini bulanmaktadır. 6 Nitekim, müsteşrikler
tarafından Hz. Peygamber'le ilgili yapılmış çalışmalar incelendiğinde, onun
hakkında bir tür sara nöbeti geçirdiği, iki yüzlü ve şehvet düşkünü olduğu,
Yahudileri yok yere öldürdüğü ve inançla ilgili meselelerle ilgilenmediği gibi
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ismetü'l-eııbiya türü eserler bu maksatla kaleme alınmıştır. Sözgelimi, Fahreddin er- Razi, lsınetü'l·
eııbiya' adlı kitabının yaıılış gerekçesini~. peygamberleri ve onların temiz yaratılışlarını savunmak,
'ehl-i haşv' dediği art niyetli boş kimselerin iddia ve iftiralarını açığa çıkarmak olduğunu belirtir
(bk. Humus, ts. [ el-Mektebetü'l-İslamiyye ], s. 1.)
Ahmet Harndi Akseki, Hatemü'/-eııbiya, istanbul 134llı338, s. s.
Abdurrahim Zapsu, Ömer ,Rıza Doğrul'un "Fakat Avrupa ai imieri ya ilmi ve tarihi bir endişe yahut
mutaassıbane bir görüşle eser neşrettikleri, bu eserler medeniyet a.Jeminin her tarafında okunduğu
halde bunlara mukabil bizim içimizde, bizi doğrudan doğruya alakadar eden bu yüksek mevıiı ile
uğraşanlar onu ilmi bir inkişifa mazhar etmeye çalışanlar ve bu suretle ilmi menabiimizin
mebzüliyetine inzimam edince samimi alakamız ve samimi imanımız dolayısıyla daha iyi kavra·
maya m üstait olduğumuz bu mevı.uu tenvir ile ilim alemine bir hüzme-i nur isan na çalışanlar itiraf
ederiz ki, end.erdir." sözünü nakleder ve ardından da kendisi şunlan ilave eder. uBugün islam camiası içinde raşayan evlatlanmız maalesef kendi peygamberleri hakkındaki malumatı ancak bu E/ıl-i
Salib kalemleri tarafından yazılan menba'lardan almaktadırlar. Çünkü eski asar-ı lslimiyye'yi te·
tebbüa maddeten imkan göre~ iyorlar". (Islam Tarihi, s. 882).
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tamamen art niyetli tanımlamaların ön plana çıktığı görülür. 7 Bu noktada
İslam'a inanan mümini, 'inancını makul bir zemine oturtmak' gibi bir görev
beklemektedir. Bu yapılmadığı takdirde, gerçek olmasa bile makul gibi
olan/gösterilen, gerçeğin yerini alacak~ır. Söz gelirni, müsteşrikler indirgemeci
bir yöntemle, Allah Resıllü'nü, dini kimliğinden soyutlayarak bir 'reformcu'
gibi gösterebilmektedirler.8 Halbuki bu, onun peygamberliğini geçersiz kılmaya
yönelik bir niyet ile ortaya konulmuş bir yaklaşımdır. Ancak kiini>
müslümanlar bu anlayışı olumlu bulmakta ve Hz.Peygamber'i elçilik kimliğin
den soyutlayarak ona 'inkılapçı', 'devrimci', 'sosyal reformcu' gibi imajların
giydirilmesine sıcak bakmaktadular. Oysa bu şekilde üretilmiş bilgiler karşı
sında, ilk devir kelamcılarının kendi dönemlerindeki yabancı din, mezhep ve
. düşüncelere karşı geliş~rdikleri 'tenkitçi' yaklaşımın, bugünün dünyasında
nübüvvet karşıtı düşüncelerle mücadele edebilmek için yeniden inşa edilmesi
zarureti vardır. Bu çerçevede öncelikle çağdaş bilimsel anlayışın ve bunun
sosyal bilimler alanında uygulanışının irdelenmesi ve sorgulanması bize geniş .
bir hareket alanı ve kolaylığı sağlayacaktır. Doğruluğu karutlanmamış hipotezlerin bilimsel gerçekler şeklinde sunulduğu, birtakım senaryolara hakikat süsü
verildiği bir ortamda bu tip sorgulamanın bir zorunluluk olduğu açıktır.9 Bu
husus Hz. Peygamber tarafından dile getirilen "Ameller niyedere göredir ve
kişi niyet ettigi şeye sahip olur"ıo ilkesi çerçevesinde değerlendirildiğinde,
araştumaemın hedefi ueyse, diğer bir deyişle neye niyet etmişse onu gerçekleş
tirmeye veya makul göstermeye çalışacağı açıktı!. Zira her makul değerlen
dirme iyi niyetli değerlendirme anlamına gelmeyeceği gibi, makul her sonucun
hakikati ifade ettiği de söylenemez. Gerçeği tesbit etme niyetinde olan bir
araştırmacının, tek başına niyetinin yeterli olacağını söylemek istemiyoruz.
Çünkü bu, araştırınacıyı 'her bulduğunu kabul etme ve gerçek sanma' gibi
daha vahim başka bir yanılgıya götürür~ Eğer gerçeği bulma niyeti, sağlam

Özcan Hıdır," Batı'da Hz. Muhammed imajı", Diyaııet Ilmi Dergi {Peygamberimiz Hz. Muhammed
özel sayı), Ankara 2000, s. 297-298. Batıda Hz. Peygamber hakkında yapılmış çalışmalar için bk.
Abdurrahim Zapsu, a.g.e., s. 880-882.
a.g.e., s. 299.
Bugün Baıı'da, pozitif bilimin bile din ve sanat gibi bir kültür faaliyeti olduğu kanaali yaygınlık
kazanmaktadır:

10

"... bilim, sadece bir diğer kültür faaliyeıler bütünüdür; tıpkı sanat ya da din gibi toplumun dünya
karşısındaki yöneliminin bir dışa vurumudur, temel siyaset ve ahlak meselelerinden ayn
tutulamaz." Bu noktada Alman toplum ıeorisyeni Wolf Lepenies'in şu sözü önemlidir.
"Bilim artık, gerçekliğe sadık bir yansımayı temsil ettiği izlenimi vermemelidir. Bilim daha çok bir
kültürel sistemdir ve bize gerçekliğin belli bir zamana ve yere özgü yabancılaşmış, çıkarlarca belirlenmiş bir imgesini sunar." {C. P. $now, Iki Kiiltür {Çev. Tuncay Birkan), Ankara 2001 , s. 56, 57;
aynca bk. Stefan Collini, "Önsözri).
Buhari, "Bed'ü'l-vahy", ı. Hadisin devamında Hz.Peygamber ~kişinin, ne için ya da ne amaçla
hicret ediyorsa ona ulaşacağını" ifade eden bir örneklemede bulunur.
ısı ·

ı·
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malzeme ve iyi bir yöntemle birlikte bulunursa yeterli ve tatmin edici bir sonuç
··
elde edilmesi beklenir,
Hz. Peygamber hakkında oryantalist çalışmalarda eksik olan 'veri' veya
'yöntem' değil 'niyet' farklılığıdır. Bu noktada müslüman bir araştırınacıya
düşen bu iki unsura 'gerçeği tesbit niyeti'ni eklemektir. Bu şekilde yapılan
çalışmaların başarılı olması, farklı niyetle yapılmış çalışmalann açığa düşmesi
''anlamına gelecektir. Ancak bu tezimiıle biz oryantalistlerin yaptıkları bütün
çalışmaların art niyetli ve gerçek dışı olduğunu söylemek istemiyoruz. Nitekim
XIX. yüzyıldan itibaren daha çok tarihi zeminde kalınarak bilimsel araştırma
lara karşı tenkitçi bir yaklaşım tarzının benimsenmesi, XX. yüzyılda sonuç
vermeye başlamış ve genelde İslam özelde Hz. Peygamber'le ilgili bazı objektif
ve art niyetten arınmış çalışmaların yapılmasına zemirı hazırlamıştır. ll
A. İsbat-ı Nübüvvet (Peygamberliğin İspatı)
Geçmişten günümüze peygamberlik konusundaki temel tartışma alanı Allah-kul ilişkisi bağlamında peygamberliğin gerekliliğidir. Çünkü maddi yapısı
ve gözle görülen çevresi dikkate alındığında, ilk anda (vehle-i Ula) insanın fızik
alem dışından bir destek almasına gerek olmadığının ve kendi kendine yetebileceğinin makul görünmesi, 'Bu kadar mükemmel bir donamma sahip olan
varlık kendi dışında bir karar mekanizmasına ve onun müdahalesine ihtiyaç
duyar mı?' sorusunu akla getirmekte ve ayrtca bu yaklaşım peygamberliği
gereksiz görenlerin temel argümanını teşkil etmektedir: Hatta herhangi bir
'uyarıcı' olmaksızın akıl yoluyla Allah'ın bulunabileceği fıkri, din gerçeğini
kabul eden bazı kişiler tarafından da savunulmaktadır. 12 Söz gelimi İslam
felsefesi geleneğinde 'Hay b. Yakzan' ve 'salaman ü ebsru' türü hikaye kurguları
insanın kendi dışında herhangi bir telkin edici olmaksızın kainatı ve ötesini
keşfedebileceği iddiasını ispat için yazılmıştır. 'Robinson Crüsoe' ise manevi
dünya göz ardı edilerek insanın tek başına maddi dünyasını kurabileceği ve
kendi kendine yeterli olabileceği düşüncesinin yazıyla tesbitidir. Halbuki
ll

ıı

152

a.g.e., s. 298.
Bu hususta Hz. ihrahim'in el-En'am süresinde (6/75-79) yer alan ve bazı tabiat olaylanndan
hareketle Allah'ın varlığını ispat etmesi delil getirilir. Burada ayetin siyak ve sibakı (bağlam) dikkate alındığında bu istidliilin, peygamber gönderildikten sonra kavmine karşı bir çıkarsamada bulunma eylemi görülür. Zira bunlardan önceki ayette geçen (6/74) "lbriihim babası Azer'e demişti ki.
'Sen putlan tanrı mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni ve kavmini açık bir sapıklık içinde görüyorum" ifadesi ile sonrasında gelen ayetteki (6/80) "Kavmi onunla tartışmaya girişti. Onlara dedi ki,
'Beni doğru yola iletmiş iken Allah hakkında benimle tartışıyor musunuz?" ifadeleri bunu açıkça
göstermektedir. Öte yandan 78. ayete bakıldığında Hz. ibriihiİn'in yalnız olmadığı, kavmiyle birlikte bulunduğu ortadadır. Nitekim ünlü kelamcı ve müfessir Fahreddin er-Razi'nin "Allah İbra
him'i (a.s.) Sabiilik dinine mensup insanlara peygamber olarak gönderd.iğinde, İbrahim (a.s.) "Batanları sevmem" (6/75-79) ayetiyle Allah'ın hikaye ettiği gibi yıldızların hudüsü hususunda isıid
liilde bulunmuştur" ifadesi bu görüş doğrultusundadır (İ'tiktidtitü fıraki'l-miislimiıı t'e'l-miışrikiıı,
Beyrut ı986/1407, s. 126).
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insanın manevi ihtiyaçlan ve ruhi yanı hesaba katıldığında, böyle bir yaklaşı

.

inın birçok boşluğu bünyesinde barındırdığı açıkça görülebilir. Bu boşlukl~
veya ruhsal sorunlar geçmişte kahinler, büyücüler veya ermiş denilen kişiler
tarafından doldurulurken veya tedavi edilirken, çağdaş dünyada ruhsal sorunlar kısmında psikanalistler ve psikiyatristler onların yerini almış görünmektedir. Zaten çağdaş dünyada psikolojik sorunların artarak devam ettiği gerçeği,
insanın bu yönünün ilimale gelmeyeceğinin en büyük kanıtıdır. Nitekim
insanoğlu, aklı ile dolduramadığı birtakım boşlukları geçmişte büyücü ve
kahinlerden; günümüzde ise medyumlardan (medium) aldığı bilgilerle doldururken, bazı beklentilerini ise bilim kurgu tasanmcıları yardımıyla karşılama
yoluna gitmektedir. Konu ile ilgili Kur'an ayetlerinde özellikle kahinler ve
büyücüterin toplumu tatmin edemedikleri vurgusunun öne çıkarıldığı görülür.
Söz gelimi Hz. Yusuf kıssasında büyücüterin yetersizlikleri, 13 Hz. Musa karşı
sında çaresizlikleri'4 sergilenmektedir. Öte yandan peygamberlerin hasbi
çalışmalarına karşılık büyücüler ve kahinierin mesleklerini sömürü aracı haline
getirmiş olmaları v~ bunu devam ettirebilmek için de korkuyu silah olarak
kullanmaları, peygamberliğin veya ilahi bilginin gerekliliğinin de delili olmaktadır.15

Bu yüzden geleneksel kelam literatüründe peygamberliğin ispatı büyük ölçüde, genelde insanın özelde aklın bütün alanları kapsama yetersizliğinden
hareketle temellendirilir~Buna göre aklın genel ilkeleri kavrama noktasında bir
başansından söz edilebilirse de, ayrıntıların inşasında önemli zorluklarla
karşılaşacağı bir gerçektir. Söz gelimi iyi ve kötünün· ayırt edilmesi probleminin ele alındığı hüsün ve kubuh konusunda son derece akılcı bir yaklaşım
sergileyen Matüridiler, peygamberlik söz konusu olduğunda bir sınırlandırma
zarureti hissetmişlerdir. Onlara göre her ne kadar akıl, genelde güzellikleri ve
çirkinlikleri (hüsün ve kubuh) kavrarsa da, tek tek hangi nesnenin ya da olayın
güzel ve çirkin olduğunu bilmesi söz konusu değildir. Her bir şey (ayn) hakkında açıklamada bulunmak ancak peygamber aracılığı ile gelen dinin alanına
girer. 16

13

14
15

16

bk. Yusuf 12/4354. Aynca bk. Kitfıb-ı Makaddes, Tek.-vin, 41 /1 -57.
bk. el-A'r.if7/103-122.
Nitekim Hz. Musa'nın mucizelerini boşa çıkarmak için yarışmaya katılan büyücüterin ÜEğer üstün
gelen biz olursak elbet bize bir mükafaı var değil mi?" (el-A'r.if7/l 13) söı.leri onların çıkar uğruna
çalıştıklarını göstermektedir. Halbuki Kur'an'da sıkça geçen ' ücret ıalep etmedikleri'ne dair ifadeler, peygamberlerin hasbiliklerini göstermektedir. Bu konuda bk. Yunus 10/72; Hüd 11/29, SI; esSebe' 24/47; el -Furkan 25/57; eş-Şuara 26/109, 127, 145, ı64, 180; Yasin 36/20-21.
Ebü'l-Muin en -Nesefi, et-Temlıid ji usıili'd-diıı, Kahire, ts., Darü's-sekafe, s. 43-44. (Bu konuya
geniş yer ayıran Seyyid Bey, .Mu'tezile ve Miıtüridiler'in "iyilik ve kötülük aklidir ve nefsü'l-emirde
mevcutrur, mevduat-ı şer'iyyeden ibareı değildir" görüşünde olduklannı belirtir ve "Efalin hüsn ve
kubh ile ittisafı şer'in vüriıduna tavakkuf etmez" açıklamasını ekler. "Fakat hüsn ve kubhu hafi olan

.153
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Öte yandan peygamberliğin 'teist din' anlayışı açısından isbat-ı vacib konusuyla da doğrudan alakası bulunmaktadır.' 7 Tanrının varlığını kabul etmek,
O'nun alemi yarattığını ve yarattıkları ile ilişkisini ispat anlamına gelmektedir.
Buradaki ilişki, ya bizzat tanrının tek tek insanlarla ilişkisi şeklinde doğrudan,
ya da içlerinden birini seçerek onun vasıtasıyla dolaylı bir ilişki olacaktır.
Doğrudan ilişki bir nevi herkesin peygamber konumunu kazanması ve 'imtihan' olgusunun bu yolla geçersiz kılınması anlamına geleceğinden, insanın
yaratılış amacına ters düşer. Geriye insanın kendi cinsinden veya başka bir
cinsten t:lçi ile anılan konularda bilgilendirilmesi şeklinde tek bir yol kalmaktadır. ıs Şu kadar var ki, bu yolla peygamberliğin mümkün ve makul olduğunun
ispatı, tek tek peygamberlerin Allah tarafından gönderilmiş elçiler olduklannın ispatı anlamına gelmez. Peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkan bir şahsın, iddiasının gerçekliğinin tesbiti nasıl olacaktır? sorusunun tatmin edici düzeyde
cevaplanması gerekmektedir. Bu tür sorulara İslam uleması büyük ölçüde
'mucize'ye dayanarak cevap verme eğilimindedir. Söz gelimi özellikle kelam
literatüründe peygamber, 'el-müeyyed bi'l-mu'cize=mucize ile desteklenmiş'
şeklinde tanımlanır. Burada da mucizenin diğer insanlarda görülen olağan
üstü olaylarla karışma ihtimali söz konusu ollJlaktadır. Mu'tezile bu zorluğu
aşmak için yani mucizenin başka bir olayla karıştırumasını hatta gölgelenmesini engellemek için, peygamberler dışında bir kişiden keramet de dahil olmak
üzere mucizeye benzer haril<Ulade/olağan üstü olayların meydana gelmesini
yadsıyan bir tavır takınır. Onlara göre insanların yararına dahi olsa, keramet,
peygamber ile yalancı · peygamber arasını ayırmanın adeta yeg~e ölçüsü olan
mucizeyi gölgelemektedir. Sünniler ise velinin şahsında ortaya çıkan kerametin, velinin bağiısı bulunduğu peygamber için mucize anlamına geleceği savı ile
Mu'tezile yanlılarının itirazını gidermeye çalışır. ı 9
Meşhur kelamcı Abdilikahir el-Bağdadi (ö. 429/1037), öncelikle peygamber
seçilen kişinin kendisinin peygamber olduğunu nasıl bileceği konusu üzerinde
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enva ve eşkal·i ibadaı, beyne'n·nas cari ()lan uküd ve muamelat gibi diğer birçok eralin hüsn ve
kubhunu idrakte şer'a muhtaç olur." Bu açıklamadan sonra şu 'ihtar'da bulunmayı da ihmal etmez:
"Zikr olunan deliili izah etmezden evvel, rriühim bir noktayı ihtar ve bu babda pek yanlış olarak
Mu'tezile hakkında hasıl olan bir zehabı tashih etmek iktiza ediyor. Şöyle ki: İdb ve tahrim yani
vacib kılmak ve haram kılmak minasına 'hüküm' ancak vadı'- ı şeriat olan Cenab·ı Hakk'a mahsustur. Bu hususta Cenab·ı Hak'tan başka 'hakim' yoktur. Akıl bu manaca 'hakim' değildir. Buna
Mu'tezile dahi dahil olduğu halde din-i lslam'a intisab iddiasınd~ bulunan hiçbir fırkanın ihtilafı
yoktur" (Usiıl·i Fıkıh Ders/eri, Istanbul ı338, s. 313-3ı4.)
Müdahaleci tann anla)•ışı anlamına gelen 'teizm'e karşı, 'deizm' ve 'tabii din' anlayışını savunanlar
vahyi insana ve aleme bir müdahale aracı ola.r ak gördüklerinden reddetmişlerdir. Vahyin redde·
dilmesi doğrudan peygamberliğin reddi anlamına gelir (bk. Mehmet S. Aydın, Diıı Felsefesi, Ankara
1992, s. ı 74).
Nesefi, et- Temlıid fı usıiii'd·dirı, s. 4 ı -43.
a.g.e., s. 51-52. ·
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ve "Peygamberlik ve Hz. Muhammed'in Peygamberliği"

durur. Diğer bir ifade ile peygamberin öncelikle kendisinin kesin birtakım
delillerle (hüccet) ikna edilmesi lazımdır ki, diğer insanlara inandıncı tebliğ
yapabil~in. Ona göre bunun dört yolu vardır: a. Hz. Adem'e isimleriri öğretil
mesi esnasında yapılan doğrudan hitap şeklinde bildirilmesi, b. Hz. Musa'da
olduğu gibi, birtakım mucizelerin desteği ile vasıtasız hitap etmek suretiyle
bildirilmesi, c. Bir melek gönderiterek bildirilmesi, d. Hz. İbrahim'in Hz. Lut'a
peygamber olduğunu bildirmesi gibi bir başka peygamber vasıtasıyla bildirilmesi.ıo

Muhataplann peygamberlik iddiasında bulunan kişinin peygamber oldubilmesi hususunda Bağdadi, peygamberi görenler ile görmeyenleri ayırır.
Peygamberden mucizenin sadır olduğunu gören kişi, inkarcıların yalanlama
gayretlerine rağmen mucize karşısında aciz kalmalarını müşahede ettiğinde,
mucizenin sahibinin peygamber olduğunu anlar. Görmeyenler ise kendilerine
gelen ve zaruri bilgi ifade eden mütevatir haberlerle peygamberin varlığını ·
kabul ederlerY Bu noktada 'mucizenin peygamberin nübüvvetine delalet
derecesinin ne olduğu' sorusuna cevap bulma gereği vardır. Bağdadi'nin
açıklamalanna göre mucize, peygamberin peygamberliğini istidlalde zorlayıcı
değil, yardımcı bir unsurdur. Diğer bir deyişle peygamber olduğunu iddia eden
kimsenin peygamber olduğunu bilmek, mucize ve diğer akli deliilere müracaatla elde edilen akli sonuçtur. Aksi takdirde kişinin özgürlüğünün ve sorumluluğunun ortadan kalkrifası gibi bir sonuç doğar. Bağdadi'nin şu sözleri bu
görüşünün açıkça ifadesidir: "Şer'i ilimler nazara (akıl) dayanır. Çünkü şeriatın
sıhhati nübüvvetin sıhhatine bağlıdır. Nübüvvetin sıhhati ise nazar ve istidlal
yoluyla nübüvvetin bilinmesinin sıhhatine bağlıdır. "22 Nitekim hicri VII.
yüzyılın ünlü suf:ilerinden Ebü'n-Necib es-Sühreverdi'nin "Peygamberlerin
nübüvveti mucize ile değil 'irsal' (=insanlara peygamber olarak gönderilmek)
ile sabittir"23 görüşü bunu destekler mahiyettedir. Her ne kadar vakıa olarak
reddetmese de, Muhammed Hamidullah'ın "Mucize ile tebliğ arasında bir ilişki
bulunmamaktadır, mucize peygamberliğin bir delili de değildir" görüşünü, bu
konuda daha ileri bir adım olarak değerlendirmek gerekir. 24
ğunu

Abdülkahir el-Bağdadi, Usıilü'd-diıı, İstanbul 1346/1928, s. ı56-157.
a.g.e., s. ı 79.
22
a.g.e., s. 114-15.
23
Ebü'n-Necib es-Sühreverdi, Adiıbü'l-miirid, Kahire, ts . .(Darü'l-vatani'l-Arabi), s. 26; Cağfer
Karadaş, "Ebü'n-Necib Suhreverdi ve İtikadi Görüşleri", UO İliılıiyat Fakültesi Dergisi, XJ2, Bursa
2001, s. 130.
24
Muhammed Hamidullah, Islam Peygamberi (Çev. Salih Tuğ ), Ankara 2003, !, 120-123; Kamil
Yaşaroğlu, "Muhammed Hamidullah", Çağdaş Islam Diişiiııiirleri (Haz. Cağfer Karadaş), Bursa
. 2003, s. 94-95.
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B. Peygamherli.k ve Hz. Muhammed'in Peygamberliği Adlı Eser Üzerine
Kabul etmek gerekir ki, olağan üstü olaylar bir gerçekliktir ve özellikle peygamberlerin şahsında daha bir belirgin ve belirleyicidir. Her ne kadar peygam- .
berimiz hakkında mütevatir yolla nakledilen hissi mucize bulunmasa bile,
diğer peygamberlerle ilgili birçok mucize 'güvenilir haber' (tevatür) olarak
gelmiştir. Burada problem peygamberimiz Hz. Muhammed hakkında gelen
mıkizelerin sıhhati ve peygamberliğini ispat yönünden incelenmesidir: İşte
çağdaş araştırmacılardan Erdinç Ahatlı tarafından kaleme alınan Peygamberlik
ve Hz. Muhammed'in Peygamberliği adlı kitap, bu amaçla yazılmış, muhtevası
itibariyle bu alandaki boşluğu doldurmaya aday bir eser olarak değerlendiril
melidir. Her ne kadar yazar, tevazuundan olsa gerek, "bu bir şemsiye çalışma
dır" (s. 1) dese de, kitabın oldukça derinlemesine yapılmış bir araştırma olduğu
açıktır. Sahası gereği yazar, konuyu bir hadisçi olarak ele almasına rağmen,
kitabın birinci bölümünde kelamdan felsefeye hatta tasavvufa kadar, ilgili diğer
branşlann yaklaşımları ve metotlan hakkında genel ve geniş bilgi vermiştir. Bu
yaklaşım, konunun sadece bir ilim dalını değil, İslam düşünce geleneğinin
tamamını ilgilendiren yönünün bulunduğunu göstermesi ve İsla.mi ilimierin
birbiri ile iç içeliğini vurgulaması açısında n önemlidir. Ancak bu bölümde yer
yer çalışmanın amaç ve muhtevasına aykırı düşecek yaklaşırnlara da rastlanmaktadır. Söz gelimi, yazarın kadıiliarın peygamber olması hususunda
"...toplam altı kadın hakkında ileri sürülen bu iddianın (peygamberlik), peygamberlerin asıl görevi olan tebliğ vazifesiyle yükümlü tutulmuş olmamaları ve
nebiliklerini ilan etmemeleri sebebiyle doğru olmadığı anlaşılmaktadır" (s. 12)
şeklindeki keskin iddiası bu konudaki naslar açısından tekrar değerlendirilme
lidir. Yine peygamberlerin özellikleri (sıfatlar) sıralanırken 'sıdk, emanet,
tebliğ, fetanet ve ismet' (s. 13-16) şeklindeki, kelamcılarca da benimsenen kalıp
ifadeler olduğu gibi alınmış ve bunlar peygamberlerin 'nübüvvet iddialarının
gerçek olduğunun kanıtları' (s. 12) olarak verilmiştir. Halbuki bu tür temel
kaynaklara dayalı erken dönem incelemesi olma iddiasıyla yapılan çalışma
larda, mümkün olduğunca 'kalıp düşünceler'in dışına çıkılınası zarureti vardır.
Yukarıdaki özelliklerden 'ismet' sıfatını dışarda tuttuğumuz takdirde, diğerleri
'normal' bir insanda bulunması gereken sıfatlar değil midir? Bu dört sıfattan
biri eksik olan bir insan normal insan kategorisine sokulabilir mi? Nitekim
· klasik kelam kitapları incelendiğinde ağırlıklı olarak peygamberlerin 'ismet'
sıfatı üzerinde durdukları görülür. Bu takdirde 'zekilik, emanete riayet etmek,
doğruluk, verilen bilgiyi yerine ulaştırmak' diye anlamlandıracağımız 'sıdk,
emanet, tebliğ, fetanet' gibi normal şartlarda bir insanda bulunması gereken
sıfatlar; nasıl peygamberlik kanıtı olabilirler? Yazardan, geçmişte oluşmuş
"nebi-resul" (s. lO) ayrımı .ile ilgili olarak takındığı son derece yerinde eleştirel
yaklaşımını burada da sergilernesi beklenirdi ve bu tarz . çalışmanın amaç ve
muhtevasına daha uygun düşerdi. Bu cümleden olmak üzere;
156
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Mulıammed'iıı Peygamberliği"

"Bu nedenle peygamber olağanüstü yetenek ve güçlere sahip olan, karakterleri temiz insanlardır.
Doğru yoldan sapmalanna engel bir zihni yapıda yaratılmışlardır. lçgüdüleri ve tabiaılan daima
iyiye, güzele yönelmelerine yardımcı olur" (s. lS)
şeklinddci

ifadeleri "De ki; 'Ben de sizin gibi bir beşerim;

tanrınızın

bir tek .

tanrı olduğu bana vahyolunuyor." 25 şeklinde Kur'an'da yer alan tıisvir ile
örtüşür

mü? Burada şu sorular akla gelir: Peygamberler "olağanüstij yetenekte
Mucize kastediliyorsa, bu, onların zatlannın gereği
(özsel) bir olgu mudur? Bu değerlendirmeden hareketle yazarın "Doğru yoldan
sapmalarına engel bir zihni yapıda yaratılmışlardrr. İçgüdüleri ve tabiatları
daima iyiye, güzele yönelmelerine yardımcı olur" şeklindeki tasviri, insan olan
peygamberler hakkında değil ancak melekler hakkında geçerli olabilir.
·
Kitabın geneli göz önüne alındığında şu ana kadar üzerinde durduğumuz
'Birinci Bölüm' bir hayli zayıf kalmakta ve 'maliımu i'lam' kabilinden kalıp
düşüncelerden derlendiği izlenimi vermektedir. Her ne kadar yazar, kitabın
adını Peygamberlik ve Hz. Muhammed'in Peygamberliği şeklinde koysa da
(eserin adına daha sonra değinilecektir), muhtevaya bakıldığında temel konunun, kitabın adının ikinci kısmı olan "Hz. Muhammed'in Peygamberliği"
olduğu görülmektedir. Bu konunun kitabın bütünü içerisinde büyük bir .yer
işgal etmesi ile üslup ve kaynaklar açısından bu kısma daha bir özen gösterilmiş olması bu düşünceyi pekiştirmektedir. Hz. Muhammed'in mucizelerini
peygamberlik öncesi ve sonrası şeklinde ikiye ayıran yazar, özellikle delil olma
yönü daha belirgin olduğundan ve klasik kaynaklarda "hicri IV. asırdan itibaren telifine hız verilen 'mevlid' eserlerinde ve sonraki dönemlerde oluşan divan
edebiyatının Allah Resiılü'nü konu alan muhtelif türlerinde"(s. 86) daha çok
yer verildiğinden peygamberlik öncesi mucizelere oldukça geniş yer ayırmıştrr.
Yazan buna sevk eden bir başka neden de, bu dönem mucizelerinin sıhhat ve
mucizelik değeri açısından tartışmalı olmasına rağmen "akademik alanda fazla
inceleme konusu yapılmamış" (s. 86) olmasıdır.
yaratılmış varlıklar" mıdır?

ı. Peygamberlik Öncesiyle İlgili Deliller

Bu başlık altında ilk olarak 'nesep' meselesine değinen yazar, "Hz. Peygamber'in nesebinin temizliğinden bahsetmesinin" "övünmek için değil, peygamberlerde bulunması gereken soyu sopu belli bir aileden gelme gereğini belirtmek için" (s. 89) olduğu vurgusunu yapar ve buradan hareketle söz gelimi
'Arap' ırkının tebriesine, diğer ırklardan üstün tutulmasına karşı çıkar (s. 8889). Hz. Peygamber'in alnında nur bulunduğu yolundaki rivayetlerde görülen
metin çelişkilerini ·titiz bir şekilde sergileyen yazar, sened açısından da bu
rivayetin en eski kaynağının İbn İshak olduğuna ve onun da bu rivayeti 'iddia
ettiklerine göre' kaydıyla verdiğine dikkat çeker (s. 89-91).
*
25

el-Kehf 18/1 ı o.
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. Mevlid türü eserlerde ve müdzelerin derlendiği kitaplarda en çok yer işgal
eden konu şüphe yoktur ki Hz. Peygamber'in doğumu esnasında meydana geldiği söylenen mucizevi olaylardır. Yazar konu hakkındaki malı,ı.matın hacmine
paralel biçimde, bu konuya oldukça geniş yer ayırmıştır. Konunun geçtiği en
eski kaynak, Taberi'nin Tarih'idir, ancak sened incelemesinde yazar, birçok
açıdan Taberi'nin zikrettiği bu rivayetin sahih olmadığı kanaatine· ulaşır. Söz
gelimi hicri IV. asrın başlarında vefat eden Taberi'nin bunu dörtlü .(rub~i) bir
senedie vermesi tarihsel bakımdan şüphe doğurur mahiyettedir. Öte yandan
seneddeki ravilerin bazı yönlerden 'mechıil/belirsiz' oluşu ve senedin ortasıİl
dan iki ravinin düşmesi hadisi zayıftatan ve 'mu'dal' kılan önemli bir unsur
olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak yazarın Abdulfettah Ebıi Gudde'den anı
lan hadis hakkında 'la asla lehü' (s. 95-96) ve Ekrem Ziya el-Ömeri'den 'mevzu'
(s. 96) şeklinde keskin ve açık hükümler naklederken kendi kanaati olarak"...
bu haberlerin hadis tekniği açısından güvenilir olmadığını söylemek, müteşed
did bir tavır sayılmamalıdır" (s. 99) şeklinde · nisbeten mütereddit/dolaylı bir
ifade kullanması dikkat çekicidir. Bununla birlikte yazarın, bu rivayetlerin veriliş tarzına ve ortaya çıkışına yönelik getirdiği akli izahlar doyurucu ve konunun aniaşılmasına katkıda bulunucu mahiyettedir. Nitekim, "Sanki, daha sonra
gerçekleşen bu olaylar Hz. Peygamber'in· doğumu ile irtibatlı gösterilerek temsili bir surette yaşatılmaya çalışılmış izlenimi elde edilmektedir" (s. 97) şeklin
deki tesbit kanaatirnizce yerinde ve isabetlidir. Yazarın bu yaklaşımını "Fil
Olayı", "Hz. Peygamb~r'in Annesi Arnine'nin Rüyası", "Doğumu Esnasında
Meydana Gelen Olaylar" ve "Hz. Peygamber'in Sünnetli Doğması" (s. 100-111)
gibi başlıklar altında işlenen konularda da görmek mümkündür. Yahudi ve
Hıristiyan bilginlerinin Hz. Peygamber'in doğumundan haberdar olup bunu
Mekkeliler'e haber verdiklerine dair rivayetlerin "sened açısından zaaflarının
bulunduğu" na (s. 113) dikkat çeken yazar, Hz. Muhammed'in doğumu esnasında meydana geldiği haber verilen mucizevi olayların nakillerinde de pek çok
pürüz bulunduğunu belirtir. Özellikle yazann ~u konudaki şu saptaması, sahih
bir 'peygamber tasavvuru' açısından y!!rinde ve gereklidir:
"Resülullah (s.a.)'in mucizeleriyle öteki peygamberlerin müdzelerini neredeyse birebir eşleştirmek
suretiyle yapılan bu mukayese, maalesef olumsuz neticeler meydana getirmiştir. Zira yukanda ve·
rilen (Hı. Peygamber'in bebekliğinde Ay ile konuşması) mis3.lde görüldüğü gibi, biri Kur'an ayetiyle sabit kesin bir haberin karşısına, sahih bir rivayet bulunamayınca itibara dahi alınmaması gereken haberler getirilerek Hz. Peygamber'le diğer Peygamberler arasında, tabir cai:ıse anlamsız bir
fazilet yanşı yaptırılmıştır. Halbuki Allah Rasülü'nün peygamberler dahil tüm -yaratılmışlann en
üstünü olduğunu ispatlamak için böyle bir yola baş vurulmasına hiç gerek yoktu. Ilgili ayetlerle
diğer sahih delillerin bunun için yeterli olduğu görülmektedir" (s. .117).2
26

·158

Yazann işaret ettiği bu yaklaşım eski yeni bir çok 3.limde bulunmaktadır. Biz de ilave olarak iki
örnek daha ıikredelim. Abdülkahir el-Bağdadi, Kur'an'da geçen diğer peygamberlere ait müciı.eleri
sıraladıktan sonra şu ifadeyi kullanır: "Diğer nebilerde ayrı ayn bulunan bu mücize çetişlerinin
tamamı Hz. Peygamber'in şahsında toplanmıştır." (Usülii'd-diıı, s. 180). Günümüz Islam tarihi müelliflerinden Abdurrahim Zapsu ise şu ifadelere yer verir: wBütün peygamberler gibi, ahir zaman
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Hz. Peygamber'in gençlik devresindeki olayları da değerlendiren yazar, burada ilk olarak "Hz. Peygamber'in· kalbinin yanlması (şakku's-sadr/şerhu's
sadr)" olayını ele alır. Bu olay hakkında oldukça· geniş sened ve metin incele- ·
mesi yapan yazar, Reswullah'ın hayatında, itibar edilen rivayetlere göre dört
kere 'kalb açılması' gerçekleştiği tesbitinde bi.ılunur ve sahihlik açısından şu
değerlendirmeyi yapar.:
"... yukanda olayın kronolojik olarak verilen sıralaması güvenilirlik açısından değerlendirildiğinde,
şöyle bir tablo ortaya çıkar: 1. Mirac'a çıkmadan önce İsrii gecesi, 2. Dört beş yaşlannda sütannesi
Halime'nin yanındayken, 3.llk vahiy inmezden evvel, 4. On küsur yaşındayken" (s. 123).

Müsteşriklerin pozitivist bir yöntem ve anlayışla olayı başka tarafa çekme,
cismani bir arıza olarak gösterme veya 'intihal' görüntüsü verme çabalarını
yanlış bulan yazar, her ne kadar hadisenin 'mecazi olarak izah edilmesini" (s.
130) mümkün görse de, "Rivayetlerin anlatımı dikkate alındığında, olayda hem
ruhani hem de cismani bir· boyutun olduğu anlaşılmaktadır" (s. 132) ifadesiyle
ruhani olarak gerçekleşme ihtimalini/iddialarını dışarıda bırakır. Öte yandan
benzer şekilde "kalbinin açıldığı" iddia edilen hanillerden şair Ümeyye b. Salt
ile ile ilgili "ümeyye'nin başına geldiği söylenen olayın bir rüyadan ibaret
olduğu da unutulmamalıdır" (s. 129) ifadesiyle Hz. Peygamber'in göğsünün
açılması olayının 'rüya' olarak değerlendirilmesini de reddeder. Halbuki
konuyu isra ve mi'rac'ın cismani değil de ruhani (rüyada) gerçekleşmiş olduğu
görüşü çerçevesinde değerlendirdiğimizde -ki yazar İsra gecesindeki kalbin
yanlmasını en sahih rivayet olarak verir- o gece Hz. Peygamber'in kalbinin
yanlmasının rüyada gerçekleşme ihtimalinin de göz önünde bulundurulması
gerekir. Yazarın isabetsiz bulduğu (s. 133-134) Şah Veliyyullah ed-Dihlevi'nin
bu olayın 'misal alemi'nde gerçekleştiği tezi bu görüşe dayanıyor olamaz mı?
Çünkü mi'racın ruhen gerçekleştiği görüşü yabana atılmayacak bir iddiadır.
Hz. Aişe, Hz. Muaviye gibi sahabeden bugüne, bu iddianın sahipleri buluna
gelmiştirY Bu iddiaların doğru olma ihtimali göz önüne alındığında, en azın
dan isra gecesi kalbin açılması olayının ruhen veya rüyada gerçekleşmiş olabileceği varsayımı mümkün hale gelmektedir.
·

"Hz. Peygamber'in İlk Şam Seferincieki Olağanüstü Haller" başlığı altında
zikredilen olaylarla ilgili rivayetleri sened açısından sahih bulmayan yazar, ilgili
rivayetlerin metin açısından da birçok çelişkiyi taşıdığına dikkat çeker. Özellikle 'Hz. Peygamberi çocuk iken bir bulutun gölgelemesi' gibi nübüvvet
sonrasında. bahsedilmeyen birçok olayın, öncesinde gerçekleştiği iddiası açık
bir çelişki olarak verilir. Yazar, mevlid-i nebi ile ilgili haberlerdeki kaygısını

ı
1

ı

ı

ı

27

peygamberinin de müdzeleri mevcuttur. Hatta her peygamberin gösterdiği müdzelerin benzerini
ahir zaman peygamberi de göstermiştir." (Büyük Islam Tarihi, s. 260).
bk. Şehbenderzade Ahmet Hilmi,/slfım Tarihi, s. 124-127; Muhammed Hamidullah,/sliım Peygam·
beri, ı, 142· 143.
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"önceki ümmetierin peygamberlerinde görülen tüm mucizelerin mutlaka Hz.
Peygamber'in hayatında da meydana geldiğini ispat etmeye çalışan zorlama
gayretierin olduğu" (s. 148) şeklindeki tesbitiyle burada-da dile getirir. Ancak
Hz. Peygamber'in seyahati veya gezintisi esnasında ağaç, taş gibi bütün varlık
ların selam verdiğine dair rivayetlere yönelik metin tenkidi konusunda çekin 7
gen bir tavır içerisin_d e olduğu da gözden kaçmaz. Söz·gelimi "Hz. Peygamber'in ihtiyaç gidermek için vadi içlerine doğru gittiğinde kendisine selam
verildiğini işitince sağına ve soluna bakındığı ancak, ağaç · ve taştan ·başka
kimseyi görmediği haberleri mevcuttur" (s. 149-150) cümlesinde peygamberin
çok yüksek bir itibara sahip bir kişi olduğu iılenimi verilmek istenınelde
birlikte, bütünüyle kuşatılmış, sınırlandırılmış deyim yerindeyse etrafındaki
her şeye kim olduğu bildirilmek suretiyle kontrol altına alınmış bir kişi görüntüsü de oluşmaktadır. "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol"28 emrine, "A'ma
geldi diye yüzünü ekşitti"29 te'dib-i ilahisine muhatap olan bir peygamberi bu
kadar kuşatılmış tasvir etmek 'abdiyyet' sıfatı öneelenmiş kelime-i tevhiddeki
'risalet' sıfatına zarar vermez mi? Öte yandan Allah'ın "Kendilerine pey_garnber
gönderilmiş olanlara soracağız ve elbette peygamberlere de soracağız"30
mea.Iindeki buyruğu peygamberlerin de sorguya çekileceği yani onların da
diğer insanlar gibi 'imtihan' içerisinde olduklarını göstermez mi? imtihan ise
doğası icabı özgür bir ortam gerektirir. Öte yandan böylesine kontrol altına
alınmış bir peygamberin 'normal' bir insana 'örnek' olması ihtimalinden söz
edilebilir mi?
·
Hz. Peygamber'in nübüvvetten önce 'ayıp' sayılan davranışlardan korun(yapmaktan alıkonulduğu) bilgisinin doğruluğu sosyolojik ve psikolojik
açıdan da önemlidir. Zira bir kişinin halk deyimiyle "akşamdan sabaha" değişmesi toplumsal açıdan ve pratik hayat bakımından kabullenilebilir olmadığı
bir gerçektir. Diğer bir ifade ile böylesi hızlı bir değişim psikolojik açıdan
kişinin, sosyolojik açıdan da toplurnuri tahammülünün üstündedir. Söz gelimi
Hz. Peygamber'in ilk vahiy karşısındaki hali ve tebliğe başladığında en yakınla
rından başlamak üzere Mekkeliler'in kendisine karşı tutumu·, bu zorluğun
önemli göstergesidir. Hz. Peygamber'in çocukluğundan beri göreve hazırlan- '
dığı bir gerçektir; ancak, bunun gelen rivayetlerde olduğu gibi abartılı bir
tarzda verilmesi zihinlerde uygun olmayan 'peygamber tasavvuru' doğurması
açısından son derece sakıncalıdır. Yazarın özellikle risa.Iete kadar geçen dönemle ilgili rivayetlerde bu türden sakıncalara dikkat çeken tenk.itçi yaklaşıduğu

28
29
30

;

:s:
-

!

160'

el-Hud 111112.
el-Abese 80/1 -2.
el-A 'raf 7/6. Bu ıiyetin tefsiri için bk. Fahreddin er-Razi. et-Tefsirıı'l-kebir: Mefatilıu'l-gayb. Beyrut,
ts. (Daru ihyai't-türasi'I-Arabi), XIV, 22.

D02568c1s1y2003.pdf 13.01.2010 15:20:31 Page 82 (1, 2)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ lsbtit-ı Nübüwet ve "Peygamberlik ve Hz. Mulıammed'in Peygamberliği"
mıru, sahih bir 'peygamber tasavvuru'na
görmek gerekir.

ulaşmada

önemli bir

adını

olarak

2. Peygamberlik Sonrasıyla İlgili Deliller
Kitapta, "Peygamberlik Sonrası Deliller" başlığı altında "Allah'ın son elçisi
Hz. Muhammed vasıtasıyla insanlığa gönderdiği kıyamete kadar devam edecek
olan yegane mucizedir" (s. 157) diye tanımlanan Kur'an'ın, lafız, mana ve
muhteva yönüyle mucizeliği hakkında .oldUkça geniş ve tatmin edici bilgiler
verilir. Konunun iŞlenişinde, kadim ulemanın yanı sıra, Şibli, Seyyid Kutub,
Mevdudi gibi çağdaş alimlerden yararlanılması, günümüz insanının anlayışına
hitap etme açısından son derece yararlı olmakla birlikte Kur'an'ın lafız yönünden kazını anlatırken
uBaşından sonuna kadar bütün kitapta kelimelerin oturtuluşu, zümrütlerin tıraşlanarak hassasiyetle
·yuvalanna yerleştirilmesi gibidir. Söz o kadar tesirlidir ki, lisan erbabi birinin onu dinleyip de başı
nın dönmemesi mümkün değildir" (s. 160-161).

şeklindeki edebi dozajı yüksek ifadeler, bilimsel bir eserde 'iknai' yaklaşım
görüntüsü vermektedir. Öte yandan "Hz. Peygamber'den önceki milletierin
akıl ve idrak seviyesi bakımından henüz istenilen noktaya ulaşamadıklan.
müşahede edilmektedir" (s. 158) cümlesi ve arkasından destek için
İsrailoğulları'nın putperest bir kavimle karşılaştıklarmda Hz. Musa'dan benzer
ilah talebinde bulunmalarının örnek olarak verilmesi, 'evrimci' (tekamülcü)
etki altında kalındığı iilenimini uyandırmaktadır. Yukandaki yargı eğer doğru
kabul edilirse, "Hz. Adem akıl ve idrak bakımından bizden daha mı geri idi?"
sorusunun cevabını vermekte sıkıntı çekilir. Meleklerle karşılaşan ve Allah'ın
kendisine isimleri öğretmesi ile onların bilmediğini bilen Hz. Adem'in bizden
daha 'geri' olduğunu söylemek vak.ıaya mutabık düşer mi? XIX. yüzyıl: sömürge dönemi psikolojik çöküntü ortamında Batı'daki 'tabii din' tezlerindea
etkilenerek İslam'ın 'hakiki tabii dtn' olduğunu ispat gayreti, bu tür fı.kirlerin
İslam dünyasında ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Daha açık bir ifade ile
anılan ruh hali, müslüman düşünürleri, İslam'ın sanki 'dinlerin tekamülü
sonucunda ulaşılan son merhale' olduğu fikrine götürmüştür. Jı Bunun doğal

3

ı

İslam düşünüderinden Ahmet Harndi Akseki'nin şu ifadeleri, batıdaki tabii din söyleminden ne
kadar etkilendiklerini ortaya koyması bakımından anlamlıdır:
"Bir dinin hak ve bütün insanlar için düstür-i hareket olabilmesi için bu şerait-i esasiyeyi cimi olmakla beraber beşeriyetin. rehber-i harekatı olacak desatir-i ictima.iyye ve kavanin-i a·hlakiyyeyi
muhıevi olması lazımdır. İşte bu şerait.i cami olan din 'din-i hak' ve 'din-i tabii'dir...- Allah'ın varlı
ğmı ve ahireti kabul etip de peygamberi kabul etmemek kendi aklı ile uydurma bir din kabul etmek
demektir. Onsekizinci ve ondokuzuncu asır filozoflarından bazılannın din-i tabii diye uydurmaya
çalışuklan din de hakiki bir din sayılmaz. .. Feylesoflann din-i tabii adını verdikleri esaslar da bu
şerait dahilinde tetkik edilince görülür ki, onlarda semavi ve ilahi dinlerde mevcut bazı hakaiki noksan bir şekilde- ihtiva eden felsefi bir meslekten başka bir şey değildir." (lsltinı Fıtri, Tabii ve
Umumi Bir Diııdir, İstanbul 1966, s. 69)

i6I
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sonucu olarak Hz. Adem'den günümüze insanlığın tekamülüne paralel olarak
din ve inançlarda da bir tekarnili olduğu düşüncesi hakim yargı haline gelmiş
tir. Halbuki bu yaklaşım, "musaddikan lima beyne yedeyh=kendisinden öncekini tasdik eden (sahiplenen)" şeklindeki Kur'an perspektifine· uygun düşme
mektedir. Din bir Allah-insan veya insan-Allah ilişkisinin Allah tarafından
düzenlenmesi olduğuna ve iki tarafta da bir değişme olmadığına göre tekarnili
eden nedir? Bu taraflardan biri olan insanın biyolojik ve psikolojik kapasitesinde bir değişim ve gelişim öngörmek, peygaiJl.berler dahil eski insanları'daha
az gelişmiş kabul etmek anlamına gelmez mi? Aynı mantıkla hareket ettiği
mizde, 'akli mucize' olarak nitelenen Kur'an'da geçen lossaların da mesaj
verme ·niteliğinden yoksun olmasını benirnsememiz gerekir. Zira akıl ve idrak
bakımından daha geri olan insanların hayatları üzerinden, bu melekderi
gelişmiş kabul edilen insanlara verilebilecek bir mesaj (hisse) olabilir mi?
Bununla birlikte Allah-insan ilişkisi ·bağlamında insan unsuru göz önüne
alındığında, hiçbir değişim ve dönüşümün olmadığı da söylenemez. Ancak bu,
insanın biyolojik ve psikolojik yapısında değil, insanın ürünü olan 'kültür' ve
'medeniyet' birikimindedir. Diğer bir deyişle gelişme, 'muhakeme gücü' anlamına gelen 'akıl' da değil, muhakeme eylemine malzeme konumunda olan veya
konjonktürü belirleyen kültür ve medeniyet unsurlarındadır. Buna da ancak
'kültürel birikim' demek mümkündür. Geçmiş kavimlerle bir kıyaslama yapma
zarureti söz konusu ise "o dönem insanının 'kültürel birikimi' daha az olduğu
için hissi mucizeler verilmiştir" gibi bir ifadenin kullanılmasının daha isabetli
olacağı kanaatindeyim. Zaten verilen örnekte de Hz. Musa'nın kavmi olan
İsrailoğulları'nın kültürel bakımdan gelişmemiş, her gördüklerine hayran,
deyim · yerindeyse ·sonradan görme' bir davranış içerisinde oldukları ifade
edilmekte ve kınanmaktadırlar. Kınama akıl ve idrak sahibi insanlara yönelik
olur, aksi takdirde insanlar mükellefıyetten düşerler. Nitekim İslam inanç
. geleneğinde 'akıl' dinin 'muhatap alanı' olarak görülür ve bu konuda zamana
veya mekana bağlı bir kayıt konulmaz.
··
Yazar eserinin 190-193. sayfaları arasında 'Hz. Peygamber'in hissi mucizelerinin Kur'an'da niçin yer almadığına dair' çok yararlı bilgiler vermektedir.
Son derece isabetli değerlendirmelerin gölgelenmemesi için böylesine önemli ,

"Müslümanlık öyle bir dindir ki, onun itikadında, amel ve ibadetinde, ahlak ve ictimaiyyatında akıl
ile, fıtrat ve tabiatta tesadüm edebilecek bir esas yoktur. islam'ın itikat ve iman esaslan harikalar
üzerine değil, akli bedihiyyat üzerine bina kılınmıştır. Akıl ile, müsbet ilimlerle, asri fikirlerle
tearuz etmez" (a.e., s. 325).

ı:

"Demek ki, ilk peygamber ile başlamış olan dinler ve şeriatler, tekarnili ede ede İslam'da kemal
mertebesini bulmuş ve onunla mühürlenmiştir. Her şeyin sonu kendisinden evvelkilere nisbette
daha mütekfımildir. Evvelki şeriatler, orta ve yüksek mektebe göre talebe hazırlayan, ilk mektep
gibidir. Islam şeriati evvelki mekteplerde yavaş yavaş hazırlanmış talebenin tahsilini ikmat eden ati
mekteptir" (a.e., s. 333).

ı:
ı!
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bir konunun bir hissi mucize örneğinin içinde
verilmesi gerekirdi. Söz gelimi;

değil

de, müstakil bir

başlık

altıİ"ıda

"Rasülullah (s.a.)'in Allah'ın gerçek peygamberi olduğu, onun zamanındaki insanlara gösterdiği
baıı hissi muciıelere bağlansaydı, bu, sonradan gelenler için sadece haber niteliği taşıdığından pek
bir ma na ifade etmezdi. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim, Hı. Peygamber'in gösterdiği hissi/maddi mucizeleri özellikle ön plana çıkarmaz. aksine dinin asıl nüvesini oluşturan m:ineVi muciıelere vurgu
yapar. Yine Kur'an kafalan ikna etmek için müdzelerden çok akla hitap eder. Zaaf ve korku yoluyla inandıı-ma yerine, düşünce ve ikna yoluyla kabulü tercih eder" (s. 191).

şeklindeki güçlü ve isabetli değerlendirmeler adeta yok hükmüne itilmiş görünmektedir.
Öte yandan Hz. Peygamber'in hissi mucize göstermesinin lehinde ya da
aleyhinde görüş beyan etmek, iman-küfür kapsamında değerlendirilemez. Bu
durumda "Hissi Mucizeleri İnkar Edenlerin Delilleri" (s. 171) ve "Tarihi Süreçte Hissi Mucizeleri İnkar Fikri" (s. 196) gibi başlıklarda Hz. Peygamber'in
şahsında hissi mucize gerçekleşmediği görüşünde olanları da kapsayacak
şekilde aleyhte olanların eyleminin, kelam literatüründe 'dini ya da dinin kesin
·bir hükmünü ret' anlamında kullanılan 'inkar' kavramı ile ifade edilmesi, son
derece salanealı yorumların dağınasına neden olur. Dikkatli bir değerlendirme
yapıldığında, söz gelimi Nazzam gibi, Hz. Peygamberin risa.Ietine delalet
anlamında hissi mucize olmadığını iddia edenler, mucize anlayışı farklığından
veya özellikle müşriklerin mucize taleplerini reddeden ayetlerden hareketle
böyle bir yaklaşım içerisinde oldukları görülür. Nitekim yazar, onların kendi
görüşlerine destek için ileri sürdükleri delilleri de lrJtabın 170-175. sayfaları
arasında ayrıntılı bir şekilde vermektedir. Öte yandan yine yazar tarafından
zikredilen peygamberlik sonrası ile ilgili hissi mucizeler incelendiğinde, bunların inkarcilara değil inananlara yönelik olduğu ve risaleti ispat gibi bir amaç da
taşımadığı görülür. Halbuki, Kur'an'da zikri geçen diğer peygamberlerin
mucizelerinin inkarcıların isteği üzerine onlara meydan okuma şeklinde gerçekleştiği açıktır. Bu ve yazarın ünlü Matüridi kelamcısı Nureddin esSabuni'den naklettiği mucize tarifi (s. 59) dikkate alındığında, isbat-ı nübüvvete matuf (peygamberi destekleme amaçlı) mucizenin iki temel özelliğinin
bulunduğu görülür: a. inkarcıların talebi, b. meydan okuma (tehaddi). Nitekim
Kur'an'ın kendisi bizzat müşriklere yönelik bu 'meydan okuma'da bulunmuş
tur. Halbuki verilen mucize örneklerinin (s. 198 ~208) hiçbirinde bu iki özellik
bulunmamaktadır. Bu durumda, anılan olağanüstü olaylar, peygamberin
şahsında gerçekleşmiş 'Allah'ın inananlara lutufta bulunması' anlamında
'keramet' veya peygamberin şahsına yönelik 'teselli' olarak değerlendirilemez
mi?

3.

Kitabın Adı

Yazar "Sonuç" kısmında kitabın konusunu şu ifadelerle ortaya koyar:
"Muhaddisler, Hz.. Peygamber'in nübüvvetini ispat etmek için rivayete dayalı çeşiıli deliller ileri
sürmüşlerdir. Eski mukaddes kitaplarda Hz. Muhammed'in geleceğinin haber verilmesi, kahinierin
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ve cinlerin verdiği bazı haberler, doğum öncesi ve doğumda gerçekleştiği ileri sürülen müdzevi
bazı olaylar muhaddisler tarafından Rasülullah (s.a.)'in peygamberliğinin delilleri arasında sayıl
mışur. Yine Hz. Peygamber'e verilen Kur'an-ı Kerim onun peygamber olduğunun en önemli ispa- ·
tıdır. Bu meyanda Kur'an'ın müciıeliği çeşitli yönleriyle anlatılmıştır. Ayrıca hurma kütüğünün
inlemesi, ağaçların ve taşların hareket etmesi ve Hz. Peygamber'e selam vermesi, sulann çoğalması
ve yemeğin bereketlenmesi gibi hissi mücizeler diğer delillerdir. Bunların yanında Rasülullah
(s.a.)'in gaybi haberler, kabul edilen duaları, mükemmel ahlaki şahsiyeti ve fızik görünüşü (şemail)
ile kısa zamanda her tarafa yayılan getirdiği din, başka deliller olarak zikredilir" (s. 227). .

konusunun 'hadislerle Hz. Muhammed'in p~ygam
Bu durumda kitabın adinın da bunu
yansıtacak şekilde olması beklenirdi. "Peygamberlik ve Hz. Muhammed'in
Peygamberliği' şeklindeki adiandırma daha çok kelam literatürüne uygun bir
isimdir. Ancak yazann kaynaklar arasında kelam alirrılerirıin telif etmiş olduğu
"delailü'n-nübüvve" ve "isbatü'n-nübüvve" gibi ispat türü kitapları kullanmış
olması kelam-hadis aras ı ya da disiplinler arası bir tez yapması anlamına
gelirse de, hakim bakışın, hadisçi bakış açısı olduğundan, eserin buna uygun
bir adla anılması daha isabetli olurdu. Kapak ve mizanpaj kusurları yazarı değil
yayınevini ilgilendirdiğinden o konuya girmenin gereksiz olduğu kanaatinde
olduğumu da ifade etmeliyim.
·
Bu ifadelerden

kitabın

berliğinin ispatı' olduğu anlaşılmaktadır.

Sonuç
Peygamberlik ve Hz. Muhammed'in Peygamberliği adlı çalışma temel kaynaklara inilerek yapılmış nitelikli bir çalışmadır ve kendi alanında büyük bir
boşluğu doldurm uştur. Burada yapılan eleştiriler ve kimi tespitler bir yönüyle
eserin daha mükemmel olmasına yönelik temenniler diğer yönüyle, konu
hakkındaki zihin kanşıklığımıza bu çalışma üzerinden işaret etmektir. Kafa
karışıklığımız, 'grup zihniyeti' veya 'mezhep sistematiği' içerisinde sunulan
peygamber tasavvurlarının kültürel zengirılik kapsamında 'kazanım' olarak
görülmesi ile bunların temel kaynaklardaki otantik peygamber tasavvurlarıyla
çelişiyar olması dolayısıyla 'kayıp' sayılması ikileminden kaynaklanmaktadır.
Makalenin 'Giriş'inde de belirtildiği üzere, İslam'ın anlaşılması, gerçek kimliği
ile Hz. Peygamber'in aniaşılmasına bağlıdır... Onun dünyevilik ve uhrevilikle
sınırlandırılması, kelime-i tevhiddeki 'abdiyyet' ve 'risa.Iet' boyutlarından birine
indirgenmesi, abartılı yüceitme veya kutsama sonucu hayali bir varlığa dö-,
nüştürülmesi, İslam nokta-i nazarı ndan kabul edilebilir değildir ve bu tür
yaklaşımların öncelikle İslam'a zarar vereceği açıktır. Bununla birlikte tarihi
şahsiyetlerin zamanın ilerlemesine paralel olarak taraftarlarının veya karşıtla
rının zihin dünyalannda farklı tasavvurlar şeklinde ortaya çıkacağı, diğer bir
deyişle, tarihi şahsiyeti herkesin kendine göre bir 'model' haline getireceği de
yadsınamaz bir gerçektir. Ancak bu 'aslı'nı tamamen 'dönüştürmek' (tahrif)
noktasına götürülrnemelidir. Zira bir tarihi şahsiyetin 'otantik tasavvuru' ile
bağların ın tamamen koparılmas ı veya aslına aykırı bir şekilde dönüştürülmesi,
onun yok sayılması veya hayali bir varlığa indirgenmesi anlamına gelir. İşte,
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ lsbiıt-ı Nübüvvet ve •peygamberlik ve Hı. Muhammed'in Peygamberliği"
tarafımızdan değerlendirmesi yapılan

bu

çalışmanın, aynı

zamanda tarihi bir

ş.ahsiyet olan Hz. Peygamber hakkında zihinlerde oluşmuş asılsız tortuların

gerisindeki otantik peygamber tasavvurunu keşfetme ve temel kaynaklarda
tasvir edilen aslının tezalıürüne katkıda bulunma gayret ve titizliğinin bir
ürünü olduğunu rahatlıkla söylemek mümkündür.
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