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HZ MUHAMMED'İN EVRENSEL MESAJINI GÖLGELEYEN BİR AMİL:
"USULU'D-DİN"DE HABER-İ VAHİDİN DELİL SAYILMASI
İbrahim COŞKUN"

GİRİŞ

Hz. Muhammed'in doğru ve iyi anlaşılması ve tanıt:ılınasınm önemi açıktır.
Çünkü onun hayatı, İslami hükümlerin ve değerlerin yaşantı haline dönüştüğü
ve müşahhas hale geldiği alandır. İyi tanınması doğru bir şekilde örnek alınma
sına vesile olacağı gibi, yanlış tanınması dillin tahrifine yol açabilecek ölçüde
zararlı uygulamaların hayata geçirilmesille ve zararlı akımların doğmasına sebep olabilmektedir. Özellikle İslam'ın evrensel ve çağlar üstü bir nizarn olduğu,
ancak Hz. Peygamber'in doğru aniaşılmasıyla gerçekleşebilir. İslam'ın birinci
derecede bilgi kaynağı olan Kur'an-ı Kerirnin anlaşılması açısından da Hz. Pey. gamberin iyi anlaşılması önemlidir. Çünkü Hz. Peygamber, rtsaleti boyunca
Kur'an'ın ruhuna uygun hareket etmiş ve oiıun en iyi tercümanı olınuştur.

Biz Hz. Peygamberin doğru anlaşılınasına mütevazi bir katkı sağl~a gibi
bir niyetle bu tebliğimizde önce Hz. Peygamberin risaletinin evrenselliğini,
Kur'an ayetler ışığında hatırlatmaya çalışacağız. Bu konuda yapılan itirailara
dikkat çektiJrten sonra, söz konusu iliraziara verilen cevaplara yer vereceğiz.
Daha sonra muhtevası itibariyle de Hz. Muhammed'in mesajının evr:::nsel olduğunu ana hatlarıyla değerlendireceğiz. Bunu yaparken evrensel bir dirlin en
önenıli bir göstergesi olarak özellikle İslam dininin değişim ve gelişiille nasıl
açık bir din olduğunu değişik açılardan değerlendireceğiz. Tebliğimizin son
bölümünde ise İslam'ın evreiıse~ mesaj olına özelliğini zedeleyici bir amil olarak "usül~'d-din"de zayıfhadislerin özellikle haber-ivahidin delil olarak kullanılmasının doğurduğu problemlere dikkat çekeceğiz.
I~ HZ. MUHAMMED'İN RİSALETİNİNİN EVRENSELLİÖİ
İslam'ın

ilahi dinlerin sonuncusu olması onun evrensel bir nitelik taşıma
Nitekim ilahi irade aynı şekilde tecelli etmiş, son
ilahi mesaj belli bir dönemde belli bir toplumu· dikkate alarak inzal olınuşsa
da nihai hükümleri hep evrensel nitelikte olmuştur. Bu mesajın tebliğeisi olan
Hz. Muhammed'in sünneti de buna uygun şekilde tecelli etrniştir.
sını zorurılu kılmaktadır.

"Biz seni aneale alemiere ramnet olaTak gönderdilC' 1 , "Biz seni bütün insanlara aneale
miljdeleyici ve

ı

2

uyancı

olaralc.gönderdilC' 2

Doç. Dr., D.Ü.İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. ibrahtmcoskun®hotmail ...
com
Enbiya, 21/107
Sebe,34/28
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Hz. Muhammed ve Evrensel Mesqjt Sempozywnu

Yukandakimeallerinisundugumuzayetlera q h bir gelrildeHz.Muhammed'in
butun insanZlga peygamber olarak gonderildigini, risaletinin evrensel oldugunu gosterirken "Muhammed sizin erlcelclerinizden hiq b m i n bclbas~degildir.
Fakat o Allah'm rasiilii ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her ~ e yhdci
layla bilendir."3 mealindeb ayet de onun son peygamber olmasi hasebiyle risaletinin qagar ustu nitelik t a g l d ~ mteblig
,
ettigi dinin luyamete kadar yeterli
ve geqerli oldugunu gostermektedir. Soz konusu ayetlerin diqmda daha pelc
qok ayette, Hz. Peygamber "Allah'm da~etc;isi"~'~
olaralc vasfflanddrmg: ona
yiiUenen gorev de "ogiituer", "davet et", "tebla ef", "ilcmet" gibi ernirlerle ifade edilmigtir. Kendisine uyanna (irkar)ve mujdeleme (teb~ir)
gorevi verilrniq;
uyaran (neziS),uyanci (rniinzir],ve mujdeci (rniibe~sir,begfr)olaralc nitelendirilmiqtir. Butun insanlara rnqdeci ve uyancr olarak gonderildigi, dolayslyla
peygamberliginin evrensel nitelige sahip oldugu anlaqllmalctadrr.
Evrensel Risalete Yoneltilen ftirazlar
ve Bu itirazlara f l a m Alimlerinin Cevaplan
Esasen Yahudiler ve Hu-istiyanlar Hz. Muhammed'in risaletini h b u l etmemektedirler. Fakat Yahudilerden, IS& el-~sfehani'nintabileri olduUan i ~ i n
kendilerine "iseviyye"denilen bir cemaat 'Muhammed, ~srailogullannadegil,
sadece Araplara gonderilmiq sad& bir peygamberdir' iddias~ylaHz. Peygamberin risaletinin evrensel o l m a d i i j ;ileri
~ surmuqlerdir.
Fahreddin er- Razi bu iddianm yanl~gh&m"De lck 'Ey insanlnr! Gerqekten
ben sizin hepinize golclerin ve yerin sahibi olan Allah'm elcisiyim Ondan bwlca
t m yoktur. 0 diriltir ve oldiiriir. 0yle ise Allah'n ue iimmi olan Rasiiliine -1ci o
Allah'a ve onun sozlerine inanu-iman edin ve ona uyun lcidogru yolu b~lasmrz."~
Mealindeld ayeti tefsir ederken qoyle izah ediyor: Ayette gec;en "Ey insanlnr..."
sozu, butun insanlan icine alan bir hitaptrr. Bundan sonra ayette, " .hen sizin
hepinize golclerin ve yerin sahibi olan Allah'm e1c;isiyim."ifadesi geqmektedir.
Bu ifade Hz. Muhammed'in butun insanlara gonderilmiq olmasm~gerelctirir.
Yine, onun, dini, kesin olaralc kendisinin butiin demlere ( i n s d g a ) gonderildigini ac;hca bildirdigini gostermelctedir. Dolays~ylaya 'o hak peygamberdir'
denilir, ya da, 'boyle degildir' denilebilir. Eger o, hak bir peygamber idiys
onun yalan soylemig olmas~imk&nslzh; biniienaleyh, onun, iddia ettigi he
hususta, sad& ve dogru oiduguna kesin olarak inanmak gereldr. Bundan d
l a y mutevatir haberlerle ve bu ayetin zahiriyle, Hz. Muhammed'in, kendisini
butun insanlara gonderildigini bildirdigi sabit olduguna g6re, onun bu soz ve
iddiasmda da sa&k olmasi gerekir. Bu ise, '0,sadece Araplara gonderilmi
ti, ~srailogullannadegil...' diyen ldmsenin sozunun yanhg oldugunu goste
Ama, '0,hak bir peygamber degildir' diyen ldmsenin iddiasma gelince, bu,
Peygamberin hem Araplara, hem de diger insanlara bir peygamber olarak g
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dertimiş olduğu

hakikatini zedeler. Binaenaleyh Hz. Peygamberin, insanların
de onların· bir kısmına peygamber olduğunu söylemenin batıl
bir söz olduğu sabit olur. 5

tamamına değil

ve

çelişkili

"(AUah'uı

emirlerini) onlara iyice açıklasın diye her peygamberi yalnız Icendi kavminin

Artıle Allah ldmi dilerse saptınr, ldmi de dilerse
O yegane galibtir, tam hüküm ve hikmet sahibidif'"

diliyle gönderdik.

doğru

yola götürür.

İseviyye mensupları, yukarıdaki

ayeti de kendilerine göre delil sayarale
Hz. Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğunu, ama diğer bütün toplurnlara
değil de, sadece Araplara göndertlmiş olduğunu iddia etmişler, iki bakımdan
yukarıdaki ayete tutunmuşlardır:Birincisi, Kur'an, Arapça ile nazil olduğu
na göre, içinde bulunan fesahat sebebiyle onun bir mu'cize olduğunu aiıcak
Araplar bilebilir. Bu durumda da Kur'an, ancak Araplara bir hüccet olmuş
olur. Arap olmayanlar için l:ıir hüccet olmaz. İkincisi Cenab-ı Hakk'ın "... her
peygamberi kendi. kavminin lisanıyla gönderdik... " buyruğundaki "liScin"dan
murad Arapça'dır. Bu da, O'nun sadece Araplara göndertlmiş olduğuna delalet eder.7
Rıiz1

bu iddialara şöyle cevap veriyor: Ayetteki (kavmihi) kelimesi ile "Onun
beldesinin haUcı, ahalisi" manasının murad. edilmiş olması niçin mümkün olmasın? Binaenaleyh kavınihi kelimesinden maksat, sadece onun davet kapsamına giren kimseler değildir. Rıiz1 bu iddianın yanlışlığını ortaya koymak için·
yukarıda geçen, kendisinin bütün insanlara peygamber olarak gönderildiği
ni bildiren ayeti burada da zikreder. Ona göre meydan okuma, yani tehaddi
insanlara karşı olduğu gibi, aynı zamanda cinlere karşı da vaki olmuştur.
Bunun delili, "Andolsun, ins ve cin, şu Kur'an'ın benzerini (meydana) getirmeleri için bir araya toplansa, birbirlerine yardımcı da olsalar, yine benzerini
getiremezler"8 ayetidir. 9 Burada tahaddinin (meydan okuma) sadece Kur'an'ın
fesalıatı açısından değil, muhtevası açısından
mu'cizeliği

ile ilgilenen alimler tarafından

da olduğu Kur'an'ın icazı ve
olarak anlatılmaktadır. 10

ayrıntılı

"İşte bu bir feyz kaynağı olarale ve kendirıden önce/d rrevrat ve İncil) tasdile edici.

olarale bir de başicent (Melclce) ile bütün çevresinde/d yerleri uyarman için
bir ldtaptır.... •ll

5
6
7
8
9
lO

ll

irıdirdiğimiz

Fahreddin er-Razi, Tefsir-iKebir, (çev. Heyet), Ankara 1991, XI.l03-l04
İbrahim,l4/4

Razi, age., XIII.494
İsra, 17/88
Razi, age., XIII, 494
.
Bkz., Kadı Ebi Bekr el-Bakillan!, İ'cazu'l-Kur'an, 2.BaskıTahk, Muhammed Şerif Sukker, Daru
İhyarl-Ulum, Beyrut. 1994/1415, s. 27; Celaleddin Abdurrahman es-Suyutı, el-İtlcanj!-CJlwni'l
Kur'an. 4.Baskı, Daru Kahraman, İstanbul, 1978/1398, Il/149; Na!m el-Hımsi. Filcretüİ'cazi'l
Kur'an Münzü Bi'seti'n-Nebeviyye Hatta Asrina'l-Hadır, Müessesetü'r-Rlsale, Beyrut 1980, s. 78; İbrahim Coşkun, "Din-Bilim Uzlaşısı ve Kur'an'uı Alcli Mu'cizeliği" İslami Araştımalar Degısı
C!lt: XIX, sayı: 4, 2006, s. 248 vd.
En'am, 6/92
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Yine- İseviyyeden bazılan Hz. Muhaınmed'in, sadece Araplara göndeıilmiş
bir peygamber olduğunu iddia ederek, görüşlerinin doğruluğrına yukandaki ayeti delil getirmek istemişlerdir. Onlara göre Allah Teala, bu Kur'an'ı Hz.
Muhaınmed'e Mekkeliler ile Mekke'nin etrafındaki belde halklarına tebliğ etmesi için indirmiştir. Mekke'nin etrafındaiı maksat, Arabistan yanmadasıdır.
Eğer Muhammed, bütün dünyaya gönderilmiş olsaydı, bunu, "Bir de şehirlerin
anası (Mekke) ile bütün çevresirtdeki yerleri uyarman içirı" ifadesiyle kayıtla
mak yanlış ve geçersiz olurdu. 12
Razi bu iddiaya da şöyle cevap veriyor: Bu yerleri özellikle zikretmek, hük-

mün bu beldelerin dışında bulunmadığına, ancak mefhümu muhalif ile delalet
eder ki, bu ?a zayıftır. Hele Hz. Muhammed'in kat'i ve açık bir şekilde tevatür
yoluyla, kendisinin bütün alemiere göndeıilmiş bir peygamber olduğunu söylediği sabit olmuşken bunun alrsi iddia edilemez. Yine, "bütün çevresindeki
yerleri... " tabiri de bütün beldeleri ve o beldeleri kuşatan köyleri içine alır. Bu
takdire göre de bu ifadenin içine, alemin bütün beldeleri dahil olur. ı:ı
II- HZ. MUHAMMED'İN RİSALETİNİN
MUHTEVA BAKIMINDAN EVRENSELLİÖİ
1) İslam'ın Evrenselli~ine Genel Bakış
Esasen Hz. Peygamber'in yaşayarak tebliğ ettiği mesajının içerdiği değer
ler sistemi evrensel niteliğe sahiptir. Vahiy sürecinde bireysel ve toplumsal
düzeyde uygulama alanına konulan adalet ve hoşgörü gibi değerler, bütün
insanlan kuşatan, çağdan çağa, ülkeden ülkeye değişmeyen, her coğrafyada,
her toplumda ve her zaman geçerli olabilen, her ortamda davranış ve uygulamalara yansıtılabilen niteliktedir. Aynı zamanda Hz. Peygamber'in İslam'ı
yayma ve genişletme faaliyetleri bir bütün olarak dikkate alındığında, mesajı
evrensel kabul ettiği ve uygulamayı da bu yönde gerçekleştirdiği görülmektedir. 14 Her şeyden önce mesajın kaynağı, birleştirici kuşatıcı bir kaynak olari.
ve evreni yaratan Yüce Allah'tır. Hz. Peygamber getirdiği evrensel değerleri
bizzat kendisi yaşamış, uygulamış, çevresine örnek olmuş, herkesin aniayabileceği bir dille yaygınlaşmasını, topluma yerleşmesini ve gelecek için de yoi
gösterici olmasım sağlamıştır. Şüphesiz bu evrensellilr, mesajın, önce Hz.
Peygamber'in içinde yaşadığı topluma yönelik olmasıyla hiç bir surette çeliş
mez. Çünkü onun mesajı, niteliği bakınıindan evrenseldir. Mesajın içerdiği
değerler sistemi, temel haklar açısından, yanlı değil, evrenseldir. Mesaj, kendinden olmayanlan dışiayarak değil, bütün insanlığı kucaklayarak evrensel
olma özelliğine sahiptir. ıs
12
1::ı

14
15

Razi, age., X.25
Razi, age., X.26
Fazlurrahınan, İslam ve Çağdaşlılc, Ankara 1990, s. 78-79;_İbrahirn Sançam, Hz. Muhammed
ve Evrensel Mesajı, Aıikara 2005, s.405-406.
Sançam, ae., s.-406.
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Hz. Muhammed 23 yıllık peygambedik görevini hakkıyla gerçekletinniş iyi,
ve güzel olan her şeyin insanlar arasında l{ökleşip yerleşmesi: kötü,
yanlış ve çirkin olan tutum. davranış ·ve uygulamaların yıkılıp yok olması·
için Allah'ın inayeti ile elinden gelen her şeyi yapmıştır. Bu çerçevede putperestliğin yerine tevhidi, zulmün yerine adaleti, düşmanlığın yerine kardeşli
ği, sürtüşmenin yerine dayanışmayı getirme gayreti içinde olmuştur. Savaşın
yerine barışın halrinı olmasını hedeflemiştir. Doğruluk, nezaket, güvenilirlik,
adalet, hoşgörü, özgecilik ve cömertlik gibi ahlaki davranışlarıyla insanlara
örnek olmuştur. Buna karşılıl,l: kan davası, gasp, soygun, şiddet, intikanı, kin
beslemek, içki. kumar, hırsızlık. yetim malı yemek, yalan, gıybet, bencillik,
kıskançlık, gibi fert ve toplumun huzurunu bozan davranışlarla mücadele etdoğru

miştir.

Bütün bu faaliyetlerinin sonucu olarak, Hz. Muhammed vahyin ışığın
da, mükemmel kişiliğiyle ekonomik, sosyal, kültürel ve ahlaki alanlarda gerçekleştirdiği uygulamaları sayesinde "cahiliye" olarak nitelendirilen ve temel
özelliideri bilgisizlik, putperestlik, kabile asabiyeti, zorbalık, zulüm, halrnızlık.
başıbozukluk, merkezi otoriteden yoksunluk, adaletsizlik, barış ve nizanıdan
uzak bir hayat, çocukları öldürmek, vahşiyane hareketler, kan davası gibi
davranışlar olan bir dönemi kapatarak yerine sulh ve sükunun hakim olduğu
yepyeni bir toplum oluşturmuştur. 16

Hz. Muhammed (s.a.s.)'in mesajı özellikle küreselleşen dünyada ayrı bir
önem taşunaktadır. hetişi.ı.p. ve ulaşun imkanlarının süratle geliştiği dünyamızda bütün insanlığı kucaklayan değerler sistemine şiddetle ihtiyaç vardır.
İnsanlık bu değerler sistemini ancak bozulmamış son. ilahi dinde ve onun
tebliğeisi olan Hz. Muhammed'in hayatında bulabilir. Çağınıızda insanlığın
karşı karşıya kaldığı insanlığın zararına gelişen şiddet, alkol ve uyuşturucu
alışkanlığı gibi kötü alışkııılıklar anca!{ onun ortaya koyduğu uygulamalarla
aşılabilir. Yine çağunızın olunılu alanda yükselen değerlerinden birisi insan
halelan aneale onun on dört asır önce bildirdiği illeeler ışığında hayata geçirilebilir. Dünyamn pek çok yerinde en temel insan hakları olan can, mal ve ırz
güvenliği

ihlalleri ancak onun mesajındalct ilkelerle önlenebilir. Yine çağımız
da yükselen bir değer olan Hulculcun üstünlüğü Hz. Peygamber'in bu alandaki
uygulanıaları ve ikazları dikkate alınarak sağlanabilir. Günümüzde olunılu
yönde gelişen bir diğer değer, bir arada yaşama tecrübeleridir. Peygamberimiz
bu )_{onuda da en güzel örnek olmuştur. O çok sayıda dini-kültürel özelliğe sahip insarıın bir arada yaşayabileceğini uygulamalıinyla göstermiştir. Medine
Vesikası olarak bilinen belge bunun en açık delilidir. Evrensel değerlerin yaşa
nabileceği toplum, ancak mutlu aile yuvalarında yetişen bireylerle gerçekleşir.
Onun için sağlam bir aile yuvasının oluşturulmasında, iyilik yapma duygusunun canlı tutulmasında; falctrlerin korunmasında, özüriiliere karşı insanca
16 Sançarn. ae., s. 404 ·
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davranılmasında,

manevi hayatın güçlendirilmesinde, büyüklere saygı, küçüklere sevgi gösterilmesinde, ticari hayatta dürüstlüğe önem verilmesinde.
helal kazancın esas alınmasında, sevgi ve saygıya dayalı bir toplum hayatı
oluşturma gibi pek çok alanda insanların duygu ve düşüncelerini olumlu bir
şekilde besleyen en önemli kaynak Hz. Peygamber'dir.

Hz. Peygamber'in mesajı, aşağıda açıklayacağımız gibi bazı konularda evrensellikten uzak bir konuma getirilmişse de özellilde farklı din mensuplarıyla
münasebetlerde İslam tarihi boyunca, onun gösterdiği çizgide ve faaliyetleri
ışığında, yani evrensel boyutu d~ate alınarak uygulannuştır. Onların hakim
olduğu yörelerdeki uygulamalan. bunun en açık delilleridir.İslam tarihinde
Kudüs'ün sadece iki fetih ve bir işgal karşısındaki durumuna karşılaştırmalı
bir bakış, bu hususun net bir şekilde aniaşılmasını sağlayacaktır. Hz. Ömer
Kudüs'ü barış yoluyla fethetıniş, gayr-i müslim halkın can ve mal güvenliği
ni, kararlaştırılan bir vergi karşılığında antlaşma ile güvence altına alnuştır. 17
Ama şehrin 492/1099 yılında Haçlılar tarafından işgalinoe ise tüm Müslümanlar öldürülmüş, Yahudiler Müslümanlara yardım ettiideri gerekçesiyle,
sığındıldarı sinagoglarla birlikte yakılnuştır. Buna karşılık Haçlıların elindeki
Kudüs Selahaadin~i Eyyübi tarafından 583/1187 fethedilince insanlara hiçbir
şekilde zarar verilmemiştir. 18 Yine Osmanlı Devletinin uzun süre hakimiyetini
sürdürdüğü balkan ülkelerinde Hıristiyanlar dini ve etnik kimiilderini muhafaia edebiimiş olmaları her devirde Müslümanların farklı din ve etnik kökene
sahip olanlara karşı müsamaha ile davrandıldarını göstermektedir.
2) İslam'ın Değişime ve Gelişime Açık Olması

Hz. Peygamberin mesajının evrensel nitelikte olduğunun en belirgin vasfı
onun her devirde değişim ve geliŞiille imkan vermesinden öte onu teşvik etmesidir. Her devirde insarılığın daha iyi, daha mutlu ve müreffeh bir hayat
uğruna çaba sarf ettiği tarihi tecrübe ile sabittir. Tabi ki daha mutlu ve müreffeh kavramları göreli kavramlardır. Gelişmişliğin düzeyine göre bu kavramlar
değişir ve farklımana kazarurlar. Fakat şu bir gerçek ki, dünün dünyasın
da mutlu olan insanların daha eski dönemlerin dünyasında mutlu olmaları
düŞünülemez. Bugünün insanları dünün şartlannda hiçbir zaman doyuma
ulaşamazlar.

Genelde. değişim süreidi olarak daha iyi bir duruma geçiş demektir. 19
Kur'an-ı Kerim'e göre değişimin gerisinde ilahi irade vardır. Yasalt ağaçtan yiyen ilk insanın çevresini değiştiren odur. Evreni yaratırken değişim kanunun
ilke olarak koyan da o dur. En mükemmel varlık olan insanı yaratmak için yaratış olgusunda, ana rahminden mezara kadar meydana getirdiği değişimler,
17
18
19

SirThomas W. Amold. ed-Da'vetıı'l-İslô.nı, (Arapça'ya çev. H.İbrahim), Kahtre 1971. s. 60 vd.
Sarıçain. ae .. s. 404
Cevdet Said. Biİeysel ve Toplumsal Değişimin Yasalan (çev. İlhan Kutluer). istanbul 1994 s.
23
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ilk referansınAllah ôlduğunu göstennektedir. 2 ° Kur'an'ın Rum
suresi 30. ayetinde yaratılış kanununda değişme olmayacağı da belirtilmektedir. Ayette ifade edilen yaratılış, yani fıtrat kanunu bütün insanların ve canlı
gruplarının müşterek adıdır. Her canlı grubunun müşterek özellikleri olduğu
gibi yaratılınış olmadan dolayı da tüm varlıkların ortale özellikleri vardır. Bu
özelliklerin tümü Allah'ın tüİn varlıklara koyduğu asli, ilk yaratılış kanunladeğişimdeki

ndır.

biyolojik ve psikolojik yapılannda hiç kimsenin değişme
yapamayacağına dikkat çekmektedir. İnsarıın doğasını değiştirip başka bir
doğada bir insan yapılamaz. İnsanın oluşturduğu değişimler ilahi kanun dediğimiz doğa kanununun müsaade ettiği sınırlar içinde gerçekleşmektedir.
Allah

varlıkların

Ku'ran öncelikle gelişim ve değişim meselesini ferdi bazda açıklamaleta ve
bunun insan ilişkileriyle ilgili olan temellerini belirlemelı:tedir. Kur'ani manada akıl, kalp ve nefis ele alındİğında, insanın insanlığını belirleyen bu üç merkezin olduğu görülür. Bunun içindir ki son ilahi din ile insanlığa bu üç önemli
insani unsurun sürekli iyiye ve doğruya doğru değişim ve gelişim gerçekleştir
mesini sağlayacak bir hayat programı sunulmuştur. Bu programı ise en ince
detaylarına kadar peygamberler halkasının sonuncusu olan Hz Muhammed
(sav) uygulayarale arzu edenler için en güzel Ö!'Dek olmuştur. 21
Değişim ve gelişimin bir de toplumsal boyutu vardır. İnsan aldının kalbinin ve nefsinin geçirdiği değişim, gelişme ve olgunlaşma doğal olarale topluma
yansımalı:tır.Aslında toplumsal düzende esas olan sürekli değişim ve hareketliliktir. Ancak her toplumda alancı dinamik kuvvetlerin yanı sıra tutucu
ve koruyucu kuvvetler de vardır. Bir tarafta, hayat ve onunla gelen yenilikler, insanın istekleri ve adalet duygusu gibi alancı kuvvetler, öbür tarafta insandalı:i atalet kuvveti, iktisadi yatınmlar, eğitim-öğretim ve statükonun hep
aynı şekilde devam etmesini isteyen tutucu güçh,;r. 22 Her devirde kalabalık
halk tabakalan tutucu güçlerin etleisiyle yeniliğe veya atalardan kalma örf ve
adetlerin değiştirilmesine karşı çıkmışlardır. 2" İşte Peygamberlerin ve onların
yolundan yürüyen Mü'İninlerin mücadelesinin temelinde bu tutucu güçlere
karşı mücadele söz konusu olmuştur.

m- HABER-ivAHiDiN
UStJLU'D-DİNDE DELİL SAYlLMASININ DOGURDUGU PROBLEMLER
Başlangıçtan

itibaren Müslüman toplumlar Hz. Muhammed'in evrensel
mesajını çok iyi anlamışlar ve hem bireysel hem de toplumsal alanda dinamik bir hayat sürdünnüşlerdir. Uygarlık tarihçileri farldı tarihler söyleseler
20
21
22
23

Bayraktar Bayraklı. Kıır'an'da Değişim Gelişim ve Kalite [{avramlan. İstanbul 1999, s. 3
Bkz.Ahzab, 33/21: Tevbe,9/128.
Mehmet Taplamacıoğlu. Din Sosyolojisine Giriş. s.19; Kadir Canatan. Gelene/c. Din ve Modemite.
Bilg! ve Hikmet Der., sy. 9. 1995, s.3 ı.
·
Muhammed Hamidullah. İslam Peygamberi. (Çev. M. S. Mutlu). İrfan Y.. İst.. Ül72. s. 71.
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de bu durumun hicri VI.yüzyıla kadar devam ettiği görüşü ağırlık kazanmaktadır. Bu tarihten sonra Müslüman toplumların yavaş yavaş statik b~r
yapıya doğru kaydıldan tarihi birvakıadır. Tabi ki bunun çokfarklı nedenleri
vardır. Fakat bu nedenler arasında Kur'an'ın ruhuna veya Hz.Peygamberin
evrensel mesajına uymayan din yorumlarının önemli bir yeri olduğu bilinmektedir. Bu yorumlar neticede Mlah-insan, Alllıh kainat ilişkisi bağlamın
da hem kendini hem de tabiatta işleyen yasalan yok sayarak, her hangi bir.
konuda elde edilmesi gereken başarıyı veya karşılaşılan bir problemin çözümünü ya doğrudan Allah'tan beldemişler ya da ürettiideri mitolojilerde rol
verdilderi hayali kahramanlardan heldemişlerdir. Bu anlayışın bir neticesi
olarak kimi Müslüman toplumlarda tembellik. atalet dogaya ve etrafındaki
varlıldara karşı duyarsızlık gibi bir anlayış hakim olurken bunun yanı sıra
çoğu Müs,lümaİı toplumlannda İslam akaidi doğru olmayan pek çok hurafe
ve batıl inanç zuhur etmiştir.
İslam medeniyetinin ve bunun arka planını oluşturan düşünsel zeminin

en ayıncı özelliğinden biri, .nalde dayalı haberin (haber-i sadık) bilgi kaynaklan arasında seçkin bir konuma sahip olınasıdır. Vahyin bizzat kendini içine
alan bu kaynağın epistemolojik değeri yanında, onun taşıyıcısı ve uygulayıcısı
durumundaki peygamberin beyanlan aynca önem taşımaktadır. İslam inançların temellendirilınesi, hatta fikıh alanında arnelierin tespit ve tayini farklı
düşünce disiplinleri arasında değişilc tasnillerle bilgi kaynaldarına dayandı
rnmış ve deliller bu çerçevede değerlendirilmiştir. İslam dininin asli yönünü
oluşturan alıkam-ı asliye'de epistemolojik açıdan daha titiz davranma ve kafi
delilin dışındalcileri dildcate alınama illcesi, özellilde kelamcılarda öncelenen
bir konu olmuştur. Kelam ilminde öncelilde bilginin kesinliği esas alınmış,
epistemolojik değeri üzerinde önemle durulınuştur. Bu düşüncenin bir sonucu olarak yakini bilgi vermediği için haber-ivahidin inanç konulannda delil
olarak kullanılması doğru bulunmamıştır. Falrat bu kurala fazla uyulmanıış
firlcalar kendi meşruiyetlerine zelnin oluşturmak için özellilde ayetlere yönel·mişler, bazen kendi fikri yapılan ve zamanın sosyal ve siyasi çerçevesinin yapısından kaynaldanan dav:ı;anış kalıplarıyla bu naslan yorumlanıışlar, bazen
de naslann söz konusu edilen karakterinden kaynaldanan sebeplerle bunlara
anlam yüldemeye ya da bunlardan anlam çıkannaya çalışmışlardır. Falrat bu
konuda en fazla haber-i vahid delil olarak kullanılmıştır. Ehli sünnet alinıleri
desteldeyici olarale kabul ettiideri bazı karinelerle veya farklı tanımlamalarla
haber-i vahidi yeterli sayıınşlar ve bu delillerle akide inşa etrİıişlerdir. Bu yalclaşımın doğru olup olmadığını ve ne gibi sonuçlar doğurduğunu görebilmemiz
için bu konuyu ana hatlanyla inceleyeceğiz.
24

24

Salih Sabri 'Yavuz, "Fahreddin er-Rilzf.'ye Göre EpistemolojUc ve İtaeadi AçıdanAhad Haber ve
Kritiği"İslarni Araştırmalar, Cilt: XVII. sayı: 3, s. 149.
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1)Haber-i Vahidin Tarifi
Hadis terminolojisinde muteviitirin g a r t l m taglmayan habere &had haMiitevBtir hadis ise goyle tan~mlar:Adeten yalan iizerinde anlagber
malan mumkun goriinmeyecek kadar ~ o ska y d a Emsenin bagtan-sona yine
kendileri gibi ravilerden &tar&@, kesin bilgi veren haberlerdir.26Haber-i vahid daha colt bir veya ild ldginin ya da daha fazla lrimsenin aym orandaki Idgilerden rivayet etmig o l d ~ M a n
ve mutevatir derecesine ulagamayan haberler'27
~eklindetarif edilir. Gazzali (6. 505/ 1111) ise yukanda verilen tarumlardan
cok daha f a r U bir tammlamada bulunur. 0 habei-i vahidle, tevatiir derecesine ulagamayan haberi kasteder, ancak ravi s a y s m dikkate almadan peygamberimize aidiyeti do@ oldugu bilinen hadisleri ahad haber kapsamma
~ o l r m a zGazzali'nin
.~~
ravi saylsm dikkate almamasl ve sahih oldugu bilinen
tiim hadisleri ahad h p s a m ~&gmda gormesi, ahad hadis konusunda farkh
bir balag aqgl olu~turmugtur.Onun tanmu goz oniinde bulunduruldugunda,
mutevatir derecesine ulagsm ya da ulagmasm hie bir sahih hadis ahad olarak
nitelendirilemez. Bu itibarla eger bir haber ilim ifade ediyorsa, bu garta haiz
olan hadis ahad olarak nitelendirilemez. Dolayslyla bunlann itilcatta dikkate
a h m a l a n gerekir.29
2) itikadi Konularda Haber-i Vahidin Deli1 Olmasi

Haber-i vahidin i t h d d a delil olup olmadl@hadis ve k e l h alirnlerinin mudahil oldugu onemli bir m g m a konusudur. Haber-i vahidin akide ingasma
zemin olugturacak bir bilgi vermesi hususunda 1 s l h mmleri arasinda gu i i ~
e m sijz Fonusu olmugtur: Mutlak ret, mutlak lcabul ve garth kabul. 0zellille akide ingasmda haber-i vahidi delil olarak ele almamayl prensipte kabul
edenlerin bu usQle sad& lralamamalan onemli problernlere neden olmugtur.
a) Haber-i V5hidin Mutlak Anlamda Bilgi ifade Ettigini Savunanlar
Haber-i vahidin mutlak olarak (herhangi bir lcarine art kogulmaksm)
bilgi ifade ettigi, Zahirilerden bir guruba nispet edilmigtir. Davud b. Ali ez-'&Ihiri (v.270/883) ve ibn Hazm, haber-i vahidin bilgi ifade ettigi Icanaatindedirler. Haris el-Muhasibi (v.243/857) ve muhaddislerin cogunlugunun goriigii de
budur. Ser'i hiikiimlerde zanna dayanmay do@ bulmayan Zahiri ekol, zan
ifade ettig gerekcesiyle lnyas~reddetrnig, kendi ieinde tutarh olmalt i ~ i nde
haber-i vahidin zanla iligldsini koparmaya ~ a l ~ g r r n g t ~ r . ~ ~
25 ibn Hacer el-Askalani, Nuhbetu'l-*(Silbaii's-selam icinde). Beyrut t.s, s. 4 8 : Htiseyin Aydm, "AIade fqmsmda~aber-i
VahidinEpistemobNcDQeri"E W Akademi Dergisi. Ciit: XU. Sayl: 15,s.78.
26 ibn Hacer, age.. s. 1.
27 Seyyfd Serif el-Ciireani, et-Ta'niat Kahire 1938, s. 86.
28 Ebu Hamtd Muhammed b. Muhammed - el-Gad,
el-Mustasfa min ilmi'l-usa. Beyrut 1322.
s.1. 45.
29 Yavuz, agm..s. 151.
30 Seyfiiddln e l - h i d i , el-lhkfmfi Usuli'l-Ahkclm,thk.S. el-Cemili, Beyrut. 1404. 11/32: ibn Teymiye, el-Furk6n (Mecmtiu'l-Fetituaicinde).y.y. t.y. XIII/112.
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E~'a.ri(6. 324/936), haber-i vahid'den malrsadm sadece bi,r telr ldginin rivayet etmesi demels olmadi&, ilri veya i i lsiginin
~
rivayetinin de bu kapsamda
lcabul edilecegi Isanaatindedir. 0 ayetlerde a ~ i l r ~
ziluedilen
a
iman esaslanm saydlktan soma 'ravilerin (sika) Hz. Peygamberden rivayet etmig olduldan hiqbir geyi reddetmeyiz' ifadesine yer vermektedir. Bunu alcaid prensipleri
arasmda zikretmesi itilsadi konularda ahad haberi de temel bir unsur olaralc
kabul ettigini g~stermelttedir.~~

b) Maber-i Vahidin Hiqbir Sjekilde Bilgi ifade Etmedigini Savunanlar
Mu'tezile, Hariciyye, Egariyyenin ~ogunlugu,Maturidiyye, filch1 mezheblerden Hanefiler, SafiiIer ve Malildlerin ~ o ~ u n l u ghaber-i
u
v&hidin bilgi ifade
etmedigini goriigiindedirler. Matiiridi (0. 333/944) miitevatir bilgi derecesine
ulagamayan haberlerin, bilgiye ulagmada telc bagina yeterli olamayaca@mbelirtir, falrat bu konuda ihtiyath davrarur. Ona gore bu tiir haberlerin, ilim ifade
etme lronusunda mutevatir haberler seviyesinde olmasa da, bunlan rivayet
edenlerin dururnlan incelenip vermig olduldan bilgiler de degerlendirildilsten
sonra anlarm aqlk ayetler yoniinde lrullarulmasi miimkiindiir. Bu haberlerin,
mutlalra lresin dewerle mukayesesi yapllarak itikadi alanda lsullarulmas~geels sir.:'^
Gene1 olarak Maturidi alimleri, ravinin yarulma ihtimalini ileri surerelc haber-i vahidin bilgi ifade etmedigini soylemektedir. Onlara gore bu haberleri
inkar edenler telrfir edilemez. Zira bunlann dayandig delil zorunlu bilgi gerektirmemektedir. Diger yandan bu haberler amel gerektirir. Onlara gore dinin
temelleri olan AUah'm sgatlan, tevhid, Peygamberligin ispab gibi meseleler,
kat'i bilgi gerelrtiren ve kendilerinde ~ i i p h eolmayan yollarla tespit edilir. FaIcat onlar riiyetullah ve lrabir azah lsonusundaki haberlerin mevcut haliyle
bilgi gerektirecegi goriigiinii IrabuI etmemektedirler. Ancak masum olmayan
lrirnselerin haberlerinde yalan ihtimalinin bertaraf edilememesinden dolayl
zorunlu bilgi elde edilmemelde birlilcte bir talum dewere dayarularak bunlann
dogru olduldanna inanllabilecegi lsanaatindedirler.""
Gazali'nin bu konudald tutumunu haber-i vahid ile ilgili tzmmm incelerken belirtrnigtils. Bu konuda en lsab tutumu Fahreddin er-Ri3zi sergilemektedir.
Ona gore &h8d haberler zanni olup AUah Tea&ve sfatlanrm bilinmesinde bunlara tutunmalr dogru degildir. Zira ravilerin masum olmad@ lronusunda soz
birligi vardlr. Zanni bilgiye t u t u n r n m do@ olmad~g
Kur'an'da be
E Gbu~lsonuda Ha~eviye'nindiiatiigii paradolssu goyle anlabr: "H
mutegabih gyetlerin te'viliyle u g r a g m m dogru olmadigim soylemeleri gaglla31 Ebu Bekr Muhammed b. Hasan ibn Fiirek. Miicerredii mdcalaCi'~-~eyh
Ebi'l-Hasan el-E$'ari
Beyrut 1986, s. 23. 201.
32 Ebu Mansur Muhammed b. M u h u e d eel-Maturidi. Te'v-itu'l-K~u'rmTophpl Sarayi MtiXsi
Ktb. Medlne Bol. Yazma No: 180, vr. 701b: Hanifl &can. M M T d e BiIgiProblerni kt. 1998,87;
33 Aydm. agm., s. 82
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cak

şeydir.

Zira bu te'vilin tayini zıınnidir. Kur'an hakkında zan ile

. 147
konuşmak

doğru değildir. Böyle dedikleri halde onlar Allah'ın zatı ve sıfatlan hakkında

kesinlik ve yakinden son derece uzak olmalarına rağmen ahad haberlerle kote'vilde billunmak zanna göre hareket etınek olduğu
için doğru değilse aynı şey ahact için de geçerli olacaktır. Razi'ye göre ravilerin
mertebe olarak en üstün olanlan ashabdır. Mamafih onların rivayeti kat'iyet
ve yakin ifade etınez. Hadisçiler, sahabenin birbirini ayıplamalarmı rivayet
etınişlerdir. Ömer'in Halid b. Velid'i, Ali'nin Ebfı Hureyre'yi tenkid ettiği, İbn
Mes'fıd veEbfı Zer'in Osman'ı ayıplamada ileri gittikleri meşhurdur. İbn Ömer
"Ölü, ailesinin ağlaması nedeniyle mutlaka azap görüı'' 34 hadisini rivayet edince ·
Hz. Aişe, "Kimse kimsenin günahını çelcmez:·~s ayeti ile onu kınamamış mıdır?
Razi sözlerine devamla şöyle anlatır: "Hadis kitaplan mütalaa edildiğinde bu
kabilden çok sayıda benzer örnek bulunabilir. Ancak şu kadar var ki Anah
Kur'an'da sahabeyi genel olarak övmüştür. Bizini tercihimiz onların rivayetlerini dinin furfıunda kabul ederiz. Ne var ki Allah'ın zatı ve sıfatlan hakkında
böyle zayıf rivayetlere altide inşa etınek mümkün değildir. "36
nuşmaktadırlar. Şayet

Mevzu hadislerin mevcudiyetini de ahad haberin ilim ifade edemeyeceğine
delil olar<ili:. gösteren Razi, bunlann salıili olarak bilinen hadis kitaplarına da
sızmış olabileceği kanaatindedir. Çünkü inkarcı ve kötü niyetli birtakım kişi
ler yarılış ve yalan haberler uydurmuşlar ve bunların kumazca muhaddisler
arasında yayılmasım sağlamışlardır. Razi'ye göre, muhaddisler selim kalp sahibi olduklanndan ve her konuda iyi niyet beslediiderinden bunlann uydurma
olduğunun farkına varamadılar, aksine bu baberieri kabul ettiler. Halbuki bu
rivayetler konusunda iyi niyet scihibi olmak yeterli olmaz. Ona göre Kur'an'ın
nassına aykın ve akl en de Allah'ın ulühiyetine yakıştırılamayan bu haberlerin
uydurma olduğuna hükmetmek gerekir. Razi salıili kaynaklardaki rivayetler
için ise şu açıklamada bulunur: "Buhaıi ve Kuşeyri'ye (Milslim) gelince onlar
gaybı biliyor değillerdi. Gil{:leri yettiği kadar çalışıp didindiler. Bu ilcisinin Peygamberden zamanımıza kadar gerçekleşen olayların tümünü bildiJelerine inanmak hiçbir akıllının söyleyeceği bir söz değildir. Biz onlar halelanda ve onlardan
rivayet edenler fıalclanda hüsn-i za~ besleriz. Aneale peygamberimize i.şnat edilmesi mümkün olmayan bir münlceri ihtiva eden bir haber gördüğümüzde onun
mülhitlerin uydurması olduğuna hülcmederiz ve bunu mülhitlerin mufıaddislere
katıştırması olarale değerlendiririz. "37

Razi'nin burada vurguladığı düşüneeye göre, ilahiyat alamnda, itikadi ko- .
nularda yoruma müsait olmayan hadisler uydurma kabul edilmelidiı;". Zaten
mevzu olduğu bilinen hadislerle hiÇbir alanda amel edilerneyeceği zaten ittifakla kabul edilen bir husustur. Eğer bir hadisin mevzu olduğu biliniTse me34
35
36
37

Müsltm, Cenaiz, 25.26
Fatır,35/18

Fahreddln er-Razi. Esasu't-Takdis, (tah. Ahmed Hlcazi es-Saka}, Beyrut 1993, s. 128
RŞzi, ae .. s. 191-192
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sele kalmaz. Ancak mevzu
ise farklı bir şeydir ..

h~disler

var diye

diğerlerini

terk etmeyi söylemek

Ona göre haber-i vahid'in açıkladığı ve işaret ettiği bilgiler ve ortaya koyhükümler akıl tarafından desteklendiği zaman ·delil olarak kullanılır,
Akla aykırı olduklarında bilgi ifade etmezler. Dolayısıyla tevil edilmelidirler. 38
insanda zoi:unlu bilgi meydana gelmesi için kesin akli delillere dayanması
ve ayetlerirı de bu yönde kullanılması gerekir. Bu şekildeki bilginin insan-.
da itminan sağlaması için konuyla ilgili özel rivayetlerirı de destekleyici olarak kullanılması mümkündür. Böyle bir yaklaşım insanda şüphenin ortadan
duğu

kalkmasını sağlayabilir. 39

Mutezile haber-i vahidi reddederken ekolün temel anlayışıyla uyumlu bir
sergiler. Onların yaklaşımının genel hatlan üzerirıde durmak gerekir. Mu'tezile
muhaddislere çoğunlukla şu ik,i nedenden
ötürü cephe almış.
'
.
tır: l.Yöntem açısından: Hadisçilerirı dirayet yerirıe rivayete önem vermeleri
yahut metin tenkidinden çok isnad tenkidine önem vermiş olmalarıdır. Bu
durum hadis rivayetine önem verilmesiyle akliliğe karşı muhalefete yol açmış
tır. 2.Mezhep açısından: Hadis ricalinden bir çoldan Mu'tezile'ye husumet
gösteren Mücessime, Müşebbihe ve Haşeviye mezheplerirıe bağlandılar; onlar Mu'tezile mensubu olanlardan hadis rivayetini reddederken, Mukatile ve
Kerramiye gibi Başeviyeden hadis rivayetini kabııl ettiler. 40 Bununla birlikte
aşağıda ~edeceğimiz gibi Mutezileden de haber-i vahidi bazı Icarinelere bağlı
olarak kabııl edenler de vardır.
bakış açısı

c) Haber-i Vahid Belli Şartlar veya Karinelerle Bilgi İfade Eder
İbn Salclh, Nevevi , Askalfuıi, İbn Teymiye, Suyüti ve lunidi gibi a.J.imler
karinelerle kuşatılmış haber-i vahidin bilgi ifade ettiği kanaatindedirler. 41
Suyüti, Mu'tezileden Ebü Ali el-Cübbıii'nin adil bir ravinin haberini ancak
şu şartlarla kabul ettiğirıi anlatır: ı-Bir başka adil nlvinin haberi katılırı:;a,
2-Kur'an'ın açıkça anlaşılan nassiarının uygunluğu veya başka bir haberirı
zahiri desteklerse, 3-Ashab arasında yaygın olursa: ya da ashabın bir kısmı
onunla amel etmişse. Bu haberlerde karineler çok sayıda kişinin rivayete iş
tiraki yerine geçer. lunidi karinelerin çoğalmasıyla haber-i vılhid hakinndaki
zanmn bilgiye dönüşerek tevatür mertebesine kadar yükselebileceği kanaatindedir. Mu'tezile'nin geneli haber-i vılhidin bilgi ifade etmediğini söylerken,
Nazzfun ve tabileri haber-i vılhid ile bilginin hasıl olmasının mümkün olduğu
görüşündedir. 42
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Değerlendirme

Bu üç farklı yaklaşımdan istidlali bilginin zan ifade ettiği gerekçesiyle Haberi vahidin mutlak anlamda bilgi ifade ettiğini savunanların görüşlerine katılmak mümkün gözükmemektedir. Diğer iki yönelişin ise olumlu ve olumsuz
yönlerinden bahsetınek mümkündür.
Haber-i vahidin hiçbir şekilde bilgi ifade etmediğini savunanlara göre
zahiriyle ya da işaraten hiç temas etmediği bir hususun haber-i vahid ile önemli bir inanç esası halin~ getirilmesi doğru görülemez. Şartlı olarak
Haber-ivahidin delil olabileceğini savunanlar, sünnet ile Kur'an'daki herhangi
bir esasın tekid veya. detaylandınlması mahiyetinde bilgi sunulabileceği kanaatindedirler. Onlara dinde inanılınası.gereken birtakım esaslara Kur·an:da
yer verilmediğini düşünmek onun bu alanda boşluk bıraktığı şeldinde değer
lendirUse de Kur'an, insanı detayların peşinde koşturan epistemolojik açlığın
doyurulmasını sünnete bıraktığı da düşünülebilir. Yani alti:denin bazı fer'i meseleleri sahih sünnet ile sabit olur. Kabir azabı ve nimeti, rüyetullah ve büyük
günah sahiplerine şefaat edilmesi gibi, Kur'an'da kapalı olan ve sahih sünnetin açıklama getirdiği ya da Kur'an'da te'vile açık ifadelerle yer alan meseleler
kastediliyorsa ve bu konulardaki hadisin sübütu sahih ve meseleye deliileti de
açık ise, hadisin dela.Iet ettiği konuya iman etmek gerekir.
Kur'an'ın

Tabi ki burada tevhid akaidinden uzaklaşılınaması için Hadisin Kur'an'a
arz edilmesi önem arz etmektedir. Ancak bundan önce sünnet kendi iç bütünlüğü, uyumu açısından irdelenmelidir. Eğer bir hadis Kur'an'daki bir hükme, bir inanca, bir ilkeye, bir habere veya bunlardan birden fazlasına ya da
Kur'an'in ruhuna açık bir şekilde ters düşüyorsa reddedilmelidir. Yine hadiste
tarihi gerçeklere, ilmi verilere akla ve tecrübeye uygunluk ararımalıdır.
Kelamcılar

hadis ilmini bilmemekle sılr sık suçlanmışlardır. Her kelamcı
nin hadis uzmanı olmasını beklemek mümkün değildir. Mü'tezile, hasımlan
nın iddia ettiideri gibi Rasulullahın sözlerini irılrar etmek için değil, inançlarını
alrılla temellendirmek için gayret sarf etmiştir. Ne var ·ın bazen tespit ettikleri
aldi esaslara uyum göstermesi-için nasslan zorlamışlardır. Kendi ekolünü desteklemek için her türlü haberi kullanmak genel bir kusur görünümündedir.
Bütün söylenenleri dikkate aldığımızda haber-i vahide dayanan itikadi
hususlan kabul etmeyenler tek:fir edilmemelidir. Fakat dilin doğasının gereği olarak mütevatir haberin 'bile farklı yorum ve anlamlara götürülınesinin
mümkün olduğu bir alanda basit bir kıyaslama ile tevhid akaidine uyınadığı
gerekçesiyle her türlü yorum ve gelenek de reddedilmemelidir. Bu noktada
yaşanan çağda bu noktada oluşturulması gereken hassas çizgi, kelamcılar
tarafindan iyi belirlenmelidir.

Hz. Muharruned ve Evrensel Mesajı Sempozyumu .

150

SONUÇ
Hz. Muhammed'in mesajının evrensel olduğu objektif davranabilen müsdahi itiraf ettikleri bir gerçektir. Fakat önemli olan bu evrensel
mesajın işlevselliğidir. Birkaç asırdan beri Batı uygarlığının yeryüzünde hakim olması pek çok Müslüman'ın zihninde bile İslam'ın evrensel mesajının
ütopik bir düşünce olarak algılanmasına neden olmalctadır. Halbuki o evrensel mesajda. "And olsun Id Tevrattan sonra Zebur'da da yeryüzüne aneale salih
lcullarunuı mirasçı olduğunu yazmıştılc.." 43 haberi verilmektedir. Bir ayet sonrasında ise Hz. Muhanımed'in alemiere rahmet olarak gönderildiğinin müjdesi
verilmektedir.
teşriklerin

Allah Hz. Adem 'i yeryüzünü imar edip geliştirmek, gizli kaynaldarını ve
enerji menbaalarını kullanmak, gizli açık servet lcaynaklarından istifade ederek ilmi ilahide takdir olunan kemal noktasına eJ.:i.şmek üzere yeryüzünün
halifesi kılmıştı. Bunun yanı sıra yeryüzünde iman ve arneli salih esaslarına
dayalı bir nizarn koymuş, bu son risalet ile de bu nizamım açıldaınış, nizarnı
koruyacak kanun ve prensiplerini belirtıniş, insanlar arasındalti dengeyi temin edecek esasları. vaz etmiştir. İnsanın maksadı ve biricik hedefi yeryüzünü
imar ederek enerji stoklarını kullanmak ve servet kaynaklarım tüketmek değildir. Bunun yam sıra insan iç dünyasını dildcate alarak bu yeryüzü hayatında onun için mukadder olan kemal noktasına ulaşmaya, diğer varlıldardan
üstün olduğunu. idrak ederek gizli açık yeryüzü zenginiliderini kullanıp yüce
ufuldara yfıkselmeyi hedeflemelidir.
Zaman zaman yeryüzüne hemcinsine karşı zalimce davranan diktatörler
haltim olabilir. Vahşet ve barbariılda yeryüzünü kasıp kavururlar. Gün gelii'
onlar dünyayı istila ederek yeryüzünün maddi kaynaldarJill: sorumsuzca israf
ederler. Ama esas olan yeryüzüne Allah'ın salih kullanmn varis olmasıdır.
Tarihin hangi devresinde olursa olsun sanıimi bir imanla pratik bir enerji ve
hareket bir millette toplandığı zaman mutlalca o millet yeryüzüne varis olur.
Ama bu iki unsur brrbirinden ayrılınca denge de bozulur. Zaman olur inanmış
gibi görünen insanlar maddi vasıtaları ilımal ederler ve bunun yerine lcarşı
taraf maddi vasıtalara haltim olarale üstünlük sağlar ve haltirniyet elde eder.
Sağlam bir imandan mahrum olan kalblerle yola çıkıldığı zaman üstünlük
sağlanamaz. Zira -yeryüzünde Allah'ın insanoğluna verdiği misyonu gerçek~
leştirebilmek için kişiyi salih arnele ve yeryüzünü imara sevk eden sağlam bir
iman bulunmalıdır. Bunun için iman,sahipleri her şeyden evvel imanlanmn
gereğini yapmalı ve salih arnellere girişmelidirler. Allah'ın "yeryüzüne salih
kullanın mirasçı olur" fermaıumn tahalekule etmesi için nıü~minlerin kendi
yükümlülülderine sahip çıkmalan gerekir. Onun için Allah Teala son peygamber olarak Hz.Muhammed'i bütün insanlığa rahmet olarak göndermiştir. O,·
43

Enbiya. 21/105

Hz. Peygamber'in Mesajı

151

onların elinden tutar ve doğru yola götürür. Allah'ın rahmeti hem mü'minlere
·hem de inü'min olmayanlara açılctır.Gerçekten de Hz. Muhammed Mustafa'nın
getirdiği din bütün insanlıgı mutlu kılacak ve hayatta en mükemmel noktaya
götürecek kapasitededir. Zaten bu din akli bakımdan olgunluk çağına ermiş
olan insanlık için gelmiştir.

Son ilahi dirlin mukaddes kitabı olan Kur'an-ı Kerim beşer hayatına ışılc
tutmak için gönderilmiştir. Bu kitap insanların her an d eğişen her tür ihtiyaç. !arına cevap verebilecek vasıftadır. Çünkü o yarattıklarını en iyi bilen Latif ve
Habir olan Allah tarafından gelmiştir. Bu ltitap her an değişen insanlık hayatı
için sürekli prensipler vazetnıiştir. Bu esasların gerisinde kalan ve günlük
ihtiyaçlara göre şekil alınaşı gerelcen cüz'i hükümleri bu esaslardan çılcarma
salahiyet!ni insan aldına terk etmiştir. Ana prensipieric ·çatışmamak kaydıy
le gelişen ve değişen hayat şartlarına uygun hükümleri çılcarma selahiyeti
insanoğluna verilmiştir. Bu kitap insan aldına hür olarak çalışma teminatı
vermiştir, istediği gibi düşünmesini sağlamış ve bu düşüncesine saygı ve müsaınaha gösteren bir cemiyet hayatını garanti etmiştir. Beşer hayatı için vaz
ettiği temel esaslar dairesinde ltişiye dilediği gibi düşünme hürriyeti vermiş
tir. Böylelikle insan ilerler, gelişir ve yeryüzünde mulmdder olan üstün hayat
seviyesine ulaşır. Şu ana kadar görülen beşeri tecrübeler göstermiştir lti bu
ilahi nizarn esltiden olduğu gibi halen de bütün beşeri hareketleri geride bı
rakmıştır. Onun gölgesi altında hayatın her sahasının gelişmesi ve yücelmesi
mümkündür. Çünkü o her zaman önde gider, geride kalmaz. Hayatı durdurup geriye çekmek istemez. Çünkü o her zaman ileriye, ileriye doğru götürür.
'İslam dini insanın ilerleme ve gelişme arzularına cevap verdiği gibi ferdi veya
içtimai biçimde hiç bir şeltilde insan eneıjisini sindirrnek ve ezmek istemez,
insarıın çalışmasının semeresini görmesini ve hayatın temiz nimetlerinden
faydalanmasrm yasaklaınaz.
Neticede Hz. Muhammed'in risaleti bütün beşeriyet için bir rahmet olmuştur. Ve kendisi bütün alemiere rahmet olarale gönderilmiştir. inanan ve
inanmayan he.rlcese, ister istemez bilerek veya .bilmeyerek, şuuruna ererele
veya ermeyerek bütün insarılık bu nizarmn tesiri altında lcalmış ve halen de
bu rahmet ağacının gölgesinde gölgelenrnek isteyenlere gölgesini açmıştır. Bu
gölgelikte, dileyen tatlı meltemlerle dinlenir ve huzur bulur. Şu yalucı toprağın
susuzluğu ve lmraklığı içerisinde huzur meltenıleri ile serinler. Gerçekten çağınuzda: materyalizmin bataldığı içerisinde hacalayan ve. çırpınan insanlık bu
rahmet meltemini duymaya çok daha muhtaçtır:"~1

Böyle vahim bir tablo karşısında Müslüman alimler Hz. Muhammed'in ev·rensel mesajını çağın idraleine sunmalc zorundadırlar. Bu maksatla onların,
çağın gerçelderini yok saymadan Kur'an'ın ruhuna uygun bir din ve dünya
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görüşü oluşturabilmeleri için sagJ.am bir epistemoloji kurmalan zarurt görülmektedir. Tabi ki hiçbir Müslüman kuşatıcı vahiy bilgisinden uzak kalıİıarak
insana uygun onu her yönüyle mutlu edecek bir uygarlığın kurulabileceğ;ine
inanmaz. Fakat bu gerçek, haber-i vahid gibi yakin ifade etmeyen aklın temel
ilkelertyle çelişen her türlü haberlerle inanç oluşturulabileceğ;i anlanıına gelmemelidir. Bunun için İslam'in evrensel mesajına uymayan din yorumlan ve
İslam inançlan arasına sokulan hurafe ve batı! inançlar hertaraf edilmelidir.
Bunun yolu da sagJ.am bir epistemolojiye sahip olmakla gerçekleşecektir.

