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hfi. Nuh'dan hfi. Muhammed'e Kadar Biitiin Peygamberlerin 
(;e$itli Gerekqelerle Yalanlanmasi 

lnsanhk tarihinde insanlara Allah'a kullulc gorevlerini bildirmeleri, hai3r- 
latmalan, O'na kar91 isyanda bulunmamalan, yeryiiziinde fesat qlcarmama- 
Ian konusunda uyanci olaralr pelccok peygamber (nebi-rasiil) gonderilmigtir. 
Bu peygamberlerin gonderiligi, insanlann yaptddanndan sorurnlu olacaldan- 
m ve art& bahanelerinin kalmadtgm gostermek icindir. "Biz, Niih'a ve ondan 
sonra gelen peygarnberlere uahyettiijimiz gibi sana da uahgettik. ibrahim'e, 
~srnail'e, ishak'a, Ydcub'a, torunlanna, isa'ya, Eyyiib'n Yiinus'a, Hlirirn'a ue 
Siileyrnan'a da vahyetmQtilc. Daurid'a da Zebiir uermQtilc. Daha once Icrssala- 
rmr sana anlatQijuna peygamberler gonderdilc. Anlahad@una (nice) peygcun- 
berler de gonderdilc. All& Miisa ile de doijrudan k o n ~ t u .  Miijdeleyiciler ue 
uyancrlar olnmlc peggamberler gonderdilc k i  peygarnberlerden sonra inscu1la- 
nn Allah'a lcczr~r bir bahaneleri olrnnsm. Allah, rnutldc g i i ~  sahibidir, hiilciim ve 
hilcmet sahibidir." (NisFi 41 163- 165) 

Her peygamber gonderildigi toplumun qogunlugu tarafindan -kendisine sa- 
mimi olarak inanan bir lusim mii'minler d~ginda- reddedilmigtir. Her toplum 
kendilerine uyanci olaralr geldigini soyleyen peygamberden delil istemigtir. 
Peygamber kendilerine Allah'm izniyle delil getirdiei halde yine de insanlann 
bir lusmi, bu peygamberin getirdigi delili kabul etmeyip onun teblig ettigi iliihi 
vahJie lrargi ~l lup,  onu ltabul etmeme, yalanlama, suqlama, Icovma, kovu9tur- 
ma vb. davramglarla pelcqgk gerelcce, bahane, kendilerince gecerli oldugunu 
dii.$indiiMeri illreler ortaya atrmglard~r.~ 

Araplarin Peygamber Beklemesi I 

Hz. Muharnrned'in, peygamber olaralr gonderilmesinden once Araplar, bir 
peygamber beldemelcte, o geldigi takdirde ona tabi olup Yahfidi ve Hu-istiyan- 

1 Doc;. Dr.. Selquk ffniversitesi. ilahiyat Fakijltesi OBetim ffyesi. 
2 "Onlardan once Nuh'un kavmi de yal~iamigh.  Onlar kulumuzu yalanlayp "ELI bir delidir" 

dediler ve kulumuz (teblig gorevinden) al~konuldu." (54 Kamer, 9): -Ad kavmi de (Ilf~du) yalan- 
ladi." 154 Kamer. 18): "Semud kavmi de uyancrlan yalanlamig ve goyfe demiglerdi: .Iqimizden 
bir insana rm uyacaglz? (hrl)  o takdirde biz apaqik bir sapikhk ve delilik iqine diigmug oluruz.' 
'Bizim aram~zdan vahiy ona mi verildi? Haylr o. yalancuun. g~rnangn biridii." [54 Kamer, 23- 
25): 'Lut k a ~ m i  de uyancllan yalanladi." (54 ICamer. 331: -Andolsun. Firavun'un ailesine de 
uyancrlar gelmigti. Btitiin Syetlerimizi yalanladllar. Biz de onlah mutlak giiq ve iktidar sahibi- 
nin yakalamasl gibi yakala&."'(54 Kamer. 41-42); "Ey Muhammed! Andolsun. senden onceki 
topluluklara da  peygamber gonderdik. Onlar kendilerine gelen her peygamberle alay ediyorlar- 
&.' (15 Hicr. 10-11): "Onlardan oncekilere hic;bir peygamber gelmemigti ki. "0 bir buyt~ciidtir" 
yahut "bir delidir" demia olmasmlar." I51 Briyiit. 52) 
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lardan daha do@ yolda olacaldannl soylemekteydiler. Cunkii onlar, kendile- 
rinin yahQdi ve huistiyanlara gore ummf, onlardan geri bir toplum oldullannl 
dugiinuyorlar, ltendilerine yo1 gosterecek il&i bir IritZiba sahib olmamalanm 
buyiik bir eksiklilc kabul ediyorlardl. Yahfidi ve Huistiyanlann ellemde Kut- 
sal IdtZiblan vard~, Fakat Araplar, kendi dillerinde olmayan o IritZibl ne okuya- 
biliyor, ne de dyor lardl .  Bunun iqin onlar, kendilerine, kendi dillerinde bir 
IdGb inmesini arzu ediyorlarh. ~ s t e l i k  Yahfidi ve Hxistiyanlar, yalnnda bir 
peygamberin gelecew ve onunla birlikte inanmayanlara kary galip gelecek- 
lerini soyleyip duruyorlardl. 

'~Mhgrilcler, eger kendikrine bir uyanct gelirse, iimmetlerden herhangi birinden daha 

. . ~olc  dogru yo1 iizere olaccdc[anna dau  en  g@lu gelcilde Allah'a yemin e m l e r d i  Falcat 
onlnra bir uyancr gelince, bu ancalc o+mn nefretlerini a r t vd~  Yeryiiziinde biiyi.iIcli.iIc 
taslamalc ve lcotii tuzak lcunnalc gin [bijyle dauranyorlard~J. Oysa Icotii tuzdc, ancalc 
sahibini kqatu-. Onlar ancdc oncelcilere uygulanan lcanunu belcliyorlar. Sen Allah'm 
lcanununda hgbir deg~ilclikc bulamnzsrn Sen, AUah'm kanununda h&bu sapma bula- 
mnzsu~" (Faar, 35/42-43) 

Kur'Wm birqok ayetinde belirtildigi gibi, "butun bir insanhga" gonderil- 
miq olmalrla birlikte, Muhammed'in ldgisel sorumlulugunun da bir suun var- 
dl. Vahiy geldilrten bir scre soma onu yalanlanna aq&3amalda emrolundu. 
"once en y a b  alnabalanm uyar!" (Su'ara, 26/214) 0nceleri guli yapdan teb- 
lig, giderek aleni ve aq&tan yapllmaya baqlandi: "Sana emrolunan ~ e y i  a ~ k q a  
ortaya koyup sijyle!" (Hicr, 15/94) 

Hz. Peygamber, kendisine sunulan vahyi, insanlara alall- alacag~, id- 
ralderinin kabul edeceg qerqevede alda itimad noktasinda dk tany~rdu .~  

Kur'Sn'da, Hz. Peygamberin gonderilig nedeni aqlldanrnaktadlr: "Kendi 
yapbldan sebebiyle baqlanna bir musibet geLip de, 'Ey Rabbimiz! Bue bir Pey- 
gamber gonderseydin de tiyetkrine uysayddc ve mii'rninlerden olsaydrk' diye- 
celc olrnasalard~ (seni peygamber olaralc gondermezdik.)" (Kasas, 28/47) 

-Kit&b, y a l n ~  bizden oncelri iJci toplulqa (yahildilere ve hvistiyanlaral i n d W t  Biz on- 
lann 01-an habersizdik" demeyesiniz, yahut. "mer  bize Iritcib indirilseydi biz 
onlnrdan daha qolc doijru yolda olurduk" demeyesiniz, diye bu Kur'drfr indirdilc i$te 
size Rabbinizden ac;dcqa bir delil, bir hidayet ve bir rahmet gekii ArNc Allah'm iigetleri- 
ni yalanlayan ue [insanlan) onlardan ~euiren lcimseden dnhn zalirn lcimdir!? insanlan 
iiyetlerimizden aldcoymaya IcallcqmZan, yaprnalcta olduldan engelkrneden do lay^ aza- 
b m  e n  Icotiisii ile cezaLanduacaijzz." (En'iim, 5/156-157) 

Ancak onceden kendilerine bir Idt2b, uyanci ve deli1 gonderilrnesini iste- 
yenler ve eij'er bu kendileri iqin mumkun olursa ona boyun egecelderini vade- 
denler, gerqekle lrarqdagmca sanld vaadlerini unuttular. 

.. 3 Bkz. el-EbrSqi, Azamatii'r-Rasa s. 46-48, 3. Basla, Bs.y. t. yok. 
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"Onlara lcatımızdan gerçek gelince_, 'Müsii'ya uelilen {mucize]leıin benzeli niçin buna 

da velilmedi' dediler. Onlar daha önce Müsii'ya uelilen {mucize}leli inlciir etmemişler 

miydi? Onlar, 'İici sihirbaz birbirieline destek oluyor' dediler. 'Biz hepsini inkar ediyo

ruz' dediler. De ki: 'Eğer doğru söyleyenler iseniz, Allah katından. doğruya bu ilcisin

den (Tevrat ve Kur' an' dan} daha çok ulaştıran bir ldtab getirin de, ben ona uyayım.." 
(Kasas, 28/48-49) 

"{Müşlilcle_r} şunu da söylüyorlardı: 'Eğer yanımızda önceldlere uelilen ldtiiblardan bir 

ldtiib olsaydı, elbette biz ihldslt lrullar olurduk' Fakat Ocitiib gelince} onu inlcdr ettiler." 

(Saffat, 37 ;ı67- ı 70) 

Tdplurnun hemen her kesimi, atalardan kalma örfve adetlerinde olabilecek 
her türlü yenilik ve sapmaya karşı çıkmaktadır. Birkaç kişinin "yabancı" din
Iere girmesi, şehirde oturan bazı kimselerin ağzından Mekke'deki putperestli
ği aşağılayan sözlerin dökülmesi, "Mekke dini"ne karşı çıkan bazı kimselerin 
kişisel inançlan, tüm bunlar Mekke'de herhangi bir çallı:antıya yol açmamıştı. 
Tek Allah inancını savunan Haniflere ve Hristiyarılığı seçen bazı kimselere 
karşı çılı:ılmamıştı. Çünkü ondan önce hiç kimse kendisinin, "Allah'ın Elçi
si'' olma niteliği taşıdığını ve insanlan doğru yola getirmekle görevlendirilmiş 
olduğunu söylememişti .. Yine ondan önce hiç kimse, getirdiği yeni dinine bu 
kadar ısrarla kendisini adamaıİıış ve onu ~ebliğ etme görevini hayatının yega-
ne amacı ve hedefi haline getinnemişti. 4 '· 

Kur'an'da, Hz. Peygamber'in, vahiyle gönderilmeden önceki hayatı, onun 
'peygamberliğinin delillerinden biri olarak zilrredilir. · 

"Ay etielimiz lcendileıine apaçık birer delil olarale olcunduğwıda, {öldij.Jcten sonra} bize 

kavuşmayı ummayanlar, 'Ya {bize] bundan başka bir Kur'iin getir veya onu değiştir' 

dediler. De lci: 'Onu kendiliğimden değiştirmem benim için olacak şey değildir. Ben an

cak bana vahyolunaııa uyarım. Eğer Rabbime isyan edecek olursam, elbette büyük bir 

günün azabından lcorlcarım..' De ki: 'Eğer Allah dileseydi, ben size onu olcwnazdım, Al

lah da size onu bildirmezdi. Ben sizin aranızda bundan (Kur'an'ın inişinden} önce Oarlc 

yıllık} bir ömür yaşadım. Hiç düşünmüyor musunuz?' (Yünus, ı O 1 ı 5-1 6). 

Hz. Peygamber, ilk vahye muhatap olduktan sonra kendisine karşı çıkıla
cağını, Kureyş'in kendisini kabul etmeyeceğini, hakkında ileri geri konuşacak
larını düşünmüştür. Varaka ile olan görüşmesinde de, kendisine gelenin Hz. 
Musa'ya da vahiy getiren vahiy meleği Namus-u Ekber olduğunu, kendisinin 
de bu ümmetin peygamberi olduğunu, ancak eziyete maruz kalacağım, yalan
lanacağını duymuştur.5 

Hz. Peygamber, vahyin ilk döneminde kendisini reddeden, yalanlayan hoş
larımadığı bir şey duyduğunda çok üzülmüştür.6 

4 Bkz. M. Hamldullah, İslam Peygamberi. (çev. Said Mutlu), c. I. s. 71. istanbul, 1966 
5 İbn İshak, Siratil ibni İshak; 140. (thk. M. Hamldullah), I\onya. 1980: Siyer. çev. Sezai Özel. 

İstanbul, 1988. (rakam pasaj numarasını gösterir) 
6 İbn İshak, age., 155 
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A- Müşriklerin İleri Sürdükleri Gerekçe ve İlkeler 

Kureyş müşriklerinin Hz. Peygamber'e ve İslfuniyet'e düşman olmalannın 
birtakım sebepleri ve gerekçeleri vardı: 

1- Hz. Peygamber'e Olan Şahsi Kırgınlık ve Kızgınlıklan 

Bazı müşrikler söz konusu olduğunda, orılann inkarlannın ve peygam
berliğin aleyhinde bulunmalannın temelinde Hz. Peygamber'le daha önceden 
yaşadıklan herhangi bir olaya dayalı olarak şahsi bir kırgınlık ve kızgınlığın 
bulunduğu görülmektedir. Ebü Leheb'in tutumu bu konuda örnek olarak de
ğerlendirilebilir. 

Bir gün, Ebü Talib ve kardeşi Ebü Leheb arasında bir kavga çıktı. Ebü Le
heb kardeşini yere yıkıp, göğsüne oturdu ve onu tokatladı. Genç Muhammed 
(AS) hemen koşup Ebü Leheb'i yere .iterek, kardeşinin göğsünden onu uzak
laştırdı. Sonra Ebü Talib kalktı ve öfkeyle kardeşi Ebü Leheb'in üzerine atladı. 
Bu defa o onun göğsüne oturup yüzünü tokatlamaya başladi. Kavga bitince, 
Ebü Leheb, Muhammed (s.a.v.)'e dönerek şöyle dedi: 

"Ey Muhammed! Ben de Ebü Ta.lib gibi senin bir amcanım, bana yapacağını yaptın! 
Ama niçin ona da aynı biçimde davranmadın? Yemin ederim ki, gönlüm seni asla 
sevmeyecek, asla!"7 

Bilindiği gibi, aile üyeleri arasında Ebü Leheb, Rasulullah'ın en korkunç 
kişisel düşmanlanyla işbirliği yapan tek kişiydi. Daha sonra amca ile yeğen 
arasındaki uçurumu derinleştiren başka birçok olay meydana gelmiştir.8 

Hz. Peygamber:, yakınlannı çağırdığı davette, Allah'ın kendisine iliihi bir gö
rev verdiğini, bu iliihi görevin mahiyetirıi açıklar açıklamaz, Ebü Leheb ayağa 
kalkıp küstahça sözler sarf etıniş, Muhammed'in kendilerini atalannın dinin
den saptırmak istediğini ve bunun tannlaı-ın gazabına yol açacağını söyleyip, 
orada bulunan aile mensuplannı tahrik etıniştir. 

Hz. Peygamber'in halalan daha sonra Ebü Leheb'le konuşmuşlar ve Mu
harnrneq (AS)'ın gerçekten geleceği önceden haber verilen peygamber olduğu
na ilmaya çalışrnışlarsa da, bir sonuç çıkmamıştır. O, bunun kadınların bir 
dedilı::odusu olduğunu iddia etıniştir<ı 

2- Hz. Peygamber'in Müşriklerin Atalarının inancını Eleştirmesi 

Kureyşliler eskiden beri putperest idiler. Atalan İbrahim ve İsmail (a.s.)'iıi 
yapmış olduğu tevhid mabedi olan Kabe, çevresine diltilen ve içine konulan 
putlarla, puthaneye çevrilmişti. 

Peygamberimiz ise, orılann bu putperestliğirıi yeriyor, hatıra gönüle bak
maksızın ve hiç kimseyi. istisna etıneksizin, putlara taparak küfür ve dalalet 

7 Bkz. Belii.züri, Ensdbu"l-Eşrdf, c. I. s. 147, Beyrut, 1996 
8 M. Hamidullah, age .. s. 47 
9 İbn İshak. age .. 189: Belazüri. Ensdbu'l-Eşraf, c. I. s. 134: M. Hamidullah, age., s. 72-73 
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' 
iqinde oliip gitmig olan baba ve a t a l m  da Cehenneme a t d & l r l m ,  helak 
oldulrlann~ soylemekten r;elrinmiyordu. Kureyg mu~rilderince ise, putlara tap- 
malrtan daha iistiin bir din yolitu. 

Mekkeli miigrilder, Ebii Talib'e gelip, Hz. Peygamberin, ilahlanna dil uzat- 
~I@IU, dinlerini yerdigini, alullannl hafif ahlhhlr ve alols~zlllr s a y d l w ,  baba ve 
a t a l m  da dalaet ve sapkmhk iqinde oliip gitmig oldullann~ iddia ettigini, 
belirttiler veya onu kendileriyle u@a~mak;tan ahkoymasm, ya da aradan qe- 
kilmesini, kendilerini onunla ba~baga blralnnas& istediler.lo 

3- Hz. Peygamber'in 0nde Gelen KureyqLi Miiqrikleri Yenrnesi 

Peygamberimiz (a.s.), Kurey$lilerin miigrilderinin lcotiiliilderini ortaya 
doken SyetleriI1 okuyordu. Mugrilderden Idmi, bu ve benzeri Syetlerde sqa- 
lanan kotiiliilderin tiimiinu, Idmisi de bir lasmm kendisinde bulup gocun- 
malirta, bu kotuliilrlerle teghir edile edile, bir gun gozden diigebilecelrlerinden 
kaygdanrnalirta ve tedirgin olmalirta idiler. 

4- Hz. Peygamber'in bsanlar Araslnda A p ~ m  Yapmamas1 

Kureygliler, kendileri iqin iistiin bir halr tammayan, herkesi egit,tutan bir 
dini ve anlaylgi benirnseyip, iclerine sindiremiyorlardl. 

. 

Ebd T3lib'in olumunden hemen sonra Ebd Leheb, Hz. Peygamber'i otelti ka- 
bilelerin loglnrtmalanna lrarg~ var gucuyle korumug ve bunun Muhammed'in 
one surdugii geylere karg~ fikrini degigtirdigi biqiminde degil, kabile iqi basit 
bir dayamgma gorevi olaralc alglanmasl gerektigini aqdclarmgbr. Ancalc bu 
durum iazla uzun surrnemigtir. Ebii Cehil, ona, ailesinin rnuqrils atal- 
(belki de Ebii Leheb'in kendisinin) kaderiyle i l a  olarak Peygamber'e goriigii- 
nu sonnaslru onerdiginde, cevap, putperestlerin ve miigrilderin Cehennem'e 
gidecelderi ~eldinde olunca, Ebd Leheb, bu cevaptan rahatslz olmug ve yegeni- 
ni toplum dl31 ilan etrnigtir. Oysa, tayidlg! basit onyargar icinde, Ebii kheb ,  
kendi atalannin ayru zamanda Peygamber'in de atalan oldugunu ve ortada 

, 

onlara karg~ bir sa~rgs~zhk degil, tamamen tarafslz bir ilkenin uygulanrnasm 

10 ibn lshak. age.. 194. 198. 199 
11 Omek olarak bkz. "Hanginizin dell oldugunu yakmda sen de goreceksin. onlar da gorecekler. 

Siiphesiz senin Rabbin, kendi yolundan sapan kigiyi daha iyi bilir. 0, hidayete erenleri de daha 
iyi bilir. 0 hiilde yalanlayanlara boyun egme. Istediler ki, yumugak davranasm, boylece onlar 
da yumugak davransmlar. Yemin edip duran. a g a g a .  daima kusur araylp kcnayan. durmadan 
soz tagiyan. iylligi hep engelleyen. sddugan. gunaha dadanrmg, kaba saba: butun bunlann 
otesinde bir de soysuz olan kimseye ma1 ve ogullan vardu diye. sakin boyun egrne. Ayetlerimiz 
kendisine okundugu zaman, Oncekilerin masallan!' der. Yalanda biz onun bumunu dam- 
galayacagu. IKalem. 68/5-16); "insan kendini mustagni gordiigu i5in mutlaka azg- eder. 
Siiphesiz doniig ancak Rabbinedir. Sen, namaz laidlgmda kulu (bundan) engelleyeni gordun 
mq? Ne dersin. ya o (engellenen kul) hidgyet iizere ise; ya da takvayl (Allah's kargl gelmekten 
sakmmayl) emrediyorsa!? Ne dersin engelleyen. Peygamberi yalanlarmg ve yiiz c;evirmigse!? 0 
AUah'm, her geyi gordiigunii bilrniyor mu? Haylr! Andolsun, eger: vazgecmewe, muhakkak onu 
per~erninden: o yalanci. giinahkk per~eminden yakalanz. ~ a y d i ,  taraftarlanm qa@rsm." (Alak, 
96/6-17). 



282 Hz. Muhammed ve Eurensel Mesajt Sempozyumu 

soz konusu oldugunu unutuyordu. Aslunda Peygamber'in tutumu son derece 
ovguye degerdi, qunku kabilesinin uyeleriyle olan geleneksel bagU@na rag- . 
men, bu konuda en yalon alsrabalanna bile bir aync& t m y ~ r d u . ' ~  

Niteldm Ebu Leheb, iman eder, musluman olursa, kendisine ne verilecegi- 
ni sormug, Peygamber, Muslumanlara ne verilirse, ona da aynl geyin verilece- 
gini soyleyince, Ebu Leheb, Onlann uzerinde, kendisi i ~ i n  bir iistiinluk olup- 
olmayaca@m sormug, Peygamber de daha ne istedigini bildirince, Ebu Leheb, 
kendisinin gu slradan insanlarla bir tutulacaa bu dine yuh qekerek ustun, 
farkh, a y n c W  muamele gormek istedigini ortaya sermigtir. 

Sahsi lnrguiWl ve Inzgdktan Iraynalrlanan aleyhtarhga bir ornek olarak 
Ebu Cehil gosterilebilir. 

Beni Zubeyd'den bir tuccar barn mallarm satmak iqin Mekke'ye gelmigti. 
Ebd Cehil, diger tuccarlann Zubeyd'li ile aligverig etmelerine engel olmug ve 
kendisi de ona qok duguk bir fiyat onermigtir. Ebu Cehil'in etlrisi o kadar 
buyiilrtii Id, lrimse daha yiilrsek bir fiyat vermeye cesaret edememigtir. Bu 
duruma uziilen sabci orada bulunanlara durumu anlabnca, Hz. Peygamber, 
uq deve yiiku mah sahibinin istedigi fiyattan satm aldi. Ama Ebii Cehil ile 
aralannda giddetli tartqma yaganm~gtx.'~ M. Hamidullah'm dedigi gibi belki 
de bu hadise bir daha uzlagmamak iizere a r a l m  a~rmgtx. '~  

b h i  tebligin bagladigi tarihlerde Ebfi Cehil, Arag kabilesine mensup bir 
Arap'tan bir geyler satrn almg ve belirlenen ucreti odemek istememigti. Ca- 
r e s ~  kalan satrci, Ka'be'nin onune gelerek yalonmaya bag lad^. Biri, ArggWya, 
orada bulunan Muhammed (s.a.v.)'e durumu anlatmaslm soyleyip. Ebd Ce- 
hil ile olan bu sorunu ancak onun halledebilecegini eldedi. 0, bununla ken- 
dince bir gaka yapmak istemigti. Zaten Muhammed (s.a.v.) ile Ebd Cehil ara- 
sindaki kotu iligldler herkes~e bilinmekteydi.. Bu durumdan habersiz olan 
Aragh, Hz. Peygamber'in yamna gelip, kendisine yardlm etmesini istedi. Hz. 
Peygamber de hemen lrallyp, ArQh ile birlikte Ebfi Cehil'in evine gitti. Ebfi 
Cehil, gelenin Idm oldugunu ve ne istedigini sorup, gelig nedenini ogren- 
dikten sonra, hemen borcunu odedi. 0, daha sonralan, bu duruma gagiran 
arkadaglanna, kapiya vuruldugunda bunun butiin evde bir deprern etkisi 
yaptiDn1 ve bundan dehgete kaprld~g~m, Muhammed (s.a.v.)'in yamnda, ag- 
andan kopulrler saqan dev gibi azgm bir devenin bulundugunu anlatarak, 
goyle dedi: "Eger Muhammed'i yabgt~rmalrta gecikseydim, o azgm deve beni 
par~alaylp yiyecelrti."15 

12 M. H a m i d u l l a h ,  age., s. 95 
13 Bkz. Bel&m. age.. c. I. s. 146-147 
14 M. H a m i d u l l a h ,  age.. s. 50 
15 Bkz. ibn ishak, age., 253: Belmri, age., c. I, s. 145-146: M. H a m i d u l l a h ,  age., s. 50-51 
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Mekke, Kabe ile, Arap ülkesinin önemli bir dini merkezi olup, her yıl oraya 
hac mevsiminde ha,c için, diğer zamanlarda da umre için, her taraftan insan
lar gelmelrteydi. Bununiçin birtakım hizmetler yapılırdı. Babadan çocuklara 
geçen bu hizmetler, kendilerine hem büyük nüfuz, hem de büyük çıkarlar 
sağlamalrta idi. 16 Bunun için, müşrik ululan, kendilerinin dini ve ticari du
rumlaruu sarsahilecek her harekete karşı koymayı çıkarlarının bir gereği say
malrta idiler. 

6- Kabileler Arasmda Çekememezlik ve Rekabet Bulunması 

Kureyş aileleri arasında, öteden beri, birbirlerine karşı çekememezlik huy
ları ve üstünlük davaları vardı. 

Peygamberimiz (a.s.)ın Haşim oğulları arasından peygamber olarak orta
ya çıkmasıyla Haşim oğulları ailesinin öteki ailelere karşı ezici bir üstünlük 
sağlayacağını düşünerek bundan telaşlananlar olmuştu. Nitekim, Ahnes b. 
Şeıik, Peygamber'den duyduldarı ve dinledilderi hkkında ne düŞündüğünü 
sorduğu zaman, Ebu Cehil bu yoldaki duygusunu açıklamaktan kendisini 
alamamıştır: "Biz ve Abdi Menaf oğulları, şeref ve şan hususunda. şimdiye 
kadar çekiştik durduk. Onlar h_allm yemek yedirdiler, biz de yemek yedirdik. 
Onlar çeşitli görevler üstlendiler biz de üstlendik. Onlar iyilik ettiler, biz de iyi
lik ettik. Onlarla yarıştık durduk. Şimdi onlar, 'Kendisine gökten vahiy gelen 
bir peygamberimiz var!' dediler. Biz buna nasıl yetişebiliriz? Vallahi, biz asla 
ona inanmayız ve onu tasdik etmeyiz!"17 

Bir başka örnekte, Ebü Cehil'in Muğire b. Şube'ye söyledilderi benzer kay-
. gıları taşıdığını göstermektedir. Mugire b. Şu'be, Peygamber'i tanıdığı ilk gün 
Mekke'nin bir sokağında Ebu Cehil b. Hişam yürüyüp giderken, Resülullah'la 
karşılaştılar. Rasülulah, Ebu Cehil'i Ala.ni'ı ve Rasülünü kabul etmeye çağır
dı. Ebu Cehil de, onun ilahianna dil uzattığını, onlara tapmaktan kendilerini 
menedeceğini ve bu yüzden kendisine tabi olmayacağım söyledi. Bunun üze
rine Peygamber dönüp gitti. Sonra Ebü Cehil, Muğire'ye dönerek, 'Vallahi, 
ben onun söyledilderi hak ve gerçek olduğunu iyi biliyorum. Fakat, Kusayy 
oğulları, 'Kabe'nin hıcabe (örtü) hizmeti bizdedir' dediler. Biz, 'Evet!' dedik. 
Onlar, 'Nedve (danışma meclisi) hizmeti bizdedir' dediler. Biz, 'Evet!' dedik. 
Onlar: 'Liva (sancaktarlık) hizmeti bizdedir' dediler. Biz, 'Evet!' dedik. Onlar, 

16 Bunun Için. Kabe'yl açmak, kapamak. korumak demek olan hıcabe; Hacıların su Ihtiyacını 
karşılamak demek olan sıkaye; Hacılara yemek yedirmek demek olan rifade gibi dini hizmet
lelin yanısıra, Diirü'n-Nedve diye anılan Idare meclisi lle; Sancaktarlık demek olan llva; Baş
kumandanlık demek olan kıyade gibi askeri hizmetlerde ihdas, ve kabilelelin ulularına tevcih 
edilmiş bulunuyordu. (Bu Iş ve görevler konusunda aynntılı bilgi için Bkz. Belazüri, age., c. !, 
s. 56-64i 

17 İbn İshak, age., 232 
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'Hac mevsiminde s a y e  (hacllara su dagtma) hizmeti bizdedir' dediler. Biz, 
'Evet!' dedik. Sonra, onlar, halka yemek yedirdi, aqlan doyurdular, biz de 
yedirdik, doyurduk. 0yle Id, atbag1 beraber oluncaya kadar, onlarla yangkk 
durduk. Onlar, gimdi, 'Peygamber bizden' dediler. Hayr! Vallahi, yapamam, 
buna 'Evet' diyemem' dedi.lx 

iHte onun bu sozleri, imlranlann elden gidecegi duguncesinin ve rekabet, 
celcememezlilr duygulanmn yay@ ve halsim durumda oldugunu gostermek- 
tedir. 

7- Hz. Peygamberin 0liim Sonrasl Ebedi Hayata igaret Etmesi 

Meldre miigrikleri olumden sonraki ebedi hayata, yaptddanndan s o d u  
oldullanna ve hesaba eeldlecelderine inanrmyorlar, inanmak isterniyorlard~. 
Onlar, hayak bu dunyada yaganacak ve olumle tamamlanacak olan bir hayat 
olaralr ankyorlar, kotu & g k W a n ,  haksu kazancl, insanlara kotiiluk yap- 
may, zina, hsuhlc ,  vb. her turlii ahlak dlgl igi megru goriiyorlardl. 

"Yine inlccir edenler ~ o y l e  dediler: '(XMiyiiI, ufalandrlcfan soma sizin yeniden diriltile- 
ceginizi sijyleyen bir adamr size gosterelim mi? Allah'a lcm?~ yalan mt uydurdu, yolcsa 
onda delililc mi uar?' Hayu, oyle degiU Ahuete inanrnaganlar azab ve derin sapdddc 
i~indedirler." (Sebe', 34/74). 

8- Peygamberligin Kendilerine ve 
Kendilerinden Olan Birine Verilmemesi 

Ebfi Cehil, Hz. Peygamber'e vahiy geldigi gibi, kendilerine de vahiy gelince- 
ye kadar inanmayacallanm soylemigtir. Su halde onun sozlerinden anlagilan 
odur Iri. lcendisine ya da kendi yaZnn akrabalanndan birine vahiy gelmesini 
istiyor, beldiyor ve umuyordu. 

Kureyg ululannm telakkilerine gore, ~ k r ' r ~ n  inecelt idiyse, ~ u r e ~ i  ileri ge- 
lenlerinin yagh ve ;engin olanlanndan birisine inmeliydi.'" 

Bu sayilanlar Mugrilder tarafindan ileri surulen gerelccelerin baglnda gel- 
melrtedir. Bu gerekce ve nedenlerden harelcetle Hz. Peygamberde bulunan ve 
bulunmayan ban nitelilc ve ozellikleri ileri siirerelc ve bunlan da lcendilerince 
birtalam illceler dogrultusunda savunarak a l e y h t a r ~ a n ~  ve dugmanhlsla- 
r u  devam ettirdiler. Onlar, ileri surdulsleri bu gereke ve illtelere gore Hz. 
Peygamber'in, vahiy almadi&m ve bir uyanci olmad~@m. soyledilderinin Allah 
tarafindan lrendisine bildirilmedigini iddia etmiglerdir. 

18 ibn ishak. age., 274 
19 Mii~riklerin gerekqeleri konusunda geni3 bilgt iqin bkz. M. Aslm Kijksal. islam Tarilti Iibksal 

Yaymcu.  1/291-296; ibrahirn Sanqam, Hz. ~ t ~ h a m m e d  ue Evrensel Mesa6 s. 72-75. Ankara. 
2001 
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1- Hz •. Peygamberde Bulunan·Nitelikleri İleri Sürmeleri 

a- Yetim, ÖksÜZ, Genç, Zengin Sayılınayacak Kadar Fakir Olması 

İnanmayanlann anlayışına göre, yetim, öksÜZ, arkası olmayan, kendilerince 
zengin sayılmayacak kadar fakir olan ve kendileri gibi yaşlı olanıayıp genç olan, 
Kureyşin ululanndan olmayan biri peygamber olamazdı. Nitekim onlara göre 
Hz. Muhammed de diğerleri dururken nasıl peygamber olabilirdi? Vahiy ona ni

çin gelsindi? Kureyş ulularının telakkilerine göre, Kur'an inecek idiyse, ne diye 
Kureyş ileri gelenlerinin yaşlı ve zengin olanlanndan birisine inmiyordu?! Kendi 
şartlannda Hz. Muhammed peygamberille için yeterli görülmemekteydi. 

Nitekim, Velid b. Mugire, "Ben Kureyşlilerin seyyidi, ulu kişisi olduğum 
halde nasıl geri bırakılırını da, Muhammed'e vahiy iner? Yahut, Sakif kabile
sinin seyyidi, ulu kişisi Ebu Mes'ud Amr b .. Umeyru's-Sakafi de bu hususta 
nasıl geri bıralcılır? Biz, bu ila kentin uJu kişileriyiz!" demekteydi. Kur'an'da 
bu durum ortaya şu şekilde konulmuştur. 

"Bu Kur'an. ilct şehrin birinden bir büyü/c adama indiıilmeli değü miydi?" dedüer. 

Rabbinin rahmetini onlar mı talcsim edip paylaştınyorlat? Dünya hayatında onlann 

geçimiilclerini aralannda Biz talcsim ettilc; birbirlerine iş gördürmel?ri için ldmini lamine 

derecelerle üstün laldılc; Rabbinin rahmeti, onlann birilctirdilcleri şeylerden daha iyidir." 

(Zuhruf, 43/31-32) 

b- İnsan Olması 

Arapların bir kısmı Allah'a ve ahiret gününe inanıyor, arıcak insandan bir 
peygamberin olacağını kabul etmiyorlardı. 

"İnsanlara lıidayet (Kur'iin) geldileten sonra onların iman etmelerine ancak, 'AUah, bir 

beşeri mi peygamber olarale gönderdi?' demeleri engel olmuştur.· (İsrd, 171 94) 

Peygamberin insan nev'inden gelmiş cilmasını alcıllanna sığdıramayıp, bir 
meleğin bu vazife ile gönderilmesini arzu eden bu insanlara Kur'an şöyle cevap 
vererek isteiderinin ne kadar mantılcsız olduğunu ilan etmiştir: 

"De lci: 'Eğer yeryüzünde, {insanlar yerine) yerleşip dolaşan melekler olsaydı. elbette 

onlara göleten bir melelc peygamber indirirdilc. • (İsnl, 17 /95) 

c- İstedikleri Olağanüstü Şeyleri Gerçekleştirmekten Aciz Olması 

Müşrilder, Hz. Peygamberden ölüleri diriltme, rÜZgara emretme, göğe yük-
selme ve ordarı bir kitı'ib getirme gibi birtakım mucizeler gerçeldeştirmesini is
temişler, o da bunları yapamayacağını, bunları gerçekleştirmenin kendi elinde 
olmadığını, kendisini yaratarım elinde olduğunu söylemiştir. Hatta Ebü Cehil, 
eğer burılan yaparnıyorsa kendi ilahları hakkında kötü sözler söylememesini 

· istemiştir.20 

20 Bkz. Belazüıi. age., c. ı. s. 142-143 
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a- Kahin Oldugunu fddia Etmeleri 

Hz. Peygamber, mugnlder tarafindan $Shin oldugu gelillnde su~lanm~gtm. 
OnIar, onu su~lamada herhangi bir tutarwlk; olgiisu gozetmeyip iglerine gelen 
ve yalngtirdlklan su~lamalrda bulunuyorlardi. Kahinlik sur;lamasi. da bunlar- 
dan biriydi. 

"0, b u  kccihinin sozii de degildir. Ne de az d@iiniiyorsunuz! 0, r3.ernlerin Rabbi tara@- 
dun indtrhedir. " (H-, 69/42-43) 

*Seytanlann lcime inecegini size haber uereyim mi? OnIar, h.ergiiruzhluir y&c~ya iner- 
ler. BunIar cia ~eytnnlara Iculalc uerirler. Onlann ise yalancldu. " (qu'ar5, 26/221- 
223) 

b- Deli Oldu&u~u fddia Etmeleri 

1bn Ishak;, Hz. Peygamber'in ilk vahye mahzar olduktan soma kendisine 
gairlik veya mecnunluk halinin sirayet ettigini sandi@m, oysa daha onceden 
ESz. Peygamber nezdinde gair ve mecnunlardan daha lrijtii kimsenin olma- 
di&u, onlardan hoglanmadi@-u, onlara iuzdi@. kadar lsimseye lannadigm, 
Kureyg'in kendisinin gairligini ve rnecnunlugunu konugacaklanru dugundu- 
gunu ve bu durumdan etldlendigini nalrletmektedir.21 

Kureyg miigrikleri Hz. Peygamberin deli olmadi@m c;ok iyi bilmelerine rag- 
men onun peygamberligini reddetme agamkannda deli oldugunu ileri siir- 
miiglerdir. Kur'a'da onlann bu ithamlan ve bunun dogru olmadigi ortaya 
konmugtur: "Onlar dikiinmediler mi lci [ ~ o k  iyi tanddclan, lcendileriyle i~ ice 
ywamq olan) arlcada&nnda (Peygamber'de) delililcten eser yoJctur. 0, ancalc 
apagdc bir uyancdu." (A'rS, 7/184) Bir bagka ayette, onlann "bu bir ogretilmQ, 
bu bir deli!:' dedikleri ifade edilmektedir. (Duhh,  44/ 141 

Mii~riklerin su~lamalan ve Hz. Peygamber'in deli olmadil konusunda pek ' 
~ o k  ayet b~lunmak;tadrr.~~ 

c- @air Oldugunu fddia Etmeleri 

MiigFer,  Hz. Muhammed'i, gg'ir, kilhin ve sahirler gibi cinlerle iligkisi 
olan, i l h b  cinlerden alan bir kigi zannediyorIar&, hatta zanmn da otesin- 

21 ibn ishak, age.. 140 
22 'Dedfler kt: "Ey kendtsine Z W  (Kur'an) indirtlen klmse! Sen mutlaka delisin!" "Eger do- 

soyIeyenlerden isen bize melekleri gettrsene!" (Hicr. 15/6-7); "Andolsun kaleme ve satx sahr 
yazUanna  M, sen Rabbim nimeti sayesinde, bir dell degflsin." (Kalem. 68/1-21. "Hanginlztn 
deli oldugunu yakmda sen de goreceksin, onlar da gbrecekler." (Kalem, 68/5-61; "Suphesiz 
ink& edenler ZWi  (Kur'an'i) duyduklan zaman neredeyse seni gozleriyle devirecekler. (Senin 
icin.) 'Hie rjirphe yok o bir defidir" diyorlar." [Kalem. 68/51); (Ey Kurey$lfler!) Sizin arkadqrnrz 
[Muhammed) bir deli degUdir. Andolsun o. Cebrftil't apacrk ufukta gordu. Wekvir. 81/22-23); . 
'Ctinkii onlar, kendflerine. '+Allah'tan bqka  htqbir fltih yoktur" deniIdigl zaman, inanmaylp 
b i i y i i k l ~  tashyorlarh. 'Blz. deli bir gair tcin flcihlanrmzl rm terk edecep?" diyorlardi. Hayir, 
oyle degU. 0, haklu getirmirj, (6ncekl) peygamberleri de tasdik etmigttr. (37/SiiflBt, 35-37) 
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de öyle olduğunu ileri sürerek onun etraftaki kişiler tarafından dinlenmesine 
ve etkilenmelerine engel olmak istiyorlardı .. 

Cahiliyede şiirin başlıca koni.ılan olan övgü, övünme, yergi ve kahraman
lık gibi duygularla kırk yaşına kadar hemhal olan bir insanın o yaştan sonra 
mütevazi bir kimse olarak bütün insanlığı kuşatıcı düşünce ve duygulada or
taya çıkınasi düşünülemezdi..Hz. Peygamber şair değildi. Haşimoğullan içinde 
hemen herkes, hatta kadınlar bile şiir okuduğu halde o, şiir inşad etmemiş, 
kaside yazmamış veya bu konuda bir çabada bulunmamıştır. Çünkü şairlik 
ve peygamberlik bir arada bulunmaz.23 

Kur'an'da, Hz. Muhanınıed'e şiir öğretilmediği, şi'rin ona uygun olmadığı, 
ona vahyedileİ1in, şiir değil, bir öğüt ve açık anlamlı bir okuma olduğu vurgu
lanmaktadır. Hz. Miıhanınıed'e vahyedilen Kur'an .. Arapların sandığı gibi şiir 
türünden bir söz değil, meleğin vahyidir. "Biz, o Peygamber' e şiir öğretmedilc. 

Bu, ona yaraşmaz da. O(na verdiğimiz) ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'fuı'dır. 

(Alclen ve fikren) diri olanları uyamıası ve kdfirler halclcuıdald o sözün (aza

bm) gerçekleşmesi içinKur'fuı'ı indirdilc. n (Yasin, 36/69-70) "Şairlere ise haddi 

aşan azgınlar uyarlar. Görmez misin ld onlar, her vadide şaşlari şaşlcuı dolaşır

lar ve yapmadıkları şeyleri söylerler. n (Şu' ara: 26/224-226), 

d- Büyücü Olduğunu İddia Etmeleri 

Müşrikler, Hz. Peygamberin büyücü olduğunu, sihir yaptığım ileri sürerek 
ona vahyedildiğine inanmak istemernekte ve onu suçlamaya, insanların gö
zünden düşürmeye, insanların onu dinlememesi konusunda ellerinden geleni · 
yapmaya devam etınekteydiler. 

Kur'an'da, Allah, ~'bunlan ve babalanmn gerçek ve onu açıklayan bir pey
gamber gelene kadar dünya nimetleriyle yararlandınp, geçindirdiğini, anca!\: 
onların, Gerçek kendilerine geldiği zaman, "bu bir büyüdür. Doğrusu biz onu 

inkar ediyoruz" dedilderini buyurmaktadır. (Zuhruf, 43/2~-30) 

Müşrikler, her uyanyı, her mucizeyi ve bütünüyle Kur'an'ı inkara ve Pey
gamberi suçlamaya hiçbir zaman son vermemişlerdir. Onların bu du:ı;umu 
Kur'an'da değişik ayetlerde tasvir edilmektedir. "Bir mucize gördükleri zaman 
onu alaya alıyorlar. (Dediler ki:) "Bu bir büyüden başka bir Şey değildir." (Saf
fat, 37 /14-15) 

"Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görseler yüz çevirirler 

ve 'Süregelen bir sihirdir' derler. Peygamberi yalanladılar, neflslerinin arzu

Zanna uydular. Halbuki her iş, (Allah nasıl talcdir ettiyse öylece) gerçekleşe

cek (değişmeyecek)tir. Andolsun, onlara içinde caydıncı tehditlerin pulunduğu 

haberler geldL Bu haberler, zirveye ulaşmış birer hikmettir! Fakat uyanlar 

fayda vermiyor! (Kamer, 54/İ-5) Kıyamette, inanmayaıiıara ve Kur'ıin'ı büyü 

. 23 Bkz. İbrahim Sançam, Hz. MulıammedveEvrenselMesajı. s. 56. Ankara, 2001 
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olarak niteleyip, Peygamberi yalanlayanlara, "Bu Kur'an mı bir büyü imiş, 

yolcsa siz mi (gerçeği) göremiyormuşsunuz?" denileceğ;i işaret edilmektedir. 
(Tür, 52/15) 

Hz. MuhamD?-ed kahin, arraf, büyücü, gaibden haber veren birisi değildi ve 
bu tür kimselerden nefret ederdi. Kendisine vahiy gelmezden önce vahiy ko
nusunda bilgisi yoktu ve kesiiılikl.e önceden peygamber olacağını bilmiyordu. 
O diğer insanlar gibi bir beşerdi. Ancak gerek dış görünüşüyle ve gerekse ah
lakıyla her insanda bulunan özelliklere en üst düzeyde sahipti. Bu bakımdan 
ona insanüstü l;ıirtakım olaylar atletrnek yanlış olduğu gibi, onu alelade bir 
insan konumuna indirmek de doğru değildir.24 

e- Şeytan'm Sözünü Ak.tardı~mı İddia Etmeleri 

Müşrikler, Hz. Peygamber'in, şeytanın sözlerini aktardığını, şeytanın emri
ne girdiğini iddia etmişlerdir. Aneılk onların iddialarına hemen vahiyle cevap 
gelmiş, onların iddialarının doğru olmadığı ortaya konmuştur. "Kur'an, kovul

muş şeytanın sözü değildir." (Tekvir, 81/25) 

·o Kur'ô.n'ı şeytanlar indinnemiştir. Zaten bu onların harcı değildir, buna güçleri de 

yetmez. Çünkü onlar (vahyi) iŞitmekten uzalclaştırılmışlardır." (Şu'a.i:a: 26/210-212) 

f- Öncekilerin Masallarmı Ak.tardı~mı İddia Etmeleri 

Bazı müşrikler, başta Nadr b. Haris olmak üzere, Hz. Peygamberin vahiy 
olduğunu söyleyerek çağırdığı şeyin "eskilerin masalları" olduğunu iddia et
rtıekteydi. Hatta kendisin de ondan daha güzel şeyler söylediğini ve anlattığını 
iddia ediyor, etrafına topladığı insanlara, İranlılann hikayelerini anlatıyordu.25 

Kur'an bu konuya, "Onu, ancak her azgın, günahielir kimse inielir eder.Ona 

ayetlerimiz olcununca., 'Es ldlerin m.asaUan' der." (Muta:ffifin, 83/12-13) 

g- Vahiy Oldu~unu Söyledi~inin İnsan Sözü Oldu~u ve 
Kendisine Bir İnsanın Ö~retİ:i~ini İddia Etmeleri 

Müşrikler, Hz. Peygamber'e bir insanın öğrettiğini iddia ediyorlar, onun 
vahiy olduğunu söylediği şeyin insan sözü olduğunu, "Yemame'li Rahman" 
adında birinden bunları öğrendiğini ve asla o Rahman'a inarımayacaklarını 
ısrarla söylüyorlardı.26 

Kur'an'ı Kerim bu konuya işaret etıniştir. "Andolsun lci biz onların, "Kur'dn'ı 

ona bir insan öğretiyof' dediklerini biliyoruz. İma ettikleri kimsenin dili yaban
cıdır. Bu Kur'an ise gayet açık bir Arapça'dır. Allah'ın ayetlerine inarımayan
ları, Allah elbette doğru yola iletmez. Onlar için elem dolu l;ıir azap vardır. Ya
laİu, ancak Allah'ın ayetlerine inarımayanlar uydurur. işte oruar, yalancıların 
ta kendileridir. (Nahl, 16/103-105) 

24 Bkz. İbrahim Sanç,am, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı. s. 57 
25 İbn İshak, age., 256, 257 
26 İbn İshak, age .. 254 
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"Kur'iin'ı düşünmüyorlar mı? Eğer o AUah'tan başkası tarafından indiıilmiş olsaydı · 

onda birçok çeliş/d bulurlardı" (Nisii., 4/82). 

Müşrikler, Hz. Peygamber'irl vahiy diye bildirdiği, anlattığı ve aktardığı şey
Iert kendisinin uydurduğunu, aslında vahiy almadığını, yalan söylediğini iddia 
etmişlerdir. Kur'an'da bu durum şu şekilde belirtilmektedir: "(Ey Muhammed!) 

Yoksa "Onu (Kur'iin'ı) kendisi uydurdu" mu diyorlar? De Id: "Eğer onu uydur

muşsam, suçum bana aittir. Ben de sizin işlemelcte olduğunuz suçlardan uza

ğım." (Hı1d, 11/35) 

Bir başka yerde Peygamber'in, Allah'a isnad ederek söz uydurmasıinn 
mümkün olmadığı vurgulanmıştır. "Eğer (Peygamber) bize isnad ederele bazı 

sözler uydurmuş olsaydı, mutlaka onu lcudretimizle yakalardılc. Sonra da onun 

şah damarını mutlaka keserdilc. Hiçbiriniz de bu cezayı engelleyip ondan sa

vamazdı. Şüphesiz Kur'drı, Allah'a karşı gelmekten salananlara bir öğüttür. 

Şüphesiz biz, içinizden yalanlayanların olduğunu elbette biliyoruz. Şüphesiz 

Kur'arı, kafirler için mıi.tlalca bir pişmanlık sebebidir. Şüphesiz Kur'drı, gerçek 

kesin bilgidir. (Hakka, 69/44-51) 

Müşriklerin her türlü 'yalanlama ve iddialannın tamamı anında redde
dilmiş ve bu iddialarını akla uygun olmadığı, Hz. Peygamber hakkında ileri 
sürdükleri niteleme ve suçlamalann geçersiz olduğu ortaya konulmuştur. 
Hz: Peygamberle ilgili olarak müşrikler tarafindan yapılan yalai:ılama ve nite
lernelerin asılsız ve gerçek dışı olduğu, bazı ayetlerde ayrı ayrı y~rlerde, bazı 
ayetlerde de arka arkaya ortaya konulmuştur. Bu konuda bir örnek olması 
açısından, "(Ey Muhammed!} O halde, sen öğüt ver. Rabbinin nimeti saye

sinde, sen ne bir kahinsin, ne de bir deli. Yoksa onlar, 'O bir şairdir; onun, 

zamanınfelaketlerine uğramtısmı bekliyoruz' mu diyorlar? Onlara de Id: 'Bek

leyin. Ben de sizinle beraber belcleyenlerdenim' Bunu kendilerine akıllan mı 

emrediyor, yolf;sa onlar azgın bir topluluk mudur? Yoksa 'O Kur'an'ıkendisi 

uydurup söyledi' mi diyorlar? Hayır, (sırf inatlanndan dolayı) iman etmiyor

lar. Eğer doğru söyleyenler iseler, haydi onun gibi bir söz getirsinler!" (Tür, 
52/29-34) ayetleri sunulabilir. Burada, kahinlik. delilik, şairlik suçlamaları 
reddedilmiştir. 

Müşrikler, Peygamberi suçladıklan ve niteledikleri şeyler hususunda, hem 
makul çerçevede davranmadıldannın, tutarsızlıldannın olduğunun, hem de 
birbirleriyle tutarsız olduklannın farlandaydılar. Ancak içinde bulunduldan 
çeşitli durunılardan kaynaklanan gerekçelerle inkara, ayıplaınaya, yalanla
maya, suçlamaya, aleyhte davranmaya devam ediyorlardı. 

Bir defasında, Utbe, Hz. Peygamber'i vazgeçirmek için bazı tekliflerle gitmiş 
ve bu tekliflere Hz. Peygamber aldığı vahyi okuyarak cevap vermişti. Utbe, 
Peygamber'in yanından ayrılıp gitmiş, durumdaki olumsuzluğu sezen Mek
keliler yanına geldiği zanian onlara, Allah'a yemin ederek, bundan böyle Mu-
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hammed ile konuşmayacagun, Bildilderi gibi kendisinin, Kureyşlilerin çogun
dan zengin oldugunu, fakat ona gitligini ve her şeyi söyledigini, ancak Onun, 
kendisine öyle birşey ile cevap verdigini ki, bi.ınun ne şiir, ne §lihir, ne de 
kehanet olmadıgun söylemişti. Kendisine, "Eger yüz çevirirlerse, de ki: . 'Ben 
sizi Ad ve SÇ!mud'un başına düşen yıldırını gibi, bir yıldırıma karşı uyardım." 
şeklinde birşey okudugunu, Dogrusu kendisinin korktugunu ve agzını tutup, 
'Allah aşkına sus!', dedigini ·ifade ettikten sonra arkadaşlarına şöyle demişti: 
"Zira biliyorsunuz ki, Muhammed birşey söyledigi zaman yalan söylemez. Ger
çekten başıma azap geleceginden korktum'.27 

Bu konuda bir başka örnek olarak şu olay açıklayıcı olabilir. Hac mevsimi 
geldiginde Velid b. Mugire, Kureyşli bir kaç kişiyle bir araya gelip toplantı 
yapmıştır. Velid, etrafındakilere, Arap ziyaretçilerin gelecegini, Muhammed'in 
durumunu da duymuş olduklanm, dolayısıyla onun hakkında tek bir görüşte 
karar kılmalan gerelctigini, yabancılara farklı şeyler söylememelerini, birbir
lerini yalanlayacalc ifadeler kullamnamalarını, bir.birlerinin sözlerini reddet
memelerini teklif etmiştir. Onlar, kendilerinin onun görüşlerine uyacaklarını 
söylemişler, o da onların söyleyeceklerini duymak istedigini söylemiştir. 

Onlar, Hz. Muhammed'in, "kahin" oldugunu söylemeyi teklif edince, Velid 
"O .kahin degildir. Çünkü ben kahinieri gördüm. Onun söyledigi sözler kahin
lerinkine benzememektedir." diye itiraz etmiştir. 

Onlar, "deli" oldugunu söylemeyi teklif edince, Velid, "O deli degildir. Biz 
deliligi görüp biliriz. Deliler gibi bogıılup sıkıntı çekıniyor, vesvese görmüyor." 
diye itiraz etmiştir. 

Onlar, "şıiir" oldugunu söylemeyi teklif edince, Velid, "O şair degildir. Biz 
şiirin her çeşidini biliriz. Onun söyledilderi şiir de degildir." diye itiraz etmiştir. 

Onlar, "s1lıirbaz" oldugunu söylemeyi teklif edince, Velid, bu fikre de "O 
sihirbaz da degildir. Sihirbazlan ve sihirlerini gördük. O, onlar gibi dügüınlere 
de üilemiyor." diye karşı çıkmıştır. 

Onlar, kendisine, o halde onun için ne diyeceklerini sorduklarında, Velid, 
Allah'a yemin ederek, onun sözünde bir tatlılık oldugunu, kökünün hurma 
. ağacı gibi, dalının da meyveli oldugunu, Onun hakkında bu söylenecekler
den herhangi birini söylerlerse, sözlerinin batıl ve asılsız oldugununhemen 
anlaşılacağım ifade ettikten sonra, her halde onun hakkında söylenecek en 
uygun şeyin, onun "sihirbaz" oldugunu söylemek olacağım belirtmiştir. Pey
gamberin, sihirbaz oldugunu, kişiyi dininden ayırdığım, kişi ile babasım, kişi 
ile eşini, kişi ile kardeşini, ·kişi ile aşiretini birbirinden kopardıgun söyleme
lerini önermiş ve tavsiye etmiştir. Bu söz üzerinde karar kılarak meclisten 
ayrılıp gitıııişler, hac mevsimi geldiginde hacca gelen kimselerin yaruna gidip, · 

27 İbn İshak. age., 268 
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her kimin yanına vanrlarsa, mutlaka onu Peygamberden sakındırmaya çalış
mışlardır. 28 Velid b. Muğire hakkında, bu fikirlerinden dolayı kınama ve azab 
bildiren ayetler indirilmiştir.29 

Nadr b. Haris de bu noktada, Hz. Peygamber için ileri siirülen sihirbaz, 
kıllıin, şciir, deli gibi nitelernelerin doğru olmadığını, aralarında birbirini tut
mayan ve peygamber'in durumuyla da örtüşmeyen iddialarda bullJnduklarını 
ifade ediyordu.30 

Mekkeli müşriklerden başka Ehl-i llltab da Hz. Peygamber'in peygamber
liği aleyhinde bir takım gerekçe ve ilkeler ortaya koymuşlardır. Onlar, Pey
gamber olan kişinin özelliklerini biliyorladı. Kendilerine bu konuda akıl soran· 
müşriklere de akıl vermişlerdi. Aşağıdaki örnek hem müşriklerin hem de ehl-i 
kitabın daha sonradan ortaya koyacakları tavırlarını göstermesi açısından 
önemlidir. 

Müşrikler, toplandıkları her seferde, kendilerine göre en büyük problem
leri olan konu hakkında mutlaka konuşurlardı ve bu kez Yesrib'deki Yahüdi 
alimlerine danışmak üzere adam göndermeye karar verdiler. Gönderecekleri 
iki elçiye, "Onlara Muhanımed'i sorun, vasıflarını söyleyin, onu tarif edin ve 
söylediklerini iletin. Çünkü onlar, ilk kutsal kitaba inanıyorlar ve mutlaka 
Peygamberler hakkında bilgileri vardır. Oysa bizim bu konuda hiçbir bilgimiz 
yok" dediler. 

Yahüdi alimleri, onlara şu cevabı gönderdi: "Ona bizim söyleyeceğimiz şu 
üç soruyu sorun. Eğer bu sorulara cevap verebilirse o, Allah'ın peygamberi
dir, fakat eğer cevap veremezse yalancı ve sahtekı:irdır. Ona, eski günlerde 
ülkesini terk eden genç adamları, onlara ne olduğunu ve ilginç hikayelerini 
sorun. Yeryüzünün ötesine, doğusuna ve batısına ulaşan uzak yolların yolcu
sundan haber vermesini isteyin. Bir de Ruh'u, onun ne olduğunu sorun. Eğer 
size, bunları söyleyebilire, ona uyun, Çünkü o, bir peygamberdir." 

Elçiler Me.kke'ye bu haberle döndüğünde, Kureyş liderleri Peygamber'e ha~ 
ber gönderdi ve bu üç soruyu sordu. Peygamber, "Yarın size bunların cevabını 
vereceğim." dedi, Ertesi gün Kureyşliler cevap için geldiğinde onları geri gön
derdi. O günden itibaren onbeş gün boyunca hiç bir vahiy gelmedi. 

28 Bkz. İbn İshak. age .. 196; Beliizüıi, age .. c. I. s. 150-151 
29 "Beni, yarattığıın kiştyle baş başa bırak. Ona bol mal ve gözü önünde duran oğullar verdim. 

Kendisine alabildiğine iınkiinlar sağladını. Sonra da o hırsla daha da artırmaını umar. Ha
yır, umduğu gibi olmayacak. Çünkü o, bizim ayetleıimize karşı inatçıdır. Ben onu dimdik -bir 
yokuşa sardıracağıın. Çünkü o, düşündü taşındı, ölçtü bi çtı. Kahrolası İlasıl da· ölçtü bi çtı! 
Yine kahrolası, nasıl ölçtü biçtil Sonra (Kur'an hakkında) deıin deıin düşündü. Sonra yüzünü 
ekştttt, kaşlanru çattı. Sonra arkasını döndü ve büyüklük tasiayıp şöyle dedi: 'Bu, ancak nak
ledilegelen bir sthtrdtr.' 'Bu, alıcak insan sözüdür.' Ben onu 'Sekar'a (cehenneme) sokacağım. • 
(Müddesstr. 74/11-26) 

30 Bkz. İbn İshak, age., 256 
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Mekkeliler onunla alay ettiler, o ise bu sözler için ve bekledigi yardımı al
madıgx için çok üzülüyordu. En sonunda Cebrail, onu teselli eden ve üç soru- . 
ya da cevap veren vahyi getirdi. Bu uzun bekleyişin sebebi şu ayetlerle açık
lanıyordu. "Hiı;bir şey halelanda salan 'yann şunu yapacağım' deme! Anca/c, 

'Allah dilerse yapacağım' de. Unuttıığun zainan Rabbini an ve 'Umarım Rabbim 

beni, bundan daha doğru olana ulaştmr' de." (Kehf, 18/ 23-24). 

Vahyin bu gecikişi, her ne kadar Peygamber ve mü'minleri üzmüşse de ger
çekte onlara gecikmeden sonuç çıkarmayı reddettilerse de, kafalarında şüphe 
olan bir çok Kureyşli için bu, vahyin Peygamber (s.av.) tarafindan uydurul
madıgxna, biliikis Allah'tan geldigine delil idi. Eger Muhammed (s.a.v.) daha 
önceki vahiyleri uydurdu ise, bu kadar alay edilme ve üzüntüye ragmen bu 
kez Vahyi geeiktirmesi anlamsız degil miydi? 

Kureyşliler, eski günlerde ülkel!'!rini terkeden gençlerin (AsJ::ıab-ı Kehf) 
hikayesini sorduklarında -bu hi.kiiyeyi o zamana kadar Mekke'de hiç kimse 
duymamıştı- bu hikayenin o zamanın durumuyla ilgili oldugunu inananların 
yüceligini ve inanınayanların kötülügünü anlattıgını bilmiyorlardı. Yahüdile
rin o zanıana·dek bildiklerinden başka Kur'an-ı Kerim'deki kıssa hiçbir insa

mn görmedigi ayrıntılardan da bahsediyordu.31 

Yahüdilerin müşriklerden Hz. Peygambere sormasını istedikleri ikinci so
ruya gelince, bu büyük yolcu Zülkarneyn'dir. Vahiy onun doguya ve batıya 
yaptıgı yolculugu anl~tır ve sorulandan fazlasına cevap vererek bir Üçüncü 
yolculuktan bahseder. Zülkarneyn ilti dagxn arasındayasayan bir topluluga 
rastlar ve o topluluk Zülkarneyn'e kendilerini Ye'cüc ve Me'cüc'den ve cinler
den koruyacak bir duvar yapması için yalvanrlar. Allah da ona, cinleri ve kötü 
ruhları bir yere toplama gücü verir. O belirli günde. Peygamber' e (s.a.v.) göre, 
bu kötü ruhlar yeryüzünde büyük karışıklıklara sebep olacaklardır. Onların 
ortaya çıkışı Kıyamet saatinden önce olacaktır ve vaktin yakınlaştıgını göste
ren işaretlerden biri olacaktır. 

Ruh hakkındaki üçüncü soruya cevap olaralc, insanın akli kapasitesinin 
ruhu kavramaya yetıneyecegi iletilmiştir: "Sana ruh hakkında soru soruyor
lar. De ki: 'Ruh, Rabbimin bileceği bir şeydir. Size pele az ilim verilmiştir.' (İsra, 

17 /85)32 

Müşrikler, yahüdi alinılerirıin daha öncelti tavsiyelerine uymamışlar, inkiir
larına devam etınişlerdir. 

31 Bkz. Kehf. 18/9-26 
32 İbn İshak, age .. 257;'Martin Llngs, Hz. Muhammed'in Hayatı. (çev. Nazlfe Şişınan), s. 85-87, 

İstanbul, 2006 
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B- Ehl-i Kitab'ın (Yahudi ve_Fİıistiyanların) 
İleri Sürdükl~ri Gerekçe ve İlkeler 
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Hz. Muhammed kendisine verilen vahyi ilan ettiğinde Kitab ehlinden çoğu 
da onu yalanlanuş ve ir.kar etmiştir. Ancak Kur'an-ı Kerim, Allah'ın kelamı 
olduğuna öncekilerin kitabiarını delil ohirak göstermektedir. "Şüphesiz bu 

(Kur'an'm indiıileceği) öncelcilerin ldtablannda (zübüri'l-evvelin) da varqı. İsra

iloğullan bilginlerinin onu bilmesi, onlar (Melclce müşrilcleri) için bir de{il değil 

midir?' (Şu'ara, 26/196-197). 

, Ehl-i Kitab olan halıanılar ve papazlar, Hz. Peygamberin geleceğini ve ge
leceği zamanı Araplardan daha iyi biliyorlardı. Çünkü onun sıfatıyla ilgili bil
giler kitabiarında yazılıydı, ismi de belliydi. Peygamberleri zamanında, son 
peygambere tabi olacaklarına dair kendilerinden söz alınmıştı. Onlar peygam
berin gelmesiyle müşrik putpı;!restlere karşı Allah'ın kendilerini muzaffer kı
lacağına inanıyorlar.· Ahmed isminde İbrahinı (a.s.)'ın dininde bir peygamber 
gönderileceğini söylüyorlardı. Yine onlar. peygamberleri zamanında da kitab
Iarda onun sıfatı ile ilgili bilgileri okuyorlardı. 33 

Mekkeliler, ehl-i kitabın hoşlanmadığı bir şey yaptıklarında. "hak peygam
berin geliş zamanımn yaklaştığını, o geldiği zaman kendilerinin ona tabi ola
cağım ve onunla birlikte ad ve İrem'in öldürüldüğü gibi Mekkelileri öldüre
ceklerini söylerlerdi. Ancak peygamberlik Hz. Muhammed'e verilince sözlerini 
unuttular ve inkar ettiler.34 

Yahüdiler, peygamberin (s.a.v.) sorulara verdiği cevaplan ilgiyle karşıla
dılar ve beklentilerinin aksine Peygamberin tüm sorularına cevc,ı.p vermesine 
rağmen onu kabul etmediler. 

Onlardan bir kısmı Medine'de bazılanmn sormalarını iste~emelerine rağ
men ruh hakkında sormuşlar. Hz. Peygamber kendilerine ruh haklanda az bir 
ilim verildiğini bildiren ayeti okumuştur. Yahüdi bilginleri, "ilimden az veril-. 
miştir" ibares!Jıin. yahüdileri mi yoksa araplan mı kasdettiğini sormuşlardır. 
Peygamber, "Her ikisini de" cevabım verince, kendilerinin her konuda bilgiye 
sahip olduklarını söyleyerek karşı çıktılar. Çünkü onlar, Kur'an'ın da tasdik 
ettiği gibi herşeyi ayrı ayrı açıklayan35 bir kitab olan Tevrat'ı okuyorlardı. Pey
gamber onlara, bildiklerinin, Allah'ın ilmi yanında çok az olduğunu, fakat yine 
de eğer uygulariarsa bildrklerinin onlara yeteceğini söyledi. Bu olaydan sonra 
Allah'ın ilmiyle ilgili ayet nazil oldu: "'Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz 

de mürelcicep olsa, arlc~·mdan yedi deniz daha ona Jcatılsa, Allah'ın sözleri 

33 Bkz. İbn İshak, a.ge., 60, 1 ı 9 
34 İbn İshak, age., 62 
35 "Sonra iyilik yapanlara nimeti tamamlamak, her şeyi açıklamak, hidayet ve rabmete erdir

mek için Müsa'ya Kltab'ı rrevrat'ı) verdik ki, Rablerinin huzuruna varacaklarma iman etsinler.· 
(En'am, 6/154) 
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ı (yazmakla) yine de tülcenmez. Şüphesiz Allah mutlak güt; sahibidir, hüküm ve 

1 hilcmet sahibidir." (Lokman, 31/27)36 

l Yahüdi ve Hristiyanlar, birbirlerinin dinleri konusunda çekişme içinde bu
l..ıunuyorlardı. Her iki grup da diğerinin herhangi bir temel üzerinde olmadığını 
1 sÖyleyip diğerini Cehennemlik olarak nitelendiriyordu.37 

ı Onlar, peygamberin kendilerinden çıkacağını düşündükleri ve bekledikleri 
için Hz. Peygamberin peygamberliğini kabul etmedikleri gibi aleyhinde tutum 
sergilemişlerdir. Allah, onların dinine girmedikçe, onların dinine uymadıkça 
her iki grubun da kendisinden razı olmayacaklarını . Peygambere bildirmiş-

"Yoksa siz, 'İbrahim de, İsmail de, İshak da, Yalrub ile Yakuboğulları da 
yahüdi, ya da hıristiyan idiler' mi diyorsunuz? Ve ki: 'Sizler mi daha iyi bilirsi

niz, yoksaAllah mı?' Allah tarafından Icendisine ulaşan bir gerçeği gizleyen kim- . 
seden daha zalim kimdir? Allah, yaptılclarınızdan habersiz değildir. Onlar gelip 

f!eçmiş bir ümmettir. Onların lcazandılcları lcendileıjnin, sizin kazandılclarınız 

sizindir. Siz onların yaptılclarından sorumlu tutulacak değilsiniz."39 Ayetlerinde 
işaret edildiği gibi sonraki insanların kendi dinlerine girmelerini ve girmedikçe 
onlardan hoşlanmayacaklan bir tavır sergilemek bir tarafa kendilerinden çok 
çok önce yaşamış insanların da Yahüdi veya hristiyan olup olmadığı konu
sunda tartışimşlandır. Hz. İbrahinİ'in Yahüdi ve hristiyan olmadığı, "hanifbir 
Müslüman" olduğu, çünkü bu konuda Yahüdilik ve hristiyanlık çerçevesinde 
tartışanlardan çok önce yaŞadığı, bu durumu akledemeyecek durumda olduk
larına dikkatleri çekilmiştir.40 

"(Bir de) yahüdiler ve hıristiyanlar, 'Biz Allah'ın oğulları ve sevgili lcullarıyız' 

dediler. De ki: 'Öyleyse (Allah) size neden günahlarınız sebebiyle azap ediyor? 

Hayır, siz de O'nun yarattılclarından bir beşersiniz.' (Allah) dilediğini bağışlar, 

dilediğine azap eder. Göklerin, yerin ve bunların arasmda bulunanların da hü

kümranlığı Allah'mdır. Dönüş de aneale O'nadır. Ey ldtôb ehli! Peygamberlerin 

drası kesildiği bir sıradi "Bize ne müjdeleyici bir peygamber geldi, ne de bir 

uyarıcı" demeyesiniz diye, işte size (haldlcatı) açıldayan elçimiz (Muhammed) 

geldL (Evet,) size bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmiştir. Allah, her şeye halelay la 

gücü yetendir."41 Ayetlerinde onların durumu Allah katında ayrıcalık isteyen 
kimseler olarak ve aslında uyarıcı gelmemesini bahane etmemeleri için Pey
gamber gönderildiğini, sonra da ona inanmaktan sorumlu olduklarını göster
mektedir. 

36 Bkz. İbn İshak, iıge., 259-260 
37 Bakara,2/111-113 
38 Bakara, 2/120, 135: Ali İmriln, 3/73 
39 Bakara, 2/140-141 
40 Alı imran, 3/67 
41 Matde, 5/18-19 
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Kur'an'da Yahüdilerin, Üzeyr'in, HıristiyanlaiJll, İsa'mn Allah'ın oğlu ol
duğunu iddia etmekte olduklaruu ve halıarnlan ve papazlan ve Meıyem oğlu 
İsa'yı rab olarak telakki ettiklerini bildirmektedir.42 Bunlar, tevhidi esas alan 
bir peygamberin peygamberliğini kabul etmek bir tarafa aleyhinde gerekçeler 
üretmekte ve çalışmalar yapmaktaydılar. 

Hz. Peygambere Ehli kitabın, kendisini ve peygamber olduğunu, oğullaruu 
tamr gibi tamdıklan halde yine de onun peygamberliğini kabul etmeyecekleri 
de bildirilmiştir.43 Çünkü onların Hz. Peygamberin peygamberliği aleyhinde 
gerekçe, ilke ve tavır ko:Ymalanmn temelinde peygamberin, kendi topluluJ4a
.rından oiacağı beklentisinin boşa çıkması yatıyordu. 

C- Münafıkların ileri Sürdükleri Gerekçe ve İlkeler 

Müna:fıklar ve kalplerinde hastalık olanlar, "Allah ve Resülü bize, aneale 

aldatmale için vaadde buiunmuşlar''44 diyerek Hz. Peygamberin boş vaadlerde 
bulunan biri olduğunu ileri sürmekle peygamberliği aleyhinde görüş bildir
mişlerdir. 

Müna:fıklar, Allah'ın indirdiğini beğeiliİleyen kimselere, "Bazı işlerde size 
itaat edeceğiz" demekteydiler. Allah, onların gizlice konuşmalamu bildiğini 
peygamberine bildirmiştir. 45 

Müna:fıklar, Hz. Peygambere, peygamberliğini kabul ettiklerini söyledikleri 
halde gerçekte onun peygamberliğini kabul etmiyorlardı. "(Ey Muhammed!) 

Müna.ftlclar sana geldilclerinde, 'Senin, elbette Allah'ın peygamberi olduğuna 

şahitZile ederiz' derler. Allah senin, elbette leendisinin peygamberi olduğunu bi

liyor. (Falcat) Allah, o müna.ftlcların hiç şüphesiz yalancılar olduJelarına elbette 

şahitlilc eder. Yeminlerini lcallcan yaptılar da insanları Allah'ın yolundan çevir

diler. Gerçekten onların yaptıJeları şey ne kötüdür! Bu, onların önce iman edip 

sonra inlcôr etmeleri, bu yüzden de kalplerine mühür vurulması sebebiyledir. 

Artıle onlar anliımazlar. "46 

Müna:fıklar dünya menfaatini öne çıkararak güya inandıklanm söylüyor
lar, ancak menfaat· beklentileri bittiğinde ve gizli olduğunu düşündükleri, 
fırsat bulduklan ortamlarda, Hz. Peygamber'in başta peygamberliği olmak 
üzere, şahsı, yakınlan ve Müslümanlar aleyhinde bulunmak üzere bir taktın 
gerekçeler, ilkeler ve stratejiler geliştiriyorlardı .. 

42. Bakara,2/116;Tevbe, 9/30-31 
43 Bakara. 2/146; En'fu:ıı, 6/20 
44 Ahzii.b, 33/12 
45 Muhaınined, 4 7/26 
46 Münafi:kün, 63/1-3 
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SONUÇ 

Hz. Muhammed, vahiyle şereflendirildikten bir süre sonra bu vahyi insan
lara bildirip -önce yakın akrabalanndan~ sonra sırasıyla kendi kavıninden, 
diğer topluluklardan ve milletlerden olmak üzere- onlardan, Bir olan Allah'a 
inanmalarını ve ona tapınmalarını, onun dışında herhangi bir şeyi ya da şeyle
ri ilah edinmemelerini. daha önceden edindikleri ilahiara tapınınayı bırakma
larını, kendisinden önce gönderilen peygamberlerin peygamberliklerine, me
leklere, daha önce gönderilen peygamberlere verilen kitablara, ahiret gününe 
inanmalarını, kendisinin peygamberliğini kabul etmelerini, bunun Allah'ın 
emri olduğunu kabul etmelerini içeren dini, tebliğ etmeye başladığında, kabul 
edenlerin yanında pek çok insan bu çağnyı kendileri açısından bazı gerekçe
lerle reddetti. Hatta bir kısmı, bu çağnnın aleyhinde bir takım ilkeler geliştire
rek Hz. Peygamberin peygamberliği aleyhinde birtakım ilkeler ortaya attı: 

Hz: Peygamberin peygamberliği aleyhinde gerekçeler ve iJlı::eler ortaya atan
lar, başta bazı yakınlan olmak üzere, Mekke ve çevresinde yaşayan putperest 
müşrilder, müna:fıklar, Yahüdi ve Hıristiyanlar, Mecusiler vb. birtakım inanç 
mensublandır. Hz. Peygamberin peygamberliği aleyhinde ileri sürülen gerek
çeler ve ilkeler arasında, onun deli, şair, kahin, büyülenmiş, cahil, gafil oldu
ğu. hatta onun yeryüzünde gezip dolaşan kendileri gibi bir insan olduğu. oysa 
.Allah'ın bir meleği elçi olarak göndermesi gerektiği, şeklinde müşrikler tara
fından, yine kendi aralanndan çıkmaması sebebiyle de bir uyancı peygambe
rin geleceğine dair kendi inandıklan kutsal kitablannda haber bulunduğunu 
bilmelerine ve inarımalanna rağmen Yahüdi ve hıristiyanlar tarafından ileri 
sürülen nedenlerle peygamber olamayacağı şeklinde pek çok gerekçe ve ilke 
ortaya atılmıştır. 

ilisaletinin başlangıcından vefatma kadar olan sürede Hz. Peygamberin 
peygamberliği aleyhinde ileri sürülen gerekçe ve ilkeler, özellikleri açısından 
mantıki anlamda alı::ıl ölçüleri bağlanıında değerlendirdiğinde, bunlann aklın 
genel ölçüleri çerçevesindeki makuliyet içensinde bulunmalanndan daha çok 
peygamberliği reddetme amacı, çabası ve düşüncesiyle ortaya konulan özel, 
kişisel, hissi, sun'i ve insiyalti gerekçeler ve ilkeler olduklan görülmektedir. 

Müşrikler, Hz. Peygamber için ileri sürdükleri "kiliiıılik, delilik, ş:lirlik. bü
yücülük" vb. niteliklerin onda buhinmadığını, yine onun sözleriniri normal bir 
insan tarafından söylenebilecek sözler olmadığını bildikleri halde, hatta onun 
peygamber olduğunu bildilderi halde yine de inanmanıışlar. üstelik aleyhde 
birtakım çabalar sarfetınişlerdir. Onlar, kendi içlerinde çelişki içerisinde bu
lunduklarını ve birbirleriyle de uyuşmadıklarını; farklı farklı nitelemelerde ve · 
suçlamalarda bulunduklarını, bunun hem makul olmadığını, üstelik insanlan 
tatmin eden gerekçeler olmadığı için geçersiz kabul edileceklerini düşünüp tek 
bir noktada suçlama~a bulunmak için uğraşnıışlardı. Kendilerinin bilgi sahibi" 
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olmadıklaiını düşündükleri için Yahudilerden bilgi ve yardım aldıklan halde 
aldıklan bu bilgiler do~rultusundan da Hz. Peygamberin cevaplan karşısında 
onu do~amayı reddedip inkar ediyorlardı. 

Ehl-i Kitab, kitabiarından peygamberin vasrtlarını okuyup ö~endikleri ve 
kesinlikle peygamber oldu~unu bildikleri halde menfaatlerine ters geldi~ini 
düşündükleri için inkar ediyorlardı. 

Münafıklar, kendilerinin inanınadıklan, do~ söylemedikleri ve yalancı
lıklannın, gizli oldu~unu düşünerek çevirdikleri işlerin, Peygambere bildirildi
~. onun da bunu kendilerine bildirdi~ gördükleri halde yine de inanmı
yorlar, aleyhdarlı~a devam ediyorlardı. 

Peygamberlik aleyhinde gerekçe ve ilke ortaya atarılar, Peygamberlik diye 
bir şeyin olmasının inıkansızlı~. Allah'ın peygamber göndermesine gerek ol
madı~. aklın insanlara yeterli olabilece~i çerçevesinde bir genel itiraz ve red 
yerine, Hz. Peygamberin peygamberli~inin imkansızlı~ ortaya koymaya ça
balıyorlardı. Bunun için de yine genel çerçevede sayılabilecek karşı çıkışlar · 
yerine özel bir takım gerekçeler ortaya koyuyorlardı. Onlar, adeta peygam
berli~in şartlarını kendileri belirlemey~ ve Hz. Peygamberin durumunu buna 
uygun olmadı~ düşünüp reddediyorlardı. Peygamberli~i. kendileri başta ol
mak üzere neredeyse başka herkes için uygun görüyor, ancak Hz. Peygambere 
yakıştıramıyorlardı. Onların gerekçeleri özeldL "Hz. Muhammed, peygamber 
de~ildir:' şeklinde bir iddiadan öte; "Hz. Muhanımed, peygamber olamaz, ol
mamalıdır ve olamayacaktır" şeklinde bir iddiayı ortaya atıyor ve insanlara 
kabul ettirmeye çalışıyorlardı. K.ahinlik, büyücülük, şılirlik, delilik, şeytanın 
sözüne aracılık gibi iftiralarla, insan sözü ile peygamberlik arasında olumsuz 
ve do~ru orantılı olmayan bir ilişki oldu~unu biliyorlar, ancak bu niteliklerden 
birinin Hz. Peygamberde bulunmadı~ bile bile ikinci adımda onun bu nite-· 
liklerden birine sahip oldu~unu, öyleyse onun peygamber olamayaca~ını ileri 
sürüyorlardı. Attıklan ikinci adınıın yanlış, tutarsız, saçma oldu~unun biliıi
cinde olduklan halde saçma bir düşünceyle, saçma bir önerme kurup saçma 
bir sonuca gidiyQrlardı. E~er peygamberin sözleri insan sözü ise, kendilerin 
de öyle bir söz söylemeleri istendi~de bundan aciz olduklarını, kendilerinin 
buna benzer bir söz söyleyemeyeceklerini biliyor, ancak yine de birtakım ge
rekçe ve ilkeler ortaya. atınaktan geri durmuyorlardı. 

Bu gerekçe ve ilkeler, Hz. Peygamberin vefatından günümüze kadar onun 
peygamberliği aleyhinde ileri sürülen gerekçe ve ilkeler için aleyhtarlar tara
fından sürekli olarak tekrar edilmiş, İslfun'a, peygamberine ve inananiarına 
karşı gündem oluşturma ve strateji geliştirmede kullanılmışlardir. 


