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HZ. PEYGAMBER'İ ANLAMADA TARİHSEL MUHAMMED İLE
MENKABEvi MUHAMMED'İ BİRBİRİNDEN AYlRMANIN ÖNEMİ
Sönmez KUTLU'

Muhterem Hazirun!
Konuşmama başlamadan

önce hepinizi

saygıyla selamlıyorum.

Dünya tarihini derinden etkileyen şahsiyetlerden birisi olan Hz. Muhammed
Müslüman ve Müslüman olmayan pek çok araştırınacı tarafından
sayısız eser yazılmış: popüler veya akademik düzeyde onlarca, bellci yüzlerce
bilimsel toplantı düzenlenmiştir. Daha nice ilmi toplantıların konusu olmaya devam edecektir. Bütün bunlara rağmen, tarihsel bir şahsiyet olarale Hz.
Muhammed'i ortaya koyabiimiş değiliz. Bir şahsiyet haldeında herkes konuşun
ca, yüzlerce araştırrİıaya konu olunca, o şahıs tanınmaz hale gelmektedir. Bir
de önyargılı ve taraflı çalışmaların nesnesi haline gelince. insanların zihinleri
daha da karışmalrta ve farklı tasavvurlar oluşmalctadır. Ben bu tebliğimde, İs
lam Peygamberi Hz. Muhammed'i dogru anlamanın önünde büyük bir engel
oluşturan Menicabevi Muhammed tasavvuru üzerinde dunnale istiyorum.
hakkında,

İslam dünyasında geçmişte ve günümüzde Hz. Muhammed ile ilgili tasavvurlar birbirinden farklıdır. Bu tasavvurları mezheplere göre genel ~atlarıyla.
Şii ve Sünni Hz. Muhammed veya peygamber tasavvurları olarak ya da İslami
literatürde, yani siyer-meğazi, fikıh, hadis, kelam ve tasavvuf edebiyatındaki
Muhammed tasavvurları olarak sınıflandırmak mümkündür.
Şii peygamber tasavvurunda Muhammed, peygamberlik misyonundan
çok Hz. Ali'yi imamete tayin etmek gibi bir görev üstlenmiştir. Bu sebeple
Şii literatürde, bu konuda yazılanlar, Hz. Muhammed'in biyografisi haldeın
da yazılanlardan daha fazla bir yekun tutar. Sünni literatürde, onun beşeri
ve peygamberlik misyonu öne çıkarılmakla birlikte, her bir ihtisas alanı Hz.
Muhammed'in farklı yörılerini öne çıkarmalctadır. Siyer ve Megazi lcitapların
da, efsanevi bir kahraman olarak, peygamberlik döneminin hemen hemen tamamını, savaş meydarılarında savaşmalda geçiren: fikıh kitaplannda bütün
gün bir müfti, bir kadı ya da müctehid olarak teşrii faaliyetlerde bulunan: hadis kitaplannda söz. fiil ve takıirleıinden oluşan sünnet koyucu: Icelanı lcitaplarında diğer Peygamberlere nazire olarale pek çok mucize gösteren: tasavvuf
edebiyatında "kainat yaratılmadan önce Allah'ın nurundan yaratılmış" insan
üstü bir şahsiyete dönüşen birisi olarak talcdim edilmektedir. Yukarıda sa-
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yılan

gelenekiere ait klasik eserlerin pek çoğunda bu yaklaşımın izlerini görmek mümkündür. Ancak insan üstü özelliklere sahip bir varlığa dönüşmesi
veya menkabevi bir şahsiyete büründürülmesi ile ilgili malzerneye tasavvufi
edebiyatta daha fazla rastlanır.

Tasavvuf edebiyatında, Hz. Muhammed'i insan üstü varlığa dönüştürme
onun yaratılışı ile ilgili iddialarla başlar. Buna göre o, dünya yaratıl
madan binlerce yıl önce Allah'ın nurundan 1 ya da cennet toprağından yaratıl
ınıştır ve onun gölgesi yoktur. Böylece o, diğer insanlardan farklı bir konuma
yükseltilmektedir. XIV. asrın başlarında ölen Şeyh Safiyüddin'in yorunılarına
~u anlayışın nasıl yansırlığına dair bir örnek vermek istiyorum.
çabası,

Şeyh Safiyüddin, Hz. Peygamber'in ''Bana sizin dünyarıızdan kadın, gü. zel koku ve gözümün n uru namaz sevdirildi" 2 hadisinden hareketle Hz.
Muhammed'le diğer insanların tabiatının farklılığını ileri sürer ve şöyle izah
eder: "Dünyayı anlara (diğer insanlara) anunçün izafet itdi ki, Hazret-i Risaletün -'Aleyhisselfun- toprağı Cennetden idi. Anunçün gölgesi yokdı ve anlarun
ld " dünyakum" dimeg ile hıtab itmiş idi, topragı qünyadan idi. Pes, dünyayı
anlara bu cihetden ötürü izafet itdi. "3 Şeyh Safiyüddin, aynı mantıkla, Hz.
Peygamber'in bedenine taş bağlamasını açlıktan değil de mübarek, nurani
cisminin bu dünyadan gidip kayıp olmamasına bağlamaktadır: " ... mübarek
bedenine taşı açlıgından ötürü baglamazmış, belld şundan ötürü baglardı,
cism-i mübareki dahi sıfat ile hemrenk idi, mübarek süretle sıfatı bir oldugına
delil budur ki: Gölgesi yog idi. Pes vakti, mübarek kalbine Hakk Ta'ala'nun
hevası ve arzusı gelürdi, gönülü pervaz iderdi, yakin olurdu ki, cism-i mübareki dahi pervaz ideydi ve urüc ideydi. Ol sebepden bir sakfl nesne ld, dünyevi
ola, anı mübarek bedenine baglardı ki ol taşdı, taki mubarek süretle, halk
.ortasından grub olu b gitmeyeydi." 4
Hayatını

Hz. Muhammed'i anlamaya adamış çağdaş araştırmacılardan
Muhammed Hamidullah ise, "Bana sizin dünyarıızdan kadın, güzel koku ve
Tasavvuf çevrelerinde, Hz. Muhammed'in bizzat Allah'ın nurundan yaraWdığı şeklinde bir nazariye geliştirilmiştir. Buna göre, Allah, Muhammed'! kendi nurundan yarattı. Daha sonra onun
nurundan Adem'l yarattı. Hallac-ı Mansur bu nazariyeyi şöyle açıklamaktadır.: "Nübüwet nuru.
yalnız onun nurundan çıkmıştır. Nurların aydınlığı bile onun nurundandır .... vücudu yokluktan. adı kalemden önce. Zira bütün ümmetierden ewelldl. O ölmez, o hep yaşar. Olduğu gibi
durur hep. Darliselerden de önceydi. O, "şeylerden de. Ka!natlardan da önce meşhurdu o. O
hep var olacaktır. Renklerden önce anılıyordu, cevherlerden önce dlllerdeydl. "Önce" den önceydi. O. "sonra"dan da sonra kalacaktır.· (Ömer Rıza Doğru!. İslamiyetın Geliştirdiği Tasavvuf.
Ahmed Halis Kltabevi, İstanbul 1984. 85-86.) Hz. Muhammed'in Allah'ın nurundan yaraWdığı
konusundaki suillerin görüşleri, konuyla ilgili rivayetler ve değerlendirmeleri için bkz.: Ahmet
Yıldınm, "Hadislerde YaraWış Problemi", N.Kutlu Doğum Sempozyumıı (Tebliğler}, 19-20 Nisan
2001, İsparta 2002, 199-207.
.
2 Ebü Abdirrahman Ahmed b. Şuayb b. All en-Nesei. Sünen, çagn yay .. istanbul 1981. VII/ 61 ·
(Nisa, 1); Ahmed b. Hanbel, MCısned. Çagn yay .. istanbul1981. III/ 128, 285.
3 .G/ TY/ M/36b
4 Şebüsteri. Gül,şen-i Rii.z. Yay. Haz.: Sadık Yalsızuçanlar. Tlmaş Yayınlan, İstanbul 1999. 103104.
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gözümün n uru namaz sevdirildi" rivayetini. yukandaki anlayışa tamamen ters
ve bütunüyle beşeri düzlemde anlamıştır. Her iki algılama biçimini mukayese
edebilmemiz için onun yorumunu da aynen aktanyorum:
Bu hadis, İslam Peygamberinin şahsiyetinin karakteristiğidir. Hadis, bir taraftan
ruh ve vücudu içine alıyor ve insanın sahip olduğu meziyetleri ahenkleştiriyor;
diğer taraftan Hz. Muhammed'in ümmetinden herhangi bir kimse için fıili misal
vermek endişesinde olduğunu ispat ediyor. öyle görünüyor ki o, bir peygamberin,
bütün ümmetine insanüstü vazifeler yüklernemesi gerektiği kanaatindeydi ... Diğer
bir tabirle o, vasat bir insan için- ister ictimru, ister manevi sahada- zaruri.olan
en az killfeti şart koşmuş, fert istediği ve yapabileceği takdirde, bu asgariyi aşma
gayretinde onu serbest bırakmıştır.... Şayet Hz. Muhammed, dünyada hoşa giden
her şeyi hakir görerek bir melek gibi yaşasaydı, bu emir ölü bir yazı olmaletan ileri
gidemezdi. 5
Şahısiann hayatım

ve kişiliğini ortaya koyınada kullamlan "tarihsel kişi
likle menkabevi kişiliği birbirinden ayınna" ilkesi, bilim çevrelerinde ilk defa
Fuat Köprülü tarafindan, peygamber olmayan saygın bir sufinin tarihsel şah
siyetini ortaya koyınalc için kullanılmıştı • Köprülü, bunu kerametlerle oluşan menkabevi kişiliği ile tarihsel kişiliği birbirine kanşımş olan Ahmet Yesevi
üzerinde denediği için, büyük sorunlarla karşılaşmadı. Falcat bunun mucize/
mucizeler sahibi bir Peygamber için denenınesi diğer şahsiyetler kadar kolay değildir. Çünkü incelenen kişi, peygamberlik misyonu üstlenmiş ve inamlması gereken esaslar arasında yer alan peygamberlik müessesesini temsil
etmektedir. Kur'an ve tarihsel belgeler ışığında yapılan bazı çalışmalar hariç
tutulursa, Hz. Muhammed'in tarihsel kişiliğini bu yöntemle inceleme teşebbü
sünde bulunan çalışmalar yok denecek kadar azdır.
6

Hz. Muhammed, dünya tarihine yön vermiş önemli şahsiyetlerle kıyas
en iyi bilinen bir şahsiyettir. Onun soyu-sopu, çocukluğu,
gençliği, evliliği, ailesi, çocuklan, peygamberliği, hayatı, ahlakı, İslam'a daveti, Mekke ve Medine dönemi, .antlaşmalan, beyatlan, savaşlan, tartışmalan,
üzüntüleri, sevinçleri ve hayatıyla ilgili diğer pek çok aynntı, tarihi kaynaklar
ve vesikalaİla bize kadar ulaşımştır. Dünyada başka hiçbir kimsenin hayatı
onun hayatı kadar iyi bilinmemektedir. Aneale onun yaşamıyla ilgili bu zengin tarihi dokümana, pek çok menkabevi aniatılar g~rçek olmayan olaylar
eklenmiştir. _Hz. Muhammed'i anlama konusundaki tarihsel doküman ve ona
yapılan ilave sorununu, Davenpoi:t gayet güzel ifade etmektedir: "Meşhur peygamberler ile fatihler arasında, hayatının tarihi, Hz. Muhammed'in tarihi gibi,
en ince aynntılanna kadar en doğru ve en vesilcalı şekilde kayıt ve zabıt olulandığında, hayatı

5
6

Muhammed Hamidullah, İsliim Peygamberi. Çev.: M. Said Mutlu- Salih Tug. İrfan yay .. İstanbul
1969, Il/9.
Peygamber olmayan bir şahslyettn hayatında oluşturuJan MenkabeVi unsurlar hakkında geniş
bilgi için bkz.: Fuat Köprillü, 'lürlc Edebiyatında İUc Mıttasauuıflar, 5. Basını, TDV yayınlan, Ankara 1984, 27-37.
·
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nan bir kimse gösterilemez. Gerçi Hz. Muhammed'in tarihini, Asyalı yazariann
mübalagalanndan ayırdıgımız zaman geride kalan olaylar, sadece gerçektir." 7

Hz. Muhammed'in anlaşılmasının önündeki asıl engel, onun hakkında
yalan isnatlar, mübalagalar, menkabevi ve efsanevi haberlerdir.
Bu sebeple onun yaşamını anlamaya çalışırken bu geniş rivayet malzemesine kanşan efsanevi veya menkabevi Hz. Muhammed tasavvuruna kaynaldık
eden rivayetler konusunda son derece dikkatli olmak gerelrmelüedir. Bu rivayet malzemesinden hareketle iki ayrı Hz. Muhammed tasavvuruyla karşı karşıyayız. Bunlardan birisi, beşer olan ve yaşamış Hz. Muhammed tasavvuru,
diğeri ise, yüceltilen, efsaneleştirilen, menkabevi bir şahsiyete büründürülen
Hz. Muhammed tasavvurudur. Bu iki tasavvurdan birincisine ben tarihsel
gerçekligi olan Hz. Muhammed, ikincisine menkabevi Muhammed adını veriyorum.
oluşturulan

·Hz. Muhammed'in hayatı ve kişiliğinin, bu kadar fazla doküman arasın
dan sağlam bilgi, belge, kaynak ve tanıklara dayalı olaralt analiz edilmesi
son derece önemlidir. Ancalt. bu malzemenin tenkit süzgecinden geçirilerek
güvenilirliğinin tespit edilmesi daha da öneınlidir. Beşer ve resul olaralt Hz.
Muhammed'i doğru anlamada, tarihsel bir belge olarıik Kur'ıln, birinci derecede bir kaynak özelligi taşımaktadır. Dolayısıyla tarihsel-beşeri bir kişilik
olarak Allah'ın elçisi olmuş Hz. Muhammed ile sonradan üretilen menkabevi,
mucizevi ve efsanevi Hz. Muhammed'i birbirinden ayırabilmenin temel ilkelerini, Allah'ın kitabından hareketle ortaya koyabiliriz. O, ilahi vahiyden ba@msız olarak anlaşılamaz. Bu konuda yüce kitaba ters düşen her çeşit bilgi,
belge ve tasavvur, geçersizdir. Dolayısıyla Hz. Muhammed'le ilgili ana çerçeveyi belirleyecek olan bu kitap olmalıdır. Çünkü o, Kur an'a ragmen veya onun
emri dışında hareket etmemiştir. O, ayetlerde "bizden biri, yani beşer olarak,
kendi toplumunun bir ferdi olarak, tarthin içinde konuşlanan ve menkabevi
yönü bulunmayan" birisi olarak sunulmaktadır. Bu açıdan Kur'an'da sunulan
tasavvur, menkabevi olmalüan öteye tamamen tarihsel bir tasavvurdur. İşin
en ilginç yanı, diger peygamberleri, kıssalarla menkabevi bir çerçevede, Hz.
Muhammed'i ise tarihsel çerçevede incelemesidir. Hz. Muhammed haltkinda
çizilen tarihsel çerçeve, genel hatlanyla şöyledir:
beşerdir. Kur'an, indirilmeye
ilk günden itibaren, Hz. Muhammed'in bizim gibi bir beşer olduğu
vurgulanmalcta ve beşer üstü özelliklere sahip olmadığına her fırsatta dikkat çekmekteydi.ıı Genelde Arap toplumunun, özelde Cahiliyye insanının ve

1. Hz. Muhammed, diger insanlar gibi bir

başladığı

7
8

Lord John Davenport. Hz. Mulıaıruned ve [{ur'an'ı Keriin, Çev.: M.S.S.P .. Ankara Üniversitesi
Basırnevı. Arar Yayınları: 1. Ankara 1967, ı.
Onun beşer olduğunu bildiren ayetlerden bir kaçı şöyledir: • (Ey Muhammed!) De ki: "Ben de,
ancak siztrı gıbı bir insanım. Bana. Tannz'ın tek bir Tanrı olduğu vahyolunuyor. Artık O'na
yöneltrı, O'ndan bağışlanma dileytrı: ortak koşanların vay haltrıe.· (41. Fussilet, 6: Krş.: 18.
Kehf. 10) • Ey İİıanalar! Andolsun. size Içinizden. sıkıntıya uğraınaruz kendistrıe ağır gelen,
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ehl-i kitabın bu konudaki tasavvuru önemli sorunlar içerdiğinden, Allah, bu
tasavvuru düzeltmeye yönelik vahiy pasajlan indirdi. Arap putperestliğindeki
peygamber tasavvuru ve bunun arka plam, Kur'an ayetlerinden hareketle hhami Güler ve Ömer Özsoy tarafından genel hatlanyla şöyle tespit edilmiştir:
"Cahiliyye putperestliğinin kahinlik (gelecekten haber verme), cinlerin gaybtan haber verdiği ve meieklerin Allah'ın lazlan olduğu gibi telakkiler, zihinleri
gerçek anlamda ilahi olanla olmayam, tabii olanla tabiatüstünü ayıramaya
cak derecede körleştirmişti. Bu zayıflatılmış Zihin yapısından dolayı Cahiliyye Araplan, kendi içlerinden, her yönüyle normal bir insamn Allah'tan vahiy
alınasım kavramakta Ve kabullenmekte güçlük çektiler. Onlara göre. bir insamn Allah'la ilişkiye giiebilmesi, onun günlük hayatında da olağan üstülüklerle donatılmış alınasını gerelctirmekteydi; oysa, öteden beri tanıyageldikle
ri Muhammed, vahiy alına iddiası dışında normal bir beşerdi. Kur'an'ın Hz.
Muhammed'in bir beşer olduğunu vurgulaması, bu zeminle ilişkili okunmalıdır."9 Hz. Peygamber'e inanan kimseler, aşırı sevgileri dolayısıyla olsa gerek, ona insan üstü özellikler vermeye başlamıştır. Diğer taraftan daha önceki peygamberlerin mucizevi yönlerinin öne çıkanlmasına olan ilgileri, kendi
peygamberlerini "insan'Jığından soyutlanaralı.:, sayısız olağanüstü niteliklerle
bezenmiş bir iinaja" 10 dönüştürmelerine sebep olmuştur.
2. Hz. Muhammed, ölümsüz değildir, ebediliği yoktur. Her canlı gibi, ölümü tatınıştır. Bu sebeple Kur'an, Hz. Muhammed'in ölümsüz bir varlık ohnadığına açık bir şekilde dikkat çekmiştir. ı ı
3. Hz. Muhammed, duygulan olan bir beşerdi. Korkulu, endişeli ve hüzünlü günleri ve yıllan oldu. Sevdi, sevildi. göz yaşı döktü, ümitsizliğe kapıldı.
hata yaptı, hata yapanlan bağışladı. ız Daha iyi karar verebilmelı.: için arkadaş
lanmn görüşlerinden yararlandı. Örneğin Habbab b. Münzir. Bedir savaşında
konaklama yeri ile ilgili Hz. Peygamber'in önerdiği yeri uygun buhnayarak
karşı çıkmıştı. Bunun üzerine Hz. Peygamber, onun görüşünü benimseyerek
karargahı Be~ir'deltl su lmyulannın başına kurmuştu.
size düşkün, Inananlara şdkatli ve merhametli bir elçi geldi.' (9. Tevbe. 128) Diğer ayetler Için
bkz.: 21. Enbiya, 25 (Mekki). 75 [Mekki): 12.Yusuf. 109 (Mekki): 16. Nahl. 43 (Mekki); 13. Ra'd.
138 (Medeni); 14. İbrahim, 4 (Mekki) (illa b!-lisani), 10-11 (Mekki): 40. Mürnin. 78 ( Mekki): 25.
Furkan, 7, 25 (Mekki): 41. Fusstlet. 14 ( Mekki); 5. Maide, 75 (Medeni), 18 (Medeni) (bel entürn
beşerün rnirnrnen hulika): 9. Tevbe. 128 (Mekki): 13. Ra'd, 38 (Medeni): 17. İsrii. 93-94 ( Mekki):
46. Ahkaf. 9 (Mekki): 6. En'arn. 91 [Medeni): 18. Kehf. 110 [Mekki): 2~. Münıinıın. 24 [Mekki):
6. Eıı'<iın, 33 ( Mekki); 42. qura, 51 ( Mekki).
9 Ömer Özsoy-İihami Güler. Konularına Göre J{ıır'an {Sistematik Kıır'an Fihristi]. 1. Basla, Fecr
YayıneVi. Arıkara 1996, 56E·.
10 Özsoy-Güler, Konulanna Göre Kıır'an {Sistematik Kıır'an Filıristi). 565.
ll "{Ey Muhammed!) Senden önce de hiçbir insana öliiınsiizlıilc vermedi/c: sen öleceksin de onlar
temelli mi lcalacalclar? Her nefıs öliiınii tadacalctır. ... • (21. Enbiya. 34-35. Krş.: 39. Zürner, 30)
12 • Allalı'111. ralınıeti sayesirıde se.n onlara karşı yıımuşalc davrandın. Eğer kaba. /catı yi'ırelcli olsaydın, onlar senin etrafmdan dağılıp giderlerdi. Artıle sen on lan affeL Onlar için Allalı'tan bağışlama
dile.· (3. AH İnıran. 159): ·Size içirıizden öyle bir peygamber geldi Id. hiisranımıza iiziili'ır. saadetinizi ister. yi'ıreği şeflcat ve merhametle {ralıfm) çarpar." [9. Tevbe. 128)
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bir kul değildi. Bir çok kere yaptığı hatalar dolayısıyla Allah'ın ikazına maruz kalmış ve ümitsizliğe kapıldığı anlarda, kendiyalnız hissettiği durunılarda Allah tarafindan teselli edilmiştir . 14
4. Hz. Peygamber,

hatasız

13

m

5. Hz. Muhammed, hastalandı, yoruldu, uyuya kaldı, namazını kaçırdı,
namaz lcılarken yarııldı. Bunlar, tabü olarak her in_sarıın başına gelebilecek
türden şeylerdi. Kur'an'da burada dile getirilenlerin tamamım zileretmedt Ancak tarihi ve biyografik kaynaklar, bu tür bilgileri bütün ayrıntılarıyla aktarmaktadır. Sonuç olarale Hz. Muhammed, acılctı, susadı, yedi, içti, uyudu,
evlendi, baba oldu, eş oldu, çoluk çocuk sahibi oldu. 15
6. Hz. Muhammed, her şeyi bilmiyordu. Dolayısıyla gaybı da bilmiyordu.
Sadece kendisi hayatta iken olacak bazı şeyleri, vahiy yoluyla bildirildiği için
bilmekteydi. Her şeyi bilemediği ve de her şey bildirilmediği için, peygamberlik
görevi sırasında büyük sılantılara maruz kaldı. Eğer bilseydi, hayatında karşılaşacağı sıkıntılara ve tehlikelere karşı önceden önlem alırdı. Hatta Kur'an,
Peygamber'i gaypten haber veren olağanüstü bir şahsiyet olarak gören Cahiliyye müşriklerinin bu yarılış tasavvurlartın şu ayetlerle düzeltmeye çalıştı:
"De ki "Allah dilemedikçe ben kendime birfayda ve zarar verecek değilim
bilseydim, daha çok iyili/c

yapardım

ve bana lcötillülc de

do/cunmazdı.

Eğer gaybı

Ben ancak,

inanan insanlar için bir uyancı ve müjdeciyim "lG
"(Ey Muhammed!) De /d; "Size
bilmiyorum; size: "Ben bir

"AUah'ın

meleğim"

hazineleri elimdedir" demiyorwn;

de demiyorum Ben, aneale bana

uyuyorum" De /ci: Kör ile gören bir midir? Htç
"(Ey Muhammed!) De Id:

"Betı (diğer)

düşünmüyor

elçilerden

(farlclı)

gaybı

da

vafı.Yolunana

musunuz7' 17

türedi birisi değilim; ne benim,

ne de sizin başınıza gelece/cleri bilirim;· ben aneale bana vahyolunana
ben apaçılc bir uyancıyım"

uymalctayım;

18

7. Hz. Muhammed'e insanlan İslam'a ikna etmek için verilen. tek mucize
Kur'an'dı. Nitekim Kur'an'ın mucizeviliği, ayetlerde her fırsatta vurgularımış
tır. Bu ayetlerden bir kaçı şöyledir:
"Ona Rabbinden (başlcaca) mucizeler indifilmeli değil miydi?" derler. De /ci: Mucizeler

aneale

Allah'ın lcatındadır.

Ben ise sadece

apaçık

bir

uyancıyım

Kendilerine olcun-

13 Bkz.: 80. Abese, 1-12; 33. Ahzab, 1; 33. Ahzab, 37-39; 28. Kasas, 86-88; 17. İsra', 73-75; 17.
İsra', 86-87; 10. Yunus. 94-95; ll. Hud, 12; 6. En'am, 35; 6. En'am, 52-55; 18. Kehf, 6; 18.
Kehf. 28; 16. Nahl. 126; 8. Enfal. 67-68; 3. AI-i İnıran, 128; 4. Nisa, 105-113; 68. Kalem. 48; 9.
Tevbe, 43.
·
14 Bir çok kere teselli edildi. Bkz.: 73. Müzzernrnil. 10-ll; 9:3. Duha, 1-11: 94. İnşirah. 1-1: 108.
Kevser. 1-2; 38. Sad, 17: 36. Yasin, 76: 35. Fatır, 4: 35. Fatır, 25: 20. Taha, 131-132; 27. Nenıl,
70; 27. Nenıl. 78-81; 10. Yunus. 65; 15. Hicr, 87-89; 15. Hicr, 97; 6. En'am, 33-35; 3l.'Lokrnan,
23; 40. Mü'min. 4: 40. Mü'min, 55; 40. Mü'min. 77; 44. Duhan, '58-59; 46. Ahkaf, 35; 51.- Zariyat.
52-54; 16. Nahl, 127-128; 52. Tur, 48-49; 30. Rum. 60; 47. Muhammed, 13: 76. İnsan. 23.
15 Bkz.: 33.Ahzab, 53.
16 7 .. A'raf, 188.
17 6. En'am, 50 (Mekki); ll. Hud, 31 (Mekki).
18 46. Ahkaf. 9. Benzeri ayetler için bkz.: 3. AI-ı irnran, 44. ı 79 (Medeni); 12. Yusuf, 102 (Mekki):
6. En'am, 59 (Mekki); ll. Hud, 49 (Mekki); 27. Nemi. 65 (Mekkıl: 29. Cin, 26 (Mekki).
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maleta olan Kitab'ı sana indirmemiz onlara yetmemiş mi? Elbette iman eden bir kavim
için onda rahmet ve ibret

vardır. " 19

Vahyin geldiği dönemde müşrilderin zihninde olduğu gibi, Arap toplumundaki diğer din mensuplannın zihninde de tarihsel olmayan, olağanüstü niteliklere ve mucizelere sahip bir peygamber tasavvuru vardı. Kur'an'da yaklaşık yirmi ayette, Kureyşliler ve Ehl-i Kitab'ın Hz. Muhammed'den mucize
göstermesini istediği ve her çlefasında bu mucize taleplerinin geri çevrildiği
görülmektedir. Putperest KureyŞliler, bir melek olmadığı için Hz. Peygamber'i
beğenmeyerek onun hazineler ve bahçeler sahibi zengin birisi olmasını ya da
olağanüstü özelliklere sahip bir varlık veya melek olmasını istiyordu. 20 Onların
peygamber tasavvurunu ve peygamberden beklentilerini şu iki ayet veciz bir
şekilde ortaya koymaktadır:
"Onlar: Sen, dediler, bizim için yerden bir lcaynalcfişfcırtmadılcça sana asla inanmayacağız.

gürül

malısm

evin

Veya senin bir hurma bahçen ve •üzüm

ırmalclcır afatmalısm

Yahut, iddia

bağın olmalı;

ettiğin gibi,

öyle lci, içlerinden gürül

üzerimize göleten parçalar yağdır

veya Allah'ı ve melelcleri gözümüzün önüne getirmelisin. Yahut da altından bir

olmalı,

ya da

(göğe) çıktığına

göğe çılcrnalısm.

da asla

inanmayız.

Bize,

ofcuyacağımız

bir lcitap

indirmediğin

sürece

De fet Rabbimi tenzih ederim Ben sadece

beşer

bir elçiyim "21
"Kajirler diyorlc•r fet Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya! (Halbufd) sen aneale
bir uyancısm ve her toplumun bir rehberi

vardır. " 22

Yahudi ve Hıristiyan geleneğinde peygamberler, bir kral veya bayağı bir insan ya da bir çok mucizesi olan tannlaştırılmış bir insan olarak görülüyordu.
Bu tasavvur, peygamberden şu isteklerde bulunmalarına sebep oldu:
"Doğrusu AUah

bize, (gölcten inen]

medilcçe hiçbir peygambere
önce mucizelerle, (özellilcle)

ateşin yiyeceği

inanmamamızı
dediğiniz

{ya/ap lcor edeceği] bir fcurban getir-

emretti" diyenlere

şöyle

de: Size, benden

(mucize) ile nice peygamberler geldi.

Eğer doğru

iriSanlar iseniz, ya onlan niçin öldürdünüz?'23

Benzeıi bir ayet şöyledir: "Onlar. (Muhammed) bize Rabbinden bir mucize
getirmeli değil miydi? dediler. Önce gelen ldtaplardaldnin apaçık delili (Kur'an) onlara gelmedi
mi?" (20. Taba, 133)
20 Bu tfu ayetlerden bazılan şöyledir: "Biz, (Kureyş'in istediği} mucizeleri göndermekten, ancalc,
önceldlerin onlan yalanlamış olması alılcoyd.ıL (Niteidm) Seriıud Icabmine o dişi deveyi açılc bir
mucize olarale verdUe de onlar bu yilzden zallm oldular. Oysa biz mucizeleri sırf lcorlcutmale için
gönderiririz." (17. İsni.'. 59). "(Pııtperesıler:) "Bu ne biçim elçi? Yemele yiyor, solcalclarda yiiriiyor.
Ona onunla beraber uyancı olarale bir melelc irıdiıiiseydi ya! Ytilıut, leendisine bir hazine verilseydi
veya besleneceği bir bahçesi olsaydı yal" dediler. Bu zdlimler. insanlara: "Sizin uyduğunuz. sadece büyüfenmiş bir adamdır" dediler." (25. Furkiin, 7-8 Krş.: 6.En'am. 7-8; 25. Furkan. 21; 15.
Hlcr, 7). "Bizimle lcarşılaşmaıJı (bir gün hıızurumuzagelecelclerini) ummayanlar. Bize ya melekler
irıdiıilmeliydi ya da Rabbimizi görmeliydUe, dediler. Andolsun /d onlar leendileri haleleında ldbire
lcapılmışlar ve azgınlıleta pele ileri gitmişlerdir." (25. Furkan. 21)

19 29. Ankebut, 50-51.

·
21 17. İsra, 90-94.
22 13. Rad, 7. Aynca bkz.: 10. Yunus. 20; 6. En'an, 7-8, 37.
23 3. AH İrnran. 183
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"E/ıl-i

lcitap senden, kendilerine göleten bir ldtap indirmeni istiyor. Onlar Musa'dan,

bunun daha büyüğünü istemişler de, "Bize Alla/ı'ı apaçık göster" demişlerdL Zulümleri sebebiyle hemen onları yıldınm çarptı. Bilahare kendilerine açık deliller geldileten
sonm buzağıyı {tann) edindiler. Biz bunu da a.ffettilc. Ve Musa'ya apaçık delil {ve yetld)
verdi/c.·· 1 '1

Allah, bu ve benzeri ayetlerle Müslümanlan ebl-i kitabın peygamber tasavvurunun etkisinden kurtannaya çalıştı. Fakat daha sonra İslam kültüründe,
Hz. Muhammed'i mucize gösterınede diğer peygamberlerle yanştıran bir zihniyetin oluşmaya başladığına şahit olmaktayız. 25 Hz.' Musa ve Hz. isa, büyük
mucizeler gösterdiyse, Hz. Muhammed de gösterebilir, diyerek ona bir sürü
mucizeler isnat edildi. Böylece o beşer üstü ve tarih üstü bir şahsiyete dönüş
türüldü. Sonuçta peygamberimiz sürekli mucize gösteren ve insanları mucizeleriyle ikna etıneye çalışan bir şahsiyet olup çıktı. Peygamber'in hadislerini
toplayan ltitaplarda bu mucizelere özel yer aynlırken kelami eserlerde, bu
malzemenin teolojisi yapıldı ve buna yönelik bir savunma sisteıni geliştirildt2
Halbuki Kur'an, Hz. Muhammed'in insanlan mucizelerle ilrna etınek üzere
gönderilıniş bir peygamber olmadığını açıkça vurgulamaktadır. Peygamberimi26

7

24 4. Nlsa. 153.
25 Hz. Peygamber'in Kur'an'çlan başka mucizesi olmamasına ragrnen ona sayısız mucizeler atfedilrnlştir. Hatta ona ait mucizeler Için ilginç tasniller yapılnuşbr: al !{endi zamanından ewel olanlan haber vermesi. b) Kendi zamanında olmuş ve olacak şeyiert haber vermesi, c) kendisinden
sonra kıyamete kadar dünyada ve ahirette olacak şeyiert bildirınesl. Hz. Muhanuned'in rnuclzeleıi. onun hayalının belli aşarnalanna göre, şöyle tasnif edilmiştir: a) Ruhunun yarablrnasından
Peygamberliginin bildiıildigi (bl'set] zamana kadar olanlar. b) Peygamberliğinin başlangıcından
vefatina kadar olanlar. c]Vefatından kıyamete kadar olmuş ve olacak şeyler. Keliirni eserlerde
buna benzer tasniller yapılmaktadır. Bkz.: Ebü'l-Muin en-Nesefi, Tabsıratu'l·Edille, thk.: Hüseyin Atay-Şaban Ali Düzgün, Dlyanet İşiert Başkanlığı Yayınlan. Ankara 2003. II/58 vd.
26 Onun belli başlı rnucizeleıi arasında gösterilen olaylar şunlardır: Üzeline yaslanıp hutbe okudugu kütügün, minher yaptınldıktan sonra deve iniilisine benzer sesler çıkararak ağlaması; H!cret
sırasında Hz. Peygamber'in Izini süriip onu yaklaşan Süraka'ıun atııun kuma çakılınası ve kendisinin attan düşmesi: parmaklan arasından su lişkırtinası; birkaç parça ekmek üzertne okuması ve o ekrn.ekten yetinlş seksen kişinin doyrnası: bir kap suya elirli sokrnasıyla parmaklannın
arasında su fişkırması ve bundan üç yüz kadar müslümanın abctest alması; Resulullah'ın bir
h-ırnseye çocuk Iken dua etmesi dolayısıyla uzun örnürlü ve sağlıklı olması; gözlertnden rahatsız
lanan Hz. All'nin gözleıine okuyup dua etinesi üzerine gözleıinin !yileşmesi; kıtlık alınası üzeıine
ondan dua etinesi istenmesi ve dua etinesi üzertne bir hafta boyunca yağmur yağması; borçlu
olan biiisinin topladığı hurmaya dua etmesi ve borçlularm alacaklanıu almasına rağmen hurmanın eksilrnernes!; bir sefer sırasında yiyecek sıkıntısı çekilmesi üzeıine herkesin yanındaki
erzakı toplatarak dua etinesi sonucu erzakm bereketienınesl. (Buhiirfnin Sahih'ıriden hareketle
tespit edilen bu mucizeler haklcında geniş bilgi Için bkz.: ·Abdurrahman Çetin. Örneklerle Peygamberimiz. Ensar Neşıiyat, istanbul 2006, 191- 194) Burada zilered ilenler dışında daha pek çok
mucize isııat edilmektedir: Hz. Peygamber'in ;\y'ı ikiye ayınnası: Hz. Peygamber'in zehlrlenmesl
için plşirilmlş bir koyunun yerneden önce ben zeh!rliyim diye haber vermesi; elindeki çalcıl taş
lan ve yemek parçalanıun Allah'ı zlkretinesi; bir kimsenin iman etınesi !çin Hz. Peygamber'den
Müslüman komşusunun ölmüş kızııu diriltinesini isternesi 've onun da d!riltinesi; ama birisine
dua etinesi sonucu gözlertnin açılması; Hz. Ebü Bekir'in ve Ömer'in hilafete geçecekleıinl 'haber
vermesi; Hz. Fatıma'nın öleceğini haber vermesi; Hz. ömer, Osman ve Ali'nin şehit olacaklanıu
baber vermesi.
27 Nebiınizin Muelzelert (Mucizatu Neblyyina] başlığı altinda hadis kitaplannda sayılanlarm hemen
hemen tanıarnı yer almaktadır. Bkz.: Ebü Mansfır el-Matuıidi. Kitdbu't-Teulıfd. Çev.: Bekir Topaloğlu. İSAM yaymlan. Arıkara 2002. 256-7; Abdulkahir e!-Bağdadi. Kitdbu Usüli'd-D!n, Daru'lAfiik el-Cedide. Beyrut 1981. 182-3: Ebü'l-Muin en-Nesefi. Tabsıratu'l-Edille. Il/58-80.

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed
zin mucize denebilecek tek evrensel mucizesi, akli bir mucize olan
Aldahitap ettiği için insanlan ikna etmeye yönelik bir mucizedir.
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Kur'an'dır.

Hz. Peygamber'in beşeriliği, örnek alınabilmesi için son derec:e önemlidir.
sahip birisi veya bir melek peygamber olarak gönderilseydi, dini hayat için örnek alınması mümkün olmazdı. O zaman insanlar, farklı varlık düzeyine sahip birisine bağlanmaya ve onu örnek edinmeye
haklı olarak itiraz edebilirdi. Zaten insan üstü bir varlığı, insanlara örnek
ve elçi olarak göndermek Allah'ın adaletine bağdaşmaz. Çünkü insan olmayan birisinden yapmasını istedildeİini insanlardan isternek adaletsizlik olur.
Kur'an'da "sizden birisini size resul olarak gönderdik" 28 denmesi bunun içindir. Bu durumda Hz. Peygamber, model oluşturma anlamında ittiba, iktida
ve teessi edilecek bir örnek olabilir. Alcsi takdirde her hareketi tekrarlanan
anlamında taldit edilecek ve her şeyiyle kendisine benzenilen anlamında teş
bih edilecek birisi olurdu. Halbuki Hz. Peygamber'in asıl örneldiği, sureten
değil siretendir.
İnsanüstü vasıflara

Hz. Peygamber'i ve İslam) doğru anlayabilmek için, İslam'ın tarihiyle Müslümanların tarihini ayrı ayrı değerlendirmek gerekmektedir. Çünkü İslam'ın
tarihi, benim lçanaatime göre vahyin başladığı ve bittiği dönemini kapsamaktadır. Burada savunulamayacak, insarılığa ve insani tabiata ters düşebilecek
bir fikir ve uygulama yoktur. Ama Müslümaniann tarihinde İslam'ın genel
doktrinine ters düşen unsurlar ve olumsuz örnelder bulunabilir. Özgürlük
açısından Kur'an-ı Kerim'in ortaya koyduğu mesajı Hz. Muhammed'den ayı
rarak anlayamayız. Ya da Hz. Muhamıned'i Kur'an'dan ayırarak anlayamayız. Hz. Muhamıned'in din adına ortaya koyduğu her şey Kur'an-ı Kerim'den
kaynaldanmaktadır. Bu anlamda Hz. Muhamıned'in nübüvvet misyonuyla bir
beşer olarale elde etmiş olduğu devlet başkarılığı misyonunu da birbirinden
ayrı düşünebiliriz. Çünlcü Devlet başkarılığı misyonu, peygamberlik misyonunun bir parçası değildi. Resüllük görevi, ilahldir. Devlet başkarılığı, kendi
beşeri tercihidir. Kendi başanlannın, yeteneldennin ve Müslüman toplumun
teveccühüİıün sonucudur. Başka bir ifadeyle, başarılannın ve toplumsal ihtiyaçların sonucunda elde edilıniş, ortaya konulmuş bir durum olup tamamen
insani bir olaydır.
Vahiy sürecinde Hz. Muhammed'in önderliğinde gerç~ldeşen İslam'ın tarihinin esas kurucu ilkesi. temel hale ve özgürlüklerdi. Yani özgürlükten kasıt, insanlan ne Hıristiyanllleta olduğu gibi kilisenin esiri haline getirmek, ne
de müşrilderin yaptığı gibi cansız putların kullan haline getirmektir. İslam,
insanla tanrısı arasında vesileleri ve engelleri kaldırmak suretiyle onu özgürleştirrnek istedi. Hz. Muhamıned de, bunu pekiştirecek uygulamalarda bulundu. Bu açıdan özgürlük, İslam'ın olmazsa olınaz şartlarından biri oldu. Ania
28 2. Bakara. 151.
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bu esas, tarihsel süreçte kader anlayışıyla değiştirildi. Bin!ysel ve toplumsal kaderimiz inanç esaslan arasına konuldu. Başansızlıklannıızın, zulüm
ve ahlaksızlığımızın faturası kadere kesildiği dönemler oldu. Kur'an'a göre,
dine girmeden önce, dine girerken ve girdikten sonra zorlama yapılamaz. 29
· Müslümanların tarihinde İslam'ı benimsetmeye yönelik veya İslam'a girdikten
sonra onun emirlerine uyına konusunda zaman zaman bazı kişilere baskı ve
dayatmalar olmuştur.
İslam'ın insanlığa olan mesajını doğru sunabilmek için Hz. Peygamberin ·özgürleştirici misyonunun tekrar öne çıkarılması son derece önemlidir.
Özgürlüğü merkeze koyınak, İslaın'ı anlama ve güncelleştirme konusunda
da yeni bir açılım olacaktır. Hz. Muhammed ve Müslümanlar, "toplumları
kılıç zoruyla İslfun'a sakınakla suçlarınıakta ve çeşitli iftiralarla karşı karşıya
bulunmaktadır. Vatikan'ın dini ve siyasi lideri 16. Benedikt'in "Kur'an-ı Ke. rim ve peygamber'in insanl:ığa kılıçtan başka bir şey getirmediği" şeklindeki
bir alıntıyı nakletmesi ve yakışıksız sözler sarfetmiş. olması, bu ziliniyetin
dışa vurumundan başka bir şey değildir. Bazı ferdi uygulamalar olmuşsa
da, bunun genelleştirilmesi asla doğru değildir. Çünkü İslam, inarurlarına
bütün insarılan her yolu deneyerek "İslamlaştırma" diye bir hedef göstermemiştir. Hıristiyanlıktan farklı olarak, her birey günahsız doğar. Her bireyin
dinini kendi iradesiyle seçmesi şarttır. Yani bireylerin İslamlaştınlması değil
kendi iradesiyle İslanılaşması söz konusudur. Ama istismarcı misyonerlik-·
te, her çeşit yolu kullanarak insanlan Hıristiyarılaştırmak asıl hedef olarak
belirlenmiştir. Halbuki Hz. Muhanınıed'in bile, birilerini İslanılaştırmak gibi
bir görevi yoktu. İslamlaşmak kişinin kendine ait bir özgürlüktür. İsteyen
inanır isteyen inanmaz. Ama bugün birçok çağdaş araştırmada "islamlaş
tırma", "kılıçla islanılaştırma", "kılıçsız islamlaştırma" gibi kavranılann fütursuzca kullarııldığını görmekteyiz. Kur'an'ın bu konudaki tutumu ve Hz.
Peygamber'in uygulamalan gözden geçirildiğinde, bu tür kavramlaştırmala
nu İslam'ın ruhuna tamamen ters olduğu görülecektir. Kur'an'ın dakttininde ve Hz. Muhammed'in uygulamalarında, -lııansın veyainanmasın-hiçbir
in~an mutlak öteki gösterilmemiştir. Son zamanlarda batıdan yapılan çeviriler yoluyla, bizim kendi düşünce dünyanuzı ve değerlertınizi altÜst eden
ve kargaşaya sebep olan bir dizi kavramın tehdidi altındayız. Burılardan birisi, "öteki" kavraınıdır. Bu kavram, sosyoloji çalışmalarında ve bizim kendi alanımızla ilgili diğer çalışmalarda o kadar sık tekrar edilmeye başlandı
ki; Müslüman'ın Hırtstiyanlara, hatta Müslüman'ın Müslüman'abakışı bile
bu kavram üzerinden tanımlanır oldu. Yani Müslüman Müslüman'ın öte29 Dinde zorlamanın olmadığını ve özgür iradenin esas olduğunu belirten bazı ayetler şöyledir: ı. "
Dinde zorlama yoktur. • (2. Bakara, 256) 2. • De ki: Hak. Rabblnizdendir. Öyle ise, dileyen iman
etsin, dileyen Inkar etsin .... " (18. Kehf, 29) 3. " Sizi yaratan O'dur. Böyle iken ktmlniz kafir,
ktmlniz mümindiı'. Allah yaptıklannızı görendir • (64. Teğabun, 2) 4. ·Sizin dininiz size benim
dlnim de banadır" (109. Kafiıin, 6)
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ötekisi görülerek ötekilerin kaldınlması,
veya dönüşt~lmesi gereken düşman ilan edildi. İslam düşüncesinde Allah'ın en güzel şekilde yaratmış olduğu her bir insan muhteremdir ve asla "mutlak öteki" değildir. Ama bugün "öteki" kavramı, İslam
dünyasında Müslümanların zihinlerine yerleştirilmek suretiyle çatışmacı bir
Müslüman tipi üretilrnek istenmektedir. Hıristiyan araştırmacıların ya da
Batılı sosyologların ortaya koyduğu bir kavramsal çerçeveyi alıp kendimize "mulıayyel ötekiler" oluşturmak son derece yanlıştır. Aslında Müslüman
kültürde ehl-i zinımet olarak görülen Hıristiyanların öteki olarak algılaması,
yeni bir olgudur. "Beyaz adam" misyonuna kendini kaptırmış maceraperestlerin başlattığı ve günümüzde farklı biçimlerde devam eden Haçlı seferlerinin
bir ürünüdür. Bu, dehşet verici Müslüman katlianılannın intikamım almak
ve Müslümanların onurunu ayaklar altına alan batı sömürgeciliğinden kurtulmak için varlık-yokluk mücadelesinin bir tezahürüdür. Halbuki ne Hıris
tiyanlar ne de kafider Müslümanların altematifidir. Hem ehl-i kitab hem de
kafir, Müslümanlarla birlikte yaşayabilir. Onlann yaşama hakları ellerinden
alınamaz. Herkesin Müslüman olması gibi ne bir şaı:t ne de bir zorunluluk
vardır. Bu konuda, kişinin kendi beyarn ve iradikaran esastır. Bu hoşgörü,
İslam'ın tarihi ve doktrininde hep varken, Müslümanların tarihinde her za~
man hayata geçirilememiş olması üzüntü verici dir: Ama buna rağmen, Müslümanların tarihi diğer din mensuplarımn tarihiyle kıyaslandığında, onurlu
bir tabioyla karşı karşıyayız. Allah'ın kitabı ve Hz. Muhammed, insanları
dine, asla kılıçla davet etmedi. Küfür ehliyle, ehl-i ltitab ve düşmanlarla en
büyük cihad, aşağıdaki ayet-i kerimede de belirtildiği gibi, Kur'an'la yapılan
dır: "Kafirlere boyun eğme ve onlara karşı büyük cihadı bu Kur'an ile yap."30
denmektedir. İslam'da esas olan barıştır. Cihad ve savaş, son çaredir.
kisi veya_

Hıristiyan Müslüman'ın

ehlileştirilmesi

Hz. Peygamber'in 23 yıllık Peygamberlik döneminde yaptığı savaşlar, bu
her iltl taraftan öldürülenlerin sayısı ve esir alınanlara yapılan
muam~le tarihi kaynaklardan incelendiğinde, onun barış ve merhamet Peygamberi olduğu herkes tarafindan kabul edilecektir. Kureyza olayı hariç bıra
kılacak olursa Hz. Peygamber'in emir ve kamutasında toplam 27 gazve yapıl
mış ve bunlardan sadece dokuzunda çarpışma meydaria gelıniştir. 31 Küçük
çaplı, toplam 35-60 civarında seriyyeler düzenlenmiştir.· Çarpışma meydana
gelen gazve ve savaşlar da onun harcadığı.zaman, yollar dahil, peygamberlik
döneminin yaldaşık % 2'sini oluşturmaktadır. Bu savaşlarda, yaldaşık olarak kafirlerden toplam 216 ltlşi ölmüş, Müslümanlardan 138 kişi şehid düş
müştür."2 Hz. Muhammed'in emir ve kamutasında yapılan savaşlar, dünya
tarihinde en az kayıp verilen ve tarihin gidişatİnı olunılu yönde en fazla etkisavaşlarda

30 25. Furkan, q2.
31 İbrahtrri Sançam, Hz. Peygamber'in Çağunıza Mesajları, Ankara 2000, 118.
32 Sançam, a.g.e., 120.
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O, hiç bir zaman mesajını zor,kullanarak, silahla yaymak
Çünkü o, insanlan doğru yola en güzel bir şekilde ve
hikmetle çağırınakla görevlendirilmiş, bunun için lolıç ve savaşa baş vurması

leyen

savaşlardır.

iddiasında olmamıştır.
istenmemişti.

Kur'an-ı

Kerim'de ve Hz. Muhammed'in uygulamalarında kafirlerin mutlak
bir öteki olmadığı açıkça görülmektedir. Vatikan kütüphanesi Türkçe Yazmalar arasında bulunan anonim bir hadis kitabındaki komşu hak:lanyla ilgili
kısım, "İslam lolıçtan başka bir şey getirmedi" diyenierin ve onu alıntılayan
ların dikkatine sunulacak güzel bir ömektir. 3 ' 1 Bu eserde komşuya ve çocuğuna nasıl davranılacağına dair ilginç öğütler bulunmaktadır. Orada komşu,
üç hakkı olan, iki hakkı olan ve bir hakkı olan olmak üzere üçe ayrılmakta
dır. Bunlardan bir hakkı olan, lmfu komşudur. Bu hak, insan hakkı/yakınlık
hakkıdır. Bu metinde, hadisler verildilden sorıra, o gün toplumda yaşanan
olaylar değerlendirilir. Kafir komşuya nasıl davranılacağırıa dair şu öğüt verilir: "Konşuya hediye vireler azdan çolctan, eğer ki haraç virür kafir dahi olsa."
Zamanım olmadığı için uzatmayacağım.
33 "Bu konşı hakkın bildürür. Salih konşı ıstemek sünnet-i Resüldür. Bir hadiste dahi eydür: "İs
ten salih konşı, ev satun almazdan ön" der.
"Eyu yoldaşı isten, yola gitmezden ön" didi.
Hadis: Resülullah (sav) eydür: Kiınşı hakkı ana hakkı kibidür." der.
Hadis: Resülullah (sav) eydür: Her evin dört yanında kırk ev konşısıdur. Hakkı vacibtür üzertrnl~
ze kişlnün" der.
"Güç yettikçe konşıya lkram ideler. Dahi kendü tok yatub konşı aç yatmaya. Artuk taamdan
ortaklığı vardır.·

Resul (as) buyurdı ki: • Konşı üçdür. Birünün üç hakkı var. Birünün iki hakkı var, birünün bir
hakkı var. Amma ol konşı ki üç hakkı var, kapu konşısıdur. Biri İslam hakkı, biri konşılıg hakkı,
biri yakırılıg hakkı.
Amma ol konşı ki eki hakkı vardur. Biri İslam hakkı, biri konşılıg hakkı.
Amma ol konşı ki bir hakkı var. Kaftr konşısıdur. Bir konşı hakkı var heman.
Mes'ele: Konşıyı lncltmeyeler. Cefa ltmeyeler. Kerahet görmeyeler.
Hadis: Resülullah (as) eydür: Benüm canım Allah Ta'iilanın kudreti elindedür. Ol Allah Hakkı
içün müsülman olmaz kişi, ta konşı elinden ve dilinden emın olmayınca.·
Mes'ele: Konşıya hediye vireler, azdan çoktan. Egerçi harac virür kafirse dahi.
Mes'ele: Konşı evine destursuz bakmıyalar.
Mes'ele: Bazılan eydür: Sağ koldan sol koldan, dahi önünden ardından, kırk ev konşıdur. Nafaka vireler. Ton vireler. Kurban etin vireler.
Mes'ele: Konşınun itin umııyalar. Divarına lşemiyeler, katı söylemlyeler. Oglancugına lat!fe ideler, yüzün yuyalar. başın sıgayalar ....
Mes'ele: Konşı nesnecük Virse az görmlyeler. Hor bakmıyalar. Ogncak güler yüzle bakalar. Ödünç
Vireler. Sayn olsa soralar, çagırsa, meded dise varalar. Elllslne, dügününe, cenazesine varalar.
Evin tunn (?) saklıyalar. Hıyanetlik ltıneyeler aVTatına. oglına. kızına .... Dahi yaramaz kokulu
nesne konşı evinden yana etmiyeler. Evini yüksek yapmaya, konşıya yil vannasun deyu.
Mes'ele: Satun aldugı yemişden konşıya vire, kendü ylrnezden öndin.
Mes'ele: Kendü nefsini hor göre. !{onşıyı hor görmeye.
Mes'ele: Bir kimse evin salan olsa evvel konşıya diye .... Yad kişiye satmaya. ineger konşı almaya.
Mes'ele: Konşı konşıdan su ve tuz ve hamirve od ala, men etmeyeler.
Ganimet göreler salih konşıyı.
Hadis: Resül (as) eydür: "Allah Ta·aıa·nun yüz bin belasınsavar salih konşı" der.
Hadis: Resül (as) eydür: Bir kişi konşısın, kavmın. yoldaşm ögse, ol kişi salih olur.·
(Bkz.: Anonim Hadis Kitabı: Vatikan 1\ütüphanesi Türkçe Yazmalan 364, yaprak 1 10-llb) İlgili
kısım için bkz.: Fal1ir iz. Esld TürlcEdebiyatındaNesir. iı. Baskı. Ankara 1996, s. 33-34.)
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Kısaca şunu

söylemek istiyorum; biz İslam'ı ve Hz. Muhammed'i bilimsel
verilertn·ışığında ve bilimsel yöntemlerle yeniden okumak zorundayız. Özellikle Hz. Muhammed'i dogru anlayabilmek için onun tarihsel kişiligiyle menkabevi kişiligini birbirinden ayırmak gerekiyor. Sözlerinıi, hiçbir insanın mutlak
öteki olmadıgıru çok veciz bir şekilde dile getiren Ahmet Yesevi'nin bir beytiyle
bitirmek istiyorum.
Süıinet imiş

Köngli

kafir bolsa birrne azar

kattıg diHi.zardın

Hepinizi

Huda biz:ir"4

saygıyla selanılıyorum.

34 Türkçemlzde anlamı şudur:
Sünnet Imiş, kafir dahi olsa. lncitme;
Katı gönüllü, gönül incitenden Allah dahi

usanrrııştır.

