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Sonmez KUTLU"

Muhterem Hazirun!
Koriw~mama ba~lamadan

once hepinizi sayg.tyla selamhyorum.

Diinya tarihini derinden etkileyen ~ahsiyetlerden birisi olan Hz. Muha.n;tmed hakkmda, Milsliiman ve Milslii.man olmayan pek ~ok ara~brmac1 tarafindan saytsiZ eser yazlln:n~; popiller veya akademik dfu:eyde onlarca, belki
yfu:lerce bilimsel toplanti dfu:enlenmi~tir. Daha nice ilmi toplanblarm konusu
olmaya devam edec~ktlr. Biltun bunlara ra~men, tarihsel bir ~ahsiyet olarak
Hz. Muhammed'i ortaya koyabilmi~ deglliz. Bir ~ahsiyet ha.k.kmda herkes konu~unca, yfu:lerce ara~brmaya konu olunca, o ~alus tanmmaz hale gelmektedir. Bir de onyarg.th ve tarafu ~ah~malann nesnesi haline gelince, insanlann
zihinieri daha da kan~makta ve farkh tasavvurlar olu~maktadrr. Ben bu tebligimde, islam Peygamberi Hz. Muhammed'i dogru anlamanm onilnde bilyli.k
bir engel olu~iJturan Menkabevi Muhammed tasavvuru fu:erinde durmak istiyorum.
islam dilnyasmda ge9mi~te ve gilnii.mfu:de Hz. Muhammed ile ilgili tasavvurlar birbirinden farkhdrr. ·Bu tasavvurlan mezheplere gore genel hatlanyla,
~ii ve Siinni Hz. Muhammed veya peygamber tasavvurlan olarak ya da isla.mi
literatilrde, yani siyer-me~azi. .fiklh, hadis, kelam ve tasavvuf edebiyatmdaki
Muhammed tasavvurlan olarak sliUflanCim:nak mii.mkilndfu.
~ii

peygamber tasavvurunda Muhammed, peygamberlik misyonundan
Hz. Ali'yi imamete tayin etmek gibi bir gorev ustlenmi§tir. Bu sebeple
~ii literatilrde, bu konuda yazllanlar. Hz. Muhammed'in biyografisi hakkmda
yazllanlardan daha fazla bir yekun tutar. Siinni literatilrde, onun be~eri ve
peygamberlik misycinu one ~lkanlmakla birlikte, her bir ihtisas alaru Hz. Muhammed'in farkh yonlerini one ~armaktadrr. Slyer ve Megazi kitaplarmda,
efsanevi bir kahraman olarak, peygamberlik doneminin hemen hemen tamallllDl, sava~ meydanlarmda sava§makla ge~iren; fi1oh kitaplarmda biltun giin
bir milfti, bir kadi ya da milctehid olarak te§rii faaliyetlerde bulunan; hadis
kitaplarmda soz, fiil ve takrirlerinden olw~an silnnet koyucu; kelam kitaplannda di~er Peygamberlere nazire olarak pek ~ok muciZe gosteren; tasavvuf
edebiyatmda ~kainat yarablmadan once Allah'm nurundan yarablmi§" insan
ilstil bir §ahsiyete donil§en birisi olarak takdim edilmektedir. Yukanda sa}'l~ok
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lan geleneklere ait klasik eserlerin pek ~ogunda bu yakla~lffiiil izleri.ni gormek
mlimkU.ndOr. Ancak insan iistii ozelliklere sahip bir varbga donii~mesi veya
menkabeVibir ~ahsiyete biiriindiirii.lmesi ile ilgili malzemeye tasavvufi edebiyatta daha fazla rastlarur.
Tasavvuf edebiyabnda, Hz. Muhamrried'i" insan iistii varbga donii~tiirme
9abas1, onun yarat:lh~ ile ilgili iddialarla ba~lar. Buna gore o, diinya yarab.lmadan binlerce yil once Allah'm nurundan1 ya da cennet topragmdan yarab.lrru~tlr ve onun golgesi yoktur. Boylece o, diger insanlardan farkb btr konuma
yiikseltilmektedir. XIV. asrm ba~larmda olen ~eyh Safiyiidclin'In yorumlarma
bu anlayt~m nastl yanstdtgma dair btr omek vermek istiyorum.
~eyh

Safiyiidclin, Hz. ~eygamber'in WBana sizin diinyaruzdan kadm, guz~l koku ve gozfuniin nuru namaz sevdirildi002 hadisinden hareketle Hz. Muhammed1e diger insanlarm tabiatmm farkliligmt ileri sOrer ve ~oyle izah eder:
wf?iinyayt anlara (diger insanlara) anun~iin i.zafet itdi ki, Hazret-i Risaletiin
-'Aleyhisselam- topra@ Cennetden idi. Anun9iin golgesi yokdt ve anlarun ki
diinyakum" dimeg ile httab itmi~ idi, topragt diinyadan idi. Pes, diinyayt
anlara bu cihetden otlirii izafet itdi. "3 ~eyh Safiyiidclin, ayru manbkla, Hz.
Peygamber'in bedenine ~ baglamasmi a9bktan degil de mubarek, nurani
cisminin bu diinyadan gidip kaytp olmamasma baglamaktadtr: w... miibarek
bedenine ta~l a~bgmdan oto.n:i baglamazrru~. belki ~undan oto.n:i baglardt,
cism-i miibareki dahi sl.fat ile hemrenk idi, miibarek sliretle st.fatl bir oldugma
delil budur ki: Golgesi yog idi. Pes vakti, miibarek kalbine Hakk Ta'ala'nun
hevas1 ve arzus-1 geliirdi, goniilii pervaz iderdi. ya.kln olurdu ki, cism-i miibareki dahi pervaz ideydi ve uriic ideydi. 01 sebepden bir saki! nesne ki, diinyevi
ola, ant miibarek l?edenine baglardt ki ol ~dt. taki mubarek siiretle, halk
ortasmctan grub olub gitmeyeydi." 4
w

Hayatuu Hz. Muhammed'i anlamaya adann~ 9agd~ ar~t.rrmactlardan
MUhammed Hamidullah ise, WBana sizin diinyaruzdan kadm, giizel koku ye
1

2

3
4

Tasavvuf c;evrelertnde. Hz. Muhammed'ln blzzat Allab'm nurondan yarabldJ~ ~jekllnde blr nazartye gell~jtlrllml~tir. Buna gore. Allah. Muhammed'! kendi nurundan yaratb. Oaha sonra onun
nurundan Adem'! yarattl. Hallac-1 Mansur bu nazartyeyt~joyle ac;IldamaktadJr.: ·NI1biivvet nwu.
yalruz onun nurundan ~tlr. Nurlarm aydmh~ bile onun nwundandJr.... wcudu yokluktan. adJ kalemden once. Z!ra biito.n o.mmetlerden ewe! idi. 0 olmez. o hep yaljar. Oldugu glbl
durur hep. Dad!selerden de onceyd!. 0. ·ljeylerden de. Kamatlardan da Once meljhurdu o. 0
hep var olacaktl.r. Renklerden once arullyordu. cevherlerden once dillerdeydl. ·Once"den onceydl. 0. ·sonra"dan da sonra kalacakbr." (Omer Rlza Oog;rul, islamlyetin Gell~jtlrdlgi Tasawuf,·
Ahmed Halls Kltabevi, istanbul 1984, 85-86.) Hz. Muhammed'ln AUah'm nurundan yarabldJ~
konusundakl sufilertn gorii~jleri, konuyla Uglll rlvayetler ve de{lerlendlrmeleri l~ln bk:z.: Ahmef
YJ.!dlnm, ·Hadislerde Yarabh~ Problem!". N .Kullu Dogwn Sempozywnu (I'eb/.i{Jler), 19-20 Nisan
2001. !sparta 2002, 199-207.
Ebll Abdirrahman Ahmed b. $uayb b. AU en-Nesei. Stinen, c;agrt yay.. Istanbul 1S81. Vll/ 61
(Nlsa, 1): Ahmed b. Hanbel, Miisned. Qagrt yay.. istanbul 1981. ill/128, 285.
·
G/ T'fI M/36b
$ebiisteri, G~en-i Raz. Yay. Haz.: SadJk Yalstruc;anlar, Tll!lalj Yaymlan, Istanbul 1999, 103104.

Hz: Muhammed'! Anlamak -I-

69

goziimiin nuru namaz se~diril4i" rivayetini, yukandaki anla}'l§a tamamen ters
ve butiinuyle be§eri diizlemde anlamJ§trr. Her iki algllama bi9imini mukayese
edebilmemiz i9in onun yorumunu da aynen aktanyorum:
Bu hadis. islam Peygamberinin §ahsiyetl.nin karakterist!gidir. Hadis, bir taraftan
rub ve vt1cudu i~e allyor ve insarun sahip oldugu meziyetleri ahenk.le§tiriyor;
dJger taraftan Hz. Muhammed'in ilmmetinden herhangi bir kimse i~ fiili misal
vermek endi§esinde oldugunu ispat ediyor. Oyle goriinuyor ki o. bir peygamberin,
butun ilmmetine insanlistu vazif~ler yiiklememesi gerektigi kanaatindeydi ... Dlger
bir tabirle o, vasat bir insan ICin - ister lctimai, lster manevi sahada- zarwi olan
en az klllfeti §art ko§mu§, fert istedJgi ve yapabllecegi takdirde. bu asgariyi a§ma
gayretinde onu serbest buaknn§trr.... $ayet Hz. Muhammed, dOnyada ho§a giden
her §eyl hakir gorerek bir melek gibl ya§asaydJ, bu emir olu bir yazt olmaktan Uert
gidemezdJ. 5
~aluslann

hayatu;u ve lru}iligini ortaya koymada kullarulan ~tarihsel ki§ilikle men.kabevi ki§iligi birbirinden ayuma" ilkesi, billm 9evrelerinde ilk defa
Fuat Kopnllu tarafindan, peygamber olmayan saygm bir sufinin tarihsel ~ah
siyetini ortaya koymak i9in lrullarulmJ§b6 • Kopnllu, bunu kerametlerle olu~an menkabevi ki§iligi Ue tarthsel ki~iligt birbirine kan~rm~ olan Ahmet Yesevi
iizerinde denedigt i9in, buylik sorunlarla kar§tl~madJ. Fakat bunun mucize/
mucizeler sahibi bir Peygamber i9in denenmesi diger ~ahsiyetler kadar kolay degildir. Qiinkii incelenen lru}i, peygamberli.k misyonu listie~ ve inarulmast gereken esaslar arasmda yer alan peygamberlik muessesesini temsU
etmektedir. Kur'an ve taribsel belgeler l§lgmda yaptlan bazt 9all§malar hari9
tutu!ursa, Hz. Muhammed'in tarihsel ki~iligini bu yontemle inceleme te~ebbu
siinde bulunan 9all§malar yok denecek kadar azchr.

Hz. Muhammed, diinya taribine yon vermi~ onemli ~ahsiyetlerle klya.slandJgmda, hayal:l en tyi billnen bir ~ahsiyettlr. Onun soyu-sopu. trocuklugu, gen9ligi, evliligi, aUesi, 90cuklan, peygamberligi, hayab, ahlcllo., islani'a d.aveti, Mekke ve Medine donemi, antla§malan, beyatlan, sava~lan,
tarl:l~malan, i.izfultilleri, sevintrleri ve hayal:lyla Ugili diger pek 90k aynnl:l,
tarihi kaynaklar ve vesikalarla bize kadar ula~~_trr. Diinyada b~ka hi9bir
kimsenin bayab onun hayab kadar iyi bilinmemektedir. Ancak onun ya~a
rmyla Ugili bu zengin tarihi dokiimana, pek 90k menkabevi anlattlar ger9ek
olmayan olaylar ekleruni~tir. Hz. Mubammed'i anlama konusundaki tarthsel dokiiman ve ona yaptlan ilave sonmunu, Davenport gayet giizel ifade
etmektedir: "Me~bur peygamberler ile fatihler arasmda, bayatmm tarihi, Hz.
Mubammed'in taribi gibi, en ince aynnl:llarma kadar en dogru ve en vesikah
5
6

Muhammed Ham.ldullah, Islam Peygamberi. <;:ev.: M. Sald Mutlu- Salih Tu~. irfan yay.,lstanbul
1969, ll/9.
Peygamber olmayan bir ~ahsiyetln hayabnda olu~turulan Menkabevi unsurlar hakkmda geni~
bUgi i~ bkz.: Fuat KiiprO.lu, Tii.rk Edebiyabnda. ilk Mu.tascwv!flar. 5. Bas1m, IDVyaymlan, Ankara 1984. 27-37.
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§ekilde kaYJt ve ~bxt olunan bir kimse gostertlemez. Ger~i Hz. Muhammed'in
tarihini, Asyah yazarlann mubalagalanndan ayrrd.Jguruz zaman gertde kalan
olaylar, sadece ger~ektir." 7
Hz. Muhammed'in anla§Jlmaslil.Ul onfuldeki asxl engel, onun haklanda
olm;;turulan yalan isnatlar, m ubalagalar, men.kabevi ve efsanevi haberlerdir.
Bu sebeple onun Ya§a.m.J.IU anlamaya ~ab§xrken bu geni§ rivayet malzemesine karx§an efsanevi veya men.kabevi Hz. Muhammed tasavvmuna kaynakhk
eden rivayetler konusunda son derece dikkatli olmak gerekmektedir. Bu ~va
yet malzemesinden hareketle iki ayn Hz. Muhammed tasawuruyla kar91 kar§IyaYJZ. Bunlardan birtsi. be§er olan ve Ya§ami§ Hz. Muhammed tasavvuru,
digeri ise, yiiceltilen, efsanele§tirtlen, menkabevi bir §ahsiyete bfuUndfuiilen
Hz. Muhammed tasavvurudur. Bu iki tasavvurdan birincisine ben tarihsel
:ger~ekligi olan Hz. Muhammed, ikincisine men.kabevi Muhammed aduu veriyorum.
Hz. Muhammed'in ~?-ayah ve ki§iliginin, bu kadar fazla dokUman arasmdan saglam bilgi, beige, kaynak ve taruklara dayah olarak analiz edilmesi son
derece onemlidir. Ancak bu malzemenin ten.kit siizgecinden ge~irilerek guvenilirliginin tespit edilmesi daha da onemlidir. Be9er ve resul olarak Hz. Muhammed'i dogru anlamada, tarihsel bir beige olarak Kur'an, birinci derecede
bir kaynak ozelligi ta§rmaktadxr. DolaYJsxyla tarihsel-be§eri bir ki9ilik olarak
Allah'm el~isi olmu§ Hz. Muhammed ile sonradan fuetilen menkabevi, mucizevi ve efsanevi Hz. Muhammed'i birbirinden ayrrabilmenin temel ilkelerini,
Allah'm kitabmdan hareketle ortaya koyabilirtz. 0, ilahi vahiyden bagunslZ
olarak anla§Ilamaz. Bu konuda yiice kitaba ters dii§en her ~e§it bilgi, beige ve tasavvur, ge~,;ersizdir. DolaYJSiyla Hz. Muhammed'le ilgili ana ~er~eveyi
belirleyecek olan bu kitap olmahdlr. <;iinkii o, Kur'an'a ragmen veya onun
emrt d19mda hareket etmemi§tir. 0, ayetlerde "bizden biri, yani be§er olarak,
k!!ndi toplumunun bir ferdi olarak, tarihin it,;inde ·konu§lanan ve menkabevi
yonu bulunmayan" birisi olarak sunulmaktadlr. Bu at,;Idan Kur'an'da sunulan
tasavvur, menkabevi olmaktan oteye tamamen tarihsel bir tasavvurdur. i§in
en ilgint,; yam. diger peygamberleri, klssalarla menkabevi bir cer~,;evede, Hz.
Muhammed'i ise tarthsel cer~evede incelemesidir. Hz. Muhammed haklanda
t,;izilen tarihsel ~,;er~,;eve, genel hatlarxyla §6yledir:
l. Hz. Muhammed, diger insanlar gibi bir be§erdir. Kur'an, indirilmeye
ba§lad.Jgx ilk giinden itibaren, Hz. Muhammed'in bizim gtbi bir be§er oldugu
vurgulanmakta ve be§er ustii ozelliklere sahip olmad.Jgma her fi.rsatta dikkat ~,;ekmekteydi. 8 Genelde Arap toplumunun, ozelde Cahiliyye insanmm ve
7

Lord John Davenport, Hz. Muhammed ve Kur'an'l Kerfm. <;:ev.: M.S.S.P., Ankara Oniversltest
Basunevt, Arar Yaymlan: 1. Ankara 1967, 1.

8

Onun be!Jer oldugtmu blldlren ayetlerden blr ka~ !Jilyled.lr. - (Ey Muhammed!) De ld: -sen de,
ancak slzin gibl blr lnsarum. Sana, Tannz'm tek blr Tann oldugu vahyolunuyor. Artlk O'na
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ehl-i k:itabiD: bu konudaki tasavvuru onemli sorunlar i~erdigmden, Allah, bu
tasavvuru d11zeltmeye yonelik vahiy pasajlan indirdi. Arap putpereslligindeki peygamber tasavvuru ve bunun arka plaru, Kur'an ayetl~rinden hareketle
ilhami Giller ve Orner Ozsoy tarafindan genel hatlanyla §oyle tespit edilmi§tir:
"Cahiliyye putperestliginin kab.i.nlik (gelecekten haber verme), cinlerin gaybtan haber verdigi ve meleklerin Allah'm ktzlan oldugu gibi telakkiler, zihinleri .
ger~ek anlamda ilahi olanla olmayaru, tabli olanla tabiatustiinii ayrramayacak derecede korle§tirmi§ti. Bu zayillat:W:w~ zihin yap1smdan dolayt Cahiliyye
Araplan. kendi l~lerinden, her yoniiyle normal bir irlsarim Allah'tan vahiy almasuu kavramakta ve kabullenmekte gii~liik ~ektiler. Onlara gore, bir irlSarliD
Allah'la ill§kiye girebilmesi, onun giinliik hayabnda da olagan iistuliiklerle
donat:W:w~ olmasllll gerektirmekteydi; oysa. oteden bert taruyageldikleri Muhammed, vahiy alma iddiast dl~mda normal bir be§erdi. Kur'an'm Hz. Muhammed'in bir be~er oldugunu vurgulamas1, bu zeminle ili~kili okunmalldir."9
Hz. Peygamber'e inanan kimseler, ~m sevglleri dolaJIS1yla olsa gerek. ona
insan iistii ozelli.kler vermeye ba~lanu~b:r. Diger taraftan daha onceki peygamberlerin muciZevi yonlerinin one ~lkanl.masma olan ilgileri, kendi peygamberlerini "lnsan'llgmdan soyutlanarak, sayts1Z olaganiistii niteli.klerle bezenmi~
bir imaja" 10 donii~tiinnelerine sebep olmu~tur.
2. Hz. Muhammed, oliims11z degildir: ebediligi yoktur. Her canlt gibi, oliimu tatnu$hr. Bu sebeple Kur'an, Hz. Muhammed'in olfuns11z bir varhk olmaclJgma a~Ik bir $ekilde dikkat ~ekmi~tir. 11
3. Hz. Muhammed, duygulan olan bir be$erdi. Korkulu, endi§eli ve hftzUnlu giinleri ve yillan oldu. Sevdi, sevildi, goz ya~1 doktU. iimitsiZlige kapildl,
bata yapb., bata yapanlan bagi$laclJ. 12 Daha iyi karar verebilmek i~in arkada~
. lannm goru~lerinden yararlanclJ. 6megin Habbab b. MiirlZir, Bedir sava~mda
konaklama yert ile ilgili Hz. Peygamber'in onerdigi yeri uygun bulmayarak
yOneUn. O'ndan ba~~lanma dlleyin; ortak ko~anlann vay haliDe.· (41. Fussilet. 6; ~.: 18.
Kehf. 10) • Ey lnana!art Andolsun, size tclnizden. sllanbya ugramaruz kendlslne ajllr gelen,
size d~ldl.n. lnananlara ~efkatlJ ve merhametlJ blr el~ geldi.- (9. Tevbe, 128) OJ{ter ayetler lCin
bkz.: 21. Enblya, 25 (Mekld), 75 (Mekld): 12.Yusuf. 109 (Mekki): 16. Nahl. 43 (Mekki); 13. Ra'd,
138 (Medeni); 14. ibrah1m, 4 (Meklo1 (JJla bi-Usani), 10- 11 (Meklo1: 40. Mt1mln. 78 ( Mekld); 25.
Furk.an, 7, 25 (Mekki): 41. FussUet, 14 ( Meldd): 5. Matde, 75 (Medeni), 18 ( Medeni) (bel entum
be~en1n mlmmen hullka): 9. Tevbe. 128 (Mekki): 13. Ra'd, 38 (Medeni); 17. isra, 93-94 ( Mekld):
46. AhkM, 9 (Mekld): 6. En'run. 91 ( Medeni); 18. I<ehf. 110 (Mekkll: 23. MUmJ.nun, 24 (Mekld):
6. En'am, 33 ( Mekki): 42. $ura. 51 ( Mekki).
9 Orner Ozsoy-llhami Giller, Konulanna GOre Kur'an (Sistemaltk Kur'an Fihristi). I. Bask:t. Fecr
Yaymevi, Ankara 1996, 565.
10 Ozsoy-Giller, Konulo.nna GOre Kur'an (Sistemattk Kur'an Fihrist(), 565.
11 "(Ey Muhammed/} Senden once de hi¢1r insana olilm.stlzllik vennedlk: sen a!ecelcstn de onlar
temeUi mL k:alacak!ar? Her nefJS ll!t1nu1 tada.cakttr. ...• (21. Enblya. 34-35. ~.: 39. Zi.uner, 30)
12 •AUah'ut rahmetl sayes!nde sen onlara k:ar~t ywn~alc davrandlTL Eger lcaba. katt yiire/cU olsay·
dlll. onlar senin etrajindan da{lthp glderferdL Artlk sen onlan affet Onlar ~lnA!Iah'lan bag~lama
dUe.- (3. Al-i lmran, 159): ·Size ~lniZden oyle bir peygamber geldi. kt. lulsrarunuza Uzilliir, saade·
tfrtizi Isler, yCJr:eg! !jejk.at ue merhametle (raJUm) r;:arpar.· (9. Tevbe, 128)
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Bunun iizerine Hz. Peygamber. onun go~iinu benimseyerek
karargabJ. Bedir'deki -su kuyulanrun b~ma kurmuijtu.
4. Hz. """f>eygamber. hatasJZ bir kul degildi. Bir ~ok kere yapbgt hatalar dolaYLSIYla Allah'm ikazma maruz kallnu;13 ve iimitsiZlige kapild@ anlarda, kendiru yalruz hlssettlgi durumlarda Allah tarafindan teselli edilmi~tir. 14
5. Hz. Muhammed. hastalandi, yoruldu, uyuya kaldi, namazmi ka~Irdl.
namaz kllarken yamldi. Bunlar. tabii ola:tak her insanm b~ma gelebilecek
tiirden ~eylerdi. Kur'an'da burada dile getirilenlerin tamammi zikrebneili. .Ancak tar1hi ve biyografik kaynaklar, bu tiir bilgilert butiin aynnb.lanyla aktarmaktadrr. Sonu~ olarak Hz. Muhammed. aCJkb., susadi, yew. i~ti. uyudu,
evlendi. baba oldu. e~ oldu. ~oluk ~ocuk sahibi oldu. 15
; 6. Hz. Muhammed. her §eyi bilmiyordu. DolaJistyla gayb1 da bilmiyordu. Sadece kendisi hayatta iken olacak bazt §eyleri, vahiy yoluyla bildirildigi i~ bilmekteydi. Her §eyi bilemedigi ve de her ~ey bildirilmedigi i~in.
peygamberlik gorevi srrasmda buytik slkmblara maruz kaldl. Eger bilseydi,
hayabnda kar~Ila§acagi slkmhlara ve tehlikelere kar§l onceden onlem a1Ir~
di. Hatta Kur'an, Peygamber'i gaypten haber veren olaganustii bir ~ahsiyet
olarak goren Cahiliyye mu§riklerinin bu yanh~ tasavvurlarmi ~u ayetlerle
diizelbneye ~ah~b:
"De lei "Allah dilemedilcce ben lcen.dime birjayda ve zarar verecelc degUim E{Jer gaybt
bUseydim. daha calc iyUik yapardun ve bana lcatillUlc de dolrunmazdt. Ben ancak,
inanan insanlar i¢1. bir uyartet ve rruijdeciylm " 16
"(Ey Muhammed.J) -De lei; • Size "AUah'm hazineleri elimdedir" d.emiyorum; gaybt da
bilmiyorum; size: "Ben bir mele[Jim" de demiyorum. Ben. ancak bana vahyolunana
uyuyorum." De lei: Kor Ue goren bir midit? Hi(: ~rinmilyor mustpULZ?' 17
"(Ey Muhammed!) De lei: "Ben (d@er) elcUerden (far/ell) tilredi birisi de{JUim:-fte benim.
b~mtZO. gelecekleri bili.rim; ben ancalc bana vahyolunana uymaktayun:

· ne de sizin

ben ap~ bir uyartetyrm.

·•a

13 Bkz.: 80. Abese. 1- 12: 33. Ahzab. 1: 33. Ahzab. 37-39; 28. Kasas. 86-88: 17. isra', 73-75: 17.
isra', 86-87: 10. Yunus, 94-95: 11. 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. Al-1 imrnn. i28: 4. Nfsa,105-113: 68. Kalem. 48: 9.
Tevbe. 43.
14 Blr ~ok kere teseW edlldi. Bkz.: 73. Mllzzemmll, 10-11: 93. Duba, 1-11: 94. ln~lrah. 1-4: 108.
Kevser, 1-2:38. Sad, 17; 36. Yasin ..76; 35. Faflr. 4: 35.,Fab.r,.25: 20. Taha, 131-132:27. Neml.
70; 27. Neml, 78-81: 10. Yunus. 65: 15. Hlcr. 87-89; 15. Hicr, 97: 6. En'am, 33-35: 31. Lokman.
23; 40. Mii'mln, 4; 40. Mii'mln, 55; 40. Mii'min, 77: 44. Ouhan, 58-59;.46. Ahkaf, 35: 51. Zarlyat. 52-54; 16. Nahl, 127-128: 52. Tur, 48-49: 30. Rum, 60: 47. Muhammed. 13; 76.lnsan. 23.
15 Bkz.: 33.Ahzab. 53.
16 7. A'ra!, 188.
H 6 . .En"am. ·5o (Mekki); 1l. Hud. 31 (Mekki).
18 46. Ahkaf. 9. Benzed ~etler f~okz.: 3. Al-l imran. 44. 179 (Medeni); 12. Yusuf. 102 (Mekld):
6. "En'am, 59 (Meklal; 11. Hud. 49 (Mekk!): 27. Neml. 65 (Mekki); 29. Cin, 26 (Mekki).

·.
Hz. Muhammed'i Anlamak -I-

73

7. Hz. M1~hammed'e insanlan islam'a ikna etmek ir;in verilen tek mucize
Kur'an'ch. Nitekim Kur'an'm mucizeviligi, ayetlerde her firsatta vurgulanml§tJ.r. Bu ayetlerden bir ka~!l §oyledir:
"Ona Rabbinden {b~kcu;a) mucizeler indirilmeli degtl miycli?" derler. De kt Mucizeler
ancak Allah'rn katzndadzr. Ben i.Se sadece apllqlk bfr uyClJ"lCCYY17l. Kendiierine oTrunmakta alan Kitab't sana in.dirmemiZ onlam yet:rnen'14 mi? Elbette iman eden bfr kavim
~in onda rahmet ve ibret vardJr."l 9

Vahyin geldigi donemde mii§rtklerin zibninde oldu~u gibi, Arap toplumundaki diger din mensuplaruun zibninde de tanhsel olmayan, ola~aniistli niteliklere V£! muciZelere sahip bir peygamber tasavvuru varch. Kur'an'd~ yakla§tk yirmi ayette, Kurey§liler ve Ehl-i Kitab'm Hz. Muhammed'den mucize
gostermesini istedi~ ve her defasmda bu mucize· ta.leplerinin gert ~evrild.igi
goriilmektedir. Putp_~est Kurey~liler, bir melek olmach@. i~in Hz. Peygamber'i
be~enmeyerek onun ha.zineler ve bah~eler sahibi zengin birisi olmasrm ya da
ol~aniistii ozelliklere sahip birvarbk veya melek olmasrm istiyordu.2° Onlarm
peygamber tasavvurunu ve peygamberden beklentilerini ~u iki ayet veciz bir
§ekilde ortaya koymaktadrr:
"Onlar: Sen, decliler, bizim f¢1 yerden bir kaynak}i.$1arlm.acWc~a sana asia. tnanmayaca{jlz. Veyasenin bir hwma ba.ft9en ve l1ztim bagrn olmalJ; ayle ki,

~lerindengiiriilgiirill

ll7Tialdar a1atmahstn. Yahut, lddia ettigin gibi, tizerimize gokten parcala.r yagdum.al!.sm

veya AUah't ve melekleri gi5ziinuizrin oniin.e getinnelisin. Yalwt da altuldan bir evin olmall. ya cia gage ¢anah.s11t. Bize, okuyacaguruz bfr kitap in.dirmedigin siirece (gage) Clkttgr.n.a da asia. in.a.nm.aytz. De ki: Rabbimi tenzih. ederim. Ben sadece be$er bir e~ "2t
"Kd.firler diyorlar ki: Ona Rabbinden bir mucize in.dirilseydi ya! (Halbuki) sen ancak
bfr uy~ ve her topl.r..unun bir rehberi. vardrr. "22

Yahud.i ve Hnistiyan geleneginde peygamberler, bir kral veya baya@. bir in·
san ya da bir ~ok muciZesi olan tannla§b.n.lmJ.§ bir insan olara.k goriiliiyordu.
Bu tasavvur, peygamberden §U isteklerde bulunmalanna sebep oldu:

19 29. Ankebut. 50-51. Benzert blr ayet ~yledlr: "Onlar: (Muhammed) blze Rabbinden bir ITUlCize
getirmeU degil miydi? dediler. Once gelen kitaplardakinln apa¢c deiDI (Kur'an) onlam gelmec.U
mi?" (20. Taha. 133)
20 Bu till' ayetlerden baztlan ~oyledlr: "BiZ. (Kureyli'in istedigi} nwcizeleri gond.ermekten. ancak.
on.cekilerin onlan yalanlairulj olmast ahkoyd.u. (NUekim) Semud kavl{line o ~i deveyi a¢c bir
ITUlCize olarak verdlk de onlar bu yUzden zallm oldular. Oysa bCz mucCzeleri srrf korkutmak ~
gonderiririz.. • (17. lsra·. 59). " (Putperestler.} "Bu ne bi¢n elci? Yemek ylyor, sokaklardo. yi.rriiyor.
Ona onunla beraber uyaru:t olarak bir melek lndirilseydi yaJ Ydhut. kendisine blr hazine verl.lseydl
veya beslenecegi bir ~ olsaydL yaJ" declller. Bu ziillmler. insanlara: "Sizin uydugwwz. sad.ece biiytllenmilj biradamdtr" dediler.· (25. Furkan, 7-8 ~.: 6.En'am, 7-8: 25. Furkan, 21: 15.
· Hlcr, 7). • BCz!mle lcar~tla$mayt {bir giin 1wzun.unuza geleceklerini) ummayanlar. Blze ya melekler
fndbilmeUydi ya da Rabblm.izi gormeUydik, dediler. Andolsun ld onlar kendilert hakJanda. ldbire
kap~lar ve azgU11Jkta pek iler! ~lerd.!r. • (25. Furkan, 211
21 17. lsra, 90·94.
22 13. Rad, 7. ~ynca bkz.: 10. Yunus, 20: 6. En'an, 7-8,37.
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"Dogrusu AUah bize, (gokten inen) ate!lin yiyecegi (yakrp kor edecegl) bir kurban getirmedlkce ~biT peygambere ina.nmamanuzt. emretti" diyenlere !iDYie de: Size. benden
once ITIUCizeler le, (ozeUikle) dedi{Jiniz (I'TUJCize) ile nice peygamberler geldL Eger do{Jru
insanlar iseniz. ya onlart n~in ol.dlirduruiz?'23
"Ehl-i lcitap senden, lcendilerine gokten bir ldtap indirmeni istiyor. Onlar Musa'dan,
bunun daha buyugiinU istemi:jler de, "Bize AUah't ap~uc gaster' demi:jlerdi. Zuliimlert sebebiyle hemen onlart ytl.dtnm carptr.. Bildhare kendUerine ~uc delilkr gel.dikten
sonra bUZafjJYt (tann) edindiler. Biz bunu da ajfettlk. Ve Musa'ya ap~uc deli! (ve yetk!J
verdilc." 24

Allah, bu ve benzeri ayetlerle Miisliimanlan Ehl-1 Kitabm peygamber tasavvurunun etkisinden lrurtarmaya ~al.i~tJ. Fakat daha sonra islam kiiltii-.
riinde, Hz. Muhammed'i mucize gostermede di~er peygamberlerle yan~bran
bfr zihniyetin olu~maya b~ladJ~a ~ahit olmakta}'lZ. 25 Hz. Musa ve Hz. isa,
b~yiik mucizeler gosterdiyse, Hz. Muhammed de gosterebilir. diyerek ona bir
sciru mucizeler isnat edildi. Boylece o be~er iistii ve tarih iistii bir ~ahsiyete
donu~tiiriildii. Sonu9ta peygamberimiz siirekli mucize gosteren ve insanlan
mucizelertyle ilrna etmeye <;all~an bir §ahsiyet olup 9lkb.. Peygamber'in badislerini toplayan k:itaplarda bu mucizelere ozel yer aynb.rken26 kelami eserlerde,
bu malzemenin teolojisi yaptld! ve buna yonellk bir savunma sistemi geli§ti23 3. Al-llmran. 183
24 4. Nlsa. 153.
25 Hz. Peygamber'in Kur'an'dan b~ka muclzesl olmamasma ragmen ona sa}'lSIZ muclzeler atfedilml!jtir. Hatta ona ait mucizeler i~in llgin~ tasnl.fler yapilim!jllr: a] Kendi zamarundan ewe! olanlan baber vermes!, b) Kendi zarnanmda olmu!i ve olacak ~eylerl baber vermes!, c) kendisinden
sonra Jayamete kadar dllnyada ve ahirette olacak ~eylert bUdirmesl. Hz. Mubammed'ln muclzelerl, onun bayatmm belli ~amalanna gore, !jOyle tasnlf edUml~tir: a) Rubunun yaralllmasmdan
Peygamberllginin bildlrUdig! (bi'set) zamana kadar olanlar, b) Peygamberllg!nln b~langJcmdan
vefabna kadar olanlar, c)Vefabndan Jayamete kadar olmu!j ve olacak !jeyler. Kelfuni eserlerde
buna benzer tasnlfler yap!lmaktadlr. Bkz.: Ebu'l-Muin en-Nesefi, Tabstratu'l-EdU/e, ~-= HOseyin Atay-~abanAU Diizgful, Diyanet I!ileri B~kanlJgi Yaymlan, Ankara 2003, II/58 vci.
26 · Onun belli ba!jh muclzeleri arasmda gosterUen olaylar !iunlardJr: Ozerine yaslarup hutbe okudu~ kilt\lgun, mlnber yapbnld!ktan sonra deve lnlltisine bemer sesler ~lkarara.k a~amas1; Hlcret
slraSmda Hz. Peygamber'ln lzlni siiriip onu yakl~an S'llraka'nm ab.run kuma ~ast ve kendisinln attan dll!imes1; parmaklan arasmdan su fi!ilartmas•: blrkac par~ elanek iizerine okumas• ve o ekmekten yetmi~ seksen kl!iinln doymas1; blr kap suya ellni solanastyla parmaklanrun
arasmda su fi!iklrmast ve bundan ii~ yiiz kadar mOs!Cunanm abdest almas1; Resulullah'm bir
klmseye ~ocuk !ken dua etmesi dola}'lSlyla uzun Omiirlil ve sag!lklt olmast; gOzlerinden rnhats!ZIanan Hz. All'nln giizlerine okuyup dua etmesl iizerine giiz.lertnln lytle!jmesl; lathk olmast iizerine
ondan dua etmesilstenmesi ve dua etmesl iizerine blr hafta boyunca yagmur yagJ:Dast; bor~u
olan blrlslnln topladtg. hunnaya dua etmesl ve bor~ulann alacaklanru almasma ragmen hurmanm eksilmemesi; bir sefer suasmda yiyecek slkmbsl ~ekllmesl iizerine herkesin yanmdakl
erzala toplauirak dua etmesl sonucu enaJan bereketlenmesi. (Buhannln Sahih'lnden hareket!e'
tesplt edUen bu mucizeler baklanda geni!i bllglleln bkz.: Abdurrahman c;:ettn, Omeklerle Peygamberimiz. Ensar N~yat. istanbul2006, 191-194) Burada z!kredilenler dt!imda daha pek ~ok
muclze lsnat edilmektedir: Hz. Peygamber'ln Ay'tlklye ayumas1; Hz. Peygamber'ln zehlrlenmesl
l~ln pl!jtrllmi!j btr koyunun yemeden once ben zehJrliytm diye haber vermes!; ellndekl ~alol ~
Jan ve yemek par~ Allah't z!kretmesl; blr klmsenln lman etmesl ICin Hz. Peygamber'den
Miisliiman kom~usunun iilmu~ lazuu dlrUtmeslnl lstemesl ve onun da dlrUtmesl; ama birislne
dua etmesl sonucu giizlerinin a~as1; Hz. Ebu Beklr'in ve Omer'in hUafete ge~eceklerinl haber
vermes!; Hz. Fatlma'mn iilecegini haber vermes!; Hz. Orner, Osman ve All'nin !iehlt olacaklanru
haber vermes!.
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rildi. 27 Halbuki Kur'an, Hz. Muhammed'in insanlan mucizelerle i.kna etmek
iizere gonderilmi~ bir peygamber olmachguu a~tk~a vurgulamaktadrr. Peygamberim.izin muciZe denebilecek tek evrensel muciZesi, akli bir muciZe olan
Kur'an'du-. A.kla hitap ettigi i~in insanlan ik:na etmeye yonelik bir muciZedir.

Hz. Peygamber'in be~eriligi. omek ~abilmesi i~in son derece onemlidir.
insani.istii vaslflara sahip birisi veya bir nielek peygamber olarak gonderilseydi, dini hayat i~in omek abnmast mi.im.kii.n olmazch. 0 zaman insanlar, farkh
varl.tk diizeyine sahip birisine baglanmaya ve onu omek edirlmeye hakh olarak itiraz. edebilirdi. Zaten insan ustu bir varl.Igt, insanlara omek ve el~i olarak
gondermek Allah'm adaletine bagda~maz. <;i.ink:U insan olmayan birisinden
yapmasuu istediklerini insanlardan istemek adaletsizlik olur. Kur'an'da wsiZden birisini siZe resul olarak gonderdik"28 denmesi bunun i~indir. Bu durumda Hz. Peygamber, ~odel ol~turma anlammda ittiba, iktida ve teessi edilecek
bir omek olabilir. Aksi ·takdirde her hareketi tekrarlanan anlammda taklit
edilecek ve her lieyiyle kendisine benzenilen anlanunda te§blh edilecek birisi
olurdu. Halbuki Hz. Peygamber'in asll omekligi, sureten degil siretendir.
Hz. Peygamber'i ve islam't dogru anlayabi.lniek i~in. islam'm tarihiyle Mus<;i.ink:U islam'm
tarihi, benim kanaatime gore vahyin b~lachgt ve bittigi donemini kapsam~
tadrr. Burada savunulamayacak, insanl.Iga ve insani tabiata ters du§ebilecek
bir tlkir ve uygulama yoktur. Ama Muslfunanlarm tarihinde islam'm genel
-doktrin:ine ters du~en unsurlar ve olumsuz omekler bulunabilir. 6zgl1rliik
a~tsmdan Kur'an-1 Kertm'in ortaya koydugu mesajt Hz. Muhammed'den aytrarak anlayaniaytZ. Ya da Hz. Muhammed'i Kur'an'dan ayu-arak anlayaniaytZ. Hz. Muhammed'in din achna ortaya ~oydugu her §ey I{ur'an-1 Kertm'den
kaynaklanmaktadrr. Bu anlamda Hz. Muhammed'in nubuvvet misyonuyla bir
be§er olarak elde etmi§ ol~ugu devlet ba§kanl.Igt misyonunu da birbirinden
ayn du§linebiliriz. <;iinkii Devlet ba§kanl.Igt misyonu, peygamberlik misyonunun bir par~s1 degildi. ResUlliik gorevi, ilahidir. Devlet ba§kanl.Igt, kendi
be§ert terci.hidir. Kendi ba§arllaruun, yeteneklerinln ve Muslfunan toph.imun
tevecclihlinlin sonucudur. Ba§ka bir ifadeyle, b~arllaruun ve toplumsal ihtiya~larm sonucunda elde edilmi§, ortaya konulmu§ bir durum olup tamamen
insani bir olaydrr.
~funanlarm tarih.ini ayn ayn degerlendirmek gerekmektedir.

Vahiy sfuecinde Hz. Muhammed'in onderliginde ger~ekle§en islam'm taribin.in esas kurucu ilkesi, temel hak ve ozglirlliklerdi. Yani ozgilrliikten kaSlt, insanlan ne Hlristiyanl.Ikta oldugu gi.bi kiliseni.n esiri haline getirmek, ne
de mu§rtklertn yapbgt gibi canslZ putlarm kullan haline getirmektir. islam,
27 Neblm1z!n Muclzelert (MuciZatu Nebi~a) b~h~ albnda hadls kltaplarmda saytlanlann hemen hemen tamanu yer almaktadrr. Bkz.: Ebu Mansu.r el-Maturtdi, KUllbu't-Tevhid. <;:ev.: Bek1r
Topaloglu. iSAM yaymlan, Ankara 2002, 256-7: Abdulkahir el-Bagdadi, KUllbu UsUU'd·Din. Daru'I-AfAk ei-Cedide, Beyrut 1981, 182-3: Ebu1-Muin en-Nesef!, TabsiJ'atu'L·EcUlle. U/58-80.
28 2. Bakara; 151.
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insanla tannst arasmda vesilelert ve engellert kaldrrmak suretiyle onu ozgiirle§tirmek istedi. Hz. Muhammed de, bunu peki§tirecek uygulamalarda bulundu. Bu a~ldan ozgiirlUk, isJ.am'm olmazsa olmaz §artlanndan biri oldu. Ama
bu esas, taribsel siire~te kader anlayt§tyla degi§tirildi. Bireysel ve toplumsal kaderimiz inan~ esaslan arasma konuldu. Ba§anstzltklanmtzlil, zult1m
ve ahlakstzhgumzm faturast kadere kesildigi donem.ler oldu. Kur'an'a gore,
dine girmeden once, dine girerken ve girdikten sonra zorlama yapilamaz.29
Miislt1manlann tarihinde.islam't benimsetmeye yonelik veya islam'a giidikten
sonra onun emirlerine uyma konusunda zaman zaman bazt ki§ilere baskl ve
dayatmalar olmu§tur.
islam'm insariliga olan mesajtru dogru sunabilmek ic;in Hz. Peygamberin
ozgiirle§tlrici misyonunun teiFrar one ~anlmas1 son derece onemlidir. 6zglirliigii merkeze koymak, islam't anlama ve giincelle§tirme koi:msunda da
yeni bir ac;Ilnn olacakbr. Hz. Muhammed ve Miisliimanlar, "toplumlan kilic;
zoruyla islam'a sokmakla suc;lanmakta ve c;e§itli iftiralarla kar§l kar§tya bulunmaktadrr. Vatikan'm dini ve siyasi lidert 16. Benedikt'in "Kur'an-1 Kertm
ve peygamber'in insariliga kilic;tan ba§ka bir §ey getirmedigi" §eklindeki bir
ahnhyt nakletmesi ve yaki§tksiZ sozler sarfetmi§ olmas1, bu Zibniyetin dt§a
vurumundan ba§ka bir §ey degildir. Bazt ferdi uygulamalar olmu§sa da, bunun genelle§tirilmesi asia dogru deglldir. <;iinkii islam, inarurlarma biitUn
insanlan her yol~ deneyerek "islamla§hrma" diye bir hedef gostermemi§tir.
Hrri.stiyariliktan farkh olarak, her birey giinahstz dogar. Her bireyin dinini
kendi iradesiyle sec;mesi ~artt:J.r. Yani bireylerin ishunla§tmlmasl degil kendi
iradesiyle islamla§mast soz konusudur. Ama istismarct misyonerlikte, h er
c;e§it yolu kullanarak insanlan Hrri.stiyanla§hrmak asil hedef olarak belirlenmi§tir. Halbuki Hz. Muhammed'in bile. birilertni islamla§hrmak gibi bir
gorevi yoktu. islam.l.a§mak ki§inin kendine ait bir ozgiirlillrtiir. isteyen inarur
isteyen inanmaz. Ama bugiin birc;ok c;agda§ ara§hrmada "islamla§hrma",
"kilic;la islam.la§tlnna", "kilic;siZ islamla§hrma" . gi!>i kavramlarm fiitursuzca kullaruldtglll1 gormekteyiz. Kur'an'm bu konudaki tutumu ve Hz. Peygamher'in uygulamalan gozden gec;irildiginde, bu tiir kavramla§hrmalarm
islam'm ruhuna tamamen ters oldugu goriilecektir. Kur'an'm doktrininde
ve Hz. Muhammed'in uygulamalarinda, -inansm veya inanmasm- hic;bir insan mutlak oteki gosterilmemi§tir. Son zamanlarda bahdan yapllan c;eviriler yoluyla, biZim kendi dtl§iince diinyaJlllZl ve degerlerimizl altiist eden ve .
karga§aya sebep olan bir dizi kavramm tehdidi alhndaytz. Bunlardan' birtsi, "oteki" kavramtdrr. Bu kavram, sosyoloji c;ah§malarmda ve bizim ken29 Dlnde zorlamarun olmac!JHuu ve Ozgiir 1raden1n esas oldugtmu bellrten baZI ayetler !joyledir: 1. •
Dlnde zorlama yoktur. • (2. Bakara. 256) 2. • De ki: Hak. Rabblnlzdendir. OyJe fse, dileyen 1man
etsln. dileyen 1nkar etsin.... • (18. Kehf. 29) 3. • Slzi yaratao O'dur. Boyle lken ldm1n.lz k.aflr.
k1m1n.lz mUmlndir. Allah yapbklarmJ.zl gorendir • (64. Tejtabun. 2) 4. • Slzin dinlnlz siZe benlm
dJn1m de banadrr" (1 09. Kafirin. 6)
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di alaru.rwzla Ugili diger c;ah~malarda o kadar sik tekrar edilmeye b~landl
ki; Muslfunan'm Huistiyanlara, hatta Muslfunan'm Muslfunan'a balo~1 bile
bu kavram tizerinden tarumlarur oldu. Yani Muslfunan Muslfunan'm otek:isi veya Huistiyan Muslfunan'm otekisi gorillerek otekilerin kaldmlmas1,
ehlile~tirilmesi veya donu~turillmesl gereken du~man ilan edildi. islam dii~iincesinde Allah'm en gfizel ~ekilde yaratnn~ oldugu her bir insan muhteremdir ve asia "mutlak oteki" degildir. Ama bugiin ~oteki" kavrami, islam
diinyasmda Muslfunanlarm zihinlerine yerle~tirilmek suretiyle c;ah~maci bir
Muslfunan tipi iiretilmek istenmektedir: Huistiyan ara~hrmacilarm ya da
Bahh sosyologlarm ortaya koydugu bir kavramsal c;:erc;eveyi abp kendimize "muhayyel otekiler" olu~turmak son derece y~b.r. Ashnda Muslfunan
kiiltiirde ehl-1 zimmet olarak g6rillen Huistiyanlarm 6teki olarak algllamas1,
yeni bir olgudur. ~Beyaz adam" misyonuna kendini kaptlrmi~ maceraperestlerin ba~latbgt ve glinfuntizde farkh bic;imlerde devam eden Hac;:h seferlerlnin
bir iinlnudfu. Bu. deh~et verici Muslfunart katliamlarmm intikamiOI almak
ve Mtlsliimanlarm onurunu ayaklar alhna alan bah s6miirgeciliginden kurtulmak ic;:in varlik-yokluk mucadelesinin bir t~zahfuii.diir. Halbuki ne Huistiyanlar n e de kafirler Mu~lfunanlarm alternati.fidir. Hem ehl-i kitab hem de
kafir, Muslfunanlarla birlikte ya~ayabilir. Onlarm ya!}ama haklan ellerinden
almamaz. Herkesin Miislfunart olmas1 gibi ne bir !}art ne de bir zorunluluk
vardrr. Bu konuda, ki!}inin kendi beyaru ve iradi karan esastir. Bu ho~g6ru,
islam'm tarihi ve doktrininde hep varken, Muslfunanlarm tarihinde her zaman hayata gec;:irilememi~ olmas1 Uziirltii vericidir. Ama buna ragmen, Miish1manlarm tarihi dige r din mensuplarmm tarihiyle klyaslandJgmda, onurlu
bir tabloyla kar~I kar§lyaJIZ. Allah'm kitab1 ve Hz. Muhammed, insanlan
dine, asia klhc;la davet etmedi. Kt1fi1r ehliyle, ehl-i kitab ve dii~manlarla en
buyiik cihad, a~ag1daki ayet-1 kerim~de de belirtildigi gibi, Kur'an'la yapilartdrr: ~Kafirlere boyun egme ve onlara kar~1 buyUk cihadl bu Kur'an ile yap. "30
denmektedir. islam'da esas olan ban~tir. Cihad ve sava~. son c;aredir.

Hz. Peygamber'in 23 yillik Peygamberlik d6neminde yapbg:t sava~lar, bu
.her ik1 taraftan 6ldfuiilenlerin saJlSI ve esir almanlara yapilan
muamele tarihi kaynaklardan incelendiginde, onun b~ ve merhamet Peygamberi oldugu herkes tara.fmdan kabul edilecektir. Kureyza olaJl harte;: brrakilacak olursa Hz. Peygamber'in emir ve komutasmda toplam 27 gazve yapil~ ve bunlardan sadece dokuzunda c;:arp1~ma meydana gelmi~tir. 31 Kiic;tlk
c;:aph, toplam 35-60 civannda seriyyeler dtizenlenmi~tir. Qarp1~ma meydana
gelen gazve ve sav~lar da onun harcadlgt zaman, yollar dahil, peygamberlik
doneminin yakla!}Ik o/o 2'sinl olu~turmaktadrr. Bu sav~larda, y~Ik olarak kafirlerden toplam 216 ki!}i 6lmu~. Muslfunanlardan 138 ·~i ~ehid du!}sav~larda

30 25. Furkan, 52.
31

tbrahlm S3IJcam. Hz. Peygamber'ln Co911TUUtMesqJian. Ankara 2000. 118.
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mii~tiir. 32

Hz. Muhammed'in emir ve komutasmda yap!lan sava~lar, diinya
tarihinde en az ka}'lp verilen ve tarihin gidi~at:rrn olumlu yonde en fazla etkiIeyen sava$}ard.rr. 0, hi~; bir zaman mesajtru zor kullanarak, silahla yaymak
iddiasmda olmam.I~trr. <;;:iinkii o, insanlan dogru yola en gii.zel bir ~ekilde ve
hikmetle ~;agumakla gorevlendirilmi~. bunun i~;in kilic; ve sava~a b~ vurmas1
istenmemi~ti.

Kur'an-1 Kerim'de ve Hz. Muhammed'in uygulamalarmda kafirlerin mutlak
bir oteki olmachg-t ac;lkc;a goriilmektedir. Vatikan kiitiiphanesi Ttlrkc;e Yazmalar arasmda bulunan anonim bir hadis kitabmdaki ko~u haklanyla Ugili
klsi.Dl, ~islam kilic;tan ba~ka bir ~ey getirmedi" diyenlerin ve onu almt!layanlarm dikkatine sunulacak giizel bir ~rnektir. 33 Bu eserde kom~uya ve c;ocuguna nas!l davran!lacagma dair Uginc ogiitler bulunmaktachr. Orada kom~u.
iic;~ hakkl olan, iki hakkl olan ve bir hakkl olan olmak iizere ii~;e aynlmaktaciu;· Bunlardan bir hakkl olan, kafir kom~udur. Bu hak. insan hakkl/ya.lo.nl!k
hakklchr. Bu metinde, hadisler verildikten sonra, o giin toplumda ya~anan
32 San~. a.g.e .. 120.
33 "Bu koll.l1• hakkm bUdUn:ir. Sallh koll.l1t istemek slinnet-i Resilldtir. Bir hadlste dahi eydtir: ·isten sallh kom~t. ev satun almazdan on· der.
"Eyu yold~tlsten, yola gltmezden on· dldl.
Hadls: Reswullah (sav) eydtir: Kon~t hakla ana bakkl kibldtir. • der.
Hadls: Reswullah (sav) eydtir: Her evin dort yarunda kirk ev kon~tStdur. Hakla vaclbttir O.Zerimlze ~loOn" der.
"Gu~ yettikce ko~tya lkram ldeler. Dahi kendu tok yatub kon~• a~ yatmaya. Artuk taamdan
ortakh~ vardtr."
Resul (as) buyurdt ki: • Kom~t u~dllr. BlriinO.n Q~ hakkl var. BlriinO.n ud hakkl var. birO.nO.n blr
hakla var. Aroma ol kon~t ki 0.~ hakkl var. kapu kon~tstdur. Blrt Islam hakkl. blrt koll.l1ilig hakkl,
blrt yaklrilig hakla.
Amma ol ko~tld eki haklo vardur. Blrt islam haklo. birl kon~wg haklo.
Aroma ol komjtld blr haklo var. Kafir kolllltstdur. Blr kOlllll bakla var beman.
Mes'ele: Kom;nyt IJlcltmeyeler. Cefa ltmeyeler. Kerabet gormeyeler.
_.
Hadls: Reswullah (as) eydtir: Beno.m carum Allah Ta'alarun kudreti ellndedtir. 01 Allah Hakkl
I~ musUlman olmaz kl!}l. ta kollllt ellnden ve dlllnden emln olmaymca. •
Mes'ele: Kolllltya bedlye vireler, azdan QOktan. Egercl harac v1nir kaflrse dahl .
Mes'ele: Kon~t evlne destursuz ba.lamyalar.
M~s'ele: Baztlan eydtir: Sag koldan sol koldan, dahi onO.nden ardtndan, kirk ev kon~;ndur. Nafaka vlreler. Ton vlreler. Kurban etin vireler.
Mes'ele: Kollllmunltin urmtyalar. Dlvanna ~emlyeler. kab soylemiyeler. Oglancugma latlfe ideler. yUziin yttyalar. b~m stgayalar. ...
Mes'ele: Koll.l1t nesneciik vlrse az gormiyeler. Hor ba.lamyalar. Ogncak glller yiizle ba.kalar.
OdO.nc vlreler. Sayn olsa soralar. ~a~a. meded dlse varalar. Elllslne, dOgO.nO.Oe, cenazeslne
varalar. Evin tunn (?) sakhyalar. Htyanetllk ltmeyeler avrabna, oglma. lo.zma.... Dahi yaramaz
kokulu nesne kon~1 evinden yana etmiyeler. Evlnl yliksek yapmaya. kOOl1tya yU varmasun deyu ..
Mes'ele: Satun aldugl ye~den ko~tya vire, kendu yime:zden ondln.
Mes'ele: Kendu nefslnl bor gore. KOll.l11YJ hor garmeye.
Mes'ele: Blr klmse evln satan olsa evvel koll.l1tYa dlye .... Yad kl$1ye satmaya. meger ko~1 almaya.
Mes'ele: Kon~1 kOO$tdan su ve tuz ve bamir ve od ala, men etmeyeler.
Ganlmet goreler sallh kon~tyt.
·
Hadls: Reslil (as) eydtir: "Allah Ta'ala'nun yo.z bin belasm savar salih ko~1· der.
Hadls: Reslll (as) eydtir: Bir ki$1 ko~ISm, kavmln. yold~m ogse. ol kl~l sallh olur. •
(Bk:z.: Anonim Hadls Kltabt: Vatikan Kutuphanesl Ttirk~e Yazmalan 364, yaprak llO·llb) Dglll
k:tstm l~ln bk:z.: Fahlr iz, Es1cf.1Urk Edebiyabllda. Nesir. II. Bask:t. Ankara 1996: s. 33-34.)
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olaylar degerlendirilir. Kaftr kom:;;uya nasJ.l davranJ.lacagma dair ~u ogut verilir: "Kon~uy~ hediye vireler azdan ~oktan, eger ki hara~ vi.nlr kafir dahl olsa."
Zamarum olmad.Igt i~in uzatmayacagun.
Klsaca ~unu soylemek istiyorum; biz islam'1 ve Hz. Muhammed'i bilimsel
verilerin 1~1gmda ve bilimsel yontemlerle yeniden okumak zorunda)'lZ. Ozellikle Hz. Muhammed'i dogru anlayabilmek i~in onun tarihsel ki~iligiyle menkabevi ki~iligini birbirinden ayumak gerekiyor. Sozleri.mi, hi~bir insanm mutlak
oteki olmad.Igrm ~ok veciz bir ~ekilde dile getiren Ahmet Yesevi'nin bir beytiyle
bitirmek istiyorum.
Slinnet inilii kaftr bolsa birme azar
Kongli katllg dil-azardm Huda bizar3'1

Hepinizi saygiyla selamllyorum.

34 TOrkc;:emizde anlam1 l}udur:
S11nnet lmll}. kafir dahl olsa. tncltme:
Kab. gOniillf!. gonru tncltenden Allah dahl usaruml}br.

