İSLAMDA BİLGİ KAYNAKLARI
1. SADIK (DOĞRU) HABER
A- KUR’AN
B-SÜNNET
*MÜTEVATİR HABER*
Yalan üzerine birleşmesi imkânsız bir
topluluğun başkalarına aktardığı kesin
bilgi içeren doğru haber. (Örneğin
Kur’an-ı Kerim, Tarih bilimi v.b.)
1.Yalan üzere bir araya gelmesi imkânsız çok
sayıda insan tarafından nakledilmesi.
2.Nakledenlerin
sayısında
azalmanın
olmaması.
3.Olayı veya haberi nakledenlerin görmüş
veya duymuş olması. İslam dininde bu
şartlara sahip olan haberler, salim duyuların
sağladığı bilgi gibi kesinlik taşır.
İslam’da DİNİ BİLGİYİ oluşturan en önemli 1.
Kaynak Allah’ın sözü olan KUR’AN-I KERİM ile
2. Kaynak Hz. Muhammed’in (sav) sözü,
davranışı ve onayladığı SÜNNET’TİR. (İnançİbadet-Ahlak ve sosyal ilişkileri düzenleyen
emir ve yasaklar hakkında bilgi verir.)
Din adamının yaptığı yorum, Kur’an ve
Sünnete aykırı olmaması gerekir. Çünkü
İslamı oluşturan insanlar değil Allah’ın
vahyidir.

2. SELİM BİLEN AKIL
UZMAN KİŞİ (DİN ADAMI)
(İÇTİHAD-İCMA-KIYAS)
3. SALİM BİLEN DUYULAR
(BİLİM/BİLİM ADAMI)
İslam’da dini bilgi oluşurken ilk önce 1.
Kaynak Kur’an’a bakılır. (Örneğin Domuz Eti)
Sonra Kur’an’da bir bilgi yoksa 2. Kaynak
Sünnet’e bakılır. (Mesela yırtıcı kuşlarının
etinin haram kılınması) Sonra Kur’an’da ve
Sünnette bir bilgi yoksa 3. Kaynak Selim Bilen
Akıl’a (Din Âlimi) bakılır. (Midyenin caiz olup
olmaması) Sonra din âlimi, uzmanı olmadığı
konularda 4. Kaynak Salim Bilen Duyulara
(bilim ve bilim adamına) sorar.(Midye konusu
biyoloji uzmanlığı gerektirir.) Sonra Din
adamı uzman aklı ile bilimden aldığı veri ile
yorum yaparak fetva verir. Nefsten,
duygudan,
önyargıdan,
ideolojilerden
etkilenmemiş selim (temiz, saf) akıl ve uzman
olan akıl İslam’da önemli bir bilgi kaynağıdır.
“Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun.”
(Enbiya Suresi 7) “Alimler, peygamberlerin
varisleridir.” (Buhari) “İctihad edip isabet
eden iki ecir, hata eden bir ecir alır” (Buhârî)
(Resulullah, "Kur'an'ı dört kişiden öğreniniz:
Abdullah bin Mes'ud, Übey bin Ka'b, Muaz
bin Cebel ve Ebû Huzeyfe" buyurmuştur.
Hz. Muâz (ra) Yemen’e vali olarak
gönderileceği sırada veda anında Efendimiz
(s.a.s.), Hz. Muâz’a bir soru sordu: “Sana bir
dava getirildiğinde ne ile hüküm verirsin?” Muâz, “Allah’ın Kitabı’yla.” dedi. -“Onda
bulamazsan ne ile hükmedersin?” diye tekrar
sordu -Muâz, Allah Resulü’nün sünnetiyle.”
diye cevap verdi. -Resul Ekrem’in (s.a.s.): “Ya
orada da bulamazsan?” demesi üzerine Muâz şu cevabı verdi: “O zaman kendi
görüşüme göre içtihat eder, ona göre hüküm
veririm.” Onun bu cevabı Peygamber’imizi
(s.a.s.) çok sevindirdi.) (Mezheplerin çıkış
sebebidir.)

KUR’AN’IN BOZULMADIĞININ ve
ALLAH sözü olduğunun
AKILSAL KANITLARI
1-HZ. MUHAMMED (SAV) DÖNEMİ

SÜNNET’İN (HADİSLERİN)
BOZULMADIĞININ
AKILSAL KANITLARI
1-HZ. MUHAMMED (SAV) DÖNEMİ

Kur’an, dünyevi tedbirler alınarak günümüze kadar
bozulmadan gelmiştir. Hz. Peygamberimiz (sav) 23 sene
boyunca yüzlerce hafıza ezberletmiş ve vahiy kâtibine
kâğıtlara ve derilere yazdırtmıştır. Kuran 23 senede yazıya
dökülmüştür. Elçinin vefatından sonra Hz. Ebu Bekir (ra) ciltli
kitap haline getirmiştir. İslam’ın geniş coğrafyalara yayılması
ile Hz. Osman (ra) 7 adet çoğaltmıştır.

Nasıl ki İslam’ın 1. Kaynağı Kur’an için dünyevi
tedbirler alınmış ise İslam’ın 2. Kaynağı Sünnet
için de dünyevi tedbirler alınmıştır. Hz.
Muhammed (sav) sahabesine ezberletmiş.
(“Allah, benim sözlerimi işitip, iyice
ezberledikten sonra başkalarına ulaştıran
kimselerin yüzlerini ak etsin.”(Ebu Dâvûd, İlim 10)

a- Güvenilirliği:

Her insanın hayatında en az bir kere
bile olsa günah işlemesine rağmen Hz. Muhammed’in (sav)
hayatında bir kere bile olsun yalan konuşmaması-emanete
ihanet etmeyişi, hiçbir günah işlememesi

olağanüstü

(mucizevi)

bir durumdur. Böyle ÖRNEK bir kişi “Bu Kitap
Allah’a aittir” diyor ise bu söz doğrudur.

b-İnsanların

yapamayacağı, aciz kaldığı tabiat kanunlarına
aykırı olan ve sadece Allah’a ait olan ve bir dua ile O kişinin

Mucizeler (Kur’an’daki ayetler-Ayın ikiye ayrılması
v.b.) göstermesi O’nun Allah’ın elçisi olduğunu ve dahi
getirdiği Kur’an’ın Allah sözü olduğunu kanıtlar. Mucizeler 5
duyuya hitap eden görsel şölendir, inkâr edilemez.
*Ve böylece Onun bu sözlerinin (yani peygamber oluşu ve
Kitabın Allaha ait oluşu) bir halüsinasyon - paronaya
olmadığını gösterir. Çünkü tarihte bütün toplumlar
peygamberlere “iyi bir insansın fakat sen delirdin”
demişlerdir. İşte mucize ile o peygamberin paronayak
olmadığı Allah tarafından görevlendirildiği ortaya çıkar.

2- DÖRT HALİFE DÖNEMİ
Dört Halife döneminde bozuldu iddiası:

a-Güvenilirlik: Allah Hz. Muhammed’e (sav) münafıkları
bildiriyordu. Hz. Peygamberimiz, güvendiği has ve sağ kolu
olduğu kişilere Kur’an’ı emanet etmiştir.

b-Mütevatir Haber mantığı ile eğer bozmaya
kalksalardı yüzlerce, binlerce sahabe itiraz
ederdi.
1. Örnek Kanıt:
(*Çanakkale savaşı tarihi sadık haberdir.100 tarihçiden 20
tarihçi İngilizler saldırmadı deseydi Çanakkale savaşından
şüphe duyardık.
*Meyvelerin içindeki Vitamini, dünyamızdaki virüs ve
bakterileri mikroskop ile 5 duyusu ile kanıtlayan bilim
adamıdır. Fakat bizim için sadık haberdir. Çünkü biz 5 duyu ile
tespit etmedik. Eğer 20 doktor itiraz etseydi bu vitaminlerden,
virüs ve bakterilerden şüphe duyardık bu bilgi bizim için
doğru, Mütevatir haber olmazdı.)
2. Örnek Kanıt:
(*Sıffin savaşında Hz. Ali’nin (ra) düşmanları onu siyaseten,
devlet başkanlığından çekilmemesi ve Hz. Osman’ın (ra)
katillerinin bulunmaması açısından eleştiri yaptı. Kuranın kitap
haline gelmesi ve çoğaltılmasında 4 halife vardı. Eğer bu heyet
Kuranı değiştirmiş olsaydı Sıffin savaşında Hz. Alinin (r.a.)
düşmanları hiç kılıç sallamadan “bu heyet Kuranı
değiştirmiştir” iddiası atsalardı savaşa bile gerek kalmazdı.
Ama düşmanları bile böyle bir eleştiri getirmediğine göre 4
halife Kuranı bozmamıştır.
Özetle toplumun %100’ü bu konuda hiçbir itiraz etmemesiyle
Hz. Muhammed’e (sav) gelen Kur’an’ın orijinal haliyle 4 halife
döneminde korunduğunu AKLEN, MANTIKEN ortaya çıkarır.

3- DÖRT HALİFE SONRASI DÖNEMİ
Emeviler döneminde bozuldu iddiası:
Arkeoloji ve Tarih biliminin kullandığı Kimya metodu Karbon
14 testi ile Müzelerdeki (Topkapı Sarayı-İngiliz MüzesiAlmanya Tübingen Üniversitesi v.b.) Kur’an’a yapılan Karbon
14 testi ile Kur’an’ın 1400 yıllık olduğu ispatlanmıştır. Şu anda
matbaada basılan Kur’an ile Müzelerdeki Kur’an’da bir kelime
bile değişiklik yoktur. Bu da göstermektedir ki Emeviler ve
sonrası dönemde de Kur’an’ın orijinalliği ile ortada olduğu,
bozulmadığı ve SADIK (DOĞRU) HABER olarak günümüze
aktarıldığı ortaya çıkar.

Ayrıca bazı sahabelere yazdırtmıştır.
“Sahâbeden hadislerin yazılmasına karşı çıkanlar
olduğu gibi bir kısmının bazı sahîfeler kaleme aldığı,
Muhammed Mustafa el-A‘zamî’nin tesbitine göre
(Dirâsât fi’l-ḥadîs̱i’n-nebevî, I, 92-167) elli iki
sahâbenin ve elli üç büyük tâbiînin hadis yazdığı veya
yazdırdığı, Bunlardan Ebû Hüreyre’nin, talebesi
Hemmâm b. Münebbih’e yazdırdığı eṣ-Ṣaḥîfetü’ṣṣaḥîḥa günümüze ulaşmış olup Muhammed
Hamîdullah (Haydarâbâd 1955, 1956, 1961, 1967,
1979; Paris 1979), tarafından yayımlanmıştır.”

(Fuat Sezgin, Buhârî’nin Kaynakları Hakkında
Araştırmalar kitabı ve Diyanet İslam
Ansiklopedisi)

2- DÖRT HALİFE DÖNEMİ ve SONRASI

a-Güvenilirlik:

Allah Hz. Muhammed’e (sav)
münafıkları
bildiriyordu.
Hz.
Peygamberimiz,
güvendiği has ve sağ kolu olan (Örn: 4 Halife) kişilere
SÜNNETİNİ emanet etmiştir.

b-Doğru Haber mantığı ile uydurulan hadisler
Kütüb-ü Sitte’ye sokulmamıştır. Kuranda bir tek
itiraz yoktu. Fakat Hadislerde itiraz olunca doğru,
sahih ile yalan, uydurma hadisler ayıklanmıştır. Doğru
haber olması için ortak akıl, sağduyu ve ilmi kanıtlar
ile sahih kabul edilen Hadisler Kütübü Sitte’ye alınmış,
uydurmalar alınmamıştır.

Akılsal kanıt:
*Allah, geleceği ve her şeyi bilen en yüce varlıktır.
Buna göre Kur’an’daki 3 ayette “Resule itaat
edin,(Nisa 59) Resulü örnek alın,(Ahzab 21) Resul neyi
yasakladı ise kaçının (Haşr 7) ayetleriyle Sünnetin
önemi vurgulanmıştır.
Sünnet sadece Arapların, sahabenin önem vereceği,
örnek alacağı teorik-pratik bilgi kaynağı değildir.
Kur’an’ı açıklayan Sünnet, İslam’da her insan ve her
yüzyıl için önemli olan evrensel bir bilgidir. Allah
geleceği bildiğine göre madem bazılarının iddia ettiği
gibi Hadisler bozuldu ise uydurulmuş bir dine
inanıyorsak domuz eti, kimlerle evleneceğimiz v.b.
konulara giren Allah, İslam’ın 2. Kaynağı olan Sünnet
(dininin öğretmeni olan elçisinin açıklamaları,
uygulamaları) bozulmuş olsa idi bizi uyarması
gerekmez miydi? Allah bu konuda bizi uyarmadığı gibi
daha da sünnete sarılmamızı istemiştir. (“Ey
Müslümanlar, Peygamber hayatta iken itaat edin, örnek alın
ama öldükten sonra hadislere bakmayın sadece Kur’an’a
bakın) gibi uyarıcı bir ayet yoktur.)

Not: Sünnet, 1.Kur’an’ın açıklayıcısı Sünnet {Kuranın
Farzları-emir ve yasakları (Namazın kılınışı- zekâtın
oranı, içkinin azının da haram olması veya Hz.
Peygamber tarafından yırtıcı kuşların etinin haram
kılınması v.b.)] ile
2.Nafile ibadet olarak tavsiye edilen Sünnet (kuşluk,
öğlen namazının sünneti, zilhicce orucu v.b.) olmak
üzere ikiye ayrılır.
Birincisi bağlayıcıdır. İkincisi serbest bırakılmıştır.
“Peygamber size her neyi verdiyse onu alın. Ve size her neyi
yasakladıysa ondan vazgeçin.” (Haşr, 59/7)

