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Tarih boyunca Yiice Kufart'a ve onun teQligcisine .saldmlar 01-
mu~, fakat bu saldmlann sesi k1sdml~, Kur'an Giine~i saldm bulutlan-
m aralaylp ufukta goriiri~ege ve insanhgl aydmlatmaga devarn etrni~-
tir. Gliniimiiz Tiirkiye'sinde de zaman zaman bu tUr salchnlar gUndeme
gelmektcdir. Bundan birka~ yll Once d~ent titrini alml~ bir ki~inin,
bilmezce yaptlgl ele~tirileri cevaplaml~tlk. Buglinlerde de ozellikle iki
ki~i glindcmdedir. Biri "~cfIat ve Kadm" gibi gcr~eklcri c;arpltan kita-
bmyazan llhan Arscl'dir. Konunun uzmamolmayan bu yazar, ~ogu
yerdc yapllgl ~arpltmalan, tahriOeriylc uzmanlarl nczdinde gUIun~ du~
ruma dli~mcktcdir. 'Qtcki de olduk~akonunun i~inde, fakat klasik
medresc ol~lislinde yeti~mi~ bir ki~i olmasma ragmen kalbindeki inkflr
damgasl, kcndisini l~lga ,saldlrmaya yaneltmi~~ omrUnU inkflr ile ka-
patmaslOa nedcn olmu~tur.

Sazlinli cttigimiz bu~on ki~i. talihsiz bir kur~unl;l artIk hayattan
ayrdml~ bulunan Turan Dursun'dur. Kendisi, Klasik llledrcse arugl ba-
Zl hocalarda metin c;azebilecek dcrecedc bir par~a Ara~aOgrenmi~,
bir ara miiftUlUk de yapml~, sonra TRT de dini program yaplclhgma

. g~mi~ ve oradan cmekli olup Kur'an'a ve Islfuna saldm gare~ini iist-
Icnmi~tir.

Ben bu zau hi~ gormedim. Sadcee admlduymu~tum. Fakat Islam
aleyhinde yazllar yazdlgml, ancak son zamanlarda agrcndim.



TesMilfenbit gOn, elime 2OOO'eDetro derBisi ge¢. Orada Aym Ya-
n1masl sorununu ele alIp Kur'An etrafmda ku§ku uyanduma am.tICIDl
~Iyan bit yazlyt Okudum, buna cevap venne sorumlulugunu his$Ct-
tim. YaZJ})dergiye g6nderdiAim cevap, bu.yazal tarafmdan kU'pilarak
sOzUedilen Dergide yaymlandl. Tabu yazar, el~rileriyle birlikte, ya-
ZImIkll:parak verdigi i~in cevablmlz, ilmi JUcQnilklsmen yitinni~ti .

.Sonrabu zat, ~tli dergilerde yaymlaml~ oldulu yazdanm, "Din
Bu" adml verdili ki~ddar halinde yaYlnlamap bqladl.BulQr yazI-
lan, ortun hayauna mal oldu. Onun, dil~(jncesinden OlQrQOldQrQlmesi-
ne geryekten ilzUlmQ~tum.Ne adla ve DC ama~1a yapllusa·yapllsm ie-
rore, korkutn'laya,sindinnele kaqlylm. lnsanlanil aydmlanmasl, ilmin
i1erleyebilmesii~inOZgQrl1ik gerekit. Dil~ilneesinden OtUrQbir insam
OldUrmek,aczin sonucudur ..Bunu,ftkre cevap venne gficilnden Aciz
olanlar yapar. Kipyi UJQunnek, dU~iinceleri OldUrmez. Fikir, ·ancak
kar~1 fikirle g~ersiz. kibbabilir. Yoksa dii~Unce sahibini· OldUnnek,
onun du~unceierinin·daha ~ yaydmasma yardlm eder. Nitekim Oldil·
rQlmesinden sonca TuraniDursun~un yaztlan, eserleric;laha ~ok reva~
"ulmu~tur. KUllun. ·karanhlt aydmlatmaz. KaranlI!1 aydmlatmak i~in

.kibrit y.tkmak,~ba yakmak gerekir.

Bu·kitiIplanokuyanlann ~lu, Kurtln ve tslam hakkmda t~elli
bilgiye sahib olmildlklart i~in, cidden olumsuz yOnd~etkilCJlmektedir-
Ier. Bir gUn SamslinTtb Fakilltesinde bir ProfesOrarkad~m.Odaina
geldi, yanmtta DlICSun'unbieinci kitabl vardl. Okudu!u yerleri ~izmj~,
nollar alml~: "tmanlffi sarsIldl!" diyordu.

: .' .,,'
Kendisini k\l~uyadii~Uren, konulao "ir bir ele aIaraktarU~ma!a

ha~ladlk. Birk~seans oturup iki~er, ii~er saat konu~tuk. Sonunda
"KurM~1 Keriq\'in Evrensel Mesajlna Qatn" kitaDlml okumaga~la-
dl ve bie gUn telefQl1Iabana te~kkUr eui "0 adam arttk bitti!" dedi ..

Bir profesOrUn dabi bOyle olumsuz etkilendi!jni gOrilnce, din
hakkmda hemcn h~bir bilgileri olmayan gen~lerin ~k daha fazIa etki-
lcnmekte olduklarml dU~UndUm:t~te kendilerine aCldlglm gen~lerin

ruhlannm, ebedi ~I!l kaybedip ruIlAni karanhklara diqrntlerini 6n1e-
mek i~in neredeyse. kapl~l1makta olan bu intin dU$1D8IUkitapJara Ce-

. vapverme zorunlulugunuhissettim. ~imdi bu zaun, kitablnda Heri
sUrdii!U ~hcaiddiilan bir bie ele alIp blmlann dolnduk ve tutarslZ-
11kderecelerini akIl sUzgeCinden g~irecegiz. B~ AIIah'tanehr.



1- OVUNMESt,(;OK tvt ARAP(;A BtLDtGt
tDDtAsI:

Birinci KitAbm97 nei sayfaslOda~yle ()vUniiyor:

- "Daha Onceleredayamr.Klasik Ara~, Fusha Sahih Ara~a de-.
niliyor ki, astl Ara~, bozulmaml~ Ara~a. 0 bozulmaml~ Ara~Yl
~k iyi bildigimi SOyleyebilirim.Bugiinkii Ara~aYI da bUirim,ama o. '
OI~Udedegil. Ara~aYI bilmemin Onemi ~urada, Islam kaynaklan 0
Ara~ayla yazlhdlc. Hem KurIan,hem hadis tUrnIslam leaynaklannda.,
Aynca benim uzmanhk'alammvar. Orne~in,ftklh~IYlm ben, yanils-
lam hUkuk~usuyum. Kelamcly.m, lslam kelainclsIY'm~ 0 da ayr.
bir daldlr. Hadis bilimcisiyim, yani bir hadis nasll ~iiriik Olue/nasal
Saglamolur. Usulii hadisten bilinir, Usulii hadi~iyim.lslamn. bUdal-
lanm sadece meslekolarak da degil,Ozel ~balanmla da ogreomeye
~h~lflm. Yanibeni bu alanda, kar§lmda olanlar dayammda olan-
I8r da uzman olarak'goriirler. Ayrlca doAubilimciyim. Ben §imdi
kend~mden slklhyorum anlatmaktan. Buarada Him dinlerin 'kut-
sal kitaplaram kar§lIa§tlrdlm. Bir din etnologuyum."

j, . ~. _,1
Bu zaman, uzmanhk zamanldlr. Bir insan her daldaiistM olamaz.

bimaga kalkarsa her~yde yanm leahr. BUdigi habbeyi kubbe sanrr.
GOletideoiz zanneder. Buradamerhum Mehmet Akifio KOseImamla
tartl~masml ha~lrbidlm.Keodisine meslegini soraolmama Akif, ~mr
oldugunu SOyler.Imam §airleri epey hlrpaladlktan soora §i'ri,savunan
Aldfeder ki:



"Hem senin ~i'remUdMi~1kI~mmlnAstz,
Sana Pic diyen oglum, seni gOrdlimyalmz!"
Bu yazar, kIlsik Ara~aYl, kendi ana dilinden daha iyi bildi!ini

de iddia ediyor: "Yazlk ki bildi!im, yalmz Ara~drr. Ama klasik
Ara~YI biliyorum ve saDlnmklasik ~Yl, kendi ana dilimi bildi-
!im kadar, batta daha da iyi bildigimi sOyleyebilirim."

Ger~kten iddia ettigi gibi A~aYI kendi ana dilinden -dah8 iyi
biliyor IOU?Kitllbmdan verecegimiz iki Ornek, bu iddwmlD abartdl
oldugumi gosterecektir: .

Birinci kitabui 34 nei.isayfasmda Hz. Peygamber'in, azl (dogumu
Onlemeki~in,bo~lmadan Onceayrtlma) ile Hgilibir Sozi.iniiaktanyor:

Ebu Said'el Hudri anlauyor:
-"Peygamberle birlikte Benii Mustabk Gazasl'na~tJcuk. Ve Arap

tutsaklanndan tutsaklar "eldeettik. 0 slrada kadmlar i~tahlmlzl ~ekti.
, Bek3rhk ~k g~ gelmi~ti bizeo gUnlerde.Ve azil yapmak istedik.ls-
tiyorduk azil yapmaYlAncak. "Peygamber aramlzdayken ona sorma-
dan nasd azilyapaeagtz?" dedik ve gidip peygambere sorduk. Pey-
gamber de azl yapmamakta sizin i~in bir sakmC3 yoktur. (Yapabi-
lirsiniz de. Yapmayabilirsiniz de.) Ama bilin ki, ktyamet giinUnedegin
meydana gelecek bir yavru, ne olursa olsun meydana gelir." (Bkz. Bu-
hari, e's-Sahih, Kitabu'I-Itk/13; Teerid, badis no: 1596; MUslim,e's-
Sahih, Kitabu'n-Nikllh/127, hadis no: 1438; Ebu Davud, Si.inen,Kita-
bu'n-Nikllh/49,hadis no: 2170.)

Bu metinde g~en "yapmamakta sizin i~in bir sakmca yoktur"
eUmlesi,"mi aleykiim ~l'l\teralii" duroBunun Tiirkr;eanlaml, "Yap-
mamakta sizin i~in bir satBtea yoktur" deg)l, tam tersine "Yapmama-
mz i~in bir gerek yoktur, yapabilirsiniz" demektir. Yanihadiste, yaza-
nn sOylcdi!inin tersisOylcnmektedir. Yapmamanlzda bir sakmca yok~
turde!il,yapmamzdabirsaktnca yoktur. Hau4m401umsuzedauoldu!U
gibi, soru edatl da olabilir ki 0 zaman" Neden yapmayacalcsmtz?"
anlaDUDlverir.

lIdnci kitabm 46 OCtsayfasmda, ~·metJli ~yle~viJm~tir:

B~ gibi 1bn Hazm'm da, sllbiilerden, lapmakllmndan, iba-
detlerinden sOzederken yazdiklan ~unlarda var: (fun Hazm, el FasI...,
1188)

------------ ~.~""JI'JJ.-ll'
1'~.:I,J"i, "" .c".t~ _~.jI' p1 ~W~ .:ItJIi .;;' Uh JI....M..at~ -
.;.....,r>" e ~,J"i, d ~·~ Jj CA.t~ ~ \. J-.••.'t~

• ~ .:1M .'A~ .:I;,. r!!Y J l,;,J~. ,CA't~ ,,1'- s.,..ch
r '??"'! •'.:o-W' ..:"It:- jI' ""';; ~ ~ J < ....~ ,.,.IMtz"""
• ~. ,)y.IIJ • ~ ~ o'J~ • 1")-' .:.;.h ¥'II "..~J~ ·~
iowii ~ e.i.a ~ • .;;o.U' r,. \. "¥"''Y' jI' o'Jy,.A, • AIJ • r.h,
, •••,J J ,". H:J~ ~'. ~ ..,stp .\1"1 ., "-.••• J •••~ ~

-Alll ~izili metnin Tlirk~si:

"Ancak onlar (Sibiiler), 7 ytldJza ve 12 burca saygt gOstetmek
gerekti~ini sOylerl~ vebunlann surederini (resimlerini, heykellerini)
taptnaklann~ yaptp bulundururlar. Bunlann kadim (OncesizveSOlll'a-
SlZ) olduklarlOtda sOylerler.Bwilara kurbarihklarla ve darlylaya-
ktnla§Ulaya~abalarlar. Bir giindiiz 'Ie gece i~inde, MUsltlm~lann
narnazlanna benzcr 5 vakit namazlan vardrr. RamazaIlaymdada QrU~'
tutarlar. Namazlarmda, Ka'be'ye, el Beytii.'l-Haram'a dOnerler (klble- .
leri Ka'be'dir). Mekke'ye ve Ka'be'ye sayg' gosterirler.Oliletini, lea-
01, domuz etini haram sayarlar. MUslUmanlaraharam saydan kurban-
Ian onlar da haram sayarlar. Hindistanblar da Buda'ya (ya da putlara)
yddlzlar adma tasvir (resim, heykel) ve ~Ygl anlam~ndabpna benzer
bir yol izlerler. Arap toplumundaki puUann kOkenini de bu ol~tu-
rur.(l/8~.) _.

Burada sabiilerin, ytldtz tannlara "kur~anhklarla ve dan He yak-
la~maga~b§"Uklanm ifade ediyor. Ara~a metindeki ( ,~lij )ke- .
limesini, dan diye ~virmi~ ve sabiilerin, kurban yanmda dan He de
Uinnlarayakl~D1 sOylemi~.



Bildi~irn kadanyla tarihte.hi~bir millet tann diye tapb~lna dan
takdim.etmemi~tir. ~iinkn· dan, tannya takdim edilecek bir de~erde
gOrUlmez.~hnda metinde g~en (~Ji1 ) kelimesi, dan de~il, du-
man, buhur, tUtsUdemektir. Tannlara kurban kesenler, buhur yakarak
giizel koku ve tUtsUile ibMetierini ma'budlanna takdim ederler. Dini
tOrenlerde,mevlidlerde boom yakmale, tiitsii ile toplulu~a giizel koku
yaymale,haIa yaptlagelmektedir.

~imdi bu kadar basit ~yi dahi bilemeyen bir insanm, ana dilinden
daba iyi Ara~a bildi~ini iddia etmesi uygun mudur? Bu iddia sahibi-
nin, di~er metinlere yapb~l ~virilerin ne derece ashna uygun oldu~u-
nu okuyucu dii~ilnmelidir.

Bu zat da tlllan· Arsel gibi tercemeeserleri tarayarak kendince
tslam aleyhinde kullanabilece~inoktalan s~mektedir. Aktaillan ge-
nellikle Diyanet ~evirilerindendir..Aldl~l p~alanp ~evirisi, ~~un-
luklakendisine ait de~ildir. Kendiyapb~l ~virilerde nasll hall yaptl-
~ml, yukanya a1dl~lmlziki OrnekgOstermektedir.

,

II- HZ. MUHAMMED't ~EHVETPERESTLtKLE
SUC;LAMASI J •

Turan Dursun, "Muhammed'in Cinsel HaySh" ba~h~lalbnc:taHz.
Peygamberi bir ~ebvetperest gOsterme~e~l~tlitl gibij:37 nei sayfada
da Cabir ibn Abdillab'tan nakl~ilen ~uhaberi vermektedir:

Cabir tbn Abdullah anlShyor:
- "Peygamber bir kadm gOrdU;hemen Zeyneb'~ gitti, kiZeyneb 0

Stradabir derisini ovup i~liyordu.PeYgamber hemen cinsel ihtiyacllil
gOrdU.Sonra arkada~IanDlnyanlria~lkb, ve ~yle konu~tu:

- Kadm, ~eytanbi~iminde~tkar~IYa. Ve yine ~eytanb~iminde
dOnUpgider. Bu nedenle saden herhangi biriniz bir kadm gOrdUmU,
hemen kanslna gidip onunla yatsm. ~iinkil bu (cinsel i1i~ki),0 ki~inin

i~indekini(kabaran ~hvetini) SOndiirUr.""Bkz. Miislim,e's-Sahih, Ki-
tabu'n-Nikahl9-10, hadis no: 1403;Ebu Davud, Sunen, Kitabu'n-
Nikah/44, hadis no: 2151;Tirmizi, SUnen,Kitab'I-Rada'l9, hadis no:
1158.)

Ve ~uyargtya varmaletadrr:
"- Muhammed, kartlannm dl~mda da bir kadma "~hvetle" balel-

. yordu. Ve ilgisini ~ekenbir kadm gOrdU~Unde"~ehvetegeliyor"du. Bu
kimi ayetlerle de dile getiriliyor. 6rneitin Ahzab Suresinin 52. ayetin~
de, kan a1masmaSIDlrgetirilirken "(b~ka kadmlann) giiz~llikleriseni
imrendirsebile ..." deniyor. Aym hadise yer veren Gazali de, "~eh-
vet"in Oneminive cinsel ili~kidebulunup rahatlamamn sa~ladlittyaran
uzim uzun anlabyor; bu arada da, Muhammed'in ~hvetine ve gereksi- .
nimini nastl ka~t1adl~ma geni~ yer veriyor. (Bkz. Gazali,thyau
U1umiddin,Ara~a 2(27-29.)

- Muhammed i~in "kadm", erke~i her zaman b~tan ~Ikaran bir
"~hvetkabartan"dl. .

- Muhammed gOziinde"kadm", her zaman "~ytan" gOrUniimUn-
deydi. (Muhammed'in "kadm"l ~ytangOrmesine ve genet olarak "ka-
dm"a balel~maili~kinornekleriylegeni~ bilgti~in, Prof. Dr. lIhan Ar-
sel'in "~eriat ve Kadlil"adh, son derecedeiterli kitabma bkz.)

- ~lkan bir b~kasonu~da ~u:Muhammed'e.gOre,birka<tIO,:cin-
sel ili~ki kurmale isteyen kocasma kar~l koyamaz, ~I koymamah-
mr."

KUr'an-lKerim, peygamberleri insan iistii varhldar saymaz. Vllla-
nn yiireklerine hi~bir kOtii dU~iinceningelmedi~ini, onlarda insani
duygular OlmadlitlDlsOylemez.Tamtersine, onlann da birer irisan 01-
duitunu vurgular: "Bt1erun mislukum: sizin gibi bir insan." Hatta
,vahyd~mda kalan konularda onlann da hall yapabileceklerini, ancak
bile bile hatllarmda lsrar etmeyeceklerini belirtir: "Bile bile
hatAlarmda Isrtr etmezler." (AI-i Immn: 135)



Hz. Muhammed, k.endisinin kalbinin de ~IJJu, yani kalbine
baz1 hadli d~ler (vesveseler) geldilini, bU yi1zden gOnde yUzke-
re AlIah'tan af diledi~ini sOylemi§tir.

tyilik, fazilet, kalbe ~birkOtUdil§Uncenin gelmemesi de~il, ge-
lenbu d~lere uymarnak ve bunlan kovmakUr.

Yazann yukanya aldlAunIZ riViyeU, bir telcki~nin haberidir. Bu
haber, en az iki-u~yUzytl alJzdan ataza dolqbktan sonra YUlya dO-

, kUlmil§tOr.Aklarandan aktarana~ itiyOz )'II dola§an bir insan
haberinin, ashna ne derece uysun oldulunu takdir etmek ~ deAildir.
Bundan dolayt vAhid haberleri kesinlikdeAil, zan ifade eda'.Do~lu-
gu kesin deAildir,muhtemeldir. Yani bu haber<folru da olabilir, yalan
da olabilir. .

Tutalun kirivAyetdolmdur, Hz. Muhammed.lcasltslZ olaraklcar-
§ISlDa~Ikan bir bdma bakml§ ve ~inde bir anu uyanmtfbr. Bunun
~aresi, hernen evine p,tip nefsini heW olan e§i ileyau§t.1rmak ve i~in-
de uyanan 0 duyguyu kalbindell savmakttr. Eler Hz. Muhammed, gO-
zUne ~almanbdllun anima d~Qp ODU· izleseydi 0 zaman bu eylemi
kmamrdl. KasllSIZ olarak blbine dotan bir istegi, heW bir yOnternle
saVma8l, arkada$1arma da bOyle yapmalanm og(jtle~esi fenl bir §CY

.midir?

bten kendisi, kasitSlZ baIct§m,dogal oldu~unu, bundan gUnah ya-
ztlmayacagml, amalsrarla,.dOne dOne balcmanm gilnAholdugunu sOy-
lemi§tir: "Baklp bakJp" ·.rdloa takma, gMini dikip baklna, ilk
bakl§ (gOze~almma) lehinedir (bundan OtiiIii sana gUnAb yoktur)
aiRa ikind ba~1f lebbae dejildir (gfinAhtlr)." 0)

..Cinsel ili§kinin, insaplan y8tt§Urdl'~l,rahatlatU~l ise, bUtUnpsiko-
109ve doktorlann b~ti~i bir g~.

Dursun: "Giizellil~leri bOfu~a gitSe de, artlk bundan bOyle
balks kJdln alamazsm." (AhzAb: 52) iye~n,Hz. Mubammed'in,

(1) EbilDiv6d, NiUh: 43~TIIIIrizt. ~ 28.

kendi kaoJarmdan ba§ka kadmlara baklP §ehvete geldigi sonueuna va-
,\ ..J;ly<>r •. Oysa iyetin amacl, Peygamber'e, meveut hammlarmdan ba§b
•...bir kadmla evlenmeyi yasaklamakllr. Nekadar gazel bulsa da aruk

!;::~,~~kabir kadmla evlenemeyecektir. Bu Ayetten, Peygamber'in kadm-
'::;JatabakIP §Chvete geldigi anlamll11~lkarmak, son derece sayglslZ ve
·'insafS1ZC8 bir yargldrr. Peygamberle evlenmek isteyen pek ~ok kadm

varth. Kadmlar Peygam1J.er'den OrtUnmezlerdi.C;UnkU 0, inananlarn1·
ma'nevi babasl saYlhr. l~te ayette, ~unlarll1 i~indebegendigi, ho§una

igii!en kadlnlar da olsa arttkba§ka kadll1 almama81 buyurulmu§tur.
Birini be~enmek, gUzelligini takdir etmek, ille de ~hvete gelmek .

man8s,tna gelmez.E~er ge~kten, yazann dedigi gibi peygamber ka-
dmlara ~hvetle baksa've bakttk~a §Chvete gelseydi, istecligiyle evle-
nirdi. Oysa Ayet, ona ba§ka ka~bn almayl yasakbyor. Du eUmle, bir

!.¢mrin kesinligini vurgulam3k i~in bOylesOylertmi$tir. Meseli "ne ka-
dar yorulsan da bu yoluyUril" yahut "Olsen de sen bu okulu bitirecek-

/

.sin" eUmlelerinde kasl~, yolun mutlaka yurUnmesini, veya okulun biti-
rilmesini vurgulamaktlr. Yoksa mutlaka.yorulmak, veya Olmek gerek-
mez~ Yani her nepahasmaolursa olsUn bu i§in yapdmasl gerek;ti~l
vurgulanmak;tadlr. l§teayeue de "GU~lIikleri ho~una gitse4e artIk
ba§ka kadmla evlenme" cUmlesinden, Peyg8rnber;inkadmlara~t111
ve onlann gUzeUiklerinin, peygafuberin ho§unagittigianlaml ~tkanla-
maz.

Ger~kte Peygamber, hi~ kimsenin namusuna kemgOziebakffia~ .
• ml~ur. Nitekim Veda Haccll1da Amc8S1AbbAs'll1ogiu Fadl'l da.deve-

sine bindinni~ti.
Fadl, sa~l, yUzUgUZel;beyaz tenli, yalo§lkh'bir ~mdl. Allah'm

ResUlU (s.a.v.) hayvam mahmuilaylp hareket ettigi zaman yanmdan
kadmlar ge~iyordu. Faill bu kadll1tara bakmaga ba~ladl. Allah'in
ResUiU (s.a.v.) elini Fadl'm yUZUnekoydu (bakmasll1aengel oldu).
Fadl bu kez b~ml ohnr wafa cevirip yine t>aku.(l)



Turan Ourgun, 38'nci sayfada, Hz. Muhammed'in, Zeyneb'le ev-
lenmesi olayml ~a, Peygamber'in §8hsiyeti hakkmda ku~ku uyandlra-
cak bir bi~imde sunuyorve diizme rivayetIere dayanarak oyUce insa~
oa dil uzattyor. ~imdi biz bu meseleyi aynntt i1einceleyelim:

lslamdan ()nce evlad edinme,Meti vardl ki buna tebennidenir.
Yabancl bir ~ocugu evlathk a1makisteyen adam, halkm l)niinde,0 ~o-
cugu evUitedindigini sQyler,arttk 0 ~ocukonun l)z oglu saytlrrw.
Onunadlyla ~aglnhr,baba ile oguIarasltldaki hukUki i~lemler onlar
~m?a da g~erliolurdu.'Birbirlerine vans olurIar, babaile ogu! ara-
smdaki nikah,yasaklart, bunlar araslOdada kurulurdu. Evtathk,evlad
edeninlauDl, klzkarde~ini,halasml, teyzesini a1amaz;evlacl~nen de
evIathgmmdul veya bo~ml~ ~iyleevlenemezdi.

\ .,

KelbKabilesindenolan Zeyd tbn Haris'e tbnSudbit el-
Kelbi'nin ariitesi,Tay'kabilesirtden Su'da'drr. Bir gun Su.'da,erginli~e
ennemi~ olt1uZeyd'ialarakakrabasml ziyaretegiderken Kaynibn
Cisrogt.inarln~n birsiivari grupun saldlflsma ugrar.~ocugu ttitsak
eden saldtrganlar,'Ukiz ~ar~l$mag()tiiriip satarIar,

H~kim'ibnHizam, onu halasl Huveylidktzl flatice i~indOrtyiiz
di~hem'esattn ahr.Hatice de evlendigi zaman bu kOlesini,kocasl Mu- ,
hammed(s.a. v.)'e hediye eder.

I, . _ '. \

~ocugununk~inhp k()leolarak SatIldlglnt()~renenHaris'e,,~- '
de§i Ka 'b ile birlikt~ fidye kat§lltgmda ~ocugunu kU~Utrma)(;j'~in
Mekke'ye gelir ve Hz. Muhammed(s.a.v.)'den, ~ugu kendilerine
vennesini rica ed¢rler. Hz. Muhammed;Zeyd'i ~aglm~gelel)lerinkirn-
let oldugunu sorar. Zeyd, birinin babasl, birinin de amcasl oldugunu
sl)yler.Hz. Muhanlmed:

- Dilersenbeni s~er, benim yammda kabrslIl, dilersen onlarlabe-
raber gidersin,der. Zeyd:, "'

.:'~.i,~.(
.',,,,' ., - Ben kimseyisana tercihedemem, sen benim babamve amcam'
,/;,:(','!uerindesin,der. . .
'i"ir"· . ,

~~~~::fBununiizerine Hz. Muham~ed, onu Hicr'e (Ka'be'~ l)ntine)
,. ::i'~iirtir:

- Eyoorada, buIunanlar, tamk olun, Zeyd benim oglumdur. 0 bana
, varis olur, ben ona varisOlurum, diyerek onu evlilthk iIan eder.

Zeyd'in babasl, ~uru,mdanmemnun olup,gl>niil(8hathglyla geri
dOner.0 giinden sonra Zeyd"Muhamme<l'irioglu" diye ~agmbr.O SI-

'rada heniiz Hz. MUhamm~d,peygamberliklegfirevlendirilmemi§tir.

t~te Ahzib, suresinin,'be~inci iyeti, bundan. bOylee~lathklann,
kendi ~z babaIarmm awy1a~agmlmasmt emrediyor. Hz. Onier:i~ og~
Iu 'AtjduUah: "'Onlarl babalartflm.adma ballaya,.akt;allrm ayett
ininceyedek biz,Zeyd ibn H.ris'e'yi,Zeyd il>nl\1••harnmed (Ml,f-
ha,mmed'in o~lu Zeyd)diye ~aglfll'dlk"demi~tir.(l)

Evlatltk gelenegLkaldmhnca bundan dq~an hUk~i sollu~larda .
kalkml§ttr.Artlkevl~thgm kartSly.1aveyaonunt,kendil\ini ev~t ed~rin
klzlanyla, teyze ve halalanylaevlenmeyasa~~,dakalkml§tlr ..Anc~
kald1fllan~ey. bu miras ve evlenme.hlikiimleridir. Evlathg.nger~
evlat hiikiimlerine tabi olmayacagd:mdirilmi§tir; Atna birki§inin bu"
~ugu seviponaevladl gibi muamele etmesiyasaklanma.nl§tlr.Fakat
bu sevgisi, onunla kendisi arasmda rn~l olmak, evlegme yasa~gi-
bi ~eylerdogmasmanedenolmaz.

Nitekimevlathk· hiikiimleri kaldml'ma.kla Hz'. Muharmried
(s.a~v.)in,Zeyd'ibn Hanse'yesevgisiyine, SiinnU$tUr"Kendisirie: "AI-'
lah'mElt;isinin sevgilisi!"- denilirdi. Allah'm EI~isi. onubir~ok seriy-
yeyekumandan yapml§, Mu'til'ya g()ri(1erdigiorduyabirincikuman-
dan otarak Zeyd'i, ilcinci kumandan olarak Ca'fer ibn Ebi Talib'i,
il~uncUkumandan olarak 'Abdullah ibn Ravaha'yl s~mi§tir. Her,
ii~ii de bu sav8§ta~hid olmu§lardlr. Zeyd Mu'ta'da §ehid dU~iince,



Pey~ber (s.a.v.) ona olan sevgisini. fefbtini ODlmolIo OsAmeibn
Zeyd'e vermi~tir. 0 kadar ki Mu'ta'daki U)'lplann OCUnUalmak i~in
dUzenledigi.Ebubekir ve Omer gibi yqh sahlbilerin de ~inde bu-
lunduguordununba~1Ra henUz yirmi ya~lannda bir gen~ olan
(]smne'yi ,komutan yapm~l1r.Ge~ Osime'nin ilk muMcirlerin de lea-
ulacag. bir orduya komutan yapdmum. hayretle ~l1ayanlar olmu~,
aruk basta olan Peygamber (s.a.v.). ashAbmahitAbederek:

"- Osime ordusuDu gonderiniz. Andolsun eger onun kuman-
danhg. hakkmda sOyleniyorsamz.daha Oncebabasmm kumandanhg.
hakkmd3 da sOYlenm~niz. Babasi nasil kumandanhga llyik idiyse 0
daOyle kwnandanbga lAyiktir.0, insanlar ~mda benim en ~k sev-
digim.kimselerdendir"'dem~tir.(l)

'Bellzurrnin rivayetine ~ Hz. Orner. 'AtA DiVADI (tahSisatdef·.
teri) kurunca Oslme'yedOrt hin dirhem. kendi oglu AbdullAh'aU~bin
dirhem maq baglami~l1r.·OIluAbdullAh:

• - BenOsfutl.le'nin gOnnediklerini.gOrdQrn<0.. sime benim kadar sa-
vqlara leaUI~) diyerek itiraz edince Hz. Orner ~yle demi§: .

- Evet ona senden fazla verdim. Qlnkil Allah'm EI~isionu senden
~ok severdi..Babuml da seninbabanejan~ok severdi.(2)

Hz. PeygamlSer (s.a.v.). Pey!amberlikten Once evllt edindigi
Zeydibn HarlSe'yi, kendi halasmm klzi olan Cah§klzi Zeyneb ile
.evlendirmi§ti. Zeyd,· vaktiyle kOle iten Hz. Muhammed ~1Ddan
hld edilmi§ ve onun evlltll!l olmu~tu. Peygamber Zeyneb'iZeyd'e
almak istedigi zaman Zeyneb'in ne kendisi, ne de annesi ve karde§i
buna razl olmaml§lardl. Toplumda smdlqmalan kaldmnak ve insan-
1arI~it yapmak isteyen Peygambet(s.a;v.)in ISran ilzerine bu evlen-
meye boyqn e!mi~l~rdi. Fakat sect miza~h olan Zeyneb. kendisini ko-
casmdan §«efli gOrUy~rve sOzleriyleonu incitiyordu.Kocaslyla bir,

(1)"1bn Sa'd, GazevilU'r-RasIU ve Seriyib, s. 189-19.2, Beyrut 1401,1981.
(2) Be1izGai, 435, Beyrut.-1398/l9TI.

yd veya biraz daha fazla bember ya§8ddar ama g~inemiyorlan:h. Ka-
nsmm ovUnmesinden.kina sOzlerindenrahatslZolan Zeyd, onon dav-
ranlJlarlndan Hz. Peygamber'e yakImyordu. G~imsizlik gittik~e bU-
yUm~. ~ekilmez bir durum alml§u. 33/37.1yetin sOzgeliminden,
zeyd'in Peygamber'e. karlSiDlbo~amak istedigini sOyledigi. anlqJ.1-
mak:tadlf.Ge~ekten de buzursuzluktan k~ulmak i~in bu iki gencin
bUbirinden 'aynlmasmdan bapea ~ olmadI!ml Peygamber ~ :itU~U-
nUyor. fakat birden bire iilenin yoolmamasl'i~in de Zeyd'e:' "Karml
yamnda tut, Allah'tan kork" diyordu. Kendi emriyle Zeyd He evlen-
mekle mutsuzluki~ine giren Zeyneb'in ve iilesinin daha peri§8nolma-
masl i~inde Zeyd'den aynldIktan sonta onunla evlenmeyi ~inden ge-
Ifiriyordu. BOylece toplumda eskiden beri sUregelen, bir~k zorluga
sebebolan evmtllgm kansiyle evlenme yasagl da ortadan kaIleaCaktl.
Peygamber bOyled~UnUyor4u ama kendi evlAtllgmmkanSlyle evlen-
meslni, toplumun birden bire hazm edemeyecegini de dU§ilndUgUi~in
bu fikrini aYI~avuramlyordu. Onun i~inkansml bo§8lOakistedi~ini
SOyleyenZeyd'e: "Kaflm yamlJda IUI, Allah'lan /cork!" demi§ti. l~te
Ahzlb 37Dei lyettePeygamber~in bOyledU§Undil~i1';fakat insanlardan
~kindigi i~in bu du§uncesini ~Ik~ sOyley~igi anlauhr. Ama bu
olay, Allah~mtakdiri ile ve O'riun hikmeti ~yannca meydana gelmi§tir.
Zeyneb Zeyd'den aynhp iddetini tamamladlktan sonfa Allah'm ~eref1i
El~isi; Allah'm vahyine dayanarak:onunla evlenmi§tir; 18 ki ken<Iisi
bu davtanl§lyle mU'minlereOrnek'olsun ve bundan bOylegerektigin4e
mii'm1nler,evlAthklarmmbo§8nllll§kanlariyle evlenmekte bir giiyliik
~kmesinler. Olayl Allah'm bu hilc:metinedayandtran lyetin sonunda
Allah'm emrinin mudaka yapl1maslgerektigi vurgulanmaktadrr.

Hz. Peygamber'iit, Zeyneb iJ.e.evlenmesikonusunda abartrnah ri;-
. .. /

vayetler varda ki bunlar. milste¢klerin, olayl el~tiriJ:tekonu~uyap-
malanna fU'S8lvennip. Rivayete gore Hz. Pey!amber, ~in evine
gitmi4. Zeyd mJe ~. l~rt-gu..PeYJamber (~.a::~.),kendisine
kotu hazIrIamakt&olan ,Zeyneb'i gOrM8l.B~a yazmasl, iistilnde
gecelik buIU1l8ftZe)'oeb'in gUzelli!v~ok bo~na gittigi iyin:



"Subhanellahi mukallibe'I-Icu1Ub:Kalbleri ,eviren Allah'ln §am yace-
. dir!"demi~ ve dOOmil~.(l)B~ka rivayete~kapldaaslh bulunan
ktl perdeyi rilzgar kaldmnca PeYAambet.~de ~pIak vaziyette bulb-
oan Zeyneb'i g~rmU~.onun cazibesi g~QnU etkilemi~. Zeyneb,de
kendisioin. Pey~amber'i~OO§una.gitmi~olduAununfarkma vann1§.(2)

Zeyd d~nUnceZeyneb, Peylathber'ineve geldi~ini vebOyle ~y-
leyerek d~ndU~iintlanlatrm~.Zeyneb'in sevgisinin. Pey~amber'in gOn~
IUnedU~tUgUnuanlayanZeyd,Zt)'lleb'(1ensoAumu§. CUnkUZeyneb
Pey~amber'e sevdmlince ~lUlsoiuk g~terilmi~. Zeyd Pey~am-
ber'e gelmi~:

-Ey Allah'm.EI~esi.mUsaadeedersen Zeyneb'i.bo~yaYlm..Cnn-
kukendisi kibirli. w,lide IsargaqdU'!d~mi§. ' .

Pt}y~amber(s.a.v.). i~indenbunu istedigi haIdeZeyd'e:

- E§inittit.AlIah'tan korlc:tdemif.

. Sonra Zeyd, karasanl bo~rl1l~. Zeynebiddetinitamamlayinca:
':Allah'tn nimet ver,di~i;se"inde nimet yeriJigin kimseye: 'E§iniya-
nlnd(ltut~Allah'tan kork' diyordun:.." Ayeti inerek Allah tarafmdan
Zeyneb'in, PeyAamber(s.a.,v.)enik8hlandtgl bildirilmi~ve Pey~amber .
(s.a v.).bUylikbir ciu~uny~me~ verert*Zeyneb'le evlenrni~tir.(3). .

\'ainlZAbmed ibn Hanbel tarafandanmiisned olarakkayd~lijli§
olanve,ravileri ar~lIldaBuhari'nin ttMunk~ru'l •.hadis",:{rivAyeti
kabiiledilmez), E.bu HAtim'in."do~ru, fakat. ~okhatiy. apan" *digi

. ., \ _ I

Mu~mmel.ib ••tsmailel.' Adevibulunan( 4) bu rivayete yaJanlann ka"
bldl~1beUidir.Hz. Peygamber. Zeyd ile Zeyneb'in.g~inemey~~le-
rini anlaml~tl.Zeyneb~Zeyd'den aynldaktan.sonra onlJnla,k~ndisi ev-
lenmek suretiyle Zeyneb'in ve ailesinin kmlml~ oIanQn1Jl'U~uonarmak

(1); tbnuTArabi, Ahkamul-Kur'in:'3/1529; Kurtubi: 14/190.
(2) Ciini'u)-beyin: 22/13; Kurtubi, el-Cimi': 14/190.
(3) Ahkimul-KlIr'in: 3/1529; Kurtum, el-Cimi': 14/190.
(4) el-Fethu',-Rabbini: 18/240.

"\;!"I/isdYOr. fakat Zeyd,evlAthgJ oldugu i~in bunu~aklamaktan ~ekiniyor-
;';/,',;.;du.Yoksa kendisi, Zeyd'in. kartsml bo§amasIDIistemiyordu.Maksadl~
~Y'..i·zeyneb'e duydugu ~k (alan de~il,bem Zeyneb Ailesininonurunuta-
.''~~i···.mir etmek,.hem de evlAthkkansl ile evlenmeme gelen~~ini kaldmna
{i.:~i;;,konusunu uygulamada insanlara ~n ayakolmak idi. Fakat hen~ Zeyd
•.il . .? :'.~adan ona, kanSI ileevlenmek istedi~ini s~yleyemezdi. 0 bo~a-

.. 'dJ#ltakdirde bOyleyapmayl dU§UnUyordu.Nitekim "Zeydondan ihti-.
";~(lCl'" giderdikten, aruk o"a ihtiyacl kalmadlktansonra onu sana
').ailcQhladik" ayeti, Zeyd'in artlk Zeyneb'den dQydu~unu, blktl~lD1
1,g()sterir.

'.' Rivayeue ~ylendi~~~kilde Pey~amber'in Zeyneb'i evde yalmz
l.g~rUnce bemel,lona ~Ik oluvermesi, ihtimalden uzaktlr. CUnkUOnce
'SUyledi~imiz gibi Zeyneb, kendisinin halasl olan 'Abdulmuttalib kiZl
i,'(Jmeyme'nin klZl idi. Gocuklu~undan beri onu g~riiyor. tamyordu: Is-
<teseydi onu u§allyla evlendirecegine kendisi ahrdl. Oysakendi iste-
ir.giyle onu u~a~IDaaIml~ve mehrini de kendisi vermiftir. K1Z~lmda
) ·ona.istek g~stermeyen Pey!amber'in, evlendikten sonra bemen birgt>-
. rU~teona a§lk olmasl, milkul de~ildir. zawnZeyd ile Peygamber

(s.a.v.) arasmda slkl ili~ki ve sevgi vardl. lkisi de,birbirlerine slk sak.
.gidip gelirlerdi. Pey~amber Zeyneb'i ber zamang~riiyordu.

Peypmber'in i~inde tuttugu §ey, Zeyneb'e olan sevgisi de~il,·bo-
§anaca~lmbildi~i Zeyd'in kanSIDIalmak suretiyle,evlAthkkansl He
evlenmeme gelene~ni kald'rrmakve birde kendisinin hatmi~in dengi
olmayan biriyle'evlenmeye razl olmu§olan Zeyneb veAilesininitibari- ,
m yiikseltmek, bo~ndd<tan sOnraonun telef olmasIDI~nl~mek idi. Bu
olayda PeYAamber(selam ona), iki baul geleneli Ylkml~ttr:

Bunlardan biri toplumdaki fakirlerin, soylulara denk olamayaca"
~l, onlarla evlenemeyece~i ~klindeki dU~Unceoir.EvyelAkendi halasl
klzlm, azadh kOlesiolan 1J§a~1Heevlendirerek toplumdaki slmfl3§ma-
yl kaldtrml~, bUtOnmUslUmanlannbirbirlerine e~itolduguilu gOSter-
mek istemi~tir.



tkincisi de evllthgm bopnrm§ veya dol kalm~§ kanslyle evlen-
m~egelenegidir. Bugelenegi de bizzat kendi Ailesi i~inde uygulaya-
rak qldll111l§tu. Zaten 0, Onemli hUkilmleri OnCekendililesi fertlerine
Uygulardl. Nitekim faiz haram.kdmmca Once kendi amcasl 'AbbAs'm
faiz alacaklanm IAgv ederek Allah'm emrini UygUlaml§llr. Vine lean
giitme yasagml da, Once amcasl HAris'in kart davasmda uygulaml§llr.
t~te olaym i~yiizii budur.

Hz. Ai~ §Oyie demi§tir: "EgerAllah'm El,isi (s.a.v.),vahiyden
herhangi bir ley gizleyecek ols~d,: 'Allah~mnimet verdigi; senin de
kendisine nimet verdigin kimseye: (E§ini yamndatut, Allah'tan kork)
diyordun, lalcat Allah-m a"ga vuracagt ~i i,inde gizliyordun, in-
sanlardan ,ekiniyordun; oysa astl ,ekimnenelay,k olan Allah idi'
ayetini gizlerdi.Allah'm El,isi (s.a.v.) Zeyneb ile evlen.ince: 'Oglu-
nun·karlS' Ue evlendi' dediler. ·YueeAllah da: 'Muhammed, sizin er-
keklerinizden birinin babas,degil,fakat Allah'in el,isi ve peygamber~
lerin .hlitemidir' ayetini indirdi. Zeyd henaz ,()cuk iken Peygamber
onu evllid edinmilti. BuyUdakten sOnrada ona: 'Muhammed'in oglu'
diyorlardt: 'Onlart babalartntn adtna baglajarak·,agutn. All(fh ka-
tlnda bu dt:Jhaadaletlidir. Eger babalartm bilmiyorsanu, onlar sizin
din kardelleriniz ve mevllilar,mzdu ..."ayeti indi,".(1) ,

Ibnu'l- 'Arabi, Klidlden naklen Hz. 'Aile. 'nin bu rivayetinden
ba~ka hi~bir rivayetin mu'tebet: olmadlgml,· Peygamber'in, Zeyneb'i
gOriip de sevgisinin kalbine dii§liigii sOziilliin asdSlZ oidugunu sOyler.
Qiinkii zaten Zeyneb kendisinin yanmda idi, her zaman 0IlU gOriiyor-
du, Heniiz 0 zaman Ortlinme de emredilmemi~~, Omru boyunca gOr-
diigii bir ktzm sevgisi i~ine dii~mUyor da kocaya vardlktan dIra bir
an gOziine ili~mekle mi ona a§lk oluyor? 0 yUce ,kalbbundan ml1nez-

. zehtir. Dogrusu ~udur:
"Zeyd kansmdan aynlmak isteyince Peygamber ona: "Allah'tan

/cork,karm, yantnda tut" demi§. Zeyd bo~ta lsrar edipkansml

~lktan ve Zeyneb'in ~ iddeti dolduktan soma Allah'm El~isi, U§&-

gl zeyd'e, bo~llt kanSI ile evlenmek istedigini sOylemi§ ve onunla
evlenmi¥tir. Allah da indirdigi bu ayetlerle bu olaYl bildirm~tir:

"Ey Muhammed, hani.bir zaman Allah'm nimet verdigi ve sellin
de iyilik ettigin kimseye: 'Kartm yamnda tut, ondan ayrtlmak hum-
sunda Allah'tan /cork'diyordun: Zeyd onu bolad,g, takdirt1eonunla
evle1lmeyii,inde gizliyordun. Oysa Allah, onu ~,ga,tkaracakt,:~ t§-
te Peygamber'in i~inde 'tll§ldllt, Zeyd Zeyneb'i ~ onunla kendisi-
Dinevlenmesi dl1~l1r1ceS~dir,ba§ka bir §ey degildir".( 1)

Hz. Hilseyill 'in oglu 'Ali Zeyne'l-'libidin de, Peygamber'in kal-
binde gizledigi ~yin, Zeyneb!e a§kl degn, Zeyd bo§ac:bglzaman onun,
kendi ~lerinden olaca~hakkmdaki· dl1§Uncesi oldugunu sOylemi§tir,

.Ql1nkl1Allah bunu kendisine bildirmi§ti ..Eger Pe}1amber Zeyneb'e ~-
kmr veya Zeyd'in onu bo~masml i~inde gizleseydi Allah bunu af;lga
~lkanrd1. Ql1nkii ayette, Peygantberin i~inde gizlediAi §eyi ~lga ~lka-
raca~ml bildirmi§tir. A~l~a ~Jkardlg.,"Onu sana nila2hladtk".SOzl1yle
bildirdigi iizre Zeyneb 'iil, Peygamberle evlenmesidir.(2)

~unu da unutmamak gerekir ki Hz. Mubammed,Joplumda yaygm
.ohm kOtii bir gelenegi kaldmrken 0 kOnudakiyasayl, .Once kendi
ailesine uygulardl. Mesell ilk yasakladl~l kao dlvisl,~cazMesi
Haris oglu Rebia'nm kan <iayasldrr. tlk yasakladllt ribi (ttfe) de am-
casl Abbis'm tefesidir. Vedl haccmda yapult konu~mada ~unlan sOy-
lemi§tir: .

"Bu tty'fUzda,bu ilinizde bu gUnilnUznastl dokUllulmazisekan-
larm,z ve mallartntz da oyle dokUiulimaztbr. Iyi bilin ki cahiliyye
lidetlerinin hepsini ayaklartmm altlna ald,m. Cdhiliyye devrinin kan
gUtmelerl ayaklaft1ntn altmdadu. 11k ayagmull altlna ald,gtmkan
davas" kendi kan davtmuz olan Haris oglu Rebia'nm oglunun kan
dQvIisldu.Sat emmek i,in Sa'd ogullarmtn yauta verilen bu ~ocugu,

(1) Ahkimul-Kur'in: 3/1531-1532.
(2) Tabresi. Meane'ul-beyin: 8/2fJJ.



Hazeyl kahllesi oldilrmi4ta. Onun klJnulIkaldmyorum. Cahiliyye te-
feCi/ili deayaklanmm altmdad". Ayaklarlmmaltma aldlglm ilkfaiz,
Abdulmuttalib oglu (amcam) Abbas'". faizidir. OnunflJiz alacakl(U'l-
nm tamamml kald"d,m, ayaklarlmm aluna aldtm. .

Kadmlar hakkmda Allah'tan korkun, ~~kU siz onlart Allah'm
bir emaneti olarak aldmlz, Allah'in sam uyarmca on/arm "zlonlll
keJidinize helal ktldmtz. Sizin de onlarm azerinde haklartlllz vard".
Sizin hollanmadtgmlz bir kimseyi i~eriye altp sizin dOlekle.riniz aze-

1

rinde oturtmamalart, sizin onlar iJzerindeki haklartlllzdandtr. Eger
bOylebirley yaparlarsafazla htrpalamamak laruyla onlart dOvebi~
lirsiniz. Onlarm yiyecek ve giyeceklerinisaglamak size daler."
(MUslim, Hac: 19,hadis: 147).

IV- HZ. MUHAMMED'tN.~EHV.Ert

Bu arada Hz .• ,Muhammed'in §ehveti hakkmdakiabartdl
rivlyetlere temas etmekte de yararvai'dtr~~UnkU yazanmlz, kitabmm
254 neii sayfasmda §unlan sfiylUyor:

Tiirk~e SOzHik'te "§cll,vet(kOsnii)" i~in §Oyledenir:

- "Erkek ve di§inin l>irbirine kar§1 duyduklan istek", "istek" ama
"eO§kunca bir iSlek." /

~erif Ciircani'nin Unlii "e't-Ta'rifat"mda "Nefsin, kendisiDe yatkm
oIanl. isterken gOsterdi~i harekettir." diye taOlm'amr. (Bkz. "~ehvet"
maddesi.) Buradaki "nefs", "Oz varhk"lIr, ya da ki§inin "do~al e~ili-
mi"dir. '.

Miisliiman ahlak~tlann sOzlerinde tIel kuvvetu'§-§ehevaniyye"
(§Chvetgiieu., §ehvete ili§kin gii~.) diyebir deyim vardlr. Eski Yunan
dli§Unee diinyasmdaki "erdem, (fazilet)" konusundall aktanlma bilgi-
lerle "dOrt ana erdem (adalet ..hikmet-iffet-§ccaat)"anlaltltrken g~r.

Anlabldl~ma gOre, e~er ki§i, "iffet" erdemini elden btrakmak istemi-
yotsa, "Sehvetgiieii"ne tutkun olmamahdtr. (Bkz. Saduddin'Teftlzani,
relvih, istanbul, i310, 2/511.) "tffet" ,OZellikleeinsel konuda "diiriist-
10k"diye TUrk~'ye ~vrilebilir.

,
Kimi de "Sehvet"i "kOpeksi olan ve olmayan" diye ayutr. "Ko-
§ehvet(e'§-§Chvetu'l-kelbiyye)" §Chvetin hem ~k 8§m~lmasl, .

hem de sUrmesidir. (Bkz. Muhammed Ali Tehan,evi, ke§~afu
IStlIahall'I-Fiinun, In88.) Buna gOre, a§tn §Chveti olan kimsede, "kO-
•.PeJcsi (kOpeklere Ozgii) §Chvet" var dem~ktir. (Bkz. AyOl yer.)

Bohari'nin de yer verdi~i birhadise gOre, "Muhammed, gUnUn~-
lirll saatinde, 9 ya da .11 olan lcanlanDl. cinsel birle.§im i~in dol8§trve
hepsiyle de birle§imde bulunut"du. Buna nasil gU~ yetirebiliyordu?"
samsona da §u kar§dtk verilmi§tir: .

- "... Ona 30 erkek gUcii (30 erke~nki kadar §cllvet)~erilmi§ti."

Bu hadis, Diyan<?t t§leri Ba§icanh~1 yaylOlan arasinda.yer alan
"Sahih-i Buhari Muhtasan. Tecnd-i 5arih tercemesii' adbU.:t.apta· 192( i . . . . 1\1 , •

, hadis otarak yer altr.

Her§Cyi "mucize" gibi gOsterilmeye ~h~tlan Muhammed'in §e~·
vet"i ve "erkeklik gUcii"de Oyle sunulmu§tur inamrlarm8. Kimifuktis
kaynaklannda <la, Muhammed'de"40 erkeginkikadar'$Chvef buhm-
du~u belirtilir.

GOriildii~Ugibi yazar, kOpeksi §ehvet deyiminikullandtktan sonra
gayet maksath olarak Hz. Muhammed'in, gUnUnbelirlisaatJerinde9,
ya da 11 olan kanlanm, cinsel birle§me i~in dol~lIgl rivayetine yer '
veriyor ve ona 30, balta 40 erkek gUcii verilqigiyolundaki rivayeti ya-
zlyor.

Ge~i bu tUr riviyetlerBuMri ve Miislim gibi mu'teber hadis kol-
leksiyonlannda yer alml§lIr. Bu rivayetlere baklhrsa, Hz. Muham-



med'in ~vetine dU~iln bir insan oldugu izlenimi dogabilir. Ge~kte
bu tiir haberlerin. rivliyet edenlerin agtzlannda abartlldIgt ~tktJr. ~im-
di bunlan aktl silzgecinden g~irelim:

Buhiiri. NikAh:4 ve 24'de Enes'in: "Allah'm PeyAamberi,bii' ge-
cede kart.lanm dola~bgml, 0 zaman dokuz leanSloldugunu sOylediAi"
ridyet edilmektedir. . .

Miislim'deki rivliyenen de Enes'in, bu sOzii,~inin bir leanSlile
yatttktan sonra yIlcarunagagerek olmadan ba~ka bie kanSl ile de yata-
bileceAinibelirbnek i~in sOylediAianl~dmakta<br: "Peygamber, ka-
dmlarml, tek yIkantrla ile dola~lrdI (birl~ek istedikleriyle birle~tik-
ten sonra ytkanrrdl)." (MUslim,Hay<i:6, hadis: 28)

tbn Hacer. Peygamber'in, aym gecede ootiln kadInlanm dO~bAl
hakkmdaki rivliyeti kaydettikten sonra Hz. Ai~e'nin:

"Peygamber ikindi namazmdan sonra kadInlarmm yanma girer,
bunl8rdan birine yak~rrdl." dedigini kaydetmektedir. (9/316)

t~te doAruolan da budur. PeyAamberin,aym gecede bUtUnkadm-
lanyle birle~tigl hakkmd~irivliyetin mvileri arasmda yalancdlkla
su~lanan kimseler de vardlr. Kaldl ki rivliyetler de ~li~kilidir. Kimi
Peygamberin aym gecede dola~bAlmsOylUyor,kimi sabah namazm-
dan sonra. kimi de gUndilzUnikindiden sonra dol~tlgml sOylUyor.

Peygamber'in kadmlanm dola~masl, yazann takdim ettiAi veya
bazl hayalcilerin sandlgl gibi~ehvet iyin veya cinsel birl~me iyin de-
gilt onlann hatlrlarml sormak i~indi. t~te size Buhan ~iirihi tbn Ha-
cer'in a~lklarnasl:

";~.41lI J,.,S". ~.,-¥.."t';'4;J.1J.." -\>. ~ •.••'-t.."'"
.....' ...~.•."hil.,A~.-''W~~-\I·~~';~~'''''~·'J-

~ f4iIJtI'H.,; • .,./A t!AtA! •~.••",,~I4r;'•••..it. ~ i¥~f.Io.l rl-
•••••~~~ ••~J~AA~ •~.".~I.lo1').r ••••."..lJ "'''''''' boo&

~""~~'~f6' AlJt 4t"-' ~l~'.-,j{."W;~-t~ .a\I u..
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••Allah'm EI~isi(s.a.v.), sabah namazml klldtktan sonra giin~ do-
guncaya dek mescidinde oturur. halk da ~vresini alrr, sohpetini din-
lerdi. Sonra·tek tek hanlmlanmn yanma gider, her birine selam vcrip
dull ederdi. Sonra nObetkimin ise onun yanmda kahrdl. Bu riviiyeti.
tbn Mirdeveyh ~lkarm~tlr. Peygamber'in. ikindiden sonra kadmlanm
do~bgl hakkmdaki Ai~ rivliyetiyle bunu bag~tlrmak mUmkiindUr.
,~Oyleki:

"Peygamber, sabahleyin yalmz selam vermek ve duli etmek i~in
onlann yamna gider. ikindiden sonra da oturmak, Ulfetve sohpet i~in
giderdi. Ancak saglam olan, Ai~ rivliyetidir. Yani ikindiden sonra ha-
mmlanmn yanma gitmesidir. Bu rivliyette "Onlardan birine yakltJ§lr-
d," sOziiniinanlaml, (onlarla cinsel birle~me yapardl) demek degil,
birle~mesiz, sadece onu operdi, severdi. demektir .." (Fethu'l-Ban,:
9(379)

• GorUldiigiiUzerePeygamberin, zevcelerini dola~masl, cinsel is-
tekle degil, hatJrlarml sormak, onlan koruyup kollamak i~indi.Onlara
giivence vermek, teselli etmek iyindi. Hayalciler bunu, Peygamberin
onlarla birle~mek iyin dOla~tlglbi~iml.ndeanlaml~lardtr ama ge~kte
rivayetin ash Myle degildir. DU~Unelimbir kere: . .

tkindi ile ak~m namaZlarasmda iki buyuk saatlik biCzaman Var-
dIr. Namazlan PeygamberklidlrmaktadIr. ~ayet ikindiden sonra tek
tek gidip dokuz hammmdan her biriyle birle~ti ise. ak~am namazma
nasd geldi? Her birle~me,herhalde 20 dakika veya yanm saat alrr. Do-
kuz yanmsaat, dort buyuk saat etmez mi? Be~r dakika da odadan
odaya gitmesine aylrahm, 45 dakika:. Yani be~ bu~uk saat eder. De-
mek ki Peygamberin i~igiicUyok, gUndebe~bu~uksaatini bu i~ aylO-
yor oyle mi? Peki ak~m ve yatsl namazlanm kim klldlrdl? Boyle ~yi
akll ve mantlk ahr ml? Demek ki bu rivliyetler, hayalcilerin agzmda
abartdml~,yanh~ yorumlanml~, ~hvet giicUnUnfazilet oldugu santl-
ml~tlr.

Halbuki bUyiik Islam iilimleri arasmda ~ehvetinden dolayl bir



kimseye fazilet bi~eni gOnnedim~ Haua FahH Razi, Tefsirinin bir ye-
rinde e~er ~ehvette fazilet olsaydt, en faziletli varhk e§clcolurdu. ~iln-
kiionunkidigerlerininkinden uzundur, diyor. Ve ~ehvetine dii~Unin-
sanlann halk nezdinde Oviilmeyip, alay konusu oldugunu belirtiyoi'.

Ha~, siirekli ruhaniyyetalemiyle temasta olan, ne zaman gelece-
~i ~lli olmayan vahy melegiylekar~rl~ma~a her 74IIlan hazIT bulu-
nan Peygamber (s.a.v.), ~hvetperest bir insan degildi. Oyle olsaydl,

\
gen~liginin dorugunda, 25 ya~mda oldugu zaman kendisinden 15 y~
biiyiik bir hammla (Hatice He) evlenmezdi. Kendisi, bu hanUlll vefat
edinceye dek ba§ka bir hanllnla evlenme~i§ll~. Oysa 0 zaman Arap
loplumunda ve biitUn diinyada~k evlilik egemendi. lste~ydi gen~lik
~agl'ndaba§ka kadmlarla ifa evlenirdi. Ancak Hatice'nin vefatmdan
sonra yine y~h olan Sevde He evlenmi§tir. n~k kit olarak evlendi~;i
Hz~Ai§e ile fi'len evlilik kurmasl, Medine'ye hicretinden sonra olmu§-
tur ki 0 zaman Peygamber, 53 ya§lRda idi. Hz. Ai§e de san~ldlg~ gjbi
evlenemeyecek ~gda degildi. ~iinkii rivliyetlere gOre Ai§e, Peygam~
ber'le evlenmeden Once CUheyr He ni§anh idi. Sonra babasl ni§am'
bozmu§tUr. Demekki onu ilk isteyen Peygamber degildi. Zaten ev1en-
me ~ag.nagelmi§, hattlini$8nlanm,§u',Demek ki Ai§C,0 zaman toplu-
mUDkabul ettigi evlenmeya§mda idi.,

En gU~lii ~gmda tekkadmla yetinip ihtiyarhk ~agma basuktan
sonra ~ok kadmla evlenmesini, onun §ehvetine baglamak insafSlzhk
olur. Bunun ~ka nedenlerivardlr. Tcmel neden, lslamm stir'atle ya-
yrlmasl i~in destek bulmakur. Hz. Muhammed'iri evlendigi kadmlar,
halln sayrllrki§ilerin klzlan idi.

Peygamber'in fi'len evlendigi kadm saYISI, 12 dir. Bunlardan Ha-
tlce. kendisinden onbe§ y~ hilyiiktii. Saygm bir hammdl. Peygamber-
tiginin ilk yl1lannda, Hz. Muhammed'in en btiyiik destegi bu Hanlm
olmu§tur.

Ai~, kendisinin en yakmarkada§1 Ebubekir'in klZl idi. BOyiece
toplumda saygm olan Ebubekir'le akrablihk bagl da kurmak istemi§tir.

Harsa da, soyluve etkili ki§ilerden Omer'in klzl idi. Rivayetlerden,
".pek gnzel olmadlgl. anla~l1maktadlT. Peygamber'in onunla, babaslyla
;:daha yakm olmak i~in evlendigi ortadadlT.
,.. ". -

Omm-U Habibe, Kurey§ lideri v.e Peygamber'in yaman dii§mam
IEbusiifyan'm kIZI idi. Kocasl Ubeydulllih He birlikte Habe§istan'a g~

..,etmi§ olan bu mUsliiman hamm, orada kocasml kaybetmi§, dOndiikten
"'sonra Peygamber onunla' evlenmi~tir. Bu evlilikteki amacm,
:·t~Bbusilfyan'm dU~manhgml yumu~tmak oldug~, gayet a~lktlr.
f' .,

Ciivevriye, Mustalik ogul\arI liderlerinden Harisibn DITar'm bZl,
'Safiyye de yahudi Nadir ogullan lideri Huyey ibn Ahtab'm klZI idi. Bu .
'jknider klZI, sav~ta esir ohnu§, bOlti§mede b~kalarmm payma dii§-

f~U~tU; Ancak her ikisinde de diger sahabiler bOyle lider bzlannm,
r·~UU8debir ki§iye gitmesini istememi~ler, bunlarl Peygamber'in kendi-
>sine Uiylk gOnnU§ler,o da bUytik ihtimalle arkad~lan arasmda her-
....hangibir klskari~hgl Onlemek i~in bu hammlan kendisi alml§tIT. BOy-
.'Jece bu hamml~ da §eretlenmi§ler, ileiebed inananlarm anneleri olma
:mutlulugunaenni§lerdir.

Turan Dursun. yinc Hz. Muharnmed'in, guya ~ehvetperestligini
~amtlamak hevesiyle, Gazali'nin lhyasmda yer alan bir rivayetetutun-
maktadlr:

"0 d6nem Araplarmda §ehvet (erkeklik gUcti), en ba§la gelen bir
.·Ozellikti. Bunu, Gazati, Ihya'u Ulumi'd~di~ adh kitabmln Adabu'n-
NikAh bOltimiindeuzun uzun anlaur. Ve bir Ornek verir: Ali'nin oglu
Hasan'm, bir ah$ta "altl karl birden aldl~ml,.sonra~ok g~medenbun-
latl bo~aYlp yenilerini aldlgml, bu torunu Muhammed'e anlauldlgmda,
Muhammed'in: '0, yarauh§tada,huyda da bana benziyor' dedigini"
sbyliiyor.

Yazat, Gazali'nin ibaresini taMf etmi§. ~tinkii Peygamber'in dev-
nnde, torunu Hasan'm, dOrt kadm de~il, bir kadm almasl da mUmkUn
de~ildi.· Hasan, hicretin dOrdtincii ytlmcta dogInu§tu. Peygamber'in ve-
fall'SJTasmda 0, sadece altl y~mda idi. Altl ya§mda bir ~ocugun dOrt



kadm aIm8S1,soma tez zamanda bunlan bo~ytp yerine b~arul1 al-
maSI, bunu duyan Pey!amber'in de onu Ovrnek i~in "0 yaratd~ da,
huyda da bana benziyor" demesi miimkiin miidiir?

Toran Dursun'un, bu tahriften amacl,dOrt kadm allP, tez zamanda
bunlan bir ~ka grup kadmla de!i§tirmi§ olan torunu Hasan'm ~u
davranl§ml Pey!amber'in be!enmi§ oldu!unu, bOylece Pey!ambenn
§ehvet dii§kiinlii!Unii anlatmaktlr.

Oysa Gazali'nin ibaresinde, Pey!amberin bu sOzUniin, Hasan'm
evlenmesiyle iIgisi yolctur. GazMTnin ibaresi §Oyledir:

"Denilir ki (Bu ifade, sOziin sa!lam olmadl!lm gOsteriyor):
Ali'nin o!lu Hasan, ~k evlenirdi. lldyiizden fazla kadmla evlenmi§
oldu!u sOylenir. Bazan dOrt kadm birden allrdl, pazan da dOrt kadim
birden bo§aC,onlarm yerine ba§kalarml alrrdl. Pey!amber (s.a.v.), H~-
san'a: "Sen fizik~e de,huyca da bilDa benzedin!", "Hasan bendendrr,
Hiiseyin Alidendir (yani Hasan bana ~ekmi§, Hiiseyin Ali'ye)."demi§-
tir." (thya: 2(30) .

GazMi, bl1rada Pey!amber'in, ~cuk Hasan'l se\'erken sOyledi!i
sOzii anlmsatmakta ve Hasan'm, ~ok evlenme konusunda dedesine
benzedi!ini sOylemektedir. Bu; Gazali'nin kendi gOrii§iidiir.

Ihya'daki rivayetlerin kaynaklarml ~Ikaran IraId. Pey!am~r'~n
"Sen fizik~e de, huyca da bana benzedin" sOziinii, torunu Hbsan I~m
de!il, amcasl o!lu Ca'fer ibn Ebl nlib i~in sOyledi!ini, buhususun,
Buhan ve MUslim'in ortak gOril§iioldu!unu belirtiyor. Zaten Hz. Mu-
hammed'in, bu sOzii, alu yqmdaki Hasan i~in sOylemi§ olmasl da
uzak ihtimaldir. <;UnkiiHasan'm fizi~i kendisine benzeyebilir ama he-
niiz alU ya§mdaki ~ocu!un davrani§lan belli de!ildir. 003 g~mi§ za-
man kipiyle "Sen ahWc~ bana benzedin" denmesi uygun de!ildir.

Pey!amber AleyhisseIAm'I, bir kadm dii§kiinii gOster~nler bir d~-
§iinmelidirler: Pey!arpber, sUrek.liruh Memiyle temas halmde. Kendl-
sine bazan her gUn, bazan glin qm, bazan daha arallkhl vahyler geli-
yor. Ruhani vizyonlarl oluyor: Vahy esnasmda Uzerine a!rrbk ~ker,

1\
.' ;\1';+

\i;,},j"yUzUterler, kendinden g~r, horlar, yalmz kendisinin de!il, orada bu-
.",k·'lPnanlann da iistline biiyUk bir a!rrbk, ruhaniyyet a!rrh!t ~ker. <;ev-
)j.;":'.'tede an u!ultusuna benzer bir ses i§itilir. Pey!amber bie hayvan iize-
:"~~.,mde ise, bu a!rrb!a dayanamayan koea deve derhal ~Okiiverir. Bu Sl-

,'{':!'.riida Pey!amberin eli, birinin dizi iizerinde olsa, 0 ki§i dizinin kmldl-
\:.~;!',J1nlsanacak derecede iistline a!rrhk binmi§ oldu!unu hisseder.

;:;.~'t:':·· BOyle ruhani halin her an gelmesi mlimkiin idi. BOyle siirekli
·:'·"..ubAniyet halinde bir insamn bie §ehvet dii§kiinii olmasl makul de!il-

,(Jir. Ancak Pey!amber, Allah'm kaderine inanml§, gOnliinii Allah'a
ba!laml§, lain bir mutluluk i~inde bulunuyordu. Dlinyanm vanna yo-

<'auna aldlrmazdl. 6mriiniinsonunda g~lii devlet bqkam oldugu halde
\,-,c

i~t,(i:·,yineyerin iistiinde oturmayl, palas iizerinde uyumayl,arpa ekme!iyle
:ft;l;~;,(..dareetmeyi ye!lemi§ti. Diinyanm varb!ma asIa de!er vermeyen,
~;i(@;i:,,'~YlanAllah'm takdiri gOren, ruhani arkada§1 vahy mele!i ile destek-
;~~i!(:"'eneninsanda stees, iiziintii olmaz.

!i~,;~;;',.Stresi olmayanlarin fiziki iktil:l8n da yerinde olur. l§te i~indeki
if);'r:~lD1utlulu!udolaylslyle Pey!amber aleyhisselam, Omriiniin son una dek
'~;:;'i(,liktidarmlkorumu§tur. Bu da onun i~in bir eksiklik de!il, tersine ke-.... ,..,...., '.' '. .
·'.~;1:D1aldir.0, her baktmdan sa!hkh.bir insandl. Sa!hkh olmak ba§ka,
,~~i!":1ehvetdii§kiinlii!ii ba§ka §eydir. lktidarslzhk, eksikliktir. Peygamber

"I~~:~'llerbaklmdan dengeli, duyumlarl sa!lam, sa!hkh, mutlu bir insan~l.
:'1~!~:;:.Amaha~ §ehvetperest de!il. ~ehvetperestlerin nasd davrandtklarl, in-
,I,,;\~$anlarmklzma, kansma gOz diktikleri, her gece bir ba§ka klzla yatmak
V~0;.Jstedikleri ma'lftmdur. Ha~ Peygamber, klmsenin narnusuna kem gOz-.':;;'ii~~·,'_;
i:'j1:.:.lebakmaml§tlr. .

,,: ;~,?:4V;,~'.

'i1rt), Pey!amber'in §ehveti hakkmda anlaulan rivay~tler abaruh ve ~e-
1;1;.!li§kilidir. Pey!aniber, bir~ok hamml himayesine alml§u ama bunlann

';',.~;:", " ,> •?\\,;t hir klsml yqh idi. Sirf ortada kalmamalart i~in bunlan nikah himaye-
}cJ sine alml§u. Asd kendisinin haftanm gecelerini adaletle payla§tlrdl!1
'?:". dort hanlml vardt: Ai§e, Hafsa, Zeyneb ve Ummii Seleme. Otekilerini
',dola§rr, hallerini sorar, ihtiya~lanm giderirdi. Fakat bu dOet hammma

<>Idu!ugibi onlara ayn bir gece tahsis etmemi§ti. Bazl rivayetlere gOre
r',"
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~{:,i'eder. Tek tek her erke~in, her kadmdan Ustiln oldu~u anlamw ta§l-
j:W,',~-(~l~i/maz. Nice kadmlar vardtr lei bilgide, i~ gOnnede, beden gUcfinde ~k
'10( erlc.ekten Ustiindnr. Fakat tUrn cins oJarak erkek cinsinin, kad18 cinsin-

',~".~,'1,'i,!:.:,,",,",d,en UstUnyarauldl~l bir ge~ektir. Hatti erkek i~tita§lyan sperm
;~11dahi, ktz i~ti ~lyan spermden farkhdtr; Erkil sperm ~ attlgan,

.:1' ',,;! ~18da ~Jk ~trken, di§il i§fu'etli sperm daha az hareketlidir. Yumur-
;: :j:, taetk yerinde durur. Sperm gidip onu bulur" ODU bulabilmek i~in de
.•~~'!;i.uzun ve tehlikeli yollar a§8r. ~tin sava§1ar verir. Tabiatta genellikle

I, '

,!: bUtUn canhl8(18 erkekleri, di§ilerinden daha tam, daha Ustiin yarattl-
if ml§ttr. Mesela horoz, tavuktan: k~, koyundan: erlcek asIan, di§isinden

dahagUzel ve daha gU~IUdnr.Erke~in yUzUndeblytk ve sakal bitmesi
de kadma gOre bir mUkemmeliyet saytltr. Nitekim erkekte kOselik bir

: kusur kabul edilmi§tir. l§te ~ah§maya daha dayantkll, tedbir ve idarede
.'"~' "daha Ustiin olan erkek, kadlm himaye etmekle yUkUmlUtutulmu§tur.

.ill): ' Sunu da unutmamak lazimdtr lei kad18larm da erkeklerden Ustiin
1,.,',1; olduklart meziyetler vardtr. ~ocuk yeti§tinnede, merhamet ve ~fkatte,
::I,l( , duyarhhkta kad18, erkekten UstiindUi. "Allah bazl insanlart, diger ba-
.'I"? zllarmdan astan kllml§tlr" cUmlesinde buna da i§are\ vardlr. Allah,
i 'I!' hikmeti geregi, aileyi idare etsin, ¢1§IP ~oluk ~ocu~unu g~inditsin,
'J~' toplumunu dil§mandan korusun diye, erkegi, vUcut kuvvetinde daha

'Il ~:; ~::~~~~r:~==~:~~~~:,:~~~~::~:::~~~i~:~
I~f' mi§, anne olma imkan18l bah§etmi§tir.!,i YOnetici olmalann18 ikinci sebebi de erkeklerin, ¢t§IP kazanma-
:WI~,: lan, mallarlyle kad18lann mehirlerini venneleri, g~imlerini saglama-
!~;\,i landtr. Kadmm g~imini temin etmek, erkegin Uzerine farzdtr. Kendi-
/I'~

J~i: ~~::~~:~ :e~~i;:e:.S~~la;:I:d,:~:m~:a~~~~~
;~~' ler, Allah'mkendilerini kOrumasl, muvvaffak ktlmaslyle, Allah'm ver-

;{~":~~~:~:~:~:::~y~~:.~:::r:~=-~:a=m~:::"~:~
,),1\\

'-!ii' maSI gereken§eyleri hlfzeder, kocalartn18 strlanm yaymazlar. Hastll

"~,,,,",, ,"_~,,_36 ._~._,,,,,,,,,,,,,~,,,~, l_, 3_7 _

II "lyikadl1llar ittialkM olup Allah'mlcendilerini korumasUI(J kar§l·
Ilk (Allah'mverdigi b~ He) gizliyi korurlar (kocalanna asIA
hiyanet etmezler). Hlr~mllk etmelerinden korklugunuz kadmlara ogiU
verin, yataklarmdan aynlm ve (bunlarla yola gelmezlerse) dOvan!
Eger size itdat ederlerse artlk onlaim aleyhine ba§Jcabir yol arama-
ym. 9anka Allah, yueedir, bayUktilr! Eger (kan-kocanm) aralanmn
a~zlmaszndan endi§e duyarsanu, erlcegin ailesinden bir hakem ve Iea-
dmin ailesi'nden bir hakem gonderin. Bunlar, uzla§tlrmak isterlerse
Allah onlann araslnl bulur. 9Unka Allah, (hef§eyi) bi/e'ndir, haber
alandu."

Bu Ayetler, aile hayatmm mutlulukla devaml ~in gerekli tedbirle-
ri getirmektedir. Kavvdm, klydm 'dan mUbaIaga ismidir. YOneti~i,
koIlaylCI, amir demektir. YUceAllah buyuruyor lei: Erkekler, ,kadtnla-
nn Uzerinde yOnetici. koruyup kollaylcl, ailenin Amiridirler. Erkelde-
rin, kadmlar Uzerinde yOnetici olmalan, biri yara~tan gelmi§, digeri ,
de sonradan kazantlml§ iki sebebe bagbdtr:

,Once Allah,Y~.!'lluh§tan bazt kimseleri, diAer baztlanndan birta-
klm Ozelliklerle Ustiin kllml§ttr. VUcut yaptlan baklmmdan erkekler,
kad18laIdan daha dayantklldlrlar. KadmIarm yapamayacaklan gU~ i§-
leri erkekler yapabilirler. Bundan dolayl cihad, erkeklere farz hIm-
ml§tlr.

Erkek bazl yOnlerden Ustiin olmakla beraber kad18a bObUrlenme-
ye, ona baskl yapmaya hakkl yoktur. ~iinkU kadmIa erkek, bir vUcu-
dun organlan gibi birbirinin tamamIaYlclsldtrlar. Niteleim yiice Al-
lah'18, "Allah erkekleri leadmlara astan klldl" demeyip, "Bazl insan-
lan, diger bazllarmdan astan klldz"demesinde bu noktaya i§atet var-
dlr. Viicutta b8§ ne kadar degerli ise kalb de 0 kadar degerlidir. Erkek

, b8§ durumunda ise kad18 da kalb durumundadtr. Bunlardan birinin da-
ha ~k yarar f.a§lmasl, daha UstUnyaraulmasl, digerinin degerini azalt-
maz.

Ayeti kerime, erkek cinsinin, kadtn cinsine iistiinlUgUnU ifade "



ilzerlerined~n gOrevleriyapar, onlara hiy~et etmezler.

" Kocasma itaat eden kadmlan OvenAllah Resulii ~yle demi~tir:
Kadmlarm en hay,rl,s, §U kadmd,r leikendisine bakt,gm zaman seni

sevindirir, kendisine bir ley emretsen sOzanatutar, bir yere gits~n g'-
'Y~'~ kendi namusunu ve senin malm' korur." Saliba kadmi bu ~e-
kilde mteleyen Allah'm Resulii, daha sonra: "Allah, baz, insanlan di-
gerlerinden Ustilnkdd,g, ve mallqrmdan harcaylfJkadmlarm ge~imi-
ni saglad,klan i~inerkekler, kadmlar uzerinde yoneticidirler ..."
ayetini akumu~tur.(l)

. B~ka bir hadislerinde de Hz. Peygamber (s.a.v.) ~Oylebuyur-
mu~tur: "Kadm bel vakit namazm, blar, bir ay orucunu'tutar, namu-
sunu /corur ve kocasma diJ itaat ederse ona: Hangi kapulan dilersen
oradan cennete gir'! denilir." (2)

Nii~Uz:Yiikselmek,b~kaldrrmak, h~mhk etmek demektir. Ko-
casma itaat eden saliba kadmlar yanmda kocasmmsl)ziinii dinleme-
yen, devamh dJIdmyla evde huzur diye bir ~y blfakmayan kadmlar
da vardlf. t~te ~yetin ikinei ~IkkmdayUceAllah, bOylehuysuzluk eden
kadmlan da e~itip yola getirrnenin metodunu gOsterrnektedir: Once .
onlara, tath dille O~iitvenneli .••AlIah'tankack, kocana itaat etmek, se-
n~n~zerine f8!ZdIC:Bana isyan edince Allah'm cezasma u~m ..."gi-
bi sOzlersl>ylemeh,hatta bazi hediyelerle de gOnliinuahp yola getir-
me~~.~h~mahdlr. BOyleyola gelmezse kadmdan ayn Yatmaketkili
olabdlr. ~iinkUkocasml.seven kadm, onun ayn yatmasma dayanarnaz.
~k zoruna gider; Hatasmi aniayip dOnebilir.BUI MimleregOreayn
yatakta yatarak de~il, fakat aym yatakta arkasml dOnerekyatmak bir-
le~medende imtina etmek gerekir. Fakat kadm, bununla da yola gel-
mez, huysuzlu~na devam ederse, son ~ oJarak fazla Herigitmeden

(I) C~i:u'l:beyin: '5/60; Feyzu'l-~adir: 3/482; TefsiIU1-Kasilni. 5/1219. too
Mice de de aym meilde bir hadis vardlC.Nikih: 5. .

(2) 1bn Hanbel. Musned: 1/191.

hafif~e dOviilebilir.DOvme,b~vurulacak son uslandrrma metodudur.
B~ka e~itim yollan denenmeden bu yola gidiImez.DOverkende ~m-
lIktan sakmmak, kam~1ve de~ek ile de~iI, biikiilmU~mendille veya
eUevurtnak, yiize gOzevurmaktan sakmmak, vUcudunhep belli yerine
de~il, ayn ayn yerlerine vurmak gerekti~inimiifessirler izah etmi~ler-
die.tbn Abbas ve Am, misvak ile dOvUlebilir,demi~lerdir.(l)

tmamSafii dl>vmeninmUbah,fakat ~vmemenin efdal oldu~nu
sOylemi~tir.Hz. Peygamber(s.a.v.) Veda Haccmda ~oyle buyurrnu~-
tur: "Kadmlar hakkmda Allah'tan korkunuz. Cunku siz, onlart AI-
lah'm emaneti diye aldam. Allah'm sozu uyarmca "zlarm, kendinize
heW k,ldm,z. Onlarm, sizin yatagm,za, istemediginiz bir leimseyiya-
t"mamalat" sizin onlar uzerindeki haklarm,zdandzr. Eger bOylebir

. ley yaparlarsa hafif~e onlan dovUnuz.Sizin de onlann ge~imlerini ve
giyimlerini saglamamz, onlann sizin uzerinizdeki ~aklanndandu."(2)

DOvmek,sect bir metottur.Fakat bazan buna mecbur kahnabil~r.
Ayet, insan tabiatma uygun yollan gOstenni~tir.Kadml e~itmek, yola
getinnek i~in Onceyumu~ metodlarkullanlhr. Genellikle insanlar
giizellikten, iyilikten, yumu~akhktan ho~lamrlar. Ama iyilikten anla-
mayan"Meta dayagl bir ihtiya~ gibi hisseden kadmlar da vardu. Oyle-
lerini yola getinnenin ~aresi, dayak oimaktadir. Sertlikten anlayana

. sectmetodun kullamlmasl nonnaldir.
Kur'fm'mamacI, toplumun ~kirdegi olan aileyi saglamla~rmak,

yuvamn bozulmasmt-,ailenin da~dmasml Onlemektir.Aile i~inde an-
Ia~mazhklarolabilir. Once O~iit;sonra ayn yaunak, daha sonra hafif~e
dOvmekde i~idiizelunez,'anla~mazhk biiyiir, yuvayl bozacak derece-
de tehlikeli boyutlara ul~lCsa Nisa 35.nei ayetin hiikrniigere~ince'ka-
n-kocanm arasml bulmak iizre erkek ve kadinm ailelerindenbirer ha-
kern (arabulucu) tayin edilir. Hakernler, arayl diizeltmege r;ah~lrlarsa

(I) Cami'u1-beyin.5/68.
(2) Miislim. Hac.b. 19, h. 147.



Allah da lean kocanm ansml bulur. ~Unkli Allah, her ~yi bilir, herya-
pIlandan haberdar olur,

Toran Dursun, yine, 241. sayfad3, hi~bir hukuk' sisteminde, hatta
ilkel hukuklarda bile kadm8 dOvme cezasmm verilmedigini sOylliyor.
Sanki kendisi blitlin hukuk sistemlerini bilen bir hukuk uzlI1aDlimi§
gibi konu§uyor. Acaba geIYek onon dedigi gibi mi? Bunu anlamak
i~in Kur'an Oncesi zamanlardaki toplumlarda kadmm durumunu gOz-
den ~irmemiz gerekir. 6nce Tevrat'abakahm:

Tevrat, zinA eden kadm hakkmda §u cezayl belirliyor: "Gen9 Iea-
dmda klZllk ni§anlart bulunmadlgl hakikat ise, 0 zaman gen, kadml,
babasmm evinin kaplslna 9lkaracakiar ve §ehrinin adamlart onu tll§-
Ja ta§layacaklar ve olecek. <;ilnkil babaslmn evinde zina etmi§ olmak-
la Israit'de al,akilk ettni§tir .. " (Tesniye: 22/20-21)

Toran Dursun'un iddialarl yeni degildir. Bu iddiAlan Once IslAma
saldll'D1aki~in kaleme sarIlan Avrupah miiste§rikler (dogubilimciler) ~
ki bunlann ~gu papazdl- ortaya atml§lar, sonra bizim i~imizde yeti-
~n din aleyhtarlan da onlarm ~Omezligini yapml§lardrr. Bun<Jantakri-
ben sekiz, dokuz yll once Yankl Dergisinin 12-21 Kaslm, tarihli, 607
nci saylsmm 39-40 nCI sayfalarmda ~Ikan "E§itsizligin Kaynagi Islam
mI" ba~Ml alunda bir makale yaymlanml~u. Siyasal Bilgiler Fakiiltesi
Ogretim Uyelerinden D~. Dr. Tilrkan Alkan tarafmdan hazlrlanan bu
makalede de Islam Oncesi toplumlarda kadmm durumunun daha iyi 01-
dugu saVI yer a1lyordu, D~. Alkan: "Ortaasya'da durum Myle iken
Hlristiyanhk Oncesi Avrupa ve Islam Oncesi Arabistan Yanmadasmda
da farkh degildi" diyordu. Bu sOzlerinden ~u mana ~tkIYOrdU:lslam-,
dan Once Arabistan'dakadma saygl gOsterilirdi,arna Islam geldikten
sonra kadm horlanmaya ba§ladl. ~imdi Turan Dirrsun'un ve lIhan Ar-
serin iddiAettikleri gibi.

~. Alkan, varsaylmlanDl, IslAmi kaynaklara degil, tsIama ~
,sempatlk olmayan bazl Avrupaldara dayandmyordu. Margret Smith:
,'."tslAmiyetten OncekikOle olmayan Arap kadmlann, buglinkU lslAm
,kadmlarlndan daha Ozglir olduklarml ileri siirUyormu~. Ona gOre
:.tslAmbgm ikinci ve U~linciiylizydlardaki a§m baskIsI, kaWDlbuglinkli
<duruma indirmi§."

Turan Dursun, lIhan Arsel, ~. Alkan ve benzerlerinin iddiAlan:
'J) lslam,erkegi kadmdan ustiin tutmu~, 2) ~ahitlikte dahi bir erke~
'00 kadma denk tutmu~, 3) Erkege kadmdan fazla miras vermi~, 4)
DOrt kadmla evlenme hakkInt, 5) KanslDl dOvmehakkIm erkege ver-
.mek suretiyle kadlDl'mutsuz kdml§, 6) Vekadml kara ~~af aluna,
~e arkasma gizleyerek dOrt duvar arasmda ya§arnaya mahkQm, et-
·"rt.i§tir, gibi konular Uzerinde yogunla~maktawr.

l§te bu MIUmde Kur'an'm, bu kon'udaki hiikUmlerini inceleyerek
bu iddialarm ne kadar hakSIZ oldugunu gOstermege ~ah§acaglz.

;'Kur'an'lD kadma sagladlgl hak ve OzgUrlUkleri anlayabilmek i~in
lslamdan on~, diinya genelinde kadmm durumunu gOzden g~irme-
miz gerekir:

. Eski Yunanhlarda kadm, medeni ve vatani haklardan yoksundu.
Daima kocasmm. kOCaslyoksa babasmm. 0 da olmazsa akrabasm<Jan
ve velilerinden erkeklerin vasiligi altmda ya§afdl. Onlara gOre evlilik,
sur nesli koruma He ev dlizeni. yani ev i§lerini yOnetmeden ibaret idi.
Kadmm ne daDl§ma ile gOrii§UahOlrdl ne de hi~bir i~ kan§masma
imkan verilirdi. Erkegin bo§affiaSI gayet kolay oldugu halde kadmm
'bo§anma isteginde bulunm~sl,' son derece gli~ idi. Erkegin, kendi ha-
yaunda kansml ba§kasma devretmesi, yahut Oldiikten sonra ba§ka bir
.kimscnin vasilig-i aluna vermesi de miimkUn idi. Kadm a1lm Sllum vs.
gibi akitleri, velisi bulunmadIk~ yaparnaz, yanm hektar arpa tarlasma



denk bir §eye de Malik olamazdl. au aglr esaret hiikiimleri uzun za-
man sUriip gitti. Ger~i zamanla bu hiikiimler biraz ~fletildi ise de
Themistoele ile Xenophon gibi Atina'nm daha sonra·gelen §airlerinin
dediklerine bakl1lrsa Yunanh kadm, bu mabrumiyetten hi~ kurtulama-
dt.

~urasml da haurlatmak yerinde olur ki kadlmn bu smlrll hiirriyeti
yalmz Atina ile Isparta'ya mahsus idi. Y~ iilkesinin geri.ktsmmda
kadlOlann biiyiik ~ogunlugu her tiirlii hukuktan yoksun, cahil ve her
dalda geri idiler.

Roma tmparatorlugu i~inde ya§ayan kadmlar da degi§ik durumla-
ra girip~lktl1ar. Roma tarihinin ilk devirlerinde kadma mahsus olan·
kanunlar, onu kuvvet alunda eziyordu. Agna(l) kanununa g()re kadm,
tlpkl bir k()le gibi babasmm.vasiliginden, kocasmm yabut kaynataslmn
hiikmii altma g~er idi. Roma kadml aslrlarca bu durumda ya§adl. Er-
keklerin kabahk ve gUruru, veevlerinde katl yiirekli davram§lan, da'-
yamlmaz derecelete vardl. Ancale amlarca sonra kadma bazl haklar
verilebildi. Bu da lmparatorluk devitlerinin sonunda ve ()zellikle Jiisti-
nien zamanmda miimkiin olabildi ki Roma imparatorlanmn arttk htris-
tiyanhgl kabul ettigi devre rastlar. Jiistinienkadmlann koruyucusu 01-
maida OviiniirdU. lmparatorlugun, hmsijyanhgl kabul ettigi zamanlar-
da kadmm elde ettigi yararlar ise §unlardlr:

I) Miras hiikiimJeri baklmmdan erkek ile kadm arasmda bulunan
bazl kayltlar ile farklann giderilmesi,

2) E~rac (aristokrat) tabakasma mensub erkeklerin,· halk tabaka-
smdaki kadmlarla evlenmelerine miisaade edilmesi,

3)Bir dul kadmm, ilk kocasmm Oliimiinden sonra ikinCisi ile ev-

lenebilmesL

(1) Agna'lar, bir erkegin siililesinden olup aileyi te,kil eden fenlere, takriben
asabeye verilen isimdir.

Bu leanundan Once ise dul kadm, ikinci bir kocaya vanrsa biitiin
mallan elinden ahmrdl.(l) Bununla beraber dokuzuncu MiIadiaslrda
bile "Lsyunatin" leanunu geregince dul kadmmkocaya varmasl, cezayl
/gerektiren bir su~ saylhrdl.

Konstantin zamamnda zina eden kadm filUm cezasma ~arpunhr-
dl. Jiistinien bu cezayl hafifleterek Oldiirmeye kar§lhk inanasttrlarda
hapis cezasml~lkardl. Zina edtm kadm, evlenmeden menedilirdi. Kart
koca ayn ayn dinlere bagh oldoklarl takdirde ikisi arasmdaki evlilik
ga!ri me~ru saytllp ikisi de zin~ cezasma ~bnbrdl.

MusaAleyhisselam'm §e~atinegOre kadm, erkegin akrabalan var
olduk~ onun mirasmdan bir §ey alamazdl.

Hint mecusilerine ~Ore de kadmlar, diger varislerden geri kalan
bit §ey.olursa onualabilirlerdi. Fakat bu mallardan· istifadeieri de ~ok
agtr kaylt ve §aftlara bagh idi.

Avrupanm kuzey iilkelerinde Roma Devletinin henUz ~Okmedigi
tarihlerde kadmm mirastaki dururnu ~ok degi~iklik gosterirdi. Bazl ka-
nunlara g6re ancak erkek varis bulunmadlgl takdirde kadm vans olabi-
lirdi. Diger bazl Ulkeierde de kadmm bazl rnallara varis olmasma izin
verilmekle beraber diger baZI mallara varis olmasma izin verilmezdi.
Rele lngiltere'de ta, onikinci miladi asm Kadar kadmm kendisi de mUI-
kii de kocasmm mUlkii saytltrdl. Yahuqilerde bir hizme~i telakki edi-
len ktz ~ocuguna micas dU~mezdi. Ancak olen kimsenin oglu olmadlgl
takdirde klzlan mirastan pay alabilirlcrdi.(2)

11khmstiyan babalanndan Totalyan, kadm hakkmdaki gOrU~lerini
~Oyle anlatml~: "Kadm, ~eytanm, insan ruhuna gin§ kaplsldlr. lnsam
yasak agaca yonelten, Allah'm yasasml bozan,Allah'm sureti olan er-
keg in §eklini bozan kadmwr."

Kadml ~er kaynagl kabul eden ilk kilise adamlan, kadmm, erkek

(1) Encyclopedia Britanica.
(2) Saytlar, bab: 30, iyet: 13.



gibi Allah'a ibadet etme hakkt olup olmadIgI, cennete girip giremeye-
cegi, i~ine t(bedi rub girmi§ bir insan ml, yoksa ebediyeti olmayan bir
Canimi oldu~ meselesini ~rrlardl. Be§inci Milam asrrda toplanan
Makon Konsili, "KadmlD mhu var mldlr, yok mudur" meselesini taro-·
§lp sonundakadmm, eehennem azabmdan kurtulan ebedi ruhtan yara-
uldlAma karar vermi§tir.

Miladi 586 tarihinde yani Peygamber (s.a.v.)'in gen~lik ydlannda
Franslzlar da "Kadmm insan olup olmadlglm" gfi~mek i~in bir koo-
Cerans diizenlemi§ler ve neticede erkege hizmet i~in yaratdml§ bir in-
san olduguna kaiar vermi§lerdir.(I) .

lranldarda da kadmm durumu Oteki milletlerdekinden iyi degildi.
Fars kanunlan kadml ahp saunaya miisaade ediyordu. Erkek klinsma
sommsuzca muamele eder, isterse onu filiime dahi miihkum edebilirdi.
lranhlar, Met halinde kadml evden ~1kanrlar, kent dl§mda kU~iikbir
yadrra kapaurlar, onlara yemek gfitiiren hizme~iler da~i, onlara veya
onlann temas ettigi e§yaya degip pis olmamasl iyin ellerini, hurunlan-
m ve kulaklarJm kuma§ par~slyla sararlardl. Bundan daba kfitibl de
bu yasalann, anne, klZ, klzkarde§, hala ve teyze gibi mahremlerle ev-
lenmeye izin vermesiydi. Mesela MilMi be§inei amn ikinci yansmda
hiikiim 'siiren lkinci Yezdiiciird kendi klZI ile ~vlenmi§, sonra da onu
fildiirmii§tiir. MIsrr'da Tann soyundan geldigine inanan Firavunlar da
klzkarde§leriyle evlenirlerdi.

Hint mceusilerine gfire de kadmlar, diger varislerden bir §ey ar-
tarsa aneak onu alabilirlerdi. Fakat bu mallardan istiCadeleri de yok
agtr kaytt ve ~ bagh idi.

Ingiliz piskoposlanndan DouT, 1888 ydmda Vestminister kilise-
sindeki hutbesinde ~yle demi§tir: "Bundan yiiz sene evveline gelince-
ye kad3r kadm, erkegin soCrasma oturmak haklana sahibolmadlgt gibi

(I) Muhammed ibn Abdullah. Hukuku'l-mer'cti fi'l·lslim. s. 26-27. Kahire,
1398/1978.

kendisine sorulmadan sfize bqlamasl da caiz degildi. Kocasl da bql-
nm ueuna kocaman bir sopa asardl, kartSl ne zaman bir emrini tutmaz-
sa 0 SOpaYIkuUantrdJ..Kadmm sfizii lozlanna g~mezdi. Erkek ~uk-
lart ise analanna, ev iyinde bir hizmet~i' kadmdan Caztadeger vermez-
lerdi."

Buraya kadar Islamdan fineeki devirlerde~e§itli milletlerde kadl-
nm durumuna i~!.ettik. Astl konumuz lslamda kadIna ne gibi haklar
tamndlgml ineelemek olduAundan, lslamm be§igi olan Arap Yanma-
dasmda Kur'an'm inmesinden tSneeki zamanlarda kadmm 'durumunu
aynea gfizden g~nnemiz gerekecektir:

Cahiliyye Devriode KadIn:

Islamdanfineeki Araplara gfire erkekgibi sav~; ailenin 08-

MUSve §erefini koruyamaz dii§Uneesiyle klz yocuAundan u~ duyu-
lurdu. Bu yiizden Arap Kabileleri arasmda kii~Ukktz yOCuklannl fildU-'
renier, diri diri topraga gfimenler olurdu. Fakirlige sebeb olmamak, ya
da dii§m~nm eline g~ip biitiin kabileye ebedi utany olacak bir olay
vukubulmamak iyin Rebia, Kinde ve Temim kabileleri i~inde klZlanm
gfimenler vardl. l§te. Kur'am Keriijl' aslrlarea bu anlaYI§ ~inde bulu-
nan toplumun bu ~irkin daVr3nI§IDl§iddetle lonaml§ur:

"Onlardan birineklz ,ocugu oldugu mUjdelendigt zaman i,i IJfke
i/e dolarak yUzUkapkara kesilir. Kendisine veri/en majdenin kiJtala-
ganden dolaYI kavminden gizlen~r .. Simdi ne yapsm, onu hakaretle
tutsun mu, yoksa topraga ml gomsan? (diye dii§iiniir); bak ne' kota
hUkibn veriyorlarr(l)

"Ve soruldugu zaman 0 diri diri lopraga gomalen Ie,za:Hangi
gilnahl yazanden oldaralda (zava~belk ne su~ i§lemi§ti ki Oyle diri di-
ri topraga gfimiildii) diye!"(2)

(I) Nahl Suresi: 58-59.
(2) Tekvir Suresi: 8-9.



Yeni mUslUman olmu~ bir At'ap, Hz. Peygamber (s.a.v.)e §Oyle
dem~ti:

- Ey Allah'lO pergamberi, muslumanold~m ama·henilz tslarmn
tadlm alama<hm. ~iinkU cihillik devrinde bir klzlm vanh. Kanmaonu
sUSlemesini emrettim. Soma onu gOOirtlp yUksek bir u~urumdan ~I

atllln,. "Baba, beni ni~in OldUrdiin?" dedi. Onun bu sOzUniihatlrladlk~
i~ilTh)iamyor, h~bir ~y beni teselli etiniyor.

Peygamber (s.a v.), tslamlO, cahiliyYe devrinde~lenen giinahlan
silecegini buyurmu~ veonu tevbe ve istigfara davet etin~tir.(I)

lslam, kadml borlandlgl mevkid~n ahp yiikseltin~,erkekle aym
dUzeye getinni~tir. Toplumun yanit~ ~nlayt~lOl degi~ek klZ ~ocu-
gunun daerkek gibi Allah'lO lutfil oldugunu, Allah'lO, diledigine kIz,
diledigine erkek ~ocuk verecegini sOylemi~tir: "Goklerinve yerin sa-
hibi Allah'ur. 0, diledigini yaratu.Diledigine klZlar, diledigineer-
kekler bah§eder. YahUIonla" ~ift ~ift yapar: Hemerkek,hem dilive-
rir. 0, herleyi bilendir, herleye gilcfl-yetendir."(2)

lslamdan Once yalmz cariyeler de~il, hUr kadmlar dahi miras yo-
luyla varislere'intikal edetdi. Adam OldjigU zaman ~ka kadmdan
dogm~ oglu veya' akrabasl. Oleriin kanslOm. Uzerine elbisesini atar,
"Malma varisoldugum gibi Orlsma da varis olurum" derdi. BOyiece
kadm ona kallr, dilerse ono ~ biriyle evlendirip .Jcar~lbgmda para
ahrdl, dilerse kendisi onunla evlenirdi. ~adlOm isteyipistememesi
Onemli degildi. t~te lslam, kadmm bOyle mal gibi elden ele g~mesini
y~aml$Ur. Yuce Allah, Nisa Soresinin 19 ncuayetinde §Oylebuyu~
rur:

(1) Rbi, Mefiu1Jul-pyb, 20155.
(2)~riSuresi: 49-50.

"Ey inananlar, (ala'abanlzm) kadurlar(lO)azorla varis olmanzz
size hetal degildir. Onlara verdiginiz sa~lnur hir ktsmurl geri almak
iCinonlarl sikl$tzrmayurlZ.$ayet ~lk fuhul yaparlarsa bQlka. Onlar-
Ia iyi ge~ininiz."

Bazl insanlar, vasisi bulunduklartyetim kIziann mallanm ele ge-
~innek i~in onlarla evlenir, ama ge~ekte onlardap ho§Janmazlardl.
Sid maim ba§kasma g~mesini Onlemek i~in bOyle yaparlardl. Evlen-
dikten sonra da hayau 0 yetimlere zindan ederlerdi. t§te Nisa Suresinin
.ikinci ve U~i1nciiayetleri, yetimlerin mailanOl yemeyi, mallanna kon-
mak i~jn onlarla evlenmeyi yasakian1l§: "YetimklZlarla evlendiginiz
zaman onlara karll adalttle davranmayacaglnlzdan· korkarsanlz,
bQlkakadurlarla evleniniz!" buyurm~tur. .

lslamm, birden fazla kadmlaevlenmeye milsaade edi§i, en ~ok
,ele§tirilen konulardan biridir. Evvela§unu ~lirtmek lazundlr ki bu

tenkitler yersiz ve halCSlzdlr. ~iinkU tslam, mlitlaka fazla kadmlaev-
lenmeyi emretmemi§. sadece buna mUsaadeetmi§tir. Esasen §Oyle de-
mekdaha do~ olur.tsUim. 0 zamana kadar diinyamn· hein~ her ke-
siminde uygulanan smlrslz evleqme hilrriyetiJii smulaml§, ancak d()rt
kadmla evlenme milsaadesi venni§tir. Kur'An'l Kerim, bu konuda §Oyle
buy~r:

"Egeroksaz (kadlOlarla evlendiginiz takdirde on)Jar hakkmda
addleti yerinegetiremeyeceginizden korkarsamz, size helal olan (ba§-
ka) kadmlardan ikiler, a~er dOrder aim. 0 (kadl)nlar arasmda da
adalet yapamayacagmudan korkarsanlz, bir tane aim, yahut sahibol-
dugunuz cariyelerle yelinin. Addletten ayrzlmamamz i~in en· uygun
olan budur."(I)

(1) Msa Suresi: 3.

\



tslAmdan Once erlcek, istediAi kadar kadmla evlenebilirdi .. Bazl
kimselerin 5, 10, IS, 20 had daha fazla kadtnlan vardt. ~ok kadmla
evlenme Adeti, yalntz Araplarda deAll, eski toplumlann b~da ge-
~Ii idi. Eski Hindulann bunu kayltSlZ ve SlntrSlZidet edindikleri, ta-
rihlerinin incelenmesinden an~ddtAl gibi Brellmenlerin bir ktsml
Mli ~ kadtnla evlenmeyi caiz gOriirler. Medler, Babilliler, AsurluIar
eski lianhlarda veyahiidilerde bu uyguIama devam ederdi.

KitAbl Mukaddes'e gOre Hz. tbrahimin iki leanSl vardl.' tshak'm
bUyUk oAiu Esav da b~ kadmla evli idi. Tekvin Kitabmm 28 nei
bibmda aynen ~yle de~yor: "Esav lsmail'e gitti ve lbrahim oAlu ts-
mail'in ktzl Nebayotu'nuQ klzkarde~i Mahalat'l, kanlan Uzerine lean

olarak aldl. "(1)

Hz. Yakub'un b~ leanslV~dt(2) Yakub, iki ktzkaroo§i birlikte
alm1§tl: "0 gece Yakub kalklpiki leanSml ve iki cariyesini ve onbir

~uAunu aldt~ Yabbo~ g~idini ~~ti:'(3)

Elkana'nm iki leansl vardl, birinin adt Hanna, Obi1rilnUnPeninna
idi(4) Divud, Hebron'dan geldikten 80nra Yeru§Clim'den yine cariye-
·Ier ve leanlar aldl ve yine Divud'a oAuUar ve ktzlar doAdular.(S) I. Se-
muel KltAbtilln 4245. iyetlerinde'de Davud'un, b~ leanSl olduAu
anlatddtAl gibi I. Ktrallar 11 nci babmda Hz.SUleyman'm, yediyiiz ka-
nSl, U~yl1zde cariyesiolduAu if~de edilmektedir.(6)

KilAbl Mukaddeste ~ok kadm almanm hOlcmU§Oyledir: "EAer
kendiSine .~ birkadtn ahrsa, evvelkinin nafakasuu, esvablnt ve ka-

nhk hakktm eksiltmeyecektir."(7)

(1) Tekvin, bab 28, iyet: 8-9.
'(2) Tekvin, bib 31, a'bnle: 17.
(3) Tekvin, bib 32, c:6mle:.22.
(4) I.Samuel, bab I,ciimle: 1.
(S) n. Samuel, bab S, ciimle: 13.

. (6) f;tk.I, bib 21, diotle 10.
(7) I. KlI'allar, bab: II, cOrnIe: 3.

'.
l§te Yahudi dininde ~ok kadlnla evlenmeyi nispeten ~ bagla-

,YIP smtrlayan tek hUkUm budur. G~i yahudi hahamlan don kadmdan
"fazlaalmamayl 0AUtlerlerdi ama pek dinleyen yoktu. Avrupa ile Bau
. Asyamn ~e§itli yOrelerinde y~yan Trakyalllar, Lidyahlar, plijlarda
t:pek tahi§ derecede ~ok kadmla evlenmeye al1§~m idiler. Atina'da ise
bdm, daha Once sOyledigimiz gibi Upkl bir malgibi miras kallr, hibe
'edt1ir~ v3siyet ile b8§ka birine bagl§lanabilir, erkek istedigi kadar ka~
dmla evlenebilirdi. Ispartablar da ~ok kadtnla evlenirlerdi ancak buna
kar§litk kadtna da istedi~ kadarkocaya varma hak1a tamml§lardl. Ro-

'tna Imparatorluguna kom§u bazl yerlerde ~ok kadmla evlenme, giizel
:geleneklerden saytllrdl.

~' Avrupa'da ~k kadmla evlenme yasagml koyan, JUstinien'dir. An-
.teak bu yasakhk, gOkten inen kanunlar tarafmdan gelmeyip insanlar ta-
j"'rafmdan yapdan kanunlar yoluyla geldigi i~in halka fazla tesir edeme-
~;:mi§tir. Ta son asra kadarhalk, birden fazla kadtnla evlenmeyi aylp ve
'i"giinah saymazdl. HatlA papazlar yakm zamanlara kadar kanun terimin-
;).de Morganatik adl verilen bir ~e§it nikih ile evlenmekte bir sakmca
)'gijrmiiyorlardl. Bu nikih, evlenen taraflar ..arasmda miras almama ~ar-
,), una ba~hdlr; Bundan dolayl rahiplik davasmda olan papazlar, bu .tiir
,tnikah He evlenmcnin ~arcsini ararlardl. HlrIstiyan azizlerden Saint Au-
,;gustin, ~ok kadmla evlenmeyi mUbahsayan toplumlarda .bunu yap-
g. makta sakmca olmadlg~' gOrii§Uniigetirmi§tir. tngiliz tarih~isi Hallam
j da Almanya'da protcstanhgm kuruculanmn, ilk kadmm klSlt olmasl
( gibi sebeplcrlc ~ok kadmla evlenmeyi mObahsaydlklm;ml anlatlr.

Had Cermenlerin e§raf taklml, ondokuzuncu asra kadar birka~ kadm

a1lp dururlarml§ I.

. t~te tslim geldigi zaman mevcut toplumlann bir~ogunda uygu-
\ lanmakta olan ~ok kadmla evlenmeyi smrrlayarak dOrde indirmi§tir.
.. Fakat dOrt .kadmla evlenmeyi de emretmemi§, ancak topluma iyice

(1) Abduliziz <:avi~, Anglikan Kilisesine Cevap, Mehmet Akif terc:emesi ve Sil-
leyman'AIeJ sadele~tirmesi, s. 165-166, Ankara, 1974.



yerle~mi~olan bu uygulamayl ktsnl1~,~~ baAlaml~lU'.Kadmlar am-
smda adilet yapmama endi~i bulununca birt8ne i1eyetinmeyi em-
retm~tir. Bfiylece tslam, ~okkadmlaevlenmeyi zorl~urm~lU'.

Kadmlar arastnda her balomdan adaleti yerine getirmek kolay bir
~eydeMdir. AdAletyapllamaytnca dabirkadmla yetinme zarureti or-
taya ~tkmaktadtr. Demek ki tslam, dfirt kadmla evlenmeye ~vik et~
miyor, smlrslz evlenmeyi smrrlayarak en ~ok dfirde mUsaadeediyor,
fa bazl hallerde toplumun setameti i~in birden faz~ kadmla evlen-
me kaPISIRlda tamamen kapatmlyor, biraz a~lk tutuyor. Zira bhtdu-
rumlarda birden fazla kadlOlaevlenmek zaruri olabilir:

1. Kadtn klslr, hastahkb olduAuzaman kocasl onu bo~Ylp kaplya
atmayenne ~fkatle muhafaza eder, f~t kendisinin dUnyadadevaml
olacak bir ~ocuAasahibolabilmek, yahut zaruri ihtiya~lanm ~da- .
maki~in ba~kabir k8dmlaevlenir.<;ocuk sahibi olmak, her insanm en
biiyUkarzusudur ..<;UnkU~ocuk insanm en bUyUkdesteAi, mutluluk
kayna~l, vefatmdan sonrakendisinin hayattakiuzanusldrr ..Kadm klslr
jseerkek,~ocuk sahibi olabilmek i~in ya0 zavalh, giinahslz kadlOi
, bo~ayacak, yahutda ~ocuksuz kalmaya katlamp bedbaht olacaktrr.
Halbuki klstrh~IRlhilen bir kadm, kendisini ihmal etmeyeceAine,yiiz
Ustilblrakrrlayaca~malnandlAIerke~inin evlenip~ocuksahibi olmasl-
na razlolur. Hem yuva Ylkdmaz,hem de erlCek'mutluolur. tki kadm
da AUahimemrine razl,olup karde~karde~ge~inirler.

2. Hastahk hali debfiyledir. Oyle hastahklar vardtr ki 0 durumda
cinsel ili~ki sakincahdll:•..Simdi bOylebir hal ~ISIRda kalan erkek,
bedeni ihtiyacml nasil kar~dayacakur? Bunu ~l1amak is;inhastaka-
nsml bo~aYlpyuziistii mii' blraksm, yoksa zid ml etsin? Her ikisi de
kfitiidlir.En iyisi onun, me¥U yoldan evlenmesidir.

3. tstatistiklerin gOsterdi~inegOregerek do~um SlraSIRda,gerek
do~uinu izleyen ylllardaerkek ~ocuklar, klZ~ocuklardan fazla OIUrler.
Hayat ~larl, g~im slkmtllan, sorumluluklar yiiziindenerkekler daba
~abuk ylptaOir ve daha ~okOliirler. Billlin diinyada sava~ kaulanlar

genellik1e erkeklerdir. OzeUikle modem siIahlarm, ne kadar ~ok
aldI~ bilinmektOOir.BiltOnbu sebepler, dilnyada kadIn saylsmm
asma ~eden olur. t~te kadm saytSl artb~ ZfI1l8Ileger erkege bir-
fazla evlenmehakkl tanmmazsa bir klslm kadmtar aile YUvasl kur-

.' ~oluk ~ocuk sahibi olmak saldetini bulamaz, sinir gerginlikleri
Ine dil~erler. <;Unkilevlenmek, onun en tabii ha.k:kl. ve ihtiyacldtr.
~ocuAukendi kendine oynarduruma geldigi zaman hernen bebek-

~e heves satar.<;iinkil bu i~gildilonu anne almaya yoneltmektedir.
dIRl, bu,All8b'm verdiAi jhtiyacln doyurulmasmdarl uzak tutmak

'. Amolmaz. Bu tabii.ihtiyacIRIme¥U yoldatt gideremeyen kadIn, ya
,u duygu~unu k;Orletmey~~al~IPsinir ger~nligi is:ined~k, vera
lIDU gayn tne¥U yoldarl~datnaya s:aI~aklU' ki ikisi de hemonun
in, hem de toplum i~inmutsUzlukyoludur.

Gers;i tslam, bazl~la bir4en fazla kadIn almaya miisaade et-
i~ise de dedigimizgibi bu ~vik de#il,sadece hayaun gerekleri kar~
Sll1dabir ~iiS~edir. tslam toplumlannda bu, pek de tq ~dan-
.•~, herkes~nuyguladlgl bir $ey deAildir. Hatta Peygamber (s.a.v.)iit
blZzatkendlsi, damadl Ali'nin, IoZIFauma Uzerineevlenmesine miisa-
ade ~tmemi~tir. Ali'nin bfiyle bir giri~imde bulundugunu Misver.ibn
ahreme'nin riv~ye.tettigi ~uhadisten O~reniyoruz: .'

.,.. "Pey,gamber (s.a.v.)in, minberde ~Oylededi!ini i~ittim: Hi~
pguUarl,ktzlannlAli ibn EblTaIib Heevlendinnek is:inbenden iziri
istediler. Ben onlara izin vermem, izin vermem, izinvermem! Ancak
Ali ibn Ebi Talib' benim klZlmlbo~lktan sonra onlarm ktzl ile evle-
nebilir, <;iinkiiFAttmabenim bir p~amdrr. Onu ilzen, beni de mer,
',Onui~citen beni de incitirl"(l)

'1 ,~unu da belU1meklazlmdrrki Ali'nin evlenmek istedigi klZ,Ebu-
cehl IRktzldlr. Ve Peygamber (s.a.v.) bOylesOyledikten sonra.Ali ni-
~dan vazg~mi~tir.



Zorlaylcl scbep yok iken fazla evlenmeye kalkmak, milslUrnan
toplumJarda ho~ ~Janmam~br. Nitekim asJrlarca tstam Hukukuna
gOre yOnetilen Osmanh ImparatorluAunda birden fazla kadlnla evli
olanJann saYlSl~k azCh.HattA toplum oman kmanb.

Bu ~k evlenme milsaadesi yilzUnden IslAma dit uzatanJar ~yle
derler: "ErkeAe birden fazla kadm alma milsaadesiveriliyor da neden
kadma birden fazla erkek alma milsaadesi verilmiyor?" Bu sOz, tabial
kanunJanm iyi dii~l1nmeden kon~larm sOzil olabilir. C;ilnkii evlen-,
menin amaCl. ~ocuktur. Bir kadm, aneak bir erkekten geOOkalrr ve
yiiklendiAi yavruyu dokuz ay sonra doAurur. Halbuki bir erkek, pek
~ok kadma ~oc.uk verme imkanma sahiptir. Bu, tabiaun gereAidir.

HattA yakm zamanda televizyonda yay18lanan; insana en yak18
gOriilen orangotanlar ilzerinde hazuianml~ belgeselde, erkek orangota-
mil aile reisi olduAu yuvada bir erkeAin emrinde dOrt di~i orangotanm
bulunduAu ifade ediliyordu li, bu durum da, ~eriatln tanldlAI bu ruhsa-
un tabiat yasaslDa uygun olduAunu kamtlar.

Kad18 birden fazla erkekle evlense ~ocuAunun babasl belli olma-
yacaAl gibi' nesil de bozulur. Fakat aym erkek ne kadar lcad18la evlense
bUtUn~ocuklann babasl bellidir, nesil bozulmaz. 0 balde Allah'm, ge-
rektiginde b~ok kad18a ~ocuk verme kabiliyeti liitfettigi bir varhgl,
sadece bir kadma hasretmek tabiat yasalanna da aykmdrr. Demek ki
Islam18 teaddUdi zevcau, kainattaki yaraub~ yasalanna uygundur. Bu-
nun aksi zorlamadrr, tabiat yasaslna aykmdtr.

Dedigimiz gibi birden fazla evlilik, zaruret halinde ba~vurulacak
bir yoldur. Zorlaylci scoop olmadan bunu uygulamak, tslam18 emri
degildir. Kad18Jar aras18da adAlet yapllmayaeaksa bir kad18la yetin-
mek getek ve ~r. Ozellikle g~im ~antlln son derece agrrl~Ugl
~u ~gda birden fazla kad18 almaya kalkmak, aile saadetini bozar, lelS-
kan~bk, huzursuzluk kaynagl olur.

ISlaml bu yilzden ta~layan bazl mahfillerde asbnda gizti gizli bir-
~ok kad18la yasak ~klar y~dlg., herke~ bilinmeletedir. I~te Islam.

bOyle gayri me¥U il~kileri lcabul etmez. IslAma gOre insan ya tek 0-
dlOla y~yacak. yahut nilcah ile b~ka kadm alacakbr. Gayri mC¥U
birl~meler yasaktJr. zinMrr. BunJar toplum aillakml bozar. insanlan
birbirine dU~man eder. toplumu ~Okertir. geri bIrakIr.

Islam gelinceye kadar lcadm.~her toplumda horlanml~ur. I~te
Islam, d<>!mas18dan utan~ duyulan kad18l, horlandtAl mevkiden allP
yiikseltmi~, erkeAi de kibir ve gururundan a~g. indirm~, iki cinsi Al~
lab'a kulluk merteOOsinde ~it saynll~ur. B~ok ayette erkek ve kadma
birlikte hitabedilmektedir. Kur'am Kerim~ kad18 ve erkegin birbirlerini

\ tamamladdclanm, birisi olmadlgl ~dirde diAerinin de olamayacaA18l,
insanhk baktm18dan aralannda bir fark bulunmadtg18l sOyler. Baklmz
Hueurat Siiresinde bu e~itlik nasll vurgulamyor:

"Ey insanlar, biz sizi bir erkek ve bir disiden yarilttlk ve birbiri-
nizi tanzmanzz i,in sizimilletlere:ve kabi/elere ay"dlk. Iyi biliniz ki
Allah katlnda en Ustun olanznzz, (Allah'18 buyruklan dl~lna ~lkmak-

tan) en ,ok korunanznzzdlr. Allah (her~yi) bi/endir, haber alandlr. "(1)

"O'dur ki sizi bir tek nefisten yarattl, gonlilniln lsmmaSl i,in 0

nejsin esini de kendisinden. var etti. "(2)

Burada kad1818, erkegin kendisinden yaratlldlAI ve kendisi gibi
insan oldugu ve ancak onunla huzur bulaeagl, rahat edecegi anlaul-
maktadrr. Peygamber (s.a.v.) de kad18lann, erkeklerin ~ekikasl yani
bir par~SI oldugunu sOylemi~tir.

I~te diinyada kadlilln ruhu var mldIr, yok mudur diye tarU~llrrken
Islam, kadtm, erkeAin p~asl saYlyor ve onu erkek gibi teklife ehil,

(l) Hucurit Suresi: 13.
(2) A'raf Suresi: 189.



insanhk balommdan tamamenerke~e e~t yaptyor. Kur'an ~yle buyu-
ruyor: .

"Rablen onlara §oyle dedi: Ben sizden, eruk kadm hi,bir ,all-
§amn ,allsmasim zayi etmeyeceglm, hep birbirinizdensiniz. Go,
edenler, ywtlarmdan ,lIcartlanlOr, yolumda i§unceye ugrayanlar,
vWU§Q1llarve oldaraJenler ... Elbette onlarm kOtwiiklerini ortecegim
ve onlarl, altlarmdan Irmaklar akan cennetlere sokacaglm. (Yapbk-
lanna), Allahkatmda bir kar§dlk olarak (bu nimetler onlara verile-

cektir). Kar§lllklarm en gilzeli Allah katuuladu. "(1)

"Maslibnan erukler ve maslilman kadmlar, ma'min erukler ve
ma'mi~ kadmlar, taate devam eden erukler ve tdate devam eden ka-
dmlar, doYu erkekler ve do~ru kadmlar, sabreden erkekler ve sabre-
den kadmlar, (gOniUden Allah'a) sayglh erukler ve (gonalden Al-
lah'a)sayglll kadmlar, sadaka veren erukler ve sadaka veren kadm-
lar, or", tutan erkeklerve oru,tutan kadmlar, Irzlartm koruyan er-
kekler velrzlarml koruyan kadmlar,Allah'1 ,ok anan erlcekler ve AI-
lah', ,ok anan kadmlar; i§te A.llah, bunlar i,in bag,l§ ve bayak bir

mUklifat hazlrlaml§tlr."(2)
"Erkek ve kadmdan her kim, if.lanml§ olarak iyi bir i§ yaparsa,_

onu (dunyada) ho§ bir hayatla ya§attrlz (daima huzur iyinde bulunur,
halinden mem~un olur. Ahirette ise) onlarm acretini yaptlklarmm en.

gazeliyle veririz. "(3)
"Allah, inanan erkeklere ve inanan kadmlara, altlarmdan mnak-

lar akan; i,inde ebed'i kalacaklart cennetler ve Adn cennetlerinde gil-
zel meskenler va'detmi§tir. Allah'm (onlardan) rau olmasl ise hepsin-
den daha bUyaktiir.l§te bUyiik kurtulUl budur."(4)

(1) Ali lmran Suresi: 195.
(2) Ahzib Suresi: 35.
(3) Nahl Suresi: 97.
(4) Tevbe Suresi: 72.

"Manaflk erkekler ve manaflk kadmlar birbirletindendirler. Ko-
twaga emreder, iyilikten menederler ve ellerini Slkl tutarlar. Allah'l
unuttular, 0 da onlart unuttu. ManQ[lklar, i§te yoldan ,lIcanlar onlar-
dlr. Allah, mUnQ[1kerlceklere ve manaflk kadmlara ve ka/irlere cehen-
nem ate§ini va'detmi§tir. Onlar oroda ebedi icalacaklardu ..."(1)

Peygamber (s.a. v.)in, erkeklerden ayn olarak kadmlardan da biat
almasl, erkek kadm_e§itli~ini, en gtizel §Ckilde ortaya koyar; Etkeklere
farz olan §eyler, kadmlara da farz, erkeklere yasak olanlar, kadtnlara
da yasakor. Dinin en Onemli buyruklanndan olan iyiligi emir, kOttiltik-
ten men gOrevi, hem erkeklere, hem kadmlara verilmi§tir:

"Siz, insanlar i,in ~Ikartlml§ en haytrll bir ammet oldunuz. Iyili-
giemreder, kOtalaklen menedersiniz ve Allah'a inanlrsmu."(2)

Ayetteki ummet deyimi i~erisinekadmlar da dahildir. Bu husus
daha aylk olarak da §Oyle ifade edilmi§tir: "1nanan erkekler ve kadm-
lar, birbirle~inin velisidirler.' Iyiligi emrederler ,kOtwakten menedet-
ler, namazl kllarlar, zekatl verirler, Allah'a \IeResuJane ftaat ederler.
hte onlara Allah rahmet edecektir. Allah, daima ilstandilr, hikmet sa-
hibidir. "(3)

tyiligi emir, kOtUltikten men bir OBreticiliktir. Demek ki Allah,
kadma O~eticilik gOrevini de vermi§tir. Nitekim Peygamber (s.a.v.)in

onun hadislerini ve dinl htikumleri ashaba-al\latarak O~et-
menlik gOrevi yapmt§lardtr.

llk muslUman kadtnlar da-Allah'm bu buyrugunu yerine getirmi§-
ler, dinlerini korum3Ic ve savunmak iyin~e§itli gu~liiklere, i§kencelere
gogus germi~ler, yurtlanndan ~tkanlmt$lar, §Chid olmu§lardtr. Mesela
Ammar'm ~bast Yasir ile, annesi Sumeyye, dinleri ugruna ilk §ehid
olmu§ insanlardtr. Ebubekir'in kat Esma, Allah ResulUniin, babasiyle

(1) Tevbe Suresi: 67-68.
(2) Ali lmran Suresi: 10.
(3) Tevbe Suresi: 71.



birlikte hicretini gizlemi§, bu yilzden i§kenceye ugraml§ttr(l) Hauab
klzi F3tlloa, dini ugnmda karde§i Orner'den yedigi tokatla yilzilnden
kan. akml§, fakat dinini onun kar§lsmda cesaretle savunmu§tur.(2)
BAzImUslUman kadmlar da, dinlerini korumak i~in kocalariyle birlikte
Habe§istan'a hicret etrni§lerdir.

"Ilim oirenmek, her mUslumanafarzdtr."(3) Genellik bildiren
her mUslUman tAbiri i~ine kadmlar da girer. YUce Allah ZUmer Soresi-
nin dokuzuneu ayetinde bilen insanlann, bilmeyenlerle bir olmayaca- .
gml buyurarak insanlan Ogrenmege te§vik ettigi gibi Peygamber
(s.a.v.) de, ilim Ogrenmek i~in bir yola giden kimseye, Allah'm, ~nnet
yoluna girmesini kolayl~uracagml buyunnu§tur.(4)

Him ogrenme konusunda kadmla erkek arasmda fark bulunmadI-
gml, tbn Hazm ~Oyle ifade ediyor: It Akdh, ergin olan erkek, kadm,
hUr,kOie her mUslUmana, helM ve haram ~lan hUkUmleribilecek kadar
Him Ogrenmek farzdrr. Devlel~ka01, kadmlann, kocalanm, kOlelerin
efendilerini, bu sOyledigimiz'~yleri onlara Ogretmege ve bunlan ogre-
teeek Ogreunenlere gitmeleriDe izin vermege. mecbur eder. lnsanlan
bundan sorumlu tutmak, ci\hf)er i~in Ogreticiler gOrevlendirmek, dev-
let ba§kanlna farzdrr."(5)

Diger bir~ok toplumlarda oldugu gibi lsli\mdan Onceki Arap top-
lumunda da kadmlann miras hakkI yoktu. Olen ki§inin, mall gibi kan-
Sl da akrabasma miras kahrdl. Mahn, yabancllara gitmemesi i~in klz-

(I) Siretu 1bnHi,im, L 327, 358, IT. 112
(2) Aym eser.
(3) 1bnMace, Mukaddirne. 17.
(4) Buhin, Urn 10;Miislirn,Ziltir, 37, 38; 1bnMice, Mukaddirne, 17.
(5) Menni' el-Kauan, el-Usretu fi'l-lslim, s. 32. 33; Huku'l-mer'eti fi'l-1s1im,s.

48-49.

lara miras verilmezdi. Ancak kdl~ ku~, kabileyi savunacak erkek-
ler miras alrrlardI. Hz. Orner §Oyledemi§: "Vallahi biz, cahiliyye dev-
rinde lcadmlara hi~bir hale tanlmazdIk. Nihayet Allah, onlar hakkmda
indirdigini indirdi. Mirastan verdigini verdi." (1)

Kadmlara da erkekler gibi pay belirleyen ayetler indigi zaman ba-
Zl mUslUmanlann dahi agmna gittigi,: "Ya ResUlallah, babasmm bl-
raktlg. maIdan, ata binemeyen, dU~manla sav~amayan kIza maIm ya-
osml ml verecegiz'? ~ocuga miras ml verecegiz'?" dedikleri rivayet
edilir.(2)

. Nisil Suresinin 7 nei ayetinde: "Ana babanm ve akrabanm (geri-
ye) blTakttklarmdan erkeklerepay vardtr; ana babanm ve akrabdnm
(geriye) btrakllklarmdan kadmlara da pay vardU'. (Mirasm) gerek
azuuJan,gerek cogundan (hem erkege, hem de kadlna) bir hisse ayrzl-
mljttr." buyruldugu gibi aym surenin 32. ayetinde de: "'" Erkeklere
de kazandtklarmdan bir pay var,kadmlara da kazandlklarmdan bir
pay var.." buyurulmaktadIr.

Nisa suresinin 7 nei ayetinin bir kadmm §ikayeti Uzerine indigi ri-
vayet edilir. Bu kadmm Olen kOCasl,geriye U~-klZ~ocugu blCakml~idi.
Ameasl ogullan adamm mallm tamamen aldIlar,kanslna ve U~OksUz
klzlDa hi~bir §ey blrakmaddar. Kadm, durumu Allah'm EI~isine
§ikayet etti. Allah'lIi EI~isi, mah al~lara adam.gOnderdi. Fakat varis-
ler, mahn kendilerine aid oldugunu sOylediler. ~UnkU Olen ki~inin er-
kek ogullan yoktu. Arap Meline gOre mirasa, Olenin yalmz erkek ak-
rabaslvaris olurdu. l~te Nisa Suresinin 7 nei ayeti bu olay Uzerine in-
di. Bu ayet inince Allah'm EI~isi, adamlara haber sahp Allah'm,kadm-
lara da pay aYlrdl~lm bildirdi. Daha sonra da akrabadan herkesin ne
miktar pay alacagml bildiren miras ayetleri indi.(3)

(1) 100Kesir. Tefsiru'l-Kur'ini'l-azim, c. I, Nisi Suresi.
(2) Taheri, Cimi'ul-beyin, IV. 275.
(3) Tefsiru Ayili'l-ahkint. n:37.



"Allah size, ~ocuklarUlu(Ul alacagl miras) hakkuuJa, erkege, ka-
dmm payml1( iki katlm tavsiye eder. ((;ocuklar) ikiden [azla kadm
iseler,(olenin) geriye b"aktlgmm ~te ikisi onlarmd". Eger ~ocuk
yalnubir kadmsa mirasm yarlSl onundur. Olenill ~ocugu varsa geri-
ye blraktlgl (mall)ndan, ana babasmdanher birinin altlda bir hissesi
vard". Eger ~ocuk yok da anaba/Jasl ona varis oluyorsaanasma a~te
bir da§er; (Bu hiikilmler,olenin) yapacag, vasiyetten, yada borcun-
dan sonrad". Babalarmu ve ogullflnnudan hangisinin size dahaf.ay-
daJl oldugunu bzlemezsiniz. Bunlar Allah'm koydugu haklard". Sap-
hesiz Allah, bilendir, hikmet sahibidir. Eger ~ocuklan yoksa e~lerini-
zin yapacaklarl vasiyetten ve bor~tan sonra geriye b"aktlklan (mi-
raslan)nm yarlslsizi~ir. (;ocuklarl varsa biraktlklarmm dortte biri
sizindir. Sizin de ~ocugunuz yoksa yapacaHmlz vasiyet ve bor~tan
sonra blraktlgmlZln dortte biri onlarlndzr. (;ocugunuz varsa b"aktl-
gmmn.sekizde biri onlarmdzr ..." (1)

tslamda klz~ocuguna erkek karde~inin yansl kadar micas veril-
mesi, ktzm erkekten a~gl gt>rUlmesinden dolayl degil; erkegin,. bir ai-
leyi besleyip g~indirmek zorunda bulunrnasmdan,.klzm ise bir b~ka
erkek tarafmdan bakdmak durumunda bulunmasm$n dolayldrr. YUce
Allah bu konuyu ~yle a~lkhyor:

"Allah, bazl kimseleri digerlerinden Ustan klldlgl ve mallanndan
harca(ylp kadmlarm ge~imini sagla)dzklarl i~in erkekler, katJmlar
ilzerinde yoneticidirler." (2)

Bu ayet, bir vaklayt bildirmektedir. Allah, yaraUh~tan bazl kimse-
leri digerlerinden birtaklm t>zelliklcrle UstUnkllml§ur. VUcut yapllan
baklmmdan erkekler, kadmlardan daha dayamkh, akll yt>nUndendaha
farkhdrrlar. Kadmlann yapamayacaklan gU~ i~leri erkekler yapabilir-
ler. Bundan dolayl sava~ kanlmak erkeklere fandlr. BugUn dedUnya-

(l) Nisa Suresi: 11-12.
(2) Nisa Suresi: 34.

nm hemen her yerinde kadmlar askerlikten muafur. Biz bu saurIan ya-
zarken bir gazetede,Kalifomiyah iki bilim adammlll yapUklan ~ur-
malar sonucunda kadmlarla: erkeklerin beyinlerinin farkh oldugu ve
farkh bi~imde dUzenlendigi, bu farkm da cinsiyet hormonlanndan.
kaynaklandlgl haberini okuduk.

Diane Me Guinnes ve Karl Tridhau adh bilim ~damlanna gt>re
pek az kadm, bir kerede birden ~ok §ey Uzerinde dikkatini toplayabilir.
Mesela arabakullamrken viraj alacaklannda ~ogu kadmlarsusarlar
ama erkekler konu§maya devam ederler. Bunun sebebi, rahimde Salgl-

. lanan bir hormondur.

Erkek bazl yt>nlerden fistUn olmakla beraber kadma MbUrlenme-
ye, ona baskl yapmaya'hakkl YOktur. C;UnkUkadmla erkek, bir vUcu~
dun organlan gibi birbirinin tamamlaylclsldlrlar. Ni~ekim YUce AI-
lah'm "Allah, erkeklerikadmlara UstUnkddl" demeyip, "Bazl kimsele-
ri, diger bazllanndan Ustiin klldl" demesinde bu noktaya i~et vardlr.
Bu UstUnlUk yalntz erkek kadm arasmda degil, erkeklerin birbirleri
arasmda da vardrr. B¥l kimseler, bazl sifatlarda digerlerinden UstUn
olabilir. Kiminin akh fazla, kiminin mah fazla, kimisaghk baklmm-
dan gU~IU,kimi ruhen UstUndUr.Peygamberlerin dahi bazl slfatlarda·
birbirinden UstUnolduklanna i~et edilmi§tir.(1) Zuhruf Suresinin 32
nci ayetinde bu husus §t>yle a~lklamr: "Rabbinin rahmetini onlar ml
'bOl~tarayorlar? Danya hayatlnda onlarm ge~imliliklerini aralarm-
da biz taksim ettik ve onlardan kimini otekindenderecelerleUstiln kll-
dzk ki biri, digerine i~ gordarebilsin. Rabbinin rahmeti, onlarUl topla-
yIp Ylgdzklarmdan daha haylrlldzr."

VUcutta b~, ne laidar degerli ise kalb de 0 Kadar degerlidir. Er-
kek ba~ durumunda ise kadm da kalb durumundadlr. Bunlardan birinin
daha ~ok yarar. ta~lmasl, daha UstUn yaratllmasl, digerinin degerini
azalunaz.



Ayeti .Kerime. erkek cinsinin kadm einsine nstilnlQ~Qnil ifade
eder, ama teJctek her erke~ her kadtndan Qstiln oldugu anlanum ~-
maz. Nice kachnlar vardlr ki bilgide, i§ gOlmede, beceride, beden gii-
cilnde Coleerkeklerden llstilndilr.

Erkeklerin yOnetiei olmalannm ikinci sebebi de ¢1~lP kazanma-
lan, kadmlann mehirIerini vermeleri, gecimlerini saglamaIandrr. Ka-
dmm gecimini ve konutunu sa~lama, erke~n Uzerine farzdli: "0 (ka-
d,)nlarm, uygun bi,imde yiyecelc1erinive giyeceklerini saglamaJc,'0-
cugun babastnaaittir." (l)

B~ml~ kadmm dahi henUz iddeti icinde iken nafakaslm ve ko-
nutunu saglamak, erkegin gOrevidir: "(Bo$8wgmlZ) 0 kadmlar" ga-
cUnilzol,asande oturdugunuz yerin bir bOlamande oturtun ve onlan
s,k,§tlr(,p evden ,lkmaya zorla)mak i,in kendilerine zarar vermege .
kalk,§maym, Sayet gebe iseler, yaklerini b,raklncaya kadar onlan .
besleyin. Sonra sizin i,in (dogan ,ocugu) emzirirlerse (emzirme) ac-
retlerini verin ve aramula gazelli#e ko1JU§updanliln (da emzirme)
acretini ve diger hususlar, ,ozuml-eyin.Anla§makta) g",lak. ,ekerse- '
.nit (0 zaman)· ,ocugu, ba§1«Jbirkadm emzirecektir. Eli geniI olan,
geni§ligine gore nafaka versin. R,zk, kmlmll bulunan da Allah'm
kendisine verdiginden versin. Allah bir ki§iye, verdiginden fazlasln'
yaklemez."(2) "Rabbiniz Allah'tan korkun, (bekleme sareleri dolma-
dan, bo§ad,gm,z) kadmlar, evlerinden "karmayln, kendileri de ,It-
masmlar..."(3)

Bir adam Peygamber (s.a.v.) e sordu:

- KawDln, erkek ilzerindeki hakkl nedir? Peygamber (s.a.v.) ~yle
buyurdu: '

- Yedigi zaman 008 da yedirmek,· giydigi zaman 008 da giydir-

(I) Babra Suresi: 223.
(2) Talik Suresi: 6-7.
(3) TaWc Suresi: 1 •

mek, evin harieinde onunla kiis durmamak, yUziine vurmamak, bir ye-
rini (yaraIaYlP) ODUcirkin~~tirmemek.(l)

Ebusiifyan'lO kanSI Hind, (Milsliiman olduktan sonra):

- Va RasulAllah, dedi, Ebusiifyan eimri bir adamdrr, bana ve co-
euguna yetecek kadar gecim sa~lamlyor. Ben de ona sormadan ahyo-
rum. Bunun bana bir gUnahl var ml?

Peygamber (s.a.v.):

- Onun mahndan giizel bir ~kilde san~ ve cocuguna yeteeek ka-
dat alabilirsin, dedi.(2)

GOrilliiyor ki kadlOl beslemek kocanm Uzerine farzdlr. Ama kadm
zengin de olsa, kendi mahndan kocaSlO1besleme zorunda degildir. ~a-
yet kendi istegiyle bunu yaparsa 0, kendi iyiligidir. Kocasl, kendisini
beslemedigi takdirde kadlO, kocasl adlO8 bore edebilir. Aynea kadlOl
besleyememek, HeneCi dl~lDda kaIan iiCmezhebe gOre aynlma sebep-
lerindendir.(3)

Erkeklerin, bir derece daha fazla hat sahibi kdinmalan, aile haya-
tlOm kurulu~undan ileri gelmektedir. Aileyi koruyup baklmml sagla-
mak, erkegin gOrevidir. Erkek kendisiyle beraber kanslOlO ve COCuk1a-
nnlO nafakaslDl, konutunu saglayacak, kadm ise bir ba~ erkekle ev-
lenip, onun tarafmdan bakdacaktrr. ~ayet klZ evlenmez veya evlendik-
ten sonra aynhr da kendisini gecindirecek maIl olmazsa ona yine er-
kek karde~i bakacakur. Aynea erkek, aile reisidir. Her toplulukta bir
b~kan gereklidir.

Hata He Oldiiriilmede kadmlD diyeti, erkeginkinin yansldrr. ~iin-
kii diyet, Oldiiriilen ~SID kendisiyle ilgili olmaylp geride kalan miras-
cdarlO8 verilecek tazmi08ttlr. Bu miras hukukuyla ilgili oldugu ve ka-

(I) 100 Mace, Nikah, 3.
(2) Buhiri, Nefekat, 9,14; Muslim, Akdiye. b. 4; h. 7.
(3) Hukuku'l-mer'eti fi1-1s1am, s. 76.



dmm milas hakkl, erke~n yanSl oldu!u i~in hata ile Oldi.irillenkadmm
. akrabasmayan diyet yerilir. Ama kasden OldUrmedekadmla. erkek
arasmda hi~bir fark yoktur. c;Un1dibu, bilerek yapdml~ bir su~tur.ln-
sanhk baklmmdan kadmla erkek arasmdabir fark olmadl!mdan kitile
OlUmcezasl verilir. OldUriilenkimse, kadm olsun, erkek olsun fark et-

·mez.

Aynlm~ olan kan kocayl birl~meye ~vik eden Bakara Suresi-
nin 228 nei ayetinde: "Erkeklerin, kadmlar azerinde haklan oldugu
gibi, kadmlarm da erkekler aterinde haklan vard". Erkeklerin, ka-
dmlar azerinde haklan, bir tkrece dahafazlad"." buyurulniaktadlr.

.Erke!e yUkle~enbu kadarsorumluluk ~lSmda onaaile reisligi
tammak, ve milasta bir kat faila pay vermek, adalet ve hikmete uy:-

.gundur.

l~te ~ah~mayadaba.dayamkh, tedbir ve idarede daha UstUnolan
erkek, kadlD1himaye etrnekle yiikUmlUtutulmu~tur.

Ba~slz yonetim olmaz. Toplumda en kU~Ukidare birimi ailedir.
Ail~ye de bir b~, yOnetici laZlmdlrki hayat dUzenliyiiriisUn.Oteden
beri topillmlarda aile reisi erkektir. Aile reisierkek olduguna gC:;e
onun hakkmm, onun dU~Uncesininbiraz daha a!lrhkh olmasl gayet
dogalwr. BuglinkUlayik lOplumlardada yine aile reisi erkektir.

Bir mUsliimani~in herhususta oldugu gibi aile i~idavranl~larda
da en bUyiikOmekPeygamber (s.a.v.)indavranl~ldlr. Peygamberimiz,
hi~birhammma bir fiske dabi vurmaml~,zaman zaman onlann dUnya-
hk, refah istekleriyle kendisini rahatslz etrnelerine de ses ~lkannaml~- .
Uf. Hz.Omer~yle diyor:

"Biz Kurey§liler, ka"lanmlZln sozana dinlemezdik. Medine'ye
geldik, Medinelilerin, kanlartnm sozleriyle gezdiklerini gordak. Bi-

zim Iead",larun,z da onlarm kadmlaruuJan lJlrenip bue ktu,pnaya,
slJzlerimize IuJrl,ldcverrneyehalladllar. Bir giln ktu,ma k,zdun. 'iln-
til yapmak istedilim bir leyde bana:

- 50yle yapsan daha iyi olur, dedi.
- Sen ki~ oluyorsun ki benim i;ime .burnunu sokuyorsun, dedim.

Karun: '
- Sen, bana karlddc verilmesini islemiyorsun ama klZm, Allah'm

Resulilne oyle karllidc veriyor ki PeygQI'IJber(s.a.v.)bir gilnil k,rgm,
dargm ge,iriyor, dedi." (I)
( l~te kadmlanmn birdU~Oncebeyanetrnelerine dahi milsaade et-
meyen·bit ortamda Peygamber (s.av.), kadmlanndurumunu ytlkselt-
mi~.onlara iyilik~ilmesini emretrn~~r: .

"Sizin hay"lmlZ, kadmlartna hay"l, oland" .."(2)"Kad",lara an- .
cak kerjm ofanlar ikram ederler. Onlara kOlillilkedenler letm (kOla)
insanlardlr:"(3)

"En gilzel dilnya nlmeti: Zikreden rJil,lilkreden IuJlb,ve insan"',. .
in~nclna gore yalamasma yardlmc, olan kadlnd"."(4)

"Sizin dilnyan,zdan ba'na ~ ley sevdirildi: Gilzel kotu, lcadm ve
gozUmilnbebegi kli",an namaz. "(5)

A~gtdakihadisler.1sI~l Peygamberinin. ~mlara. bz ~ocukla-
rlDane kadar 1C00atve merhamet besledigini gOstennegeyeter:

"Hz. Aile diyor ki:Bana, yanmda iki kit, bulunan!akir.bir leadm I

geldi. Benden bir StY 'sled;, yammda cd hurmadan balko. verecegi",
bir iey yokeu. 0 hurmay, IuJdmaverdim. Ilurmay, aid" biJlapi/ci km-,

(I) Muslim, Birr, b. 46, h. 147; Buhiri',Zekit, 10; Tinnizi, Birr, 13.
(2) Milslim. Birr, b. 46, h. 149.
(3) 100 Mice. Edch,]; Ebu Davud, Edcb. 6, Rikalt 22, tlisam, 3; Miislim, Akdi-

yc.11.
(4) Tinnizi. Birr, 13.
(5) Muslim, Talilc, b. 5. h. 31. 34; Ahkimu·I-Kur'in.c. 3.1. I501-1SI0.



M verdi. Kendisi yemedi. Sonra lealb" k,zlanyle birlikte ,lk'fJ.gitti.
Peygarnber (s.a.v.) gelinee olay, kendisine anlatton, buyurdu Id: Kim
bu k,zlarla imtihan edilir (yani kimin klZI olur) de onlara giizel 00-
karsa onlar onun i,in atele karl' koruyucu perde olurlar."(1)

"Kim, iki kua bak'fJ ergenlik yal'M kadaronlar, yetiltirirse, k,-
yarnet giinande 0, benimle loyle olur. (Peygamber bOyle deyip par-
maklannl birbirine ge,irmiltir4'(2)

"Kimin ii, km olur da sab,rla onlara bakar, elinden geldiginee
yedirir, i,irir, giydirirse klyamet gilnUnde(mlar, 0 kimse ile atel ara-
SIM perde olurlar."(3) Hadisin. Tinnizfdeki varyanu ~yledir: "Ki-
min ",km, yahut "' klzkardeli, yahut iki klZl, yO da iki klzkardeli
olur da onlara giizel bokor, onlar haldanda Allah'tan korkar (onlara
haksullk etmez)se onun i,in eennet vardJ.r."(4)

Bazl konulardaki ¢titlik meselesinde Islam, iki kadml bir erkege
denk tutmu~tur. Bunun sebebi, erkegi kadmdan iistUn gOnnesi degil.
kadmm erkege gOredaha heyecanh. hassas ve unutkan olmasldlr.
c;UnkO~ocuklannm egitimi. evinin tertip ve dOzeni gibi bir~ok i§lerle
mC§gul olankadm. aym zamanda. ~k hassas olmasl yUzUnden zaman-
la unutkan olabilir. Bundan dolay.l bo~ senedi yazlmmda: "Erkekleri-
nizden iki kiliyi de lamt tutun. Eger iki erkek yoksa raz, olaeagm,z
laJU.tlerdenbir erkek ve ild kadm ldhitlik etsin. Td Id kadmlardan biri
100""sadigeri ona hatlrlatsm...••(5)

(1) Feydu1-Kadir. n. 91.
(2) . Feyclu1-Kadir. m. 496-
(3) Tinnil,i. Tefsir. Sure: 9.
(4) 'Taberini. el-evsat. KeJfu1-Hafi. 1338.
(5) Bakara Suresi: 282.

\ Ayeue. neden iki kadmm bit erkege denk tutuldugu ~lklanmak-
:aadtr. Bu. kadmm ~lrffi8Sl veya tefsielere gOre unutmasldlr. Ge~i
k,

~"'.Ayeueunutma tabiri yoktur. ~lrffia tabiei vardrr. Bunun ~U1tla He
'1~uvcemeedilmesi. asia daha uygun olur. ~Unkn kadm. unutmaktan zi-
\!}yade heyecan yUziinden ~lfabilir veya erkege nisbetle daha ~abuk
jikanabilir. C0nkli daha hassasur, daha ~ok elki altmda kalabilir. I§te
ltkbOylebir durumda ¢tit yalmz bir kadm olursa ¢titlik tehlikeye dii§e-
1f'trilir.hllkllk zayi olabilir. Halkm hllkllkunu korumak ve garanti aluna
;i;8Imak i~in botv. ticaret, gibi dahaziyade erkeklere mahsus i§lerde bie
~liierkekyerine ild kadmm ~tlik etmesi emredilmektedir. ClinkU bu gi-
':j)i i§ler erkeklere mahsustur. bunlann §8hitlitini yapmak da yine er-
!;\tekIerin gOrevidir. Ama erkek olmazsa bu gOrevi kadmlar da yapartar.

,~;;Ancakkadm. burada asll gOrevi w§mda bir vazife yliklenmektedir. Er-
\:JceAeait olan bie gOrevi tek kadlna ylildemek allr olur.Bundan dOlayl
],bu gOrev. iki kadma yliklenmektedir. Falcat bir erkek yerine itti kadl-
~fi,nmtanlkilk etmesi, erkeklerin tamkllk yapabilecekleri ko~ulardadlC.
~;Dotum, sUt emzinne, anilelik. dulluk, bakirelik,lian gibi ailevi konu-
'f~,tardakadm erkege denktir. Tek kadlnm §8hitligi dahi yeterlidir.

W B8Zltabiilere atfedilen sOzlere gOre kadmlar, had, ceza. ve klsas
~i:isibikonularda tanlkhk edemezler. ancak mal, akid. nikah. kOle azaw.
'~dOgum, sUt emzirme, dull uk vs. gibi davalarda tamkllk edebilirler. Fa-
;f:bt bu gOrU§emesned olabilecek bir hadis veya sahabi sOzti yoktur.lb-
"I
.. nu'l-Kayyim el-eevziyye"bu sorunu etranl olarak incelemi§. Kur'an
I.~;'\>ehadisin naslarma gOre kadmm da her hususta tamkllk edebilecegi
'ii;$Onucunavarml§l!C.(1)

p/

(1) lUmul-Muvakkin. II. 76've devarm; Kur'in-I Keri'm'in Yiice Meili ve CaA-
daf Tefsiri. 1.337-338.



dan sonra)ya iyilikle tutmale, ya da gazelce sallvermek (ldZl71uUr)"
buyurulur.

tsIamdan Once Araplar, kanlanOl istedikleri kadar bo§ar, belli bit
sUre sonra tekrar ,ona <Wner,yine bo§8r, yine dOner, Wylece kadma i§-
kenceederler; ne ona OzgilrlUgUnii verirler, ne de onu e§ yaparlardt.
tslam devrinde ensardan bir adam kartsma:

- Sana hir; yakla§mayacagtm, ama sen benden r;Oziililp aynlania-
yacaksm, d~L Kadtn:

- Nastl olur bu? dedi. Adam:

• Seni bO§8yacagtm, sUren bitmeye yakl~mca sana dOnecegim.
Vine bo§8yacagtm, iddet sUren sona yakl~mca tekrar dOnecegim, i§i
Wyle sUrdiirecegim, dedL

Kadm, bu durumu Allah'm Resuliine arz etti. YUce Allah, Bakara
Suresinin 229 ncu ayetini indirdi(l) ve kadmm aleyhinde i§leyen bu
bo§8ma sistemini kaldtnp ancak iki bo§8mada dOnme hakkt tantdt. Er-
.kek Uyiinciidefa da bo§8rsa arttk ona dOnme hilll vermedL(2)

Gerek TalAkSuresinin birinciayetinden, gerek KiitUb-i Siue'de
bulunan saglam hadislerden anla§tldlgl Uzre kartsml bo§8mak isteyen
kimSe-,kadm Metinden temizlendikten sonra ODU bo§8YlP bekler. Ka~
din bir Met daha gOrUptemizlendikten sonra bir daha bo§8r, yine bek-
ler.Kadm bir Met daha gOriip temizlenir. Eger adam bo§8maya kararlt
ise bir daha bo§8r. BOylece kadlola bUWnevlilik ~glan kopmu§ olur.
Kallin ertesi Metini de gOrdiikten sonra diledigine varabilir, diledigiy-
Ie evlenebilir. Ama erkek, birinci veya ikinci bo§8madan son~ pi§man
olup bo§8madan vazger;erse bu Ur;ayhk sUre ir;inde kansma dOnebilir.
Zaten talAkm Ur;ayltk sUreye baglanmasl vf bu sUrenin 'saytlmasmm
emredilmesi, erkege kartsma dOnme flrsatm tanlmakttr. Nitekim yOce
Allah, Talllk Suresinde §Oyle buyurmaktadlr: "Ey Peygamber, kadtn-

; 'I

(1) Tinnizi, Talik, 16; Taberi, Cimiu1-beyin, n. 456.
(2) lbn Kesir, I. 371.

,

~;7arlboladtgtnU zaman iddetleri ~inde (ddetten temiz olduklart Stra-
)f4a) onlart bOlaytn ve iddeti saytn ("' de/a Odet gorilp temizlenmeleri-if" bekleyin). RabbinizAllah'tan korkun. (Bekleme sareleri dolmadan)
';'ottlarl evlerinden t;tkarmaytn. Kendileri de t;tkmastnlar; ancak apa(;tk
~rbir edepsizlik yaparlarsa balka. Bunlar; Allah'tn stntrlarldlr. Kim Al-
~lahtn stntrlartnl get;erse kendisine yaztketmilolur. Bilmezsin belki
"Allah, bundan sonra bir il ortaya (;tkartr (bu bekleme silresi i(;inde
~.tller arastnda b,ir sevgi yarattr, bir anla~ ortamt haztrlar)." (1)
i'j;,'

i'l". GerekBakara Suresinin 229 ncu ayetinden, gerek Tatak Suresinin
~t nei ayetinden a~tkr;a anla§lhyor ki bu Ur;bo§8ffia, bir aglzla sOylene-
'I;cek sOzler olmaytp, Or;ay ir;erisinde ve her ay bir tane olmak Uzre ve-
~~;rilecekayn ayn tal8klardtr. "Marratayn" tabiti, bir §Cyin iki kere 'ya-
Lptlmasml gOsterir. Namazdan sonra otuzUy kere subhAnelIah demek
it~mUstehabdir. Simdi biri kalklp da bir sOz ile "OtiIz. iir; kere
ilsubhanellah" olson demekle otuz Or; kere degil,· sadece bir kere
~!}subhanellah demi§ olur. Or; defa dersini okumasl emredilen bir Ogren-
~ci ii~e niyet ederekbir defa okumaklabu emri yerine getirmi§ olmaz .
ii~Mutlaka ayn ayn Ur;kere okumaSl gerekir, t§te talAk da Wyl~. Mut-
{,Jakaayn ayn yapllmak icabed~r. Her adet i~inde de birden fazla talAk
'CJS0lmayacagmagore kadlOl bo§8ma i§lemi enerken Uyayda tamamlana-
';:~ilir. BundanOnce OlmllZ. Maalesefbu konuyu insanlar istismar ede-
%,rek Kur'an'm kesin emrini Meta bir oyun<;ak gibi yapml§lar ve "O~ten•.,
!:/,<lokuzabo§ 01" gibi uydurma bir sOz ile aile saadetini Ylkml§lardlr.
i:i,Halbuki ne Kur'an'm kasdt, ne de Allah ResftlOnOnamacl budegildir.

, Gelen sahih hadisler, Or;talAkm bir defada verilemeyecegini gOs-
:icterir. :Bir adamtn, ~ar~Stnt bi~ de/ada at; taldk ile bOladtgt, Allah'ffJ
;;.;Resulune haber vertldi. Allah tn Resula, ktzar:ak ayaga kalktt, loyri
';dedi: .

- Ben heniJ.zaranuda iken Allah'tn Kitdbiyle mi oynanryor?



Bir adam ayaga kaJ1cll:

- faResuldllah,ju adam, Oldib'eyimmil dedi," (1)

Hz. Peygamber, kanSlm bir defada ~ talik ~e ~YIP sonra pq-
man olan Abdu Yezid'c kansma dOnmesiniemrebn~, Abdu Yezid:.

- fa Resuldllah, benonu", talOkile bojadun, deyince, Hz. Pey-
garnbet (s.a.v.):

- Biliyorum, de",", ve TalOk sib'esinin birin.ci dyetini okumUJ-
tur.(2)

zaten ~a, bir sOzleotup bitecek bir i~0188, TaWt Suresinin
sonundaki: "Bilmezsi1t,belld Allah bundan sonra bir iJ ortaya ,lkaru
(bi" anlajma zemini haz,rlar)" cUrnlesininbir anlanu kalmaz..

Bakara Suresi, 229 ncu AyetinhUlcmOgere~ince erkek, hileHyol-
larla,baskI yaparak kadma verdi~ mehri,'mah goo almaz. "fa/llIz u-
leek ve kadmm, Allah'm smularuuJa duramayacaklaruuJan korkarsa-
nlZ, 0 zaman kadlnm, (ayTllmak i,in) verdigifldyede ikisine de hir gu-
nah yoktur." cUmlesinin belirtti~i gibi kadm, kocasiyle Allahm em-
retti~i bi~imde g~inemeyece~ini anlar ve ondan kurtulmalcister, ko-
Caslda bo§8malci~in kendisinden mal talebederse kadm, aldl~1mehri
veya fazladan .malve para vererek kocasmdan aynlabilir. Buna fiklhta
al-Hur denir..

Bu hususta ~yle bir olay zikredilir: Sabit ibn Kays'lOkanSI olan
Obey o~lu Abdullah k1zlCemile, kocaslmn ~irkinli~inden, ~ka bir
rivayete gOrekendisini dOvdU~Undendolayl. Hz. Peygamber'den. ken- .

(l) N~si1, TaWc,bib es-selis.
(2) EbUDivQd.Talik, bib Deshi!mfirica'L

,
disini kocasmdan aylCl1l8Slmister. Kocasl Sabit de OIIU~ ~in,
ona verdi~i ~enin geri verilmesini §8lt kOF. Ceroile yaln1zbah~e-
yi de~il. daha fazlasml da vermeye hazrr oldupnu sOyler. Hz. Pey-
gamber (s.a.v.), Sibit'eyalmz bah~eyi ahp kadml serbest brrakm8S1n}
emreder. I~te tslimda ilk Hur olaYibudur.(l)

. ~uraslna da ~ etmek Iazlmdrr ki Hur olayl. kadmm iste~{ve
MUo.vermesi kaqtllgmda. yani kadmm lehine olan bir aynlma oldu-

.' !tmdan, burada bir talik kesin talikllC,kadmm nzasl olmadan erkegin
bundan dOnmehakkI yoktur.

Ayetin ~tkladtgl Ozrehul'. ancalc e~lerin. Allah'lO emretti~i bi-
~imde gUzel g~inemeyeceklerini anladtklan zaman yapllabilir. AI-
lah'm belirttigi smrrlara uymamalc:g~imsizlik. itaatsizlik, dOvme,ha-

, kir gOnne, ihmal. hastaltk, bunalcltk,~irkinlik gibi hallerden ilOOgelir.
Mecbur kalmadan bOyle bir yol~ b~vurmalc gQnahur. Peygamber
(s.a.v.): "Hangi kadm zorunlu bir sebeb olmadan kOcasmdan leendisi-
ni boJamaSlnl isterse ona cennet haramdzr."(2) demi~tir.

Hul'den ayn olarak kadm. nikiih esnasmda bo§8ma yetkisiniii
kendisine verilmesini §8rt kO§8bilir.Koca,bunu kabul ederse kadm.

.'.·kendi kendisini bo~ayabilir. BOylekadlna al-mufavvada, (talaIn eline
verilmi$ kadm) denir. AI-mufavvada. bu halckml kullandl~1 zaman
talikl kesin talilt olur.

GOrUlUyorki ti on ~ asrr Oncegelmi~olan tsliim, 0 zaman tadl-
'.ria b~ka yerlerde hayal dahi edilemeyen halclartanllnl~. Ona bazl
§8ltlardabo§8mahakkl dahi venni~tir. .

Kadm ve erke~in miras halclanOi belirleyen Nisa Suresi
.iiyetlerinin 12 ncisinde Onemlibir husus dikkati ~kmektedir: 0 da er-
kek gibi kadlna da bo~ ve vasiyyet halckmmtaDlnm~olm8S1dtr.(:Un-
kU miraslOmancalcborcundan ve vasiyyetinden sonra taksim edilece-

(I) too Kesir; Rbi. Mefiull. n. 24~.
(2) lbn Mice. Talik 21; EbilDivUd, Talik. bib fi1-hul'; Dirimi. Talik, 6.



Ainibildinnektetfir. 'Bu,bdma bUUinmedeni veSOSyalhaklanntanlD~
dtliDlgosterir.Kadtn11lillk sabibi()lur, mirasailtt, miras buaktt,vasi~
Yeteder,vasiyeti yerine'getirilir, ~altp verebillr,~itlik eder. .•...

Kur'an Jtadlnailer llirll1mij!kiyel 'Ie mUUcilndetasarrufb8kkl~.-
~~, gibi .oy verm~ hakk1dabi tanlm~br. M~mtehineSl1resinin 12nci
Ayetiode§t)yle QuYUrn!\If:"E"jPeygamber.Wuunl§/CPdtnlar $~8e-

. liJ)..Allah·~hJ,~ir§eYior(ak .k/)pnan.mar,./urslZllketmemeleri •.~ma'
,etmemeleri. "ocu/darun6;ldiirqre",eleri.elleriYle 'ayaklarl ara$,l!'4dac';
bir i/tirliuydJ.uup'getirmemeleri.(ba§Icas'''ln d(J,gurd~gu\leya .~,
er/cekttf':g()yrimelruktuanll,g,bir ,oculu ~c()la,.UJ4mal etmemJe-

, ri).;yi bir ilt"S9fIfJ,h.Jmge/~meleri1JuS{4SwldaSana biat ede,.i~r~~'
onl'r~ biatlerinif«:d'.~lelyeonklr it;in A.f/ah'tan magfiret dile..Sa;.
~~% Alia/!. ,ok bfI.~ll"!lan. ,"okesirge]endir." ".' ' . ,

Bqat, .0y~vertDe,Peygambe~tabi'Jigini, ~hl~oi bildirtnede~·, .
melctit..Bu 'y~~111s1a11l'm,kaclma,oyve.rmehakklnl.dahi tanld~#l~.',
l~lhr. Burad~ aynbir incelikdaha yard~:},t.yette '~/yibir i§tef~
k4f!Jg~lmemeleri" ~Yuruluyot. Bui- de11lektir.Kadinolsun. ectet
olson Per~mbereveya,bir alirn~.de\'letbU)1i~Utleltaal, iYili~~)'
1Ytl~dJr.,Peygalllberdahiolsa verdiAiemir k()t~ise9na itaatemredjl ...
.mi~or, iyii~ ,emtettiAizama~ona itbaatio gerekli ol~uAu..anlallhyor.' ,
t~ 'ltu, tslann~' genel~rensibidir. KOtll.i~tekimseyei~t etmekge·, ..
re~ez: KfitUl~. Allah 10 nzasttVlayktndrr: Allah'lDnzasmaaybn'if
yapmak Allah~klzd1nr.Matilukimhabn i~in Allahilklzdlracak i~ler
yapilmaz. '

", , ' .
Bab-to~lumlannda yakm zamanlara kadar evlenen kadmm mlllki- . I

yet hakkl kocasmag~di. En'ileri tilke saYltantsvi~'de bilekadm-
laraoy hakb. ancak b~ yaffinceven1mi~tir.Oysa ls1irttonbe§aslr
finc~kadma bUwn i~le1'nleriyapmahWClct'verdiAigiN nikah esnaslnda
kOilulacakbiqarttile kocaslDlb~a hakkidahi venrii~tirki 6unlar,
ogllnkii diinya ~artlariyle kaql~tmhrsa kadm lehine biiyiik
inkd8.blardrr. .

J-KADININ ORTUNME SORUNU:

AhzAbSu~in~n 59 .~ay~tillde .~Oylebuyurulur:"~yPeY8am-
ber, e§ienne, kU.I(l1''''fl ve mil'minlerm kad'rtlar,MSlJ)'~:(Bir ihtiya,~

i,in d,§arl',lk.;i,klar' zoman)lJrtUlerinf.ilst[erine solsild4r...Onla-
",i tanminas,~incitilmemesii,inenelveri§li olan budur' Allah ,ok

. bagql~an, ,oke,sirseyendir/' .' '. ' ....... .... .... .. . ' ,
Ayettecilltib kelimesi g~r.C,~ab:hir$' (e§al'P,yazm~}Uze-

rinden Ortiilen.elbiseye,.Mnir. 'p~ygambere,. Hanlmiannave. wAcr.
mii'rilio .kadlnlara. tanmmalanve eziYetl~n '"kOJ"unmalarl.'i~in
cilbablanm ..llStleri~ almalaruu ,soylemesini .emreden bu ayetin~~u
mUnAsebetleindi!t~·~vay.etedil,ir: • " r ' . '

\ Birtaklm ahlAlcslZkim~l~. gecelerituva1eti~fu dl~ ~lkan ka~
dmlan ~i~rler:di. Onlann llstl mabatian cari~lerdi. Kadmm llU-
rinde ~ar~afolu~O(lun bUt olduAiJhub11ir•.ardUladU,"eziercU.Ama,
~ olmazsao~ucariy~naYtrde(lemedikleri i~in ardma dU§ef,ona
sa~l{lardl. l§te~dilrum, Uzel'in¢bu ~yetindi.(l)

Burivayet~ Arap toplumUndllhUrkadanlann ~ar§af giydiklerini.
bununeski .Qirg~lenekolduAunu ,gOste.rir.$u olay daOntlnmenin •
,Arap,lardaesicLt>irgelenekoldu~unu.\can.lIar: '

. Hentlz Orltlnmeayeti·.inmedenfince Hz.'Omer,.~irgun ¢ar§lda
rastladl~l ably¢siz bir kadlm~ubukla. dfivm~.kadlD oou·peygamber
(s.a.v.)e §ikayetedinceHz. ()merkendisini~fiylesav,.lDmu~:

- Ya ResulAilah. okendisini belli etmedi.Benwerinde cilMb
g&meyince onu cirlye sandlm.

t, . • •

OlaYI.anl~tan.rivayetegOreAhzab Suresinin59 ncu-ayeti bu mil-
nasebetle inmi~.(t)· Ayelin bu olay werine indiAikesin olmasa dahi,
bu rivayel, henuz ~ar~afgiyme emri'il!medenfince hur kadmlann ~ar-

(1) Hizin. ibn Kesir Tefsirleri.
(2)' Ibnu'l-;,rabi. Ahkimu1.K~r'in.m~ 1514.



WliYdikll"fi~i,Hz.Omer.~Biymeden~ dolapn kadImn
tutumQliu. gdeneklerineaYk ••.•buldPAUiyin.ana. ~dOIt1nil gOs~., ,

Iyilte bulY~,<Shlinmeentri,gol.dUtferr SOI;U3·da 0\0110.,. ~Iana' ."
getekU#ind¢sqka~~~OldUklannlgOStedr·f$~ .yeueoniara.
iobla ..9fktikta¥da mpnUStuhof~1.atql.dllkJan~ilinip ~
edillneanderi.i~incilbiblaruuli$dmneal.maJan.emrecUUyor. . ....."

'....Cilbab.lilinAr(yaz~ qmp>:Il~4enoitnlenbir giysidir ti'
TUtk~e •.~. d~AUni~bugiysi)'e1i~j ·Araptat'''~biye''der~cr.

··'A.~ye••~.·,aIJ."lutan.j~'~r-iti.~den'v~ ~ leapa•. ~.·.·
OttUdUr~.CilbAbl;~irtell:s&z1l,~~b~sutedYIeYUZQ,ve~. '
vuCudll.~. bit .()rUld,iye.Itn1aY$lJar,aldUloli~.atlDdailba~~"
nlp.~sadc.tl" t>ir0I'tild.1lr diye,_la~. cti,l,vardlr.O)· Saiu-
yoruzk;i·~"lImlai. ~e~~anladabatitiz bir '.Ia-
Yl§.n~olmasiYleontya~~.lktime:~riIn~ukur.lI:
cilbAbiyletapaUr ve.Jtyasabf~mi§dr(2) ki~cilbAbnt. 1»-.
yilit4mf,~1 salman ,.vedi~.;etbiseyi.~ ....~ '&ui ()ldu~tlanhqIl.-:..
m~&adu:·YUZil'kapaunak'WtdeJildir. '. .'

,:.'~_S~ihlD 31.nc,iaYeti*inanml§kadtn~ gOZlerini'yumup
lrt~i ~orU,malan.a¢ili~kanlar~,nda ~zin~~i gOStetme-
mel~i•.elbiselerinin.tenlednigt1sterec$. Ylrtm~1 ,lQslmlarlftlkaPat-

. n;aal~k~~l. ~ati ••~ve ilveyoAullm,ka1:de,leri Ve kard~
OIuUm.klZkat:dCfleri.:klldm1a.-l.kOlelep, erkekliliolmayan,erket .~
hizme~ileri. beni1z~Qllara iSlek duymayllCaky~i~uklar dt-:
§1.wasUS~rini kimse,egOstermemeleri, 'gizli zinet1erinibelli etmek
j~in ay'akJann.ibirbi~nevll1fDamalailbtiyurulm,aJctadtr.' ,

"'. .Zi~etSUs demektir.Daha~kkadmIann takuklan alun, gtimU§
'ailiisil~~yasma~net denmekle beraber:~mn cbib yerletine de zi-
'.Q~'denebiUr' Tefsirlere ~ Nur S~inin 31.nci ~yetindekizinet ile.
:U1tJl~zinel. ewastndan '~f bu sQsCiyastDlOtakddl~ zinel yerleri

~ilmi$(ir ••CiblkO:zi_gO$terilJn~i.~, olgtakt,a' zinCtin ia-
kddlllyerlerin'degO$tetibnesibaralDol.lJf.B __a.g~ ''11c~pn,
~gOrU~Yederi4t§mdaka~:~~gOstai~yasaklanI-.

,yol". AdeteRgoeu,,?, )'eder.YUi '~el UIarak'~edi1ir.(l) .....,

f .'. Bide lcalJ,ltbtd!Jllm~litldl.m.bdtllm ~~Jll0haramolUpc)I-
\17 madI~nda jh~',~ "'Ufess~er,~lDsesini.n~OImadJ#J lea-
" nlsindadrrlar.CtlnkO Peyglm~'(s.a.v.)iQ fuuum,lari•..~Iu1d~S

rjv*tederl~.~)S~(uneyesebebo~~ini.yOlc$eJbft~inin
~Oldul~tl'$byleYdllerde vatdtr f~ bunlannbit~UUCti rok-
lUr.~di ak,jt~imeIeriyle, O'~lerin'~~ ge~i¢risinde •
buyargdara'~l§1arch(. ;YOksakaduilR~tmmm deliJdit.··.'· .

'.: .'. .... ". . .', .... ' .. " . . ..... ) .'

lium.m KlAtnlartn~Ukle.t·i6rtf1ye <lenir •.Ayeue g~ cnYIib
iseceYb'in~IJIud.Ui. c:ey,,: gOmlejin gOlOs )'Jlttnilcula~riir ki

! ldetenbunun"'ncJin len(6rilnUt. I\YnJ ,Ayeueti "U1Arnl zah8ra
~"ntinbl"leaydIYll~lga ~~:ke.ndilindengOronenzinet~lvoya
1~net yerleri l)i1bnmedtptutUImU3tur:: .... ,"

'i" • . Atette bdmiD• ynz.el "e. aYakl~dl$lridakrY~eriQi)~~ni~
'j .•redilm~§tir,Ozamanki,toptumWt.OftUnlllev8{dI. ~~ille~ysm .
\:,.• Ailek.- Ortlinnrlerdi.zemabFt~Yle(li)'or:"A~1cadt~~JlceYble-
\ ri (g~erininiistflndeki Ytttma~lan)g~ni$ti'AradanbQ~,un.an. ~'l..PslerivegO#~nin·~evresi· gOrilitUrdU.OrtlUerini.·arkalanndaQsat~

,k1tirlar. fakal &tleri 'W;d' tallrdt. BOYun,.~ klSDUn<tati.ac1kbklann
kapanmasl i.~in()rtOlerini.on yata YI~1anD1O Uzerinden6I'U1leleri

emredilmi$tir."(3) ,
Bu irade de Araplarda Ort.Qnmeninbie gelenek oldutunu gOsterir.

(! Aynca Kur'An'ln."humurlerini Yakayutm~lanQID i1StWKIen~1Il1ar"
{' demesi de biminn yani ba§OrtilSUnlinAraplararasmda bilinrntkte 01- .
~(., . - ." - - -.
:\\duA'unukamdar.

\0:;, - •

(1)1bn KeJk. Tefsir. m. 114.
(2) MeC~'1·tayb,xxm. 205.
(3). Kef"'. Nur $arm. 31·~ iyetin tel.iri.



Mersed KIZI EsmA, Hmse ~ullan yurdundaki yerinde ~di. Ka-
dmlar, Ustlerine ~rtii almadan yanma geldikleri i~in ayaldanndaki bal-
haltar, g~giisleri ve sa~lannm Orllkleri g~ziikiirdii. Esma: "Bu ne ~ir-
kin §eydir!" dedi.(I) Esma'nm bu sOzii de 0 zamanki toplumun gOrii~U-

'nii yansurnaktadrr. Demek ki toplum, kadmlann zinetini, ~ml ba~ml,
gogsUnU g~stermesini benimscmiyordu. Toplumun bu kural~ dl~ma
~lkan kadmlar da vardl.Bunlar ho~nutsuzluga neden oluyordu. l~te
Kur'an, lstAmm ruhuna da uygun. alan bu ortUnine geleneginin. siirdU-
riilmesini emretnii~tir.·Fakat ortiilmesi emredilen yeder, k~l cinsin
duygularmt tahrik edebilecek yerlerdir. J<endiliginden gorlinen yUz, el
'Ie ayak, batta bazl gorii~lere' gore dirsege kadar. kol haram de~ildir.
Hz. Ebubekir'in kill EsmA, Peygamber (s.a.v.)in yanma inee bir elbise
ile ginni~,yii,ziinii oteye '~eviren Peygamber'(s.a.v.):

- Ey ESmQ, kadzn bUluga erince §undan, §undan ba§kasznl gas-
termesi dogru degildir, diyerek yilzUnu ve avuclarznl g6sterrni/tir. (2)

. K,admm yUzUve elleri, ayaklan dl~lnda kalan klSml avrettir.Elle-
rinin i~i de dl~l da avret dcgildir. <;UnkUkadm ah~vcri~ yaparken ve
diger ihtiya~larml gorUrken, ~hitlik yaparken·yUziinU a~mak; e~yasim
almak, i~ yapmak i~in ellerini kullanmak zorundadu; tslam,.insanlara
zoduk ~lkarmak i~in degil,onlarl mutlu kllmak i~ingelmi~tir.(3)
Hatti Taberi'nin rivayet ettigi bir hadiste kolun, dirsek. ile el araslnda
kalan klsmlmn yansl da avret sayllmam~ur: "Peygamber (s.a.v.) kadl-
mn zirAmm (el ile dirsek arasmda kalan klsnllmn) yarlsma kadar klS-

mlm gostermesini mUbah kl1dl."(4)

Bazl kimseler, .ortUnmede ifrata varml~lar ve kadmm yiizUnUde
kapalarak kara ~cnin arkasma gizlemi~lerdir. Bunlar, zamanla olu§"
mu§ iCratanlaYI~lann sonueu olarak ortaya ~lkml~ur. NeKur'an'da, n~

(1)100 Kesir,U. 599.
~2) EM Divul!, Ubis, bibu timi tubdi1-mer'etu min zinetihi.
(3) Mefitih, xxm. 202-203.
(4) Taben, Cimi'ul-beyin, Xvm. 119.

dePeygamber'insUnnetinde bOyle bir ~y yoktur. Taberi §oyle diyor:
"Gorii~lerin en d~, "kendiliginden gofunenler" kaydlyla yUzUnve
ellerin kasdedilmi~ otmasldtr. Boyle iSe sUrme, yUzUk,kina da goste-
rilmesi haram olmayan zinetegirer. <;iinkU herkes, namaz lnlan insa-
nm orteeegi yei-Ierin kadm ve erkekte nereleri oldugunda mUttefiktir;
Buna gore kadm, namazmda yUziinii ve ellerini a~ar,bunun dl~mda
kalan klsmml orter. Ancak.Peygamber (s.a.v.)in, kadmm dirseklerine
kadar olan kolunun yansml gostermesini de miibah ktldlgt rivayet edi-
lir. Bu kontida biitiin atimler·mUttefik olduguna gore namazmda avret
olmayan yederini gosterebilecegi, kendiliginden ortaya ~lkar. Nitekim
erkek de bOyledir. C:linkii avret. olmayam gostermekharam degil-

dir. "(I)

Ahzab Suresinin 52 nei Ayetinde YUce. Allah, Peygamber
(s.a.v;)e: "Bundan sonra artzk sana (bQ§ka) kadznlar(la evlenmek), ve
bun Ian baJka e§If7le degi§tirmek heldldegildir. Kadznlanngilzellik-
leri hO§U1Ulgitse de (artzk balka kadmlar alamazsm) ... " buyurulmak-
tadlr. Bu ayetten de yqziin haram olmadlgl anla~lhr. <;iinkii eger 'yUz
avret olsaydl,Peygamber (~.a.v.) kadmtn giizelolup ohnadlgml bile-
mez ve onun giizelliginin ho~una gitmesi de sOZ konusu olmazdl. Oy-
sa ayet, gUzelligi hO$una giden kadmlar·olsa da onlarla arl1k'evlene~
meyecegini bildirdigine gore kadmlarm yQzlerine bakmaya miisaade
edilmi~tir. Demekki kadmm yUZii haram degildir, Taberi ve lUzi de
bu kanaattedir.

Hayat ve g~im §arllan giinden gline aglr~maktadlr. Gerektigin-
de kadm da ~ah~mak, evinin vekendisinin zaruri ihtiya~lanm gormek
zomnda kallt. Islam, kolayhk, fUrat dinidir. Hayatm gereklerine aykm
§eyler emrClmez. Kadm da erkekde i~yerlerinde, iiniversitelerde, dev-
let ~airelerinde beraber ~all~mal<durumunda bulunur. <;all§masmda da
bir sakme~ yoktur. Antak tslamm emrettigi §ekilde giyinmek ve
tslamr01~iilere riayet etmek ~lyla. Bu §arllar da ~udur: Bir ka<itnta_



bir erkek, yaImz ba$u1abir odada oturmazlar. O~Onco,dOrdilncUki~i-
ler debulunmabdJr~ C;UnkOPeygamber (s.a.v.): "Bugilndoa sonia bir
erkel, ytilunda bir iki erkek daha olm~a yalluz basuaa bulwu:m
bir koduun yanuaagirmesin!"(I) buyunn~tur.

., . .

. Sadece yabancl erkekler deAil,kendisinin veya kocasmm mahrem
olmayari akrabalart da bOyledir.Onlar da kendilerine nikAhdQ~ ale-
raba kadm v~ya ktzIann yanmda yalmz ba$lna bulunmazlar. Kur'An,
erke~e de, kadlD8da namahrem olanIafa kaJ11gOzleriniyummalartm
e~tinektedir. Burada gOzleriniyummalctanmalcsat,~hvet duygula-
riylebakmamalellr. Yoksa erkek ve kadmm hi~ birbirlerine bakmaya-
caklan anlamlD8gelmez. Oyle olsayd~kadmm ynzQde haram olurdu.
Halbuki haraffidegildir. .

tslAm,kadlm dOrt duvar arasmdahapsetmemi~. Gerektiginde
kadln ihtiyacl i~in dl~ ~Ikar, ~lerini gOriit'.Peygamber (s.a.v.): "Al-
lah, sizin ihtiya~larml%lgormek i~in d~arl ~Ucmanaaizin vermiStir."
(2) buyurmu~tur.

Son~ olarak deriz ki:
Tarihte Peygamber devrioden sonra·kadmm Ottillimesikonusunda

~mhga ka~ddl~lmuhakkakur. Ama bu, peygamber devriodeo sonra
gelen iosanl8hn anlaYl~mdani1erigelmi~br. Hz. Peygamber (s.a.v.)
devrinde kadmlar cArniegeldik1erigibi sav~ da i$irak edip geri hiz-
metlerde ~ab~JIU$lardrr.Peygamber (s.a.v.)in hammlm, bizzat sav~

,kaulml~, hastahaklclhk gibi hizmetler yapm~lardrr. Mesela ~k gen~
olan Hz. Ai~e, Peygamberle birlikte tdustalik ogullarl sav~ma git~
m~ti. Hendek Sav~mda yaralanm~ olan Sa'd, Eslem'li cerrah.bir ka-
dmm ~(bnnda tedavi gOrmU~tii.(3)Peygamber (s.8.v.)in e~leri.kendi-

. sinden sonra bir Ogretmengibi, sahabilere, peygamberin sOzleriniog-
retm~lerdir.

(I) Milslim, Sclh, 22.:
(2). Bulliri, Vud6', 13, Nikih, liS.
(3) MIlIlim, Cihid, b. 22,b.64-67;" AhtIrnu1-Kw'in, m. lS02.

BiltilnbunIar, ilktsJam ~mda kalImmtoplum hayabndan uzak-
~tmlmadllml gOSterir.1slAm,kadma ki~ilikkazandtrml~, ona saygt
ve~fkat gOsterilmesini, kaba davrandmamaslDlemretm~tir. BugOn
dUnyaya Omek olarak gOsterilen Avropa'da acaba kadm, ge~kten

. ~utlu mudltr? lslAmU1keletindekadln, asia alrr i~lerde~~tmlmaz .
Ama Bulgaristan gibi komUnistiilkelerde kallIO,en BIrr ve OIlUrkmCI
~Ierde ¢1~lmaktaydL~vlupa'da 60 y~lDl g~mi~ kadlnlann dahi
temizlik i~lerinde ~~tmIdJ1t nadir delildir. Orada~ukIar 18-20·
y~larlna gelinceyuvalariDi terIcederler. Hele evlenengen~ler, asia
anne babalariyle beraber oturmazlar. Bier kadmm kocasl d8 OImOi~
0, bir dairede yapayalDizkalmaya mahkOmdltr.tnsanm ihtiyar y~nda

. bir hizmet edene. kendisini seven v~ kendisinio sevecegi ~ukIara.;
torunlaraihtiyacl vardrr. Kon~ak, dertle~mek ister insan. Avropah
ihtiyar kadm, bu S1ca1cyuvayt bulamaz.·Kendisini bir kOpekleavun-
durmaya ~~Ir. Nihayet gUnUnbiriode ya bie odanm ~inde veya
hastanedeOIUpgider.

Avrupa'nm kadln erkek ili~ de hep kaJ1dlkh merifaare,§dlvet
duygulanna dayanlt.

Bizim toplumumuzda 2O.,;25ydevveline kadar anneler, babalar
yapayalmz bir .datnm kO~ine rerk edilmezlerdi. C;unkU·Kltr'An-l
Kerlm: "Robbin, yalnu kendume tapmamzl ve anne babaya iyililcet-
menizi.emrelti.lkisinden bir#i, senin yanmda ihtiyarllk ~Qtuaawa-
llrsa solemonlara "of'thme, onlan azarloma, onlara gillel sOr.soyle.
On.laraa~lmadan dolay1alCoJcgo1lOJialaJckanadml indir ve: Rabbim;
bunlar beni nosd yelillirdilerse. sen thbunlara,oyle aCI! tho"(1) bu-
yurm~tur.

Peygamber (SAV.) de: "Kime iyililcedeyim?" diyen bir sahabiye,
~ defa: "Annene, annene, annene" demi§, daha S<mJ'8 babasma ve
kom~usuna iyilik etmesini Oliltlemi§tir. Yine AlIafi'lDResulll: "Ihti-
yarlJk zomanlarutda annesine babaslna, yahut bunlardan yalnubiri-



ne yeti~tigi halde bunlann masm, kazanarak cennetegiremeyen kim-
'senin burnu yerlerde sUrUnsQnr (1) demi§tir.

l§te All* EI~isinin wzlerine gOOUlden~h olan mU'minler, an-
nelerini.. babalanm bir damm deliginde yapayalmzbrrakmazlar. Hatta
onlara hizmet etme flrsaUm verdigi i~in Allah'a §Ukreder, onlarahiz-
mette kusut etmezler. lsiam Peygamberi: "Cennet, annelerin ayakiar,
altmdad'r!" (2) demi§tir. Hangi toplum kadma, cennetionun ayaklan
aluna seren Islam kadar deger vermi§tir?

vn- KIZ C;OCUKLARINITOPRAGA GOMME
MES'ELES1:, ..

Turan Durs~, IslAmdan Once Araplar araslnda ktz ~ocuklanm di-
ri diri topragagOmmenin yalan oldugunu iddia ediyor. Bunu Kur'an
ifade ettigine gOre demek ki Kur'an'lO s()yledigi, ge~gi yansltmlyor.

BOylece Turan Dursun, bUilln tarih~ilerin kaydettigi bir ge~egi,
dolamba~h yollara dalarak inkar ediyor. Peki ama bOyle bir §eyyok
ise Kur'an neden bOyle wylesin? Kur'an bunu sOyledigi zaman, dinle-
yenler bOyle bit §ey yok, diye neden itiraz etmemi§ler. Olmayan bir
§eyi wylemesi, Kur'an'a kar§l 0 zaman inanml§ olanlarm da inanclOl .
sarsmaz mlydt?

Turan Dursun, Islam Oncesi §Airlerden Ferazdak'm §i'rinde de ge-
~en bu ola)'l nastl inkRr eder? Dursun, bu Olayl anlatan §i'ri de ku§kulu
gOrmektedir. Ferazdak'a ait dizelerin "sonradanuydurullTlu§ oldugu
dU§UnUiebilir" diyor. Neye dayanarak? Neden uydurulan bu dizeler
yalmz Ferazdak'a dayandmlml§Oyleyse? Buna gerek olsaydl, A'§i'ya
da bu mealde §iirler yakt§Uflhidl. Neden Ferazdak?

(1) Miislim, Birr, 8; 1bn Hanbe1, Musned, n. 346. .
(2) AIuned, Nesi'i,1bn Mice ve Hakim rivayet euni,lenJir. Kelful-hafi I. 335.

Turan, vaide'nin, ~ocugunu topraga gOmen kadlO anlamma geldi-
ginden de §Uphelenmektedir.Oysa en gUvenilir lugatlerden Lisanu'l-

Arab'da kelime: " ~I ,)iJ : Sag klZlm topraga gomda." §ek-

linde a~lklamyor. " ..::.J,:i ......;,) J'\, ~. i,)~ j1.11~ "

Topraga gomiUmil§ k,za soruldugu zaman, hangi gunahmdan otaru
oldaruldU, diye!" (Tekvir: 8-9). . I.

Turan'a gOre:
"Araplarda, hem. de "yaygm bi~imde" yB§"lin<bglileri sUrUlen bu

olaylann oldugu apa~lk yalao. Ne bir baba, ne de bir anne burada ileri
sUrUleniyapar. Bu tUr §eyin olmasl, lnsan dogasma ayktn oldqgu gibi,
hayvanlarda bile gOrUlmez; llkellerde, "~ocuklann Tannlara kurban
edildikleri"ni biliyoruz. Ama, Araplar, 0 sn'alarda, "iUCellik"dOnemini
~ktan gerilerde brrakml§lardl. Islam dOneminden daha ileri bir uygar-
bga sahiptiler. Bunun te'rsine, yalanlar uydurulmu§ olsa da ... Kaldlki
burada sOzkonusu olan"Tann'ya kurban" da'degil. Aktannalarda da
bu ileri sUrUlmUyor. Yani "klZ ~ocukl~nnlO, Tannlara kurban etmek
i~indiri diri gOmUldiikleri"nden wz edilmiyor. BOylebir §CY,yani
"~ugu Tann'ya kurban etme~' de hangi dOnemdeve nerede y~nml§
olursa olsun; "lrok yaygm" degil, tek tUk olurdu. "Tann'ya kurban et-
me" durumu da wzkonusu olmaylOca, i§in manugl biisbUtUn ortadan
kalklyor •."KIZ Irocuklanmn yoksulluk i~in, ya da leke saytldlgl i~in...

.diri diri gOmUldUklerini" ileri sUrmek ve bunu kabul etmek, "annelik,
babahk" ne demek; bilmemektir. Aynca "insan"l, insamn dogaslmta-
mmamakttr. lnsanlar, ileri sUrUlen tUrden §eyi yapml§olsalardl, tUrle-
rini sUrdUremezlerdi. If

Turan'a gOrehi~bir anne babayUregi bunu yapamaz. Dagru, nor-
mal anne baba buou yapamaz. Ama toplum, bunu yapmaYI aile §erefi-

. ninkorunmasl i~in gerekli gOrUrse yapar. Merhamet duygusu fazla ge-
li§memi~ ilkel insanlarda bunun yaptlmasl olagandtr.

Bu uygulamanm, bUilln Araplar arasmda, yayglO bilrimde yapddl-
!tIm, halkm tUrnUnUnbunu ho§ gOrdUgUnUkimse iddia .edemez elbette.



Bu uygulamanın, uygarlık düzeyi ileri aşamalara vannış kabilelerde
delil, daha ilkel bedevi kabileler arasında görIlldl1ll1muhakkak. El-
bette kabilede her Aileböyle yapmıyordu. Ama tek tük.de olsa bazı taş
yürekliler bunu yapıyorlardı. Abdulaziz Çaviş'in ifadesine göre Ku-
reyş ve Kinde gibi bazı Arap kabilelerinde, kızları diri diri gömmeyi
gl1zel işlerden sayanlar vardı. Nitekim "Defnu'l-bendt mine'l-
melcrumôt: Kızları gömmek, gÜZel işlerdendir." gibi mesel haline
gelmiş sözler de bunu kanıtlam8ktadır (Anglikan Kilisesine· Cevap,
169).

Ancak dedi#imiz gibi bunun yaygın bir uygulama .oldulunu söy-
lemek hatidır. Öyle olsa toplumda LaWmkalmaz, topluminkır8z bu-
turdu. Bunu bugl1nuygulanmakta olan kOıtajıa karşllaşbrabiliriz. Çe-
şitli nedenlerle kl1rtaj uygulanmaktadır ama bundan herkesinkürtaj
yapblını sanmak hatAolur. Masum yavrunun diri diri to~a gömül·
mesi veya çeşitli biçimlerde Oldürtilmesi, toplumun çolunluAu tarafın-·
dan hoş karşılanmıyordu. Bundan dolayı, biz, Hz. Omer'in, müsll1man
olmazdan önce kızını toprala gômmUş oldulu yolundaki rivAyetin
di1zmeoldulu kanısındayız.

Ne var ki yaygın olmasa da b~ Adettoplumda vardı ve bunun te-
mel nedeni de Aileşerefini korumak, ya da fakirlik endişesi idi. Onun
için KurAn, fakirlik kotkusuyla bu işi yapanlara: "Fakir:lilekorkusuyla
çocuklarınızı öldürmeyin. Onlarıda sizi de biz besliyoruz. Onları öl-
dürmek büyük güMhtır." .(1sra: 31)buyurmaktadır. Demek ki bu uy-
gulama toplumda vardı ki Kur'Anböyle söylüyor. ,

Turan Dursun, hiçbir anne babanın böyle bir şey yapamayacagını,
,bunun dolaya aykın oldulunu söylüyor. Söylüyor da gl1nllmüzdehe-
nüz dünyAyagelmemiş de olsa anne karnında gelişimini tamamlamış,
dünyaya gelmek için hazırlanmış binlerce-çoculun, kOıtajyoluyla kat-
ledilmekte oldulun .yine dolurdulu çocuıu öldürüp çOpbidonlanna
atan, yAhutsalolarak cAmiduvanna bırakanlar bulundulımu hiç.dü-
şUnmüyor. Bunları yapanlar, yapuranlar anne baba delil mi? BunIan
yapan kürtajcılar insan deıil mi?

Turan Dursun, 244 ncü sayfamı kız çocugunu diri diri gömme ile
ilgili olarak Ebii Davud'dan bir hadis meaıi aktanyor: "Vaide de,
miıı'ade de ateşıedir." (Kitabu's-Sunneh, bab iiZedrlyyi'l-muşrilCın,
c. 2, s. 532). Ve şu yargıya vanyor:

"Kız çocugunu diri diri gömen kimsenin cehenneme gil1Desinian-
ladıkama o zavallı kız çocugunun cehennemde işi ne? O niye
cezalandınlıyor?" diye sorabilirsiniı." diyor. .

Dursun, işine yarar buldugu her· rivayeti toplamış. ve bile bile
bunları katıksız dogru saymıştır~ Bir kitapta·Hı. Muhammed'e nisbet
edilen bir rivayet olsun da, saglam olsun, çücük olsun ona göre fark et-
mez. Nasıl olsa okuyanlar hadis uzmanı degillerdir. Kimse bunun çü-
rüklügünü fark etmeyecektir. Böyle düşünmüş ve amacına da ulaşmış-
Ur.

Şunu vurgulayalımki hadisçiler, hadis derlernek için gezmiş, do-
laşmışlar bir senede baglayabildikleri her hadisi, hana zinciri kopuk da
olsa (mürsel) kesik de olsa (münktal') derleyip kitaplanna yazmışlar.
Bunlar.ıniçindepek çok zay~f,agııdan agıza dolaşırken anlamı degiş-
miş söz, Peygamber'e baglanmışur. Bu rivayetlerin içerigi, Kur'Anile,
Hz. Muhammed'in temel düşünce yapısıyla karşılaştınlmadan, sadece
rivayet zinciri yönünden kritik edilip alınmıştır.

Şimdi Kur'an-ı Kerim'de kız çocuklarına yapılan bu zulüm, şid-
detle kınanırken: :''{oprağa gömülmüş kıza sorulduğu zaman, hangi
günahından ötürü öldürüldü, diye?" ifadesiyle yavrunun masumlugu
vurgulanırken; Kur'An'm tebligcisi, Kur'an'm, masumlugunu vurgula-
dıgı yavrunun cehenneme gidecegini söyler mi? Bunu sagduyu kabul
eder mi? Bu Kur'an'a ve Peygamber'in düşünceyapısına aykırı uydur-
ma rivayetler, nasıl Peygamber sözü olarak degerlendirilir? Hele bu-
nun tam tersini söyleyen rivayetler de varsa? 1şte tbn HanbeI'in Müs-
ned'inde, bu rivayetin tam ,tersini söyleyen bir hadis: ~1J,-:ct:..•
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"Dedim: -Ey Allah'ın Elçisi, kim cennettedir? Peygamber
(s.a.v.), peygamber cennetledir, şehidcennettedir, yeni dogmuş çocuk
cennettedir, ve mev'Ude (canlı olarak topraga gömülmüş kız) cennet-
tedir. " (Müsned: 5/58)

Hangi kitapta olursa olsun, bir hadis rivayeti, ancak mütevatir ol-
dugu takdirde inanmayı gerektiren kesinlik ifade eder. Buhari ve Müs-
lim'de bulunan hadislerin saglamlık bakımından dereceleri farklıdır.
Fakat bunların çogu, pek çogu vahid (tek veya bir iki kişi) haberidir.
Buhari ve Müslim'de yer almış olsa da tevatür derecesine erişmemiş' .
kişi haberleri, yakin (yani kesinlik) degil,zan (sanı) ifade eder. Içinde
kuşku bulundugu için kesin hüküm bildiremez. Bu tür rivayetler, an-
cak Kur'an'ın vePeygamber'in dünya görüşüyle ölçülerek degerlendi-
ri lmelidir.

Turan Dursun, kitabının II0- 112 nci sayfalarında, Peygamber'e
nisbet edilen "Atla, evde, birde kadında ugursuzluk" oldugu yolun-
daki bir rivayeti ele almakta ve Buhari'de yer almış bulunan bu hadisin ,....
saglamlıgında hiç kuşku bulunmadıgını ileri sürmektedir.

Bu hadis de EbU HUreyre'den gelmektedir. Fakat tam bunun tersi
bir hadis vardır: "Hastalıgın sirayeti ve şum yoktur." (Buhari, Tıb: 19,
43,44, ...)

Buharl'nin EbUhü~eyre'den rivayet ettigi bu hadisi duyan Hz. Aişe
son derece kİzmıştır: "Katade'nin rivayetine göre: Amir ogullarından

iki kişi Hz. Aişe'nin yanına geldiler, dediler ki: EbUhüreyre, Allah'ın
Elçisi (s.a.v.)in, (atta, kadında ve evde' ugursuzluk vardır) dedigini
söylüyor. Aişe çok kızdı ve dedi ki: Peygamber öyle söylemedi. Ancak
(Cahiliyyet halkı, bu şeyle.rde (yani atta, kadında ve evde) ugursuzl""
sayar/ardı) dedi." (qhad: 47, Nikah: 17, Tıb: 43, 54; Müslim: Selam:
U5-120; Fethu'l-Bari: 3/61)

Düşünün bir kerre,kadını insanın mutluluk kaynagı sayan pey-
gamber, onu ugursuz sayar mı? Kendisi: "Kişi üç şeyden mutluolur
ve üç şeyden bahtsız olur. Adem oglu sôliha (iyi huylu) kadınla, iJi
ev ile ve iyi binek ile mutlu olur. Keza Adem oglu kötü (hUylu) kadın-
la, kötü (dar) evle ve kötü binek ile mutsuz olur." (ıbn Hanbel, Müs-
ned: 1/168) .'

Işte Peygamberin söyledigi söz budur. Ötekiler, ona yamanmıştır.
Haşa oi.çelişkili sözler söylemez. Insanın mutluluk kaynagı saydıgı,
cenneti· ayaklarının altına serdigi kadını ugursuz saymaz. Zaten o,
ugursuzluk inancİnı reddetmiştir. Allah'ın kaderindenbaşka bir şeyol. ı

maz.
i

Hz. Muhammed, Allah'ın, erkege bir emaneti saydıgı kadına iyi
bakılmasını, şefkatli, yumuşak davranılmasını emretmiş, kendisi hiç-
bir hanımına bir fiske dahi vurmamıştır.

Bir de Kur'ao'a bakınız: Yüce Allah: "Diledigine kızlar, diledigi-
ne erkekler hibe edecegini" bildiriyor (Şura: 50) Ayeue, gerekkızın,
gerek öglanın, Allah'ın bir bagışı, lutfu oldugunu belirtirken ~nce kı-
zın zikredilmesi düşündürüc~ür. Kur'an'da asla kadınla erkek arasın-
da bir ayırım yapılmamıştır. Yüce Allah buyurur:,

"Ben sizden erkek ve kadın, hiçbir çalışanın işini zayi etmeyece-
gim.llep birbirinizdensiniz ... "(Ali Imran: 194) ,

"Inanan erkekler ve inanan kadınlar birbirlerinin velfsi(koruyu- '
cusu)dirler. Iyiligi emreder, kötülükten menederler; namazı kılarlar, .
zekatı verirler, Allah'a ve Elçisine itaqtederler. Işte AUah onlara
rahmet edecektir." (Tevbe: 71) .



"Erkek veya kadınt/4her /dm ifUJllllTaIcgilzel işler yaparsa, işte
onlar cennete girerler vd'zerre kadar ha/csızlıga ugratılmazlar. if

(Nisl': 124)

• "Masıaman erkekler ve müslüman kadınlar, mü'min erkekler ve
mü'min kadınlar, t&ıte devam eden erkekler ve ıdate devam eden /ca-:
,dınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, saygılı erkekler ve
saygılı kadınlar, sadaka Veren erkekler ve sadaka veren kadınlar,
,oruç tutan erkekler ve O11lÇ tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler
ve ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkekler ve zikre-
den kadınlar; işte Allah, bunlar içilJ bagış ve büyük bir mükafdt ha-
zırlamıştır." (Ahz8b: 35)

Kur'an, erkegin yanında kadına da oy hakkı tanımaktadır: "Ey,
peygamber, inanankadınlar, bey'at etmek için sana geldiklerinde, '
ofUarın bey'atini, aşagıda/ci biçimde al ... " (Mümtehine: 12)

Abdullah ibn Mes'ud, Hz. Muhainmed'e, kiminle beraber bulun-
ması, kime hizmet etmesi gerektigini sorunca Hz. Muhammed, üç 'kez
"annenle" dedikten sonra, "sonra babanla", demiştir. (Buhari,
Edeb: 2; MUslim, Birr: 1)

Hz. Muhammed, o zamana dek hemen hiçbir insanın deger ver-
medigi ölçüde kadına deger veriniş, o kadar ki onları naziklikte ve
zerafeue camlara benzetmiştir. Bir gün yolculuk esnasında develeri
hızlandırmak için hida yapan" yani türkü söyleyen sahabisine, biraz
yavaş olmasını, şişeleri (yani hanımlan) incitmemesini emretmiştir.

Şayet Peygamber, kötü huylu veya kınlkan bir kadın hakkında:
"ŞeytAn, kadın şeklinde görünür" demişse, bunu genelleştirmenin an-
lamı var mı? Pekala o, şeytanın erkek şeklinde göründügünü de söyle-
miştir. Bedir Savaşı sırasında Bekr oguUanndan Süraka ibn Maıik ibn
Cu'şum adında bir kişi Kureyşlilere kaulmış, onları savaşa teşvik et-
miş, sonra iki ordu karşılaşugında işin ciddiyetini anlayan Süraka, kış,.
kırttıgı adamları bırakıp gitmişti. ışte bu adam, Kur'an'da şeytan olarak
takdim edilmektedir:

"0 zaman şeytlin, onlara, yaptıkları işisaslemiş: 'Bugün insan-
lardan" sizi yenecele kimse yoktur. Korkmayın, ben de sizin yanınızda-
yım!' demişti. Fakat iki topluluk birbirini giJrünce ardına dönüp: 'Ben
sizden uzagım, ben sizin giJrmediginizi giJrüyorum, ben Allah'tan kor-
karım, zira Allah'ın cezası çetindir!' dedi." (Ental: 48)

Nas ve En'lm sUrelerinde hem cinlerden, hem de insanlardan şey-
tanlar bulundugu belirtilmektedir (Nas: 4-6; En'arn: 112) Bu ayetler
de, kötü huylu, bozguncu insanların şeytan tabiatli oldukhtnıiı söylü"
yor. Şimdi bu ayetlerden, bütün erkeklerin şeytan oldugu anlamı çıka-
olabilir mi? tnsan, önyargılı olunca htsşeyi kmdi dUşUndügü gibi anlı-
yor.

ıx- HADtS RtV AYETLERİNDE OLMAYAN
ŞEYLERt ARAYA SOKMASı:

"Peygamberin döneminde "gece baskınları" düzenlenirdi. Pey-
gamberin emriyle "Öldür, öİdür!" şiarları haykınlırdı. Sonra da yag-
maya girişilirdi. (Ebu DavUd, Cihad/I02, hadis' 2638; tbn Mace,
Cihad/30, hadis 2840): .

Filistin'de "Ohna (sonraları 'Yübni')" denen bir yere Peygamber
bir baskın düzenlemişti. Baskını yapacalllıia da şu buyrugu vedyordu:

- Sabahleyin Obna'ya (ansızın) baskın yap ve Qrayı yak! Ne
"Obua" köyü yakılıyordu. tçindekilerle birrıkte. (Ebu Davrıd, Ci-
hadl9I, hadis 2616, c. 3, s. 88, aynca s. 124'teki 2'nolu not: tbn Mace,
Cihad/3I, hadis No: 2843, c. 2, s. 948). ,

Dilşmanın bulundugu yerdeki agaçlar, liiifuler de yakılır, ya da
kesilirdi.



Peygamber Benu Nadir kabilesinin hunnalıklarım yakbrmıştı, ay·
nca kestirmişti. Haşr Suresinin 5. ayetinde bu olaya kısaca deıinili. ,.
yordu: ıılnkQl'cl Kitap Ehlinin yurtlarındahurma agaçlarını kesmeniz /
veya onları kesmeyip gövdeleri üzerinde ayakıa bırakmanız, Allah'ın
izniyle ve (O'nun), yoldan çıkanları cezalandirması içindir."

Bu ayette geçmeyen "yakma olayı", hadislerde yer, alıyordu.
(Butıaıi,Cihadll54, HarsI6, Me~14, Tesir/59tı, Tecrit, hadis 1576;
Müslim, Cihadl29-31, hadi~ 1746; Ebu Daviid Cihad/91, hadis 2615;
Tirmizi, Siyer/4, hadis 1552; İbn Mace, Cihad/31, hadis 2845; Darimi,
Siyer/22; Ahmed ıbn Hanbel, 2/8, 52, 80)."

ÜbnA baskını, durup dururken yapılmış bir ş~y degildir. O bölge
halkı müslümanlan sürekli rahatsız ediyordu. Peygamberin elçilerini
öldürmüşlerdi. onlara bir ders vermek gerekince Peygamber,ÜsAme
kumandasında bir ordu göndermek istedi. ÜsAme Peygamber'in, ken-
disine şöyle emrettigini söylemiştir:

"- Sabahleyin Obna'ya baskın yap, sonra yak!" (EbU Dlviid,
CihM: 91; ıbn MAce, CihM: 31). Hadisinmetninde olan sadece budur.
Hadiste kasdcdilen, köylülerin ey lerini ve ekinlerini yakmaktır. ıbn
MAce'nin yaptıgı açıklama böyledir (2/948, nol: 2843). Turan Dursun,
hadis metninde olmayan şu imveyi yapıyor: "ObnA köyü yakılıyordu,
köy halkıyla birlikte." Halbuki hadiste köy halkının yakıldıgından söz
edilmez ve Üsame'nin gidip köyün ekinlerini yaktıgı da anlatılmaz.
,Sadece Peygamber'in, kendisine böyle emir verdigi anıablıc. Düşma-
nın evlerini ve ekinlerini ateşe vermekten maksat da k?rkutarak halkı
teslim olmaya zorlamaktır. MaamAfih bu,sadec,e bir kişi haberidir.
Dogrulugu kuşkuludur. Peygamber asm köy halkım yakurmamışbr.

Nadir ogullannın birkaç hurma agacını kestirmesi onlan korkutup
kan dökülmeden teslim olmaga zorlamalc idi. Gerçekten adamlar sa-

vaşsız olarak Peygamber'in şartlannı kabul edip, taşımr mallanm de·
velere yükleyipgitmege razı olmuşlar ve bu toprak müslümanların eli-
ne geçmiştir. Fakat Peygamber bütün hurmalan kestirmiş degildi. S~·
dece birkaç agaç kestirdLBunu görenler, şartlan kabul 'ettiler.

KuşaUlan ülkenin evlerini veya agaçlannı yakurma, sadece çok
zorunlu hallerde uygulanır. Bu mes~elenin uygulanıp uygulanmayacagı
da ihtilM konusudur. Bilginlerin kimine göre düşmanı teslim olmaya
zorlamak için bu yola başvurulabilir. Kiıiıi c:ie bunu caiz görmez. Za~
ten savaşın sonucuna katkısı yoksa agaçlara, ekinlere dokunulmaz, .
agaç1ara, hayvanlara dokunmama hususunda Hz. EbUbekir'in emri de
vardır.

Turan Dursun, 57 nci ~Yfada şunları söylüyor: ,

"ıslAm, yeni bir dünya nizArnı getiriyordu. Bu nizAm, kuşkusuz
CAhiliye çagının anarşi ve zol'balıgından daha ileriydi, belli bir uygar-
laşmanin hukuki çerçevesi getirilmişti. ınsanlar yeni nizama uyacak-
lardı. Bunun yapunmı, hem bu dünyada bem de öteki dünyada en agır
cezalardı.

Bu dünyadaki cezalar, özet olarak kısasa kısasu.

Bakara sliresişöyle diyordu: "Ey inananlar, öldürmede kısas siz~
farzkılındı. Hüce hür, köleye köle, kadına kadın." (178. ayet)

Bu şekilde kısas isterhek ölenin velisinin hakkıydı. ~ger bir müS-
lüman erkek, ~fır erlcegi öldürürse, kısas uygulanmazdı. Bakara sure~
si, cezayı bireye degiı, eski kabile hayabmn bir kalınusı olarak toplu-
luga vermiş oluyordu. Ölenin karşıhgında kan bedelini, öldürenin top-
1u1ugundan bir eşidi oluşturabiliyordu. Kısas yerinebedel de ödenebi-
Hrdi.Kadın Müslümanın degeri, erkegin yansı kadardı. "



Bu sözlerinden, sanki kısas gibi alır bir cezanm, daha önce hiç
olmadılı, bu cezlyı lslimın getirdili anlamı çıkmaktadır. Oysa haksız
yere adam öldüreni öldünnek, bir başkasının vücudunu yaralayanı ay-
nı şekilde cezalandırmak hem Arap kabileleri arasında uygulanagelen
bir hükUm, hem de yahôdiler arasında uygulanan bir cezA idi. MAide
Sôresinin 45 nci iyetinde, Tevrit'ta yahôdilere: ~a can, göze göz,
buruna burun, kulala kulak, dişe diş ve yaralamalara karşılıklı kısasın
farz edildili belirtilmektedir. Tevıit'ın, çıkış: 24/12-25 nci iyetlerinde
bu kısas hükümleri1Uılatılmaktadır.

Kur'in gelince toplumun yararına olan hükümleri bırakmış, zara-
nna olan hükümleri kaldınnıştır. Kısas, toplumun huzur ve güvenini
sallayan bir yasa idi. Önceki ııihi Kitapta da vardı. Kur'in da, kendin-
den önceki llihi Ktapta var olan bu yasayı kabul etmiş, "Ey sagduyu
sahipleri, kısasta sizin için hayat vardır!" (Bakara: 178) demiştir. '

Turan Dursun'un iddiuma göre eger bir müslüman erkek, illır
"erkegi öldürürse kısas uygulanmazdı. Bakara Smesi, cezAyı bireye de- .

gil, eski kabile hayabnm bir kalııitısı olarak topluluga vermiş oluyor-
du. Ölenin karşılıgında, kan bedelini, öldUrenin bir eşiti oluşturabili-
yordu. Kısas yerine ~el ödenebilirdi. Kadın müslümanın degeri, er-
kegin yarısı kadardı.

Aslında yazar, fıkıh ihtiliflannı, ictihM görüşlerini Kor'io'ın açık
hükmü gibi göstererek kamuyu y~ı1tmak çabası içindedir. Gerçekte
"Kur'io cezAyı bireye delil, gelenek uyarınca topluluga vermiş olu-
yordu" sözü, Kur'io'ın: "Hür karşıııgında hür, ~le karşıııgında köle,
kadın karşıııgında kadın" ifadesine uyar mı? Bir kere birinin yapblı
suçu başkalanna yüklemek, Kur'io'ın genel ve en temel prensibine ay-
kındır. Kur'ao'a göre "Hiç kimse, başkasının güntih yü/aüıa taşımaz:'
(iri: 15) Kimse, işlemedili suçtan sorumlu olmaz. Kısasta sadece su-
çu işleyen ceialandınlır.

Ancak öldUrenin veülerine, yani en' yakın akrabasına kısastan
vazgeçme hakkı tanınmıştır ki Tevıit'ta da böyledir. Kısasm asıl ama-

cı, toplum düzenini saglamakbr. Eler öldürülenin yakınlan, katili ba-
gışlar da diyete (kan bedeline) razıolurlarsa o zaman kabile dayanış-
masının bir gereli olarak diyeti, katilin alcrabisı öder, Bunda yardım-
laşma yanında, iile içinde yetişmiş bireyin davranışlarının, familya ta-
rafından kontrol edilme amacı da güdülmüştür. Zira ferdin suçunun,
kendisine de zarar verecegini dUşünen Aile, fertlerinin davranışlarını
kontrol eder, onlann yanlış bir şey yapmalarına engel olmaga çalışır.
Maamifih ikde denilen bu uygulama, Kur'in'm emri degildir.
Kur'io'da böyle bir hüküm yoktur. Ama Tevrit'ta vardır. Kur'in'ın
açıkça belirledigi kısas hükmüne göre suçu işleyen cezalandınlır.

Turan Dursun'a göre: "Bir müslüman erkek, kifir erkeli öldürür-
se kısas uygulanmaz." Kor'io'm açık anlabmında müslüman kifir kay-\
dı yoktur. HUr deyimi içine, müslim, gayri müslim bütün hürler girer.
Köle deyimi içine de dini ne olursa olsun bütün köleler girer. Bu müs-
lüman kirır ayınmı, Kur'io'a iit degildir, fıkıhçıların görüşleridir. Bu
konuyu daha iyi kavrayabilmek için Bakara Smesinin, kısasla ilgili
178- 179 neu iyetlerinin tefsirini verelim:

"Ey inananlar, öldürmede klSas size farz kılındı. (Binaenalayh,
kaatilin de öldürülmesi gerekir). Hüre hür, köleye köle, kadına kadın.
Ama kim (yani kaatil, müslüman) kardeşi tarafindan affedilirse, o za-
man (affedenin, örfe göre) uygun olanı yapması, (uygun diyet iste-
mesi, affedilenin de) gazelce onu ödeme (si) gerekir. Bu, Rabbiniz
tarafindan bir hafıfletme ve acımadır. Kim bundan sonra da saldırıya
kalkarsa.artıkonun içinacı bir azap vardır. Ey akıl sahipleri, kısasta
sizin için hayal vardır, böylece korunutsunuz."

Bu iki lyetin iniş sebebi hakkırıda birkaç riviyet vardır.
Katide'den .anlatıldıgıı;Jagöre: Cahlliyye çalında kabileler, kendilerini
birbirlerinden üstün görürlerdi. Şayet kuvvetli olan kabilenin kölesi
öldürülse, onun yerine bir hUr; kadın ö1dUrölse, yerine bir erkek; hUr
bir erkek öldürülse yerineiki hUr erkek öldOrmek isterlerdi. Böylece o
kablle; kölelerinin, başkalarının hürlerine; kadınlannın,başkalarının
erkeklerine; bir hürlerinin, başkalarının iki hOrrüne denk oldugunu ile-



ri sürerek övünmUş olurdu. lşte.Yücc Allah, bu Ayeti indirerekancak
köle karşılı~ında kölenin, kadın karşılı~nda kadının kısas edilebilece-
~ini bildirdi ve insanlan böyle aşırılıklardan menetti. Daha sonra da
MaideSöresindeki: "Onlara (israil o~ullarına) Tevrat'ta cana canın,
göze gIJzün,buruna burnun, Iculagakulagın ve yaralamaların da bir-
birine k~şı kısas edilecegilii yazdık." mealinde b,!lunan 45 nd
ayetini indirdi. Buna benzer birrivayeti de tabiôndan bir topluluk,
Şa'bi'den nakletmiştir.

Ayetin manası:Eyinananlar öldürülenin katiline mas yapmanız,
size farz kılındı. Kimse kimseye karşı haksızlık yapmasın; aşın· gitme-
sin. Hüt bir insan, hür bir insani öldürdü~ü ıaman yalnız ohürrO öldü-
rün; köle, köleyi öldurdUgüıaman da yalnızonu öldürün. Kadııla kar-
şılık da sadece katil kadımöldürün. Hur yerine birçok hür, köleyerine
hür; kadın yerine erkek öidütmeyin. Her ldm içinkardeşi tarafından
(yani maktulUn verisi tarafınd3n)kısasian birşey, diyete bırakılmış
olursa artık diyeti isteyen kışi, işi yokuşa sürmeden güzelce hakkım
alsın, diyeti veren de işi sürüncemede bırakmadan borcunu ödesin. Kı-
sas.tan vazgeçip, cezanın· diyete indirilmesi, Rabbmizdensize bir rab-
mettir •. Halbuki sizdenönce yahudilerde diyet ahriak yasaku.
Makıulün velileri yalnız kısas yapmak zorundabır~ılmışlardı. Size
ise kısası diyete indirme kolaylıgısa~landı. bndi kim diyeti aldıktan
sonrakatilide öldürmege kalkarsa onun içinacı bir azap vardır. Kim .
kendisineçizdi~im yolun dışına çıkar da cahiliyye Metine dönerse
onun için ~ı bir azapvardır.

Ayetin baş tarafı, kısasıgenelpı:ensip olarak farz kılmakta, fwı
malçtulnn velisıne batiU affetme yetkisini de vermektedir. Bu husus,
ümmet içinbiirahı.nettir. Kısastan maksat, tophımunhuzu~n temi-
nidir. Çünkü.haksız yere öldürülenin kaatilide hayattan mahrum edil-
rnezse bu durum, maktulün yakınları arasında bir infIile, kan davası-

. mnsürüp gitmesine ve iki taraf arasında ardıarası kC$İlmez öldürme-··
lerin cereyanına sebeb olUr; Ama kaatil, şeriatin bir emri olarak öldü-
rülünce iki taraf da yatışır, kardeş olarak yaşamalannı sürdürür. Kısa-

~

. ,I

i ·
sm anında at yetkisiıUn de •••••••••••. Kıır'in h_One her zam.., ur"
gulanabilecek bir eIastikiyyet vermiştir. . \ \

. Allah, ayetin başiyle kaatilin öldürülmesini farz kılmıştır. B~ h~-
küm, bütün katillere şamildir. Kaatil, ister hür olsun, ister köle ots1n;
ister kadın olsun, ister erke1colsun; ister müslüman, ister zimmi olsun
de~işmez ..Her kaatil öldürülür: "Hurre karşılık hilr ... "cümlesi ıse,
geçen bükm.ü, teyid şeklinde açıklamakta ve bazıkabilelerin tatbiWJ,-
m yasaklamaktadır. Onlar kölelerine karşılık hor öldürmek istiyoHfır-
dı. Ayet o~1arın bu zulı'nünüönlemekte ve ancak kaatilin öldürülece~i~
ni emretmekledir., ',. . \

Buna göre ayetle öldürülmüşolan bir hUniln, öldürülmeyeceAine
dair bir delil olmadıAı gibi kadın öldüren erkeAin öldürülmeyecegine
dair bir delil de yoktur. Ayetin başı, genel bir büküm ifade eder. Hür .
yerine,bUrrünöldUrülmesininzikredilmesi, öteden beri uygulanan bir
zulmü iplaı etmektedir. Zulmen öldürülen tierkes: '~Kimzulmen öldü-
rüıarseı onun velisim~yetki yeriritama o da öldürmedeaşırı gitme·
sin." (1) .yetinin ıcapsamına girer. MaktUı'müslüman olsun, zimroiol-
sun, bür olsun, köle olsun, kadın olsun, erkek olsun velisine kısas talc-
betme yetkisi verilmiştir. Maide Süresinin 45 nci iyetinde de "cana

, can, göze.. göz"ün kısas edilecegi beyan edilmektCdir.Ehli kitap hak-.. ' .. . ,

kındaki bu hükmü nesheden bir ayetinmemiştir."Kim size tecavilz
ederse, onun·size tecavüz ettiti kadar sizdeona tecavazediniz!", (2)

, ,

"Ceza verirseniz, sizeedilen azap kadar ceza veriliiz.~'(3)ayetleri de
kısası emretmekledir. Sünnet de kıSastaki bu genel ~ükmün,kölelere
de şamil oldu~uı'lu gö~terir. Reygamber (s.a.v.), müslümanların kanla-
rının birbirine denk oldugunusöylemiş, köle ile hür arasında ayının

_yapmamıştır.Peygatnber (s.a.v.); "Kdlesini,öldüreni öldilrilruz, onun

(1) ısd Sı1resi: 33.
(2) Bakara SUresi: 194.
(3) Nahl Sı1resi: 126.



blUlUUIU,kulagını kesenin bıulUUlU,Iculagw keseriı ve OfUl igdq etk-
ni igdq ederiz" (4) buyunnUŞlur.

KitAbı Mukaddes'te Kısas hükümleri şöyledir: "Bir adamı vuran.
vurdu~u ölürse mutlaka öldürülecektir ... Ve babasına, yahut anasına
vuran mutlaka öldürülecektir. Ve adam çalan. onu satnuş olsun. yAhut
kendi elinde bulunsun mutlaka öldürülecektir. Ve babasına. yahut ana-
sına lanet eden mutlaka öldürülecektir.

E~er bir adamkölesine. yahut canyesine degnekle vurur ve onun
eli albnda ölürse mutlaka cezalandınlacaktır. Ancak biryahut iki gün
yaşarsa cezalandınlmayacaktır;çünkü o kendi malıdır. Ve egeı: adam-
larkavga edip bir gebe kadına çarparlar ve onun çocugu düşerse ~ bir
zarar olmazsa. kocasının kendi üzeriile tayin edecegi gibi tazminede-
cek ve hakimler vasıtası ile verecektir. Fakat zarar olursa o zaman can
yerine can, göz yerine göz. diş yerine diş. el yerine el. ayak yerine
ayak, yanık yerine yanık. yara yerine yara. bere yerine· bere verecek-
sin." (Çıkış, 2(1.-25) ,

Kurfin'mifadesinde köleye karşılık hürrün öldürülmeYeceli 1Ck~
linde bir beyan yoktur. Ancak Mililcive ŞAfii ftkılıçılara göre köle
karşılıgında hür. zimmi (gayri mUslim) karşılıgında müslüman öldü-
rülmez. Ancak kadın öldürmüş olan erkeAin öldüıi1leceginde ian!' (oy
birHAi)vardır.

Herhalde Maliki ve Şafiilerin. bir köle öldüren hürrün! öldürdü~ü
köıeye karşılık kısas edilmeyeceAi hükmü, biraz önce kaydeUigimiz
KitAbı Mukaddes'in hükmünden esinlenmiştir. HattA sanıyoruz ki
KitAbı Mukaddesin bu 'hükmü. Araplar arasında da uygulanıyor ve on-
lar köle katleden hünil öldıırmüyorlardı. Işte onların bu öıfi1,.Lmim
MAlik'in ve onun talebe'si ŞMii'nin icti~iıa kaynak olmuştur. Faka~
bu görüş. ayetlerin ruhuna ve Isllmın genel eşitlik prensibine aykın-
dır. Bu bakımdan EbU HanIfe'nin ictihadı. Kur'in'ın ruhuna daha uy-

gunduı:. Ayetin zahirinde de insanlar arasında böyle ayırım yapılaca~ı-
nı gösteren bir husus yoktur. Kaatil kim olursa olsun. birisini zulmen
öldürmüşse kendisi de öldürülür. Kanda köle kadın. müslüman ve
zimmi hep birbirine ,eşittir. Müslümanın malı' nasıl haram sa
zimmininki de haramdır. Zimmiıiin malını çalanın da eli kesilir. Hz.
Peygamber (s.a.v.). zimmiye karşılık müslümandan fidye almış ve:
"Ben, zimmetine riayet edeninhakkını korurum" demiştir.

Ayetten anlaşılıyor ki insanların vasıflarındaki farklılık, kısasta
hükmü de~iştirmedi~i gibi sayıdaki farklılık da hükmü degiştirmez.
Yani bir şahsı. birkaç kişi beraberce öldürmüş olsa. Zahiriyye. Hanbeli
mezhebi hariç. bütünmezheplerin ittifakiyle o topluluk öldürülür.

Bu hüküm. ilk bakışta a~ır bir ceza gibi gelirse de a~ır degildir.
Allah'ın adaletine uygundur. Çünkü.kısas. nefsi müdafaa gibi meşru
birsebep olmadan bir adamı zulmen öldürenlere uygulanır. Birisinin
yaşama hakkını yok yere. bba gücüne dayananık elinden alan kimse~
ye. kendisinden daha gUçlünün var oldu~unu biidirmek. onun da elin-
den hayat hakkını almak ~zımdır. Birisini haksız yere öldürdü~ü tak~
dirde kendisinin de öldürülece~ini bilen insan. kimseyiQldürmege ce-
saret edemez. Böylecetoplumda öldürme olaylarıçok azalır. Arada sı-
rada gözü dön~üş kaalilier çıkarsa onlar da Allah'ın kanunuyla orta-
dan kaldırılınca tQPluma tam b~r hiızur havası hakim olur. Sonra
zalimleröldürüıünce. mazlOm olalak öldürülen kimsenin akrabalarının
kalbinde kin ve iritikam hissi kalmaz.- Hak yerini bulur. Devlet cezayı
verdigi için. fertler öldürmek suretiyle ceza verme~e kalkınazlar. Kan
davaları. kavgalar ortadan· kalkar. Belki birçok yılda bir kişi öldürülür
ama toplu~'yaşar. Yüce Allah. 2/179 uncu ayette bu cezanın hikmeti-
ni açıklamış, "Ey akd sahipleri kısasta sizin için hayaı vardır, korun-
mamz için bu hüküm size farz kdındı" buyurmuştur.

Tutan Dursun: Diger cezalar da, yapılanın misliyle ktsasb. "Eger
bir ıopluluta azap etkcekseniz, size yapıları azabın epyle azabedjn. H

Nahl suresinin 126. ayetinde böyle emrediliyordu.



Kısasa kısas uygulanarak organ kesme türllndencezalar yanında,
kubaçlamakgibigene e;ıaya darar,ancezalar da vardı.

ZInanln cezası ise recm idi, yani topraga gömflp taşlamak; (s.
58) diyor. ,

. Nahl Suresinin 126 ncı Ayetlni, yine kasten yarım almış. Aye~n
sonundaki "Sabrederseniz, bu, sizin içindtWJ hayırlıdır!",cnmlesini
almamış. Çünkü püfnoktası burada Ayet, affetmeyi, öc alm~a tercih
etmektedir.' .'. '.

Yapılan kötülü~ü ceZalandırmanın amac~,.intikam al~,kin ve
öfkeyi tltmjn etmek degiı, toplum dUZenüıi.korum~tır. Ayelte. top-
lum düzenine zarar vermeyeceleSesuçu ba#IŞlamakögütlenmektedir.

Ayetin asıl amacı, suçlanı misliyle 'karşllık verip intikam almak
degil, işlenen bir suça,' hakettiginden daha ~gır bit 'cezavermeyiönle~
mektir. Yani iyet, inlikanu degil, adAletttmaynlmamayl emretmekte-
dir."Eger ceza verecekse~iz, size yapılan .köıüliikrkadar, işlenen suç
kadtlr ceza verin; amaaffederseniz,.bu sizin içın 4aha hayırlıdır!"

. Bu ifadenin asıl amacı, işlenen bit hatAyı, ondan daha alırbit
ceza ile cezalandırmayı önlemektir: Çünkübazı kimseler, Ailesi.ıdf~n
veyayaı<ınlarından bitadamöldüreni öldürme.kle kBlmaz, onunçolu-
gunu, çocııgunu, yakınlarını dahiöldürerek inüka~~ırlardı. Kur.·~'
bulüt aşıri davra~uşları yasaklantıştır. Suçun cezası,lançak dengı ıle
olur. Suça daha .agır"ceza vetmek zulümdut,. Bu prensip: "Biri size
saldırıfsd, siz de onun size sçıl4ırdigı kadar ont.ı saldırın, Allah'UlJı
korkıın." (Şakara: .194)AyetindeitMesini bulmuştur.

ZinACezası: ,
Yazar, zinAnın cezAsının recm (taşlayarak.öldürme) olduguDl:l

• söylüyor. Evet bu hüklim, ıslAmhukukuna girmiş ve Çok nadir de olsa
uygulanmiştır. Ama Kur'An'da ·böyıe bir hüküm yoktur. Kur'Ap'da
zinAnıncezAsırecm delil, yüzgopadır. Cinsel ilişki suçunu dörtçeşide
ayıran Kur'an, her birine ayn bir ceza belirlemiştir:

.Nisl Siiresinin 15 nci ayetindekadınlann kendiaralarında sapık
.ilişkilerinden (sevicilikten) söz edilir ve böyle kadınların, ölilnceye, ya
.da Allah kendilerine biryol gÖsterinceye (yani bunlar evlenip gidince-
.ye) dek evde gözbapsinde tutulmaları emredilir.

Erkek-erkek arasındaki cinselilişkinin cez8s.1tl;zirdir, yani bunu
yapanların yüzüne birkaç' tokat vurmak, herkesin içindeyüZlerine tü-
kürüp rezil etmek, bÖylece hem bunların, hem de başkalarının ~irdaha
böylebir şey yapmalarını önlemektir. (Nisi: 16) .

Niit Siitesinin ikinci AyetinegÖreMr kadın ve erkekzinlettikleri
takdirde bunlarınher. biiin~ yüz sopa vurutur. Dernek ki hür kadın ve
erkek arasında serbestirade ~leişlenen zinlsuçu,dörttanl~ saptanır-
sabu suçun cezASıyüz sopadir.

ZinAeden· evli cW-ıyenincezAşl da htir kadının' cezasının .yarıSI,
yani elli sOpadır.. ' . .

ışte KU('An'lrizi~ suçuna belirled,i~i cezA buQur; Amamaalesef
ıslAmfıkıhçıları bununl~ yetinmemişler, birçok konuda oldugugibi bu
konutla<fuTevrat'ln kuralını hukuka geçirmişlerdir. Tevrat, serbes~
iradesiyle zina eden 'evlikadın veerke~e,taşlaöldürme cezAsı getir-
miştir:

i

. ,"E~erbitadam. başka bir adfmıın karısı olan bir kadınla yatmaicta
olarak buıunursa, o zaman kadınla ya~n adam ve kadın. onların ikisi
de ölecckletdir ve kötiilüıü lsdilden kaldıracaksın.~'.

\. .-

"Egerkız olan bir gençkadınbir adaman~h ise ve biradam
onu, şehirdebulup onunla yatarsa; o zaman onların ikisini o şehrin ka-
p-.sın~çıkaracaksınız veooları, şehird~.oldugu halde bagırmadılı için
kadını, ve komşusunun kansını' alçalttıgı içinerke~ taşla taşlayacaksı-
nı~' ve öıeeekler ve köıülügü' aranızdan', kaldıracaksm." (TeSiliye:
22/22-23)

Kur'an-ı Kerim'de'Hz. Muhammed'in, önceki toP1umıa'nnüıerin-
deki agır yültleri kaldırmak üzte görevlendirildili(A'mt': 157) belirtil·



di~ ve yüee Allah'ıan, Onceki milletlerin sırtına yüklenmiş olan alJ.t
yüklerin. bizlere yükletilmemesi niyiz edildi~ (Bakara: 286) halde.
ISLAmfakihleri önceki ümmetiere farz kılmıiliş olan fakat bu ümmet1en
kaldmldıgı için Kur'An'm hiçbir y~rinde söz edilmeyen, bu taşlarna
eezasmılsliın hukukuna dageçinnişler. böylece dini zorlaştırmışlar-
dır. Ama bunu Kur'An'm hükmü gibi göstennek yanlıştır.

Kur'an'da böyle bir şey yoktur.

Turan Dursun'a göre, Kur'an, hep öc almayı, vurmayı, öldürmeyi,
müslüman olmayan insanlara y8şanuı hakkıtanımarnayı ögütlemekte-
dir. Onun için müslüman, hoşgörülü görünse de içinde intileam duygu-
ları taşır, fırsat buiduAnnda vurur, öldürür.

Günümüzdeıslam adına hareket ettiklerini iddia eden, fakat kim-
ler tarafmdan yönetildikleri bilinmeyen bazı terör örgütlerinin yapbk-
ları saldmları ısıama mal etmege çalışan Turan Dursun şöyle diyor.

"Şöyle ya da böyle "hoşgörü" yansıtan ayetlerdenbaşka kesim
iyedere bakddı~ında tam ters bir dogruıtuyla karşılaştıır. Isl8m'm kab
bir "HOŞGÖRMEZLİÖl"görUlür bu ayetlerde. "Yürürlükte sayı-
Ian"lar da -belirtildi~ gibi- bunlardır:

- "Hünnedi aylar çıkınca; potatapanları, buldugunuz yerde öldü- .
rün. Onları yakalayıp hapsedin. Her gözedeme yerinde onları bekle-
yin. Eger tevbe eder, namazkılar ve zekAt verirlerse peşlerini bırakın.
Dolrusu Allah bagışlarve merhamet eder." (revbe:5. çeviri Diya-
net'in.)

- "Onları, nerede bulursanız orada öldürün ..." (Bakara:191; Nisl:
89,91.)

Nisa Suresindeki "öldürün!" "munlftk"1ar içindir.

- "Ey Peygamber! Ka.tirlerle ve münafıklarla savaş. Ve onlara ka-
b-sert davran! Varacakları yer,eehennemdir. Orası ne kötü.bir varış
yeridir." (Bu ayet, iki ayn suredeaynen yer almışbr. Tevbe: 73; Tah-
rim: 9.)

Aynı dogroltuda pek çok ayet var. (Bir kesimi için bkz.· Maide:
35; Tevbe: 41. 79; Hace: 78; Furkan: 52.)

- "Kitap verilenlerden Allah'a,.ahiret gününe inanmayan, Nlah'ın
ve Peygamberinin haram kıldıgmı haram saymayan, HAK DINI din
edinmeyenlerle; boyunlarını buküp kendi elleriyle CtzYE verene ka-
darsavaşın!" (revbe: 29. Çe~iri, Diyanet'in.)· . .

İslam'da geçerli olan birşey var: "Mümaşat". ADlarnı: "Birlikte
yÜrüme". Islam, "güçleninceye dekbarış içinde birlikte yürümelıyi ilke
edinmiştir.Biraz "hoşgörü;' yansıtan ayetıer, "mümaşatdönemleri"nin
ürünüdür. "MUmaşit" ilkesi, Muhammed'in "savaş hiledir" sözünden
kaynagınıalır daha çok. (Bu söz.için bkz. Buhari, e's-Sahih, Kitabu'l-
Cihld/156; MUslim, e's-Sahih, Kitabu'I-Cihld/18, hadis no: 17<40.)"
(Din Bu,s. 188)

ısıdm, tüm insanlat müslaaıan olana dek, yeryüzünü bir SAVAŞ
ALANI sayar. "Darıı" ve "hoşgörü" de,eger gerekiyotsa, "savaş"ın
geregi olan "hile" içindir," (s. 180) .

Daha Sonra da (246-247. sayfalarda) şunları yazıyor.
'. . ., ~

"lnti~", bilindigi gibi, "öç" anlamındadır. Öfke, kin, hınç ürü-
nüdür.

"Öfke (gazap)" dolu, "kin~' dolu 'bit "Tanrı" düşünebilir misiniı? .
Etnoloji bize kesin OLarakbildirir ki, ilkellerde bu vardır. Yine araştır- .
malar gösterir ki, bu tür "Tanrı" anlayışı, ilkellerden Yahudilik kay-
naklarına, baş~ Tevrat'a. yorumlarına, oradan da Kur'an'a ve ıslam'ın

. \bütününe geçmiştir. Kur'an'da tam 4 kez, Tanrı içiQ "zü'ntileam", yani
"intikam sahibi, intikamcı" deniyor. Diyanet'in' resmi çevrisinde de
"öcünü alır," "öcalıcı", "öcalan", "öcalabilen" anlamları verilmiştir.



(Bkz. Ali ımran: 4; Mmde: 95; ıbrahim: 47; ZÜJDer:37.)
Bir ayetin Diyanet'in resmi çevirisindeki anlamı şöyledir:

. _ Saleın, Allah'ın peygamberlerine verdi~i sözden cayaca~ını san-
ma! Do~su Allah, Giiçlü'dUr,ÖC alan'dır." (1brahim, ayet 47.)

Bu ayet. "peygamber"lerin de "intikam" istediklerini, "Tanrı "nın,
buyruklarına karşı gelenlerden "intikam" alaca~ına "söz verdi~ini~ ve
bu "sözündende caymayaca~ı"nı,Tann'nın hem "Güçlü", hem de

. "öcalıcı" oldu~uiıu açık seçik anlauyor, ' ,

.Secde suresinin 22. Ayetinde ae şöyle denir:
_ "Rabbinin ayetleri kendisine. haurlaulıp da onlardan yüz çeviren

kimseden daha zalim var mıdır? Şüphesiz, suçlulardan öc alaca~ız."

"Rabb"in, yani "Efendi Tanrı"nın, "suçlu"lardan, "günahlı"lardan .
öcalaca~ımbildirdi~ anlauhrken,. "Biz kesinlikle, onlardan öc alaca-
~ız yada öcahcılarız" dedi~i, iki ayette a'aha anlaulmaIcta: Zuhruf,
lyet:41; Duban, ayet: 16. '

"Tann"sınan "öcabcı", "peygambet'"inin "öcaIıcı" diye sunuldu~u-
nu görüyoruz. "Tanrı"sı,"peygambe~i öyle olur da, "mü'riıin"leri,ya-
ni "inanır"ları öyle olmaz mı?

tsıamcı, bunun için "intikamcı"dır işte •
. "Tann için sevmek, Tanrı için kin beslemek", ıslim'ın temel ilke-

'lerinden biri4ir. Muhammed'in, bunu dile getiren sözlerine dayanır bu.

Muhammed şöyle der:
, -"Işlerin en üstünü, Tann için sevmek ve Tanrı için öfkelenip

kenlenmektir." (Bkz. Ebu Davud, Sünen, Kitabu's-Sünne/3, hadis no:
4599)

Bir başka kez de Muhammed'in şöyle dedi~i görülür:

~ "ıçinizden kim bir MONKER görürse, eliyle onu de~ştirsin;
gücü yetmiyorsa diliyle onu deliştirsin ..Buna da gücü yetmiyorsa kal-

biyle kinlensin .•." (Bkz. MUslim, e's-Sahih, Kitabu'l-ımıW78, hadis
no: 4~; Ebu Davud, Sünen Kiıabu's,,:SIı1at/248, hadis no: 1140;
Tirmizi, Sünen,'Kitabu'l-Piten/ll, hadis no: 2172.)

Buradalei "münker"in anlamı "tanınmayan, benimsenmeyen
şey"dir. Demek ki Muhammed, her mUsllimana şu görevi veriyor:

Müslüman kişi, tslam Şeriau'nca "tanınmayan, benimsenmeyen·
bir şey"migördü; hemen "elini", yani "yumru~unu" kullanacak. Diye-
lim ki yumnı~u yeterli olamadı, bununla karşı çıkamadı; "diliyle". kar-
şısına çıkacak. Kötüleyecek, kınayacale, aleyhte propaganda yapacaIc .
Diyelim ki ortam buna da elverişli delil. O zaman da "Jcalbiyle" yöne-
lip "kin besleyecek." ,

lsllmcı ortamı elverişli bulana dek. "kin besler" karşısındaoldu~
kimseye, duruma, düşünceye, davranışa. Ve "intilqun" için zamanını
kollar. Bu, kendisine verilmiş bir görevdir ..

ısIam'ın "Tann"sı, "intlkanı"ı, kimi zainan "budünya"da, kimi za-
man <fa"öbür dünya"da yani, "lhiret"te alacaımı bildirir. Herikisinde
de durum korkunç olaraIc bildirilir. Hele "ihim"te "işkence"olacalı
da anlatılır: "b/üm yok, sÜl'ekli il~nce var. if ~n sadist i1lSanınbi/~
kabul edemeyecegi tÜl'denbir "azap(işkence)"; Bunu anıaianay~tler-
le doludur Kur'an.

Turan Dursun, kitabının 186-188 nci sayfalannda da "tSLAM
BAŞKA DINLERt KABUL EDER Mı?" başhAı alunda, IslAmm hoş-
görDden uzak, saldırganh~ı emreden bit din olduiu savını tekrarla-
makıadır.



Kur'Ao, şCui SUresinin 13 ncü ayetinde daha net ol8rak ortaya koYu·
yor:

"0, size dinden Nuh'a tavsiye ettigmi, sana vahyettigimizi,
ıbrahim'e, MUsa'ya ve ısa'ya .tavsiye ettigimizi şeriat (din).yaptı.
Şöyle ki: dini dogru tutun (Allah'ın I;>irligine inanın ve O'nun buyruk-
larıila teslim olun. Hurifelerle dini yozlaştırmayın) ve oltda ayrılıga
düşmeyin..." Işte Allah tarafından gönderilen bütün dinlerinesası bu
levhid inancıdır.

"(Ey Muhammed), Sana söy?enen,senden önceki elçilere söylen-
miş olandan başka bir şey degildir" (Fussilet Suresi: 42) Ayetinin,
peygamberlerin dinİerinin. aynı oldugunu vurgulamaktan başka bir an-
lamıvar mı'!

Bütün peygamberlet İslam'ı getirmekle beraber, özellikle son üç
din peygamberlerinin ataslQ1an İbrahim AIeyhisSclam, ıslamınsimge.
si olarakanılmakı.adır. Yüce Allah, ona müslüman olması~ı emretmiş
ve o da Rabbinin emriyle müslüman olmuştur:

"Rabbiona Islam ol, demişti. 'Alemlerin Rabbine Islam oldum
(O'na boyun egdim)'dedi" (Bakara Suresi: 131). Demekki,
lbrahim'in dini İslAone kendisi de müslüman idi.

Hac Siıresinin-1\ nci ayetinde bu husus dahaaçık olarakifade
edilir: ('Allahugrunda, (J'na yaraşır biçimde cihlid.edin~O, sizi seçti
ve dinde sizebir güçlük yüklemedi. (Sizi) babanızlbrahim'in dinine
(il~tti. Ona uyun). O, bundan önceki (Kiı.apı.a) da, bunda da size
müslümanlaradınıverdi."

"ıbrahim, n~ YahUdi,ne de Hırısıiyandı, dosdogru bir müsliimlJ1ı
idi,müşriklerden de degildi" (Al-i· Imran Suresi: 67) ayeti de
lbrAhim'in müslüman oldugunu vurgulaınalcı.adır.

Bak~ Suresi'nin 132-133 ncü ayetinde, ölmek üzere olan Hz.
Ya'kub'un, ogullarına, ölünceye dek Islam'dan aynlmamalarını tavsiye
ettigi, ogullarının da yalnız Allah'a ı.apacaklarına ve Islam'dan aynl-
mayacaklarına söz verdikleri anlaulmaktadır. AI-i lmrln Suresi'nin 52



'nci Ayetinde de l$i'nın havarileri İcendilerini."Müslürnanlar" olaralcni-
telendinnektedirler. "

Namaz, oruç, zekAt gibi ibMetler, yalnız Hz. Muhammed (s.a.v.)
tarafından delil, önceki peygamberler tarafından <b emredilmiştir.

Meryem Suresinin 31 nci Ayetinde, Hz. lsA'nın kavmine: " (Al-
lah), sag oldugum sarece bana namaz kılmayı emretti" dedili vurgu-
landıktan sonra lsma'il, ldris gibi, lbrihim soyundan gelen, Allah'ın
ni'metine ermiş seçkin peygamberler ve onların izinde giden saıih in-
sanlar övüıür. Sonunda da:

'''Onlardan sonra yerlerine öyle bir nesil geldi ki, namazızliyi et-
ti/er, şehvetlerine uydular. Onlar kötaıak bulacaklardır. Ancak ıevbe
eden, inanan ve iyi if yapanlar, onlar Cennete girecekler ve hiç hak-
sızlıga ugratılmayacaklardır." (54-60) buyurolmaktadır.

Bu Ayetler, namaz ve zekat gibi ib8.detlerin önceki ılahi dinde de
bulundugunu kanıtlar.

"Ey inananlar, sizden öncekilere y~ıldıgı gibi, (günahlardan)
korunmanıziçin sizin.üzerinize de oruçyazıldı" (Bakara: 183) ayeti
de orucun daha öncekidindevar oldulunu gösterir. Hac ibadetini de
lIz. ıbrahim koymuştur. (Hac Suresi: 27 nci ayet). Nisa Suresi'nin 26 .
ncı ayetinde: "Allah, size (hükümlerini) açıklamak ve sizi, sizden on-
ceki/erin yasalarına iletmek ve sizin günahlarınızı bagışlamakisti-
yor" buyuruldu~u. gibi, En'am Suresi'nin 83-89 ncu Ayetlerinde
ıbrahim'denitibaren bir ,dizi lsrailogıu peygamberi anılıp bunların

. davetleri övüldükten sortra Hz.. Muhammed (s.a.v.)e hiıaben: "Işte on·
lar; Allah'ın dogru yola ilettigi kimselerdir; onların yoluna uyl" bu-
yurolmaktadır. Nisa Sfıresi'nin 125 nci ayetinde de. Hz. Muhammed'in
dosdogru lbrahim Dini'neıabi oldugu belirtilmektedir.

AI.ilmean Suresi'nin 84 ncü ayetinde:

, "De ki: Allah'a, bize indiri/ene,lbtdhim'e, Ismail'e, ıshak'a,
Ya'/cUb'ave Esoota (kabilelere) indirilene; MUsa'yave ısa'ya ve pey-

gamberlere Rableri tarafından veri/ene inandık; onlar arasında bir
ayırım yapmayız, biz' O'na teslim olanlarız" buyurulduktan sonra
Islam'dan başka bir din arayanın, ibadetinin kabul edilmeyeceli, o
kimseninahirette ziyana ulrayacalı vurgulanmaktadır.

Görülüyor ki, Kur'~n-ı Kenm'e göre ISLAM, bütün peygamberle-
rin tebligeui~i tıahi Din'in ortak adıdır. Aııah, her peygamberi, toplu-
munu, yalnız kendisini tanımala ve yalnız kendisinetapınaga davet
etmek üzere göndermişlir ki, bu "inin adı lSLAM .(sadece Allah'a tes-
lim olmak, yalnız O'na tapmak)dır. Dinler, dillere göre başka adlarla
anılsa bile~Hak davetçilerinin getirdili dinlerin ruhu, temel prensibi
Islanı'dır. Herpeygamber, AHah'a şirksiz, ahireteşeksiz inanmayı ve
salih amel yapmayı, güzel davranışlargöstermeyi ögütlemiştir ki, bu,
Islam'dan başka bir şey de~ildir.

Kur'ao'a göre Allah, yalnız belli birzümrenin Rabbi de!il, büıün
alemlerin Rabbidir. "Ovgü, alemlerin Rabbine mahsustur" ayeti, na-
mazın' her rek'atinde okunarak, Allah'ın, büLUnyaraııklann Rabbi 01-
du~u vurgulanır. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın rahmeti de belli bir
zümreyeözgü degil, her yataugınaşamildir. Evet O'nun gazabı da var
ama, rahmeıi gazabını geçmişıir: .

"Rabbiniz kendisinerahmeti ,yazmış(acımayı prensip edin-
miş)tir." (Enfum 12) "Rahmetim, herşeyi kaplam'ışur." (A'rfJ.f:156)
Birkudsi hadisle de Allah'ın rahmetinin, gazabını geçtigi buyurolmuş-
lur.· (Buhart, Tevhid~5, Bcd'ü'l-halk:' i;· Müslim, Tevbe: .14-16; ttm
Mace, Zühd: 35)

Her peygamber, insanlıga bu sonsuz llfrhi rahmeti sunmala çalış-
mış ve Allah'a şirl<siz, ahireıeşeksız inanan ve salih amelyapan her
tıahi din mensubunu cenneıle müjdelemiştir. Ama insanların bencilli·
~i, tıahi mesajın geniş ufkunu daralımış, her din mensubu,s-adece ken-
dilerinin cennele gircbi1cce~ini~ddiiletmiştir. Yahudiler,ccrineti yal-
nız kendilerine tahsis ederken, Hırıstiyanlar da kendilerinden başkası-
na cenneı vizesi vermemişlerdir:



" "Dediler:Yahudi,ya da Hıristiyan olandan başkası cennete gir-
meyecek! O, onların kurwıtusudu.r. Dogru iseniz (bu konuda) delili-
nizi getirin!' de" (Bakara: i i I).

Cennetin belli bir zümreye mahsus oldu~u iddiasını böylece red-
deden Kur'an, onun iddia ilede~il,gerçcldman ve eylem ile olacagJ.nl;
Yahô<fili~i veHıristiyanh~1 getiren peygamberlerin atasdbrihim'in,
gerçek tevhidi getirmiş olduguriu; onun YQlunda giden her insanın
cennete girece~ni açıklıyor:

"Hayır, kimişini güzel yaparak özünü Al/ah'a teslim· ederse,
onun mükôfalZ, Rabbinin yanın@dır. Onlar(Jkorku yoktur 've onlar
üzülmeyeceklerdir:' (Bakara: i12)

tIpinde zorlama yoktur."Peygamberi~iz hakim olarak Yemen!e
gönderdigi MuAı'a, Arap. hıristiyanları IslAm'a da'vet etmesini buyur-
muştur ama, onları Islamaginnege zorlamasını istememiştir. Çünkü
kendisi,' Araphalkınıtek dınde birleştirmek istiyord~. Hatta vefatıan
sırasındaashabına, Arap Cezi,-esinde (Hicaz Bölgesinde) iki din bırak-

. mamalarını tavsiye etmiştir. Fakat Kitap ehJini IslAm'a gelme~e zorla-
rnamış, onlara özgür1üktanımıştır.

EI~ue Kitap Ehlinin, tevhid 4ininin en sonŞekli olan ISIWn'agel-
meleri ideaıdir. Tüm dünyanın bir tek dinde birıeşmesi idealdir. Ama

, . . ',. .

ayn ayn diller konuşan ve her birikendi din vegelenekleriyle kaynaş-
mış bulunan milyarların, dinlerini bırakıp müslüman olmaları, sadece
bir ülOpyadu'. .

Islampeygamberi, böyıe bir·hayali emre~QI11iştir. Kur'an, insan-
lar arasındaki dil, renk ve düşünce farkhlıklarını Allatı'ın dileınesine
b4ı~ıamakta, yani bunuilahi. yasa geregi saymakt8 (Bakara: 253, Hud:
ı18); her mille,tin kendine özgü birdini obıcllgı gerçe~inide kabul et-
mektedir.(Milide: 48) Kendi dinlerinde tevhtde dönen, son peygambe-
rin prensipleri ışı~ında dinlerine sokulan hurafelen bırakıp kitaplarının
özünü uygulayan, ona göre ibadetlerini yapan Kitap ehline de cennçti
va'detmiştir:

. Onlü '''er-Risale'' sahibi Imam Abdu'l-Kerim ibn Hevhip el-
Kuşeyıi (ölümü: 986/1073), LetMfu1-işirAt adlıtefsirinde, Bakara 62.
ayetiçin su açıklamayı yapıyor: .
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"DogrUs~ inanafilar (müsıümanl~), yahUdiler, 'hırlStiyanlat: ve
sabiilerı bunlardan her kimAllah'a ve ahiret günW:ıeinanır veyararlı
iş yaparsa onları Rableri katında ödüllendirile<:ekler,korku ve üzün-
tüye ugramayacaklardır'" (Bakara: 62, Mmde: 69) h"'i"nn~ştur.
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aulbarenin Türkçeşi ~öyledir:

,"Asıl.bir.olunca yolunayrih~ı, güzel kabul ~ege engel olinaı.
ler kim yüce Allah'ın ayetlerinido~lar, O~nunkendi zluve sıfatları
ıakkındasöylediklerine inanırsa; şeriatin farklı olması, isim ayrılıgı,
nzayı kazanmaya zat'dl"vermez. Bundan.dolayı (Allah): 'Imanedenler,
yahüdio~nlar ...' dedi. Sonra da: 'Bunlarmm her kim inanırsa.~." dedi:
Yani ma'rifet (gerçek bilgi)lerde ittifak ederlerse, hepsine de güzelge-
lecek ve bol sevi\b vardır. Mü'min, Hakkım güvencesinde olandır. Kim
yüce Hakkım güvencesinde bulunursa. elbette onlara korku olmaz ve
onlar üzülmezler." (Let3ifu'l-işarat: 1f.)6)



Kuşeyıi, M8ide Sfıresinde tekrarlananaynı ayet için de şu tefsiri
yapıyor: /

"(Altah teaIa) bildirdi ki: "ınsanlar), Tevhid temelinde birleştikten
sonra, halleridelişik olsa da, vaid'den güvencede olur, bol mükitata
eierler." (LelAifu'l-işaraı: 1/134).

Hz. Ebubekir savaşagöoderdigiordunun komutanına şu emri ver-
miştir: J

"Siz, manastırlarda. kendilerinı ibadete vermiş jnsanlara rastla-
yacdksınız. Onları, kendilerini vermişoldu.kları ibadetleriyle (dinle- .

· riyle) baş başa bırakınız, onlara dokWunay!nız." (Taberi. Tarthu'I-.
Umemi ve'l-Muluk: 3/213).

Hz. Ömer de fethettigi Kudüs'e ginniş, Süleymah ma'bedirii ziya~
.'-' ret etmiş, Davud makamında namaz kılmış, tıya ve Lüd halklarına şu

güvenceyi venniştir: '
"... Canları, malları, /ciliseleri,lableleri güvencededir. Kiliseleri

işgal edilmez,yılalmaz, küçültülmez. Kiliseningerek ken'!isinden, ge-
rek çevresinden bir bölüm istimldlcedilmeyecetigibi, kıblegahları da

· istimliJkedilmez, ftUlllarlmÜ$adereedilmez,din~erine baski yapılmaz, .
hiç kimseye zarar verilmez...~ (Taberi, Tarihu'l-Umemi ve'I-MuIOk:
4/159-160):

Peygamber'in, yahUdileri Medine'den çıkarması, dinleri yüzün~n
delil, müslümanlara hiyanetleri,andlaşınalanm bozup, kritik anlarda
müsıÜmanların düşmanlanyle'ittifak yapmalarından ötürüdür. Yoksa
Peygamberimiz,kendi halinde, iyi niyyetli Kita'p Ehli insanlara hep iyi· .. . .. '. ~
davranmış, onların hey'etleri Medine'ye gelipkendisiyle görüşmüş,
Medine'de bir zaman kalmışur. ,

Peygamber'in amacı, öncelikle Hicaz Bölgesinden' şirk dinini

kovmak iken, sonradan· onun bu konudaki sözlerl Kitap ehline de
teşmn edilmiş; böy~ Kitap Ebli kimselerin de Mekkeıve Medine'ye
ginneleri yasaklanmışUr. Oysa Hz. Peygamber zamanında Hayber'de
yahudiler oturmaktaidi. Bunlar, Hz. ()mer zamanında Hayber'den çı-
kanımışlardır. Kiıni Şam'a, kimi Ezreat'a, kimi Rire'ye gitmiştir.

xm· DiN VE vtcDAN ÖZGÜRLÜ(;Ü

Kur'in, insanlara tam bir din ve vicdan hUrrlyeti getirmiştir. Din-
deikıih yoktur. lkrMı,insanı bit inanca zorlama demektir. Kur'in •.
inancınzorlama ile degiı, ancak kesin kanıtla' basıt olan kanaat ve it-
mi'nln ile olacagını bildirmektedir:

"Sen, onların üstünde bir zorlayıcı degilsin. Sadece 'uyarımdan
korkarlJaraKur'an'la ötüt verl"(Kaf: 45)

, "Sen, onlarınüzerinde zorlayıcı detilsin." (Öaşiye: 22)

"Sana düşen, yalnız duyurmaktır." (AI-i ımran: 20~ Nahl, 82,
Şura: 48) gibi ayetler, Peygamb<;riGgörevinin,-insanları zorlayarak di-
neSÇ!cmak degil, sadece gerçekleri açık birifade ile duyurmak oldu-
gunublldirmektedir. Bunlar, vicdan özgürlügünUn en açık ifadeleridir.

Bazı müfessirler, Kur'an'ın bu geniş ve evrenselgörüşUnü daralt-
makiçin hO$görü ve müslmahayı bildiren, emreden pek çok iyeti, kı-

lıç ayeti adını verdikleri:". ~\S'~,4-U; ~~\S' &ıf~' ,~1iJ
. : Onlar sizinle topyekün savaştıklarıgibi siz de onlarla top-

,-o - ~

yekün savaşın. "(Tevbe: 36) ayetiyle I1chsetmek gibi bir hati içine
düşmUşlerdir. Esasen bu nesih konusuna merak salan bazı kişiler" bir
delile dayanmadan, ayetlerardSında birçelişki olmadan kendi vehim-
leriyle Kur'an'ın birçok ayetini, birçok iyctiyle çarpıştımuş vebôyıeceı. -
neshedilen ayet sayısını arunnakla bir ma'rifet yapUklannı sanmışlar-



dır. Nesih meselesi üzerindeki görüşümüzn, Idtaplanmızda ayrınula- .
oyla açıkladık. Burada bizi ilgilendiren, .Kur'~'ın vicdan özgürlUlU
getiren Ayetlerini neshettigi söylenen bu kılıç Ayetidir. Neshedilen
ayetlerden biri de, hemen herkesin, neredeyse her namazda okudugu,
Kafirün Süresi~in:"Sizin dininiz size, .benim dinim banadır"
mealindeki aretidir. .

Bu ayet, bir emir degiı, haberdir. Yani AllAh, bir gerçegi bize bil-
dirmekte, herkesin, kendi yapugmdan sorumlu oldugunu ifade etmek-
tedir. Nesih, emirlerde ve hükümlerde olur. Bu ayet, bir şeyin rapd-
masınıemretmiyor, bir gerçegi bildiriyor. Bunun neshedilecek yanı
yokbır. Herkesin, kendi amelinden sorumlu oldugp, Kur'an'ın m~hkem
kaziyyesidir: "Benim amelim bana, sizin amelimz de size aittir."
(Yünus: 41)

"De Iii:Ey insanlar, işte size Rabbinizden gerçek geldi, Artık yo-
la gelen, kendisi için gelir,' sapandakendi tararina sapar. lJen sizin
azerinize vekil degilim." (Yüous: 108). .

"De ki; Bizimişledigimizsuçtan siz sorulacakdegilsiniz, b~~de
sizin işlediginiıden sorulacak degiliz." (Sebe': 24-25)

'ıDinde zorlama yoktur. DogruJuk, sapıklıktan seçilip belli ol-
muştur. Kim tagaıu inkdr edip Allah'a inanırsa muhakkak ki-o, kop-
mayan saglam bir kulpayapışmıştır. Allah işitendir, bi/endir." (Baka- .
ra: 256)

Savaşı emreden Ayet, mutlak degil, "sizinle savaş(lnlar" ile kayıt-
lıdır, Yani Kurtan, müslüman olmayan herkeslesavaşmayı emre~i-
yor, müslümanlarla savaşanlara karşı savaşmayı emrediyor. '

hlamda savaş, müslümanlan· özgürlügekavuşturmak,. da've~ öz-
gürlügünüsaglamak, düşmanların eziyet ve saldırılarını önlemek,
müslÜmanların özgürlük ve güvenligini garanti altına almak için \
meşru kılınmıştır. Peygamber'iri hayatının sonuna kadar bu prensip
muhkem olatak kalmışbr. Hac Süresinin 38-40 •..;1 ayetleri bunu kanıt-
lar:

'~llah inananları savunur. Allah hiçbir Min ve nankörü sevmez..
Kendileriyle savaşılanlara, savaşma .izni verildi. Çünldl onlara hak-
sızlık edilmiştir ve Allah, onlara yardım etmege kôdirdir. Onlar, sırf
'Rabbimiz Allah'tır' ded!kleri için'yurtlaruıdan çıkarıldı/ar. Eger Al-
lah'ın,bazı insanları, diger.bazılarıYle savunmaSı olmasaydı içlerin-
de Allah'ın adı çok anıl(Jn.manastırlar, kiliseler, havralar ve mescid-
ler yıkılırdı. Allah, kendi(diniJne yardım edene elbette yardım eder.
'Kuşkusuz, Allah, güçlüdar, galiptir". Daha sonra Bakara Süresinin
meAlierini aşagıyayazdlgımlZ 19()..194 ncü Ayetleriinmiştir: -

"Sizinle savaşanlarla·Allah·yolunda savaşm,fakathalcsı~ yere
saldırmayın, çünkü Allah haksız y.eresaldıranlarısevmez. Onları ne-
redeyakala~sanız öldürün, onların sizi çıkardıkları yerden (Mek-·
ketden) sizde onları çıkarın! Fitne çıkarmak, adam öldilrmekten da-
ha kötQdür. Mescid-i Haram'daonlarlasavaşmayın ki, onlar da si-
zirıl~orada savelşmasınlar, Fakat onlar sizinle (orada) savaşırlarsa,
hemen onları ôldürün; k4firlerin cezası IXJyledir.Egeronlar(savaş-
tan) vazgeçerlerse, Allah bagışlayandır, esirgeyendir. Onlarla sava-

. şın kijiine ortadan kalıtsın, din (ibAdet) yalnız Allah'a did olsun.
. Eger(Savaştalı, düşmanlıktan) vazgeçerlerse artık haJCsızlardanbaş-
kasma diişm<mlıleyoktur~Haram ay, haram aya karşılıkıır. Yasaklar
karşılıklıdır. Kim size ~aldırırsa on~n .sizesaldırdıgı kadarsiz de ona
s""ldırın,Allah'ıan korkun, bilin kiAllah korunatılarla beraberdir."

) Bu ayetlerde ançak savaşanl~karşı savaşmakemredilmekte ve
müşriklerin, müslümanl~la savaştıkları· bildirilmektedir. MUşrikler,
müslümanları dinlerinden dönmege zorluyorlar, AII3b'myoluna, hak
çagnsının yayılmasına engeloluyorlardı. Müslümanlat bu yüzden va-
tanl~nıbırakıp göç etmekzon4nda kalıyorlardı. ışte bu ZUlÜmleri yü-
zünden mUşriklerle savaşm~~mrediliniştir. Bakaıi Süresinin 190 ncı
aye~indeki "Iitne" yi şirk olarak tefsir etmek büyük bir zorlamadır.
Fitne müşrik liderlerin yaptiklan gibi müslümanları dinlerinden dön-
dürmek için baskı, işkence yapmakur. Nitekim:"/ııallll1! erkeıcıereve
inanan kadınlarafitne yapanlar (işkence edenler), Sonra tevbe etme-



yenler için eehennem azabı vardır, onlar için yangın dzObI var-
dır"(l). "Sonra Rabbin, şunların: IUfitne (işkence) yapıldılctan son-
ra göç eden, sonra savaşan ve sııbre@nlerin,yanındadır. Elbette bun-
lardan sonra Rabbin bagışlayandır, esirgeyendir."(2) ayetlerinde fit-
ne. işkence mAnasındadır.

. . •...••... ,...ı J...... ...
ıyi düşünülürse Bakara Süresinin ". j:&!1 ~ .c.I ~, J

Fitne katilden ıiddetlidir (çetindir. zodudurY' ayetindeki fitnenin.
. işkence anlamında oldu~u görülür. Demek ki hiçbir sôretle fitne'yi şirk

diye terS'ıretmek do~ru de~ildir; Bakara 193 ncü ayetle "Fitne olma-
, yıneaya ve din (ibadet) yalnız Allah'a oluneaya dek onlarla $(Ivaşın.

Ama (fitneye) son verirlerse artık haksızlardan başkasına düşmanlık
yoktur" denmesi. mutlaka kafideele veya müşriklede savaşma gere-
~i de~il; müşrikler saldınlartna. işkencelerine. düşmanlıklanna son
verinceye. müslümanlar özgi1rlü~ekavuşuncaya dek saldırganlada sa-
vaşına geregini ortaya koymaktadır. "Füne olmayıneaya, din (ibadet)
yalnız, Allah'a oluneaya dek onlarla savaşın, ama onlar (fitneye. düş-
manlıJa) son verirlerse ar:tıkhaksızlardan başkasına düşmanlık yok-
tur" ifadesi; haksızlık etmeyenlere.saldıımayanıara. müsl,üınanıan
rahatsız etmeyenıere karşı düşmanlık edilmtyecegini de vurgulamak-
tildır. En.mı Siiresinin: "Fitne kalmayınçaya ve din (ibadet) tamamen
Alla1ı'lii"'oluneayadek onlarla savtlJın. Onlar (müslümanlanirahatsız
etlilekten) vazgeçerlerse muhakkak ki Allah yaptıklarını görmektedir'
mt"Alindeki39 neu ayeti de bu mAnlyl anlatlilaktadır. n il*", ~~ :
Son verirlerse", cümlesi. kafiderin; müsıümanlara düşmhk ve sal-
dınlanna son vermelerini kasdetmektedir. lsd Suresinin: "Az ekiha
onlar seni, s~ vahyettigimizden ayırarak, ondan başkasını bize ifti-
ra etmeniçin fitneye dil§arecelderdi, o zaman seni dostturarlardı"
meilindeki 73neü ayetinde de fitne. dinden dönmek anlamında ~ulla-
mlmıştir.

(1) Bürt1c:S6resi: ıo.
(2) l'jahl SOlai: 110.

Tevbe edip inanıncaya. namazlanm kılıp zekadanm verinceye
kadar müşriklerle savaşmayı emreden ayetler. müslümanlara karşı sal~
dıran ve Hudeybiye Andlaşmasını çigneyen müşrikler hakkınc:İadır.
onlar bütün müşrikleri kapsamaz. Ayetler arasında geçen cümleler.
buniann onlar hakkında oldugunu gösterir: "Aneak andıaşma yaptıgı-
nız milşrilderden, (andıaşma şartlanndan) hiçbir şeyi size eksik bırak-
mayan ve size karşı hiç kimseye arka çıkmayan/arın andlaşmalarını,
kendilerine tanfdıgınız sareye kadar tamamlayın"(l) ayetlnde andlaş-
malannı bozmayıp sözlerinde duran. müslümanlara saldırmayail. onla-
ra saldıranlara yardım etmeyen fllüşriklere saldınlmayacalıbildiril-
dikten sonra' şöyle buyunılmaktadır:

"Ve egerortak koıanlardan biri güvencedileyip yanma gelmek
isterse, onu yanına al ki All4h'ın sözanü iıitsin; sonra onu güven için-
de bulunacagı yere ulaJtır, Böyle yap, çünkü onlar, bilmez bir toplu-
lukıur. Ortakkoşanların, Allah'ın yanında veE~isinin yanında nasd
andıaşması olabilir? Aneak Meseld-' Hwam'daarılaştıklarlıılZ hariç.
Onlar sizedüritstdavrandıkça siz de onlaradürüst davranııı. ÇilnkiJ
Allah;,korwıanları sever. Evet (o mtlşriklerin. AllabveElçisiyanın-
da) nasıl (abdi olabilir)? Eger onlar size galip gelselerdi, sizin hak/a-
IlIzda ne and, ne de andıaşma gözetmezlerdi. Alızlarıyle sizirazı '
ederler, fakat gönülleri sizi istemez. Çokl4T1da yoldan çıkml§lardır.
Al~ah'ınayetlerini az bir parayasattılar da,O'nun yoıuna, eng,el oldu-
la1, onların yaptıkları, gerçelcten ne kötüdiJr~Bir mitmine karŞı ne
and, ne de andıaşma gözetmezler. Işte saldırgan/ar onlardır. Eger
tevbe ederler, namazı kılarlar ve zekatı verirlerse, dinde sizin kardeş-
lerinizmrler. Biz,bilen bir kavme ayetleri böyle uzun uzun açıkladık.
Egerandlaşma yaptıktan sonraandıarını bozarlar ve dininizedil'
uzatırlarsa, o küfür önderleriyle hemen Savaşııı. Çankilonların and-
ları yokıur; belki böylece yaptıklarına son verirler."(2)

(1) Tevbe S6resi: 3.
(2) Tevbe saıeıi: 6-ıı.



Bütün bunlar, ancak abidlerini bozan, müslümanlara saldıran
müşrilderle savaşııacagını, yoksa durup dururken zorla insanlarımüs-
lüman yapmak için kimse ile savaşılmayacagını kanıtlar. "Eger tevbe
ederler, namazıkılarlar, zekatı verirlerse:.." Ayeti,milşrik iken müs-
lüman olanları kasdediyor. Yani onlar levbe edip müslüman olurlarsa
ne a'lA,müslümanlarındin Icaı-deşleriolurlar. Ama inanmadıkları 'halde
sözlerinde dururl~ onlara da saldıolmaz. Fakat verdikleri. sözden
cayar, andlaşmalarını bozar, dine saldınrIarsa bu tutumlıinndan vazge-
çinceyekadar onlarla savaşın.

Tevbe Siiresi 36 ncı ayetaeki "Mfllriklerle topyekün savaşın"
cümlesi onuntamamlayıcısıdır. Bu son cümle birincidefd şüpheyi kal-
dırmakta, müslüm~ların kendileriyle topyekUn savaşan' mUşriklere
karşı topyekUn savaşmalarınıemretmektedir; "Ancakaranızda an4~,
k.ıştrıabulunanbir topluma sıgınaiılar, yahuthem sizinle hem de ken-
di toplumıarıyle sav~an sikıla~aIcsizegelenler hariç. Allah dile-
seydi onlarısizin lHışınızamusallot ederdi. O halde onlar sizden uzak
dururlar, sizinle savaşmaziar ve sitinle t,arış içinde ytlŞamak isterler-
se, Allah, Size onlara saldırmak içinbir yol vermemiştir."(l) ayeti,
müşrik de olsa müslümanlarla barış içinde bulunankimselerle savaşıl- '
maYacaglRl'açıklıkla onaya koymaktadır. Mümtehine Sfıresinin 8-9
neu ayetleri de bonu açıkÇabelirtmektedir:

"Allah sizi;'dili hakkındasizinle. savainayan ve sizi yurtlarınız- ,
dan çıkarmayan kimselere iyilik etmekten, onlara adaletli davran-
maktan menetmez. ÇünIcUAUahadaJet yapanları sever. Allah sizi, an•.
cakdin hakkında sizu,.le,savaşan, siziyurtiarınızdan çıkaran.ve çıka-
rılmanız için yardim eden kimsele.rledost olmaktan meneder. Kim Oh-

larld dostolursa ilte onlarzalimlerdir."
. , ' i '. • i

Nirekim bir seriyyedeAraplardan bazıları ıslamoldukları veya
banşistedikJeriRi söyıedikleri halde kumandan bunu tuzak sayarak on-

Iardan bir kısm'ını öldürüp hayvanlarını alınca Peygamber (s.a.v.) ku-
mandanın bu davranışına çok kızmış ve insanların görünürlerini kabul
etmemenin doğu olmadıgını belirten aşagıdaki ayet inmiştir: "Ey
inananlar, Allah yolunda savaşa çlktıgınız zaman iyi anlayın, dinle-
yin, size selam verf!ne, dünya hayatının geçicimrnfaatini gözet~rek:
'Sen,mü'min degilsin' demeyin: Çünkü Allah'ın yanında çok ganımet-
ler vardu.Onceden siz de öyle i(iiniz. Allah size (inanmayı)ıuifetti.
O halde iyice anlayın (peşin hüküm vermeyin.) ÇünküAllah yaptık-'
larınızı haber almaktadır"(!)' "Eger onlar barışa yanaşırıarsa sen
de ona yanaş ve Allah'a dayan. Dogrusu Allahişitendir, bilendir"(2)
ayeti de $lüşmanhktan vazgeçip barış isteyen herkesle barış yapmayı
emretmektedir. "Allah, nankörlak edip Allah'ın yoluıla engel olanla-
rın amellerini boşa çıkarmıştır. Inanıp iyi ameller işleyenlerin, Rable-
ri tarafından gelen Muhammed'e indirilen gerçege inananların gü·,
naiıJarımda örtmüş ve hallerini düzeltmiştir. Bu böyledir, çünkü nan-
körler batıla uy;"uşlar; inananlar ise Rablerinden gelen hakka uy-
muşlardır.işte Allah onların durumlarını insanlara 1Jöyleanlatır. Sa-
vaşta nankör/erle karşılaştılınız zaman, hemen boyunlarını vurun.
Nihayet onları iyice, sindirilice sıkıca baglayın (Msak ahn). Ondan
sonra artik ya lutfen bırakır, veya fidye alarak bırakırsınız, Savaş
agırlıklarını bırakı~caya kadar böyle yapdrsınız. Allah dileseydi, ken-
disi onlardan öc alırdı,fakat sizi birbiriniile denemek için (savaşma-
mzı emrediyôc). Allah, yolunda öldürülenierin amellerini zayi etme-
yecekt~r."(3) ayetleri de lİlüslümanlar~saldıran müşriklerin güçleri kı-
rıhncaya, savaşma kudretleri kalmayıncaya kadar onlarla savaşmayı,
yenildikleri zaman da onları baglayıp esir almayı, daha sonra ya fidye
ile veya fidyesiz serbest bırakma)'ı emretrnektedir.

Peygamber(s.a.v.)in,kendiSinden barış veya güvence İsteyen,düş-

(1) Nisi' SUresi: 94.
(2) Enfil Suresi: 61.
(3) Muhammed Sôresi: 1-4.



mansav8ŞÇıJannı reddetti~ine dair hiçbir haber gelmedi~i gibi, onun,
kendisiyle barış yapmış, yahut müttefık, ya da tarafsız kimselerle sa-
vaştı~ına dair de hiçbir haber gelmemiştir. Peygamber(s.a.v.)in, gazve
ve seriyyelerini inceleyenler, göreCelderdir ki o, durup dururleen hiçbir
kavme asker göndermemiş, savaşaçmamıştır., Düzenledikleri savaşlar
da ya bir düşmanlı~ı savmak, yahut dÜşmandan öc al~ak. haksızlık
edenleri cezalandırmak, yola getirmek, heder olan bir müslüman kanı-
nın öcünü almak, yahut ısıama ça~ öZgnClü~ünü garanti altına almak,
yahut andıaşmayı bozanlara, düşmana yardım edenlere ders vermek
amacıyla yapılmıştır. '-

, Bunların hepsi Kur'an'ınçizdi~i genel prensip sınırları içintledir.
Peygamber'in, Kitap Ehliyle olan savaşları da Kur'an'ın bu prensibi
içinde kalmıştır. Medine ve Hayber'deki yahUdi kabileıerini kuşatına-
sı, onların müslümanıara karşı entr1ka ve tuzakları sonucu olmuştur.
Mu'te ve Tebük seferleri,Şam yolu üzerinde bulunan hmstiyan kabil~-
lerin, Peygamber'in elçiler~e ve yoldan geçen müslüman kafilelerine
saldırmalanna cevab olarak düzenlenmiştir.

Tevbe Süresinin: 'iKendilerine Kitap verilenlerden Allah'a ve
ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve Elçisinin haram kıldıgınt ha-
ram saymayan ve hak dinini din edinmeyen kimselerle, boyun egerek
elleriyle cizye verecekleri zamana kadar savaşın" mcalindeki 29 ncu
ayeti, buna işaret etmiş ve savaşmayı, yalnız hak dine ba~lı kalmayan,
Allah ve Elçisinin haram kıldıklannı haram kılmayan Kitab Ehliyle sı-
mrlamışur. Yalnız öylelerine karşi savaşılmasını emretmiştir. Yalnız
şunu da vurgulamak gerekir ki Kur'an. hak din ile yalnız Hz, Muham-
med'e gelen dini değil, bütün peygamberlerle gönderilen dini kasdet-
mekledir ki zaten lHihi dinlerin esası birdir. Zina, edepsizlik, kumar,
içki, domuz eti, riba gibi temel yasaklar ıslamdan önceki kitaplarda da
vardır. Allah'a ibadet, eheveyne iyilik, büyüklere saygı, fukaraya yar-
dım, başkalarına iyilik gibi güzel emirler o Kitaplarda da mevcuuur. O
tialde o eski Ham dinlerin özüne bağlı kalanlar, Hz. Muhammed'in ge-
tirdiklerini de kabul etmiş demektir. Çünkü Hz. Muhammed'in getir-

dikleri de zaten bunlardır. Artık onlarla savaşdmaz. Ama o dinlerin nı-
hundan aynlmış, ihirete inanmayan, dUnyaperest insanlarla. müslü-
manlara sa1dırdıklan veya 1sllm için bir tehlike oluşturdukları takdir-
de savaşılır.

ışte Hz. EMbekir z8manında ve ondan sonra yapılan savaşların
hepsi de böyle bir düşmanlıla karşı yapılmıştır. Hz. EbUbekir ve OR-

dan Sonraki halifelerin, gönderdikleri ordulara: ."Yalnız, kendileriyle
savaşanlara karşı savaşmalan. barış isteyenlerle barış yapmaları, ken-
4ilerine saldırmayan tarafsız insanlara dokunmamaları;· sabi, çocuk,
ihtiylr, kadın, kiliselerde ibldete çekilmiş din adamı öldürmemeleri,
hlinıik ve zulmetmemeleri h3kkındaki tavsiyeleri meşlıUrdur.(l)

Hz. Peygamber, bir sefere gönderece~i ordunun kumandanına şu
emri verirdi: "Müşrik olan düşmanınla karşılaşırsanı onlara üç şeyi
öner. Hangisini kabul etseler, onlardan elini çek (onlara dolauıma):
"Oiıları Islama çagır; kabul ederlerse sen de onları kabl4let v.eonlar-
dan el çek. Sonra onlara, yurtlarını bırakıp meret etmelerini; bunu
yaptıkları takdirde muMcirlerin leh ve aleyhine olan 'bÜlilnhüIcilmle-
rin kendileri içinde geçerli olaeagınt söyle. Eger kabuletmez de un-
di topraklarında kalmak isterler:seonlara, müslaman btdevtlerine uy-
gulanan hükmÜTJ.kendileri için de uygulanaeagını söyle: Ma'mlnlere
uygulanan hakamler, onlara da uygulanır. Ancak, müslilmanlarla
birlikte çarpışmadıkiarı takdirde kendilerine tey veya ganime,. malın-
dan pay verilmeyeeegini söyle.

"Şayet müslüman olmayı kabul etmezlerse onları, çizye vermege
çagır. Kabul ederlerse sen de kabul et, onlardan el çek. Cizye verme-
yi deredtkderlerse Allah'ın yardımına sıgınarak onlarla sav.aş.

"Bir '/çtıley;kuşattıgın zaman onlar sanaı Allah'ın hÜJanÜnerazı
olmayı önerirlerse bunu kabuleıme. Çünkü Allah'ın, onlar haklanda

(1) Bk.İbn Sa'd, Tabakit: 31132;Tabeıi. Tiıihu'I-Umemi ve vel-Mulük: 3fl26-
227. .



ne hiıkiım vere~elini bilelM;zsiniz. Sit onları kendi hilIcmilnflu rdzı
tdiniz,sonra llJgun gIJreceginizbiçimde onlara hiıidbnveriniz.n (Ebô
OlvUd, CihAd,bAb~-dul'i-muşrikin).

Bir hadiste de Peygamber'in şu buyruAuyer almaktadır:
"Alldh'ın adıyla' ve Alldh yolunda savaşınn. AIMh'a ndnk/jrlak

edenlerle savaşınu. Savaşınız ama h{Jksızlılcetmeyiniz, aldatmayın.z,
organ lcesmeyinit~çocuk öldürmeyiniz."

Başkab~ rivayet "Allfıh'madıyıa ve Allahelçisinindini, üzre
(savaşJnn) ihtiyar,sabi, ,kadın IJldürmeyiniz, ganimet malı aşumayı-
mz, gar#metleri bir' araya topla,ınız,· uzlaşınız, gilzel davranınIt
'Allah, güzeldav'aıt!""arı sever." (EbU,Olvôd, aynı Kitıb ve bab). '

CiZy~,canlarını koruma lcar§ılıglndaıimmet ehlinden alınan bir
vergjdir. Cizye alınanlar savaşa katılmazlar. Eger zimmiter, müslü-
manlarla berabet savaşa.kattlmatcl razı olurlarsa· onlardan cizye alın-'
mat. Şimdi bu hususu belgeleyelim: .

, Halid ibn Velid, Fırat'aigeldigi zaman Salfıba ibn Nastuna'ya ve
kavmine şu ~ndlaşmayı yazmışur:ttHAlid ibnVelid.'den Sal.fıba ibn. .. . . ... .

~astuna'ya ve kavmine: Ben sizinle cizye alıp sizi korUmakÜzereah-
deuim. Zengin 01811,gücü ölçüsünde, eli darda olanda gücü ölçüsUnde
her yıl cizyeverecektir. Sen, kavminin başkanls!n.Kavrnin senden
memnundur. Ben ve yanımdaki müslümanlar bu ,şartları kabul ettik,
kavmin de kabul etli. Sen bizim zimmetimizde ve himayerniz altında.
sm. Bizsizi korudUıCçabize cizye verirsiniz. Sizi korumazsak, cizye
vermezsiniz. lşbU,mu'Altede,.Hicreliri onikinci yılında Sllfer Ayında
yazılmıştır".(1)' '
"ı /

Halid, zimml lrakn8iblerinede şunları yazmıştır: "Halid ve mOs-
lOmanlar, şöyle olanlardan bu şekilde cizye alınmasına karar vermiş.
lerdir. lWid'in bu barış şartlarını ve anlaşmış bolU,ndugomuzcizyeyi

de#iştireneitiraz hakkınız var~ır. Sizin güvenetniz güvence, sulhünOz
sulhtüt. Biz size verdigimiz sözde dururuz.R(1) , .

. Iıakzimmileri, müsıumankumandanlaı'a şöyle yazmışlardır:
"Bız~gerek mOslürnan~n, gerek başIqllaniıın saJdınSind8nbizi koru-
maları için sAlihkul olanlWid'e cizye verdik".(2) , ·1

Hz. Ömer'in kumandanlanndan Süveyd ibn Mukarrln RuzbAn'a
Dihistanhalkıoa şunu yazmıştır: "Bu, Süveyd ibn M'Ukarrin'in:
Ruz~ SULibn ~uzbAn'a,.Dihistan baikına ve CUrcin'ın diAer ha1k1~
verdıgi SOzdUr:Zımmet hakkı sizin, koruma görevi ,bizimdir.Koruma-
~ııa~ılıksiıden hererginkişi, her yılbize, gücÜ ötçüsünde bir
cızi (cız~) verecektir. ~aiçinizden (savaşta)ktmdisinden yararlan~
dıgımız kımse olursa onun bize yardımı cizye yerine geçer.eanları,
malları, dinlerigüvence alundadıt. Bunların hiçbiri'degiştirilrnez.'Ver-
gilerini verdilderi •.yolcuya yol gösterdikleri, öAUtverdikleri.~mUslü.;
manları konukladık1an, herhangi bir.saldmve hiy~ette bulunmadıkla.
n sürecebu~onuda yapılan atıdlaşmada hiçbir degWklik yapılmaz"(3)

Hz. ömer'in valilerinden Utbe ibn Felkad de şunu yazm~ş:
"Erniru'I-mU'mininOmer ibn el-Hattlb'm ~i1i Utbe ibn' Ferkad

Azerbeycan "ı.alkına, ovasına, dalına, .yay~ına ve bütunCJinlerinin
mensuplarına verdigi gÜvencoofr:~Ian, 'ınallan, dinleri ve şeriatleri .
(h~uklarl)' gÜçleriölçüsünde verecekleri cizyekarşıhgında g(ivence-
ded~. çoc~ga. kadına, yoksul Yata~a,kendini ibadetevermiş fakir
zihıde ve bunların yanında bulunanaile·efıjdınacizye' yoktUr.Zim-
met halkı, müslülIlan askerlerden biri g~digi zaman OnUbirgündÜz ve '
gece konuk ~ek ve onagid,ecegi ye~n'yolunu gQsterecekletdir•.Bu'
z~mmethalkından herhangibirisi savaşa götürülUrse6 ylI.o.kimseden .
cızye alınmaz. Savaşa götürühneyip yerinde kalan, dııerleri gibicizye
verir".(4) .

(1) Aynıeser. 4118.
(2) Aynı eser. 4/18.
(3) Taberi'. Tin1ıu1-uınemi ve1-mulak: 4/153.
(4) Taberi'. Tiribu1-umemi've1-nıuluk: 41155.



Hz. ömUm vAlilerinden SOdka da Azerbaycanbalkına verdiIİ
güvencede şunları yazınışnr:

"Bu. Emiıu1-mU'minin Omer ibn el-HattAb'ın vAlisi SOrAkaibn
.Amr'ın Şehrbeıiz'a. Ermenistan balkına ver~ili güvencedir: Onlara
can, mal ve din ozgürlqo güvencesi vermiştir: Kendilerine zarar ve.•
rilmeyecek. baskıyapılmay.acaktır. Herbangi bir hiiCWnveya savaş
Anında,~n.gÖrdoaü lüzum ÜZerinesa\'8Şa yardım eden olursa, o
kiılıseden'cizye kaldmbr. Fakat halktan savaşa·katılmayıp evinde kal-
malcisteyen olursa o da Azerbaycan'm diler hana gibi cizye verir. Sa-
v. kaU1ırIaısaonIardan cizye kaldmlır. Şihid: 'Abdu'r-Rijıman ibn
Rebi'a, Süleyman ibn Rebfa ve &keyr ibn 'AbdiIWı.Katibve şlhid:
Mardi ibn Mukarrln. .."(1). ~
\ OMilıyor ki.zimmet halkından alınan cizye, bir zulUJnvergisi

. delil, onlara can. mal ve dingüvcmlilisallama karşılılında alınan adil
ve cUz'ibit vergidir.Şiyeı onlar.öteki milslümansavaşçl1an ıibi sava-
şa kaUlıpülke savuıımasına yardım ederlerse' onlardan bu vergi de
alınmaz. \ .

Dursun, birinci kitabının59. sayfasında şöyle diYor:.
"Bütün bu tarihselolaylar bir yana, dinsel elitim, uIaş8bildili in-

sanlara. bir şiddet kültürü vermişti: Korkulmalar. cehennernaiapJarı.
yanmalar. ateŞl~ aulmalar. lnsanımıı. yÜZyıllarboyu günlü~ haya-
tında haçıdan·hocadan. dedesindeiı ala$ından. anasından babasllidan
bu şiddet kültUrünüalıyOl'du.Ttenlerin aunlanna ·taŞatan•.sokak lain-
balanftınfincanlanmkıran. şampiyonluAn kaybedince Öfkeyle. kaza-
mnca bu kez sevinçten· ortalılı. yıkıp geçeR insan davtanışJarında, o
şiddet kültürünün bit etkisi yok muydu? Kan davası. orta Asya kO-
kenliydi. ama ·lşlim kurallarıyla da pekişmiş ve bugünlere gelmeQliş
miydi? . '. ...••... .-,

. Erzinc8nh MÜSlümHoca, 52 günlük ollu Minap'ı diri diri kese- \
rek Allah'a kurban ediyontu. t.f.iislUJnHoca. 1962 yılındabir iftiraya
ugramışu ve·kurtUluncajJk dolacak oılunu Allah'a kurban adamıştı.
Müslüm Hoca. ilhamınıacaba hangi kültürden atmakıaydı?"

Peki bu söylenenleri Allah mı emretmiş? Bunlar Kur'Arı'ınhükmn
mll?lnsanlar kendi sadistliklerini. benciliklerini din hükmü haline ge-
tirmişlerse bunda dinin suçu ne? Kur'Arıortada. Okunur. yanlış uygu-
lamaIat onun IŞIAıalunda dUzetıilir~Ama Yazarımız.Kur'~ Ozetin&ki
yan1ı~yorumları veyafıkıhcaki Kur'arı ruhuna tersbazı hllkümleri<(fe.o
lil.bizzaı Kur'Arı'ın kendisini hedef almaklA ve yanlış yoruıtiları
Kur'Arıhükmü gibLgöstererek KUr'Arı'asaldumaktadır. .

" ", ;,' .. -, . , . .
.61--68nci sayfalarında Mısır'ı. fetlıeden Hz. Omer'in. ıskenderiye

Klltüphanesini yakUrmışoldulusöylentisini kanıtlanmışbirgerçek gi-
bi gösteriyor. Bu söylentininbiryalan oldul~ ~n ispatedildiliiçin
bukonu üzerinde durmak istemiyorum.Çünküdolru oldulu varsayıl-
sa bile. bu, insanları ilme yöneiten Kur'an'ın buyrulu delil. netice iti~
bariyle bii insan olan Hz. ömer'in lJygulatnasıdır..Hz. Ömer de insan-
dır. yanılabilir. Vahy dışında hi~ kimseyanılmaz deAüdir.·

XlV- MÜELLEFE-ı Kt1LOBA VERtLENLER
. . RÜŞVET DEGtL, tKRAMDIR··· .

. .' . .,.
Kitabının 71. saYfası~~ Turan Duisun~Hz. Muhamrned'in,'mil§':

cik liderlerinin gönlUnll tslftmalSlndırrnak için. ganimet malından 0n-
lara. ötek'isahibilerden daha fazlapayverrnesini. rüşvet sayıyor.'
Zekitla ilgili mllellefe-i.kuıôb mes'elesini. 8'ıuıimetindal~umıyla ka-
rışunyor. önce O'nun birkaç cilmlesini aktara1ım:



"Malik ıbn-A vf,Muhammed'e, karşı savaşanların başkumanda-
nıydı. 630 yılında Huneyn, bir başka adıyla Hevazin savaşında Müslü-
manlara yenilmişti. Mekke ile Taif arasındaki Huneyn vadisinde yapı-
lan savaş, Arapların Hevlzin ve Sakif kabileleriyle, MüsıÜmanlar ara-
sındaolmuştu. Mati,k ıbn Avf, Huneyn'i terk ederek Taife gitmişti.

,Kendisi ıslam düşmanıydı. Ama öneriyi ilgi çekici buldu. Çünkü öneri
peygamberden geliyordu. Eler Müslüman olursa, tüm malları ve tut-
sak ailesi kendisine geri vefilecek, ceıa gÖrmeyecek, dahası yüz deve
alacak, bir de kendisine yönetirnde yetki veıileçek:ti. Hemen kabul etti
ve MUsluman Oıdu. ,

BuhAri, Mütereiıııi KAmil Miras'a göre bu öneri, "Ş$ıeserbir Se-
malıali Nebeviye" (olalanüstü peygamberlikcömertligi) idi. (Kaynak:
Sahihi Buhari MuhtasanTecridi 5arih Teteemesi c.7,'s.101);

, ,

Ama temel tefsirlerden olan 1aberi tefsiriile göre ise bu düpedüz
"rüşvet"li. (Kaynak:,Cimiu'I-'Beyan iiTersiri'I Ku(an c. LO, s.1 13).

Peygamber, "Rüşvetverenede alanada Allah lanet etsin".demiş-,
tL (Kaynak: Ebu DAvUd, KitAbu,'I-Akdiye ç.4, Hadiş 3580; İbn MAce

, Ahklim, Hadis 2313, Tirmizi 'Ahkim Hadis 1337) RUşveti veren
İsIAmIDpeygamOeriydi. Alan ise yeni Müslüman olmuş ya <:ta müslü~
man olmaküzere olaıı Kureyş'in ilerigelenleri:' '

Turan Dursun, hel11enherkonuda oldugugibi burada da olayı
çarpıtmıştır. Giıya Peygamber,Malik ibn Avfa,müslUman oldugu
takdirde malının ve tutsak. Ailesinin kendisine geıj verilecelini söyle- '
miş, böylece a<lamIDmüslüman olması için ıi1şv~ teklif etmiştir.'

Hz.Peygamber'in, Milik'ehaber salması, konusunu temel kay-
naklardan araştırdım. Hadis kitaplarının Magizi ve zekat böıÜmlerin-
,de bulamadım. Yalnız ıbn Hişim, Siresinde, ıl?n ıshAk'a dayanarak bu

haberi nakletmiştir. Doğululu kuşkuludur. Haber doğu olsa bile, bU-
nunsebebi ona rüşvet teklif etme degildir.

-ıbn ıshAk'ın anlatioıınagöre ArapkabiI~lerinin kumandanı olan
MAlik ibn Avf, Huneyn'de savaşı kaybedince korktugu için nil' varo-
şunda'bu1uıian sarayında saklamyordu. Peygamber de onun nerede bu-
lundugunu bilmiyordu. MAlik'in' kabilesinin adainlan gelip müslüman
olduktan, ve esir dUşen çoluk çocuklannı kurtardıktan sonıa Peygam-
ber onlara, Milik'in nerede oldu~unu sordu. Onlarda mf te saklandı-
gım söylediler. Peygamber dekorlemasına gerek olmadıgım, gelip
müslüman old~utakdkde kendisini ödüllendirecegini söyledi.

. . . " , ,: '
Bunun üzerine MAlik, Tliflileriıı, kendisine engelolmalarını ön-

İemek içi~ geceleyin gizlice atina binip Peygamber'in' yanınagetdi,
müslüman oldu~ Kavminin ,başına da vili tayin'edildi.ÇOnkü,kendisi
gayetzeki,becerikli birkumandan ldLNitekim müslümanoldtıktan
SonralsiAma büyükhizmetler etmiştir. (Sire, 4/133-134).

,_ ,-I

Fakat BiıhAri v~ Müslimgibi temel ka)'llalclarda Peygamber'in
MAlik'e tıııbersaldı~ındansöz edilmez. Bu kaynaklara göre: Müslü-
man olankavmine, ailelerinin ve mallannıngen verildiginiduyan
MMik demUslüman olup Peygamber'e gelmiş ve Peygamber kendisine
~i $animet malı "erıniştit~ Şimdi olayın aslını, kayllaklardan 'izleye-
lim:

Allah'loElçisi,niflwşstmasınl kaldırıp bölgeden ayrılmaga ka-
rarverdi. Dönuşte Hevizin'den alınan esirleri ve ganimetteri ashabına
daıltmak için Ci'raoe'de dıırdu. Meleke'nin' yenimôslliman olmuş
eşraf,ına, kabile Iiderle,rine,' gan,imet,te,'n fazla ,pay v. e,rd,i. Mese"la,

" Ebusüfyan'a~e ogıu, Muiviye'ye yüzer deve. başka birkaç kişiye de
yüzerdeve, kimine elli deve, kimine bir koyun, kimine bir gümüş ver-
,di. Geri kalanlRileşte birini Beyw'l-mAl'e ayırdıktan sonra digerini in-
sanlara daııtti. Esitleri de paylaştırdı~ ,

,Olaydan yirmigün kadar ~nra HevAzin, eİçi gönderip mO~lüman
olduklarını, kendilerinden alınmış olan malların ve esirlerin geri veril-



mesini istediler. Allah'ın Elçisi mallan ve esirleri daıtttıgım söyledik-
ten sonra gelen hey'ete sordu:

- OguUanmzı ve kadınlarınızı mallarınızdan çok seversiniz, deıil
mi?

- Evet, dediler.
Öyle iseölle namazından sonra gelip cemAatin içinde kendisin-

den bunları istemelerini tenbih etti. Onlar da öyle yaptılar. Allah'ın El-
çisi, herkesin içinde, kendisine ve Abdulmuttalib olullarına Aitesirleri
geri verdi. Allah'ın Elçisinin esirleri geri verdilini görünce muhacirler,
ensAr ve Süleym olulları da öyle yapnlar. Fakat bazı kabile liderleri
buna yanaşmak istemediler. AI1ah',ınElçisi:

," Kim bana esirleri bırakırsa bundansonra alacalım esirlerden
ona"bll'aktıll berinsan yerine altı hisse verece!im.dedi. Bunun üzeri-
ne onlar da bıraktılar.(l)

HevAıin kumandanı olup TAifc sılımnış bulunan MAlik ibn Avf
de Allah'ın Elçisinin gönderdili haber üzerine gizlice Ttiften çıkıp
Ci'cane'ye gelmiş, müslüman olmuş ve Allah'ın Elçisi tarafından ken..•·
disine yüz deve verilip kavminin başınavAli yapılmışttr.

Görülüyor ki Hz. Peygamber, MAlik'in müSıüman olması için bir
öneri yapmamış, bir rüşvet sunmamıştır. Çünkü müslümanlık, imAn
işidir. Ne rüşvetile, nede zorla olur. Kişi Çıkarkarşılılında inandılım
söylemiş olsa da Kur'An'a göre. mü'min sayılmaz~ Ancak görünürde
müSlüman kabul edilir. Gönülden degiı, fakat dilden müslüman {llduk-
larımsöyleyen bedeviler hakkında Kur'an ~yle diyor:

"Göçebe Araplar: 'Inandılc' dediler. De !ci: 'Sizinan.madınız,Ja-
kat 'Isldm olduk' deyin. Henüz Unankalblerinize girmedi ..." (Hucurat:
14)

(I) 1bnHipm'~ SÜ'dindeıı ö7Jet1enriıiftir: 416S-148; keza bkz.lbrı Kesir, Telsir:
2/344-346.

Eger ibn ıshAk'ın anlattmı do~ ise, Peygambeti, öldürülme k<r-
kusu içinde bulunan MAlik'egüvence vermiş, müslüman olmasını sal-
lamıştır. GUçlünün zayıfa verdigi güvence, yapnıt iyilik rüştet delil,
ilcramdır. Sonra Turan Dursun, Taberi'de geçen rüşvet kelimesinin,
MAlikol,ayı,ile ilgilioldugunu ilerisürüyor ve MAlik'e verilen fazla.
ganimetin, Taberi'ye göre düpe düz rüşvet olarak degerlendirildigini
belirtiyor.

Gerçekten Taberi, MAlikolayı hakkında asla böyle bir şey'söyle-
memiştir. Ayrıca bu rüşvet sözü, Taberi'nin sözü de degildir. Taberi,
zekat malının da~tılacagı sekiz çeşit insan kesimini anlatırken bmılar-
dan biri olan "müeIlefe-i kuınb" üzerindeki görüşleri veriyor.

Bu görüşlefdeli kimine göre müellef~ikulub mes'elesi Mekke'nin
fethinden,sonra da sürmektedir; kimine göre de Mekke'nin Cethiytear-
tık mueUefe-i kulUb (yani'.gônlü IslAmaısıı'ldırılması gerekli olan kim-
se) kalm8f!llş, bu iş bitmiştir. Bu görüşteolanlardan biri de Amir'dir.
Demiş ki: "Gönülleri ısıama ısındınlanlar, Peygamber (SJl.v.) zama-
nında' idi. Ebiibekir (AllAh rahmet eylesin) başa geÇirilince artık, rişi
yani IsU$ma işibiUi."(I)

Burada kullanılan rişi, gerçi rüşvet anlamına gelirse de burada bu
anlamda degildir, yapılan iyilikle kalb kazanma anlamınadır. . •

EsAsen zekAt Ayetinde geçen bu müelleCe-i kulub mcş'elesinin,
Peygamber'in ganimet verdigi kimselerle karışunlmasıbatldır.

Bu anlayış, Ayetin hükmünü şahıslara bagIamaktan dogmuştur.
Evvel! bu Ayet, $aniıriet 'hakkında degiı, zekat hakkındadır. Huneyn'
Sa.,vaşındançok sonra, TebUkseferi sırasında inmiştir. O halde bunun,

(t.~'~iLı.:.;\f'\iL: ,Jl;• "'4' .'.I!ı...." • J:l'.r-l,;, • ~,tJ: Ji. :E'.;,ıl 1=.'-,-.
. . ı:.) ••.•••ı-Ji JI.; 1IA.,.J }..,) j', lo» • f",4/-1IA j.I'~~ J"



Peygamber'in fazla ganimet malı daAıtulı kişilerle ilgisi y~~Ur.
Kur'in, mutlak olarak..gönlü IslAma ısındmlması gereken kışılere·
zeUtıaırbir. fon ayırmıştır. Yalnız Peygamber'in devrinde ~~Ail,her
zaman ve her yerde gönlWıün lslAma ısındınlmasında yarar bulunan
kişiler bulunur. Işte, bUnlan kazanmak için zekluanpay verilir. Ama
bunun her zaman belli şahıslara verilmesi gerekmez. Bir yıl falan yer-
deki falan kişilere, öbUr yıl başka yerdeki kişilere veriletiilir. Bu uplcı
çeşitli vesilelerle konulnlakai olan ödüller gibidii'..Şu var ki bu, Al-
100'10. koydugubir ödüldUr. Bu ödül. ISLAmave müslümanlara faydalı
olan gayrimUslim kişilere verilir.

.Hz. Omer'in, yukarıda müellefe-i kulUbolarak·gösttrilen kişilere
zekitvermemesi gAyetyerindedir. çünkü Peygamber (s.a.v.) onlara,
Allah'ın emriyle delil,kendiictilıAdiyte ganimetvermiştir. Eler Al-
IOO'ınemriyle venniş olsaydııiShab' itiraz edemezdi. Halbukiensarın··
buna hayli gücendiAi rivAyetlerden,anlaşılınaktadır. Demek ki bu ta-
sainıf,Peygamber'in kendi ictihidıydı.

Ayetle k:asdedilenmilellefe-i kulub'un, onlarla ilgisi yoktur. Çün-
kü Ayet;ganimetdeAil, zekAthakkındadır. ııuneyn'dekiganimet ~i-
mmden çok sonra inmiştir. Dem,elcki Hune)'n'de fazla ganimetıalanla-
nn, bu iyeti kendihaklannda sanmalanve bunadayanarak zekAt~i-
maga çalışmaları haksızlıkur. HZ.Ömer bu haksızlılı kabul etmemış-
tir.

Fakat kalbieri ıslAma ısındınlması gereken şahıslara her zaman
bu zekAtfonundaoyardım edilmesi, Allah'ın ,emridir.Allah'ın koydu-
gri bu ödülün devam ettirilmesi tarzdır. İmam Fahreddin Rizi de ima-
mın (devlet l)aşkanınfn) IslAmave müslüinanlara yararhgördügükim:
selerin kalbini ısmdırmak için zekAtverebileeegini söylüyor. KWblen
kazanılacak kimselerin müslüman olmalan şart degildir. Müslüman
olanlara da, olmayanlara da bu amaçla zekAt"eril~ilir.(l)

Zaferden sonra yenik düşmüş, ezik insanlara verilen mal, bir ik-
ramdır, buna nasıl rüşvet denilir? Rüşvet, güçlü, iktidarda bulunan bir
kimseye, iş yapurabilmek için saglanan çıkar, \ierile~para veya mal-
dır.İslimda bu, sonuçta başkalarının haldcmaiteeivüz oldugu için ha..
ramdır., ÇünkUrüşvete alışan kim$C arl!k rüşvetsiz iş yapmaz olur.
Rüşvet aldıgı kimselere haksızçıkarlar saglar, haklınmiş haldcmıhak-
sızlara verir. Toplumun dirligi dUzenligi bozulur.Dedigimiz gibi rüş-
vet, iş yapma mevkiinde olanlara verilençıkardır.

.Peygamberimizin ganimet malıyla ikramda bulun<iugukimseler,
iktidar'da degillerdi ..Yenik düşmüş, ezgin liderlerdi.' Peygamber iste-
seydi,burllan öldürlebilirdi. Fakat O böyle yapmadı. Ömürleri boyun-
cakendisine- kötülü1cyapmış bu insanlan hükmü aluna aldıktan sonra
horlamadı, onurlannı okşadı, ganimetten fazla pay vererek onlara
ıslAm.sevdirmek istedi. Çünkü insan,.ihsanınkuludur. Iyilik gördügü-
ne karşıegilim duyar. Bu liderlet de peygamberin cömertliginr, köffi-
lü~karşıolagan üstü iyilik yaptıgıııı görUnceÖnceleri sadece yüzey-

, . i

sel müsıÜman görünürken sonralan gönülden müslüman olmuş, hatti
bazııarı ileride IslAmabüyükhiZmet etmişlerdir.

Fakat dedigimiz gibi, zekAtayetindesayılan müellefe-i kulub'un
. bu kimselerle ilgisi yoktur. Bu, dagıumı Peygamber'in takdinne bıra-

kılmışolan ganimet mali'yla ilgili bir tasarruf idi. Ve sadecepeygam-
ber'in kendi zamanınaözgü bir olay~ı. Ama zekAttabeHrıilen muelle·
fe-i kulüb fonu,ti kıyamete ka6ar uygulanır bir hükümdür. Bu,
IslAmında'vet yöntemierinden birini oluşturmaktadır.

. .
Aslında kötülUge iyilikle karşılık vermek, KUT'an'ınemridir. Pey- ,

gambert kendisinin Canına kasdedenlere bol' ikramda bulunarak
Kur'an'ın şu emrini yerinegetirmiştir: "Iyiliklekötülük birolmaz. Sen'
(kötülügü) engilzel jeylesaıı.' O zaman senin düşmanın, stcakbir
doslun oluverir!" (Fussılet 34).



Turan Dursun, kitabının 246-247 nci sayfalarında, Islam inancı-
nın temeli olan Allah inancına saldırmaktadır ve Kur'an'a göre Tann-
mn intikamcı, öfke (gazab) dolu, kin dolu bir Tann oldulunu iddia et-
mektedir. Şöyle diyor:

"Isıamc.ı, her zaman, "intikamcı" olur. Bu, Islam'ınözünden,
Kur'anından, "hadis"inden, tarih boyunca süregelen gelenelinden kay-
naklanır. Yahudilik'te oldulu gibi...

"Intikam", bilindi!i gibi "öç" anlamındadır. Öfke, kin, hınç ürü-
nüdür.

"Öfke (gazab)" dolu, "kin" dolu bir "Tanrı" düşünebilir misiniz?
Euıoloji bize kesin olarak bildirir ki, ilkellerde bu vardır. Yine araş~r-
malat gösterir ki, bu tür "Tanrı" anlayışı, ilkellerden YahUdilik kay-
naklanna, başta Tevrat'a, yorumlanna, oradan da Kur'an'a ve ıslam'ın
bütününe geçmiştir. Kur'an'da tam 4 kez, Tanrı için "zü'ntikam", yani
"intikam alır"; "öcalıcı", "öCalan", "öcalabilen" anlamlarıverilmistir.
(Bkz. Ali ımran: 4; Maide: 95; ıbrahim: 47;Zümer: 37). .

Bir ayetin Diyane(in resmi çevrisindeki anlamı şöyledir:

- "Sakın, Allah'ın peygamberlerine vel"di!i sözden cayaca!ım
sanrna! Dogrusu Allah, Güçlüdür, ÖC alan'dır." (ıbrahim, Ayct:47.)

Bu ayet, "peygamber"lerinde "intikam" istediklcrini, 1Tanrı"mn,
buyruklara karşı gelenıcrden "intikam" alaca!ına ~'sözverdigini" ve bu
"sözünden dc caymıyacagı"m, Tanrı'mn hem "Güçlü", hcm de "öcalı-
cı" oldugunu açık seçik anlauyor.

Secde SUrcsinin 22. ayetinde şöyle denir:

- "Rabbinin ayetleri kendisine haurlauhp da onlardan yüz çeviren
kimseden daha zalim var mıdır? Şüphesiz, sUçlulardan öc alacaglZ."

"Rabb"in, yani "Efendi Tanrı"mn, "suçlu"lardan, "günahlı"lardan
öc alacagmı bilditdi!i anlaulırken, "Biz kesinlikle, onlardan OC alaca-

gız (ya da öcalıcılarız)" dedi!i, iki ayette daha anlaulmakta: Zuhruf,
ayet: 41; Duhan, ayet: 16.

"Tanrı"sının "öcalıcı", "peygamber"inin"öcalıcı" diye sunuldugu-
nu görüyoruz. "Tanrı"sı, "peygamber"i öyle olur da. "mü'min"leri,
yani "inanır"lan öyle olmaz mı?

Islamcı, bunun için "intikamcı"dır işte."

Turan Dursun, hep madalyonun bir yüzüne bakmakta. ona göre
hükmünü vermektedir. Çünkü tek amacı, dini ve din düşüncesini gö-
nüllerden söküp atmakur. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın
rahmetinin, gazabından, affımnintikamından kat kat fazla; cennetinin,

. cehenneminden geniş oldugunu vurgulayan birçok ayet dururken, bun-
ları görmezlikten gelip sadece adaleti geregi, isyan eden, başkalarının
hakkına saldıran, zulmedenleri yakalayacak olan cehennem' azabından
söz eden ayetlere takılmıştır.

Yüce Allah, alternatifli sıfatlara sahiptir. Yani cemaıinin yanında
celali,rahmetinin yanında mbı, Sevgisinin yanında gazabı da vardır.
Fakat rdhmeti, gazabını aşkındır. Kur'an'da şöyle buyurur: .

"Azdbıma diledigimi ugratırım; rahmetim ise herşeyi kaplamış-
tır." (Aıraf: 156). Bunun anlamı şudur: Allah'ın azabına bütün kuHar
degil, sadece suçlular ugrar. Bunların da hepsi degiı, affcdilenler dı-
şında kalan kullar azaba ugrar. Ama Allah'ın rahmeti dışında kalan

. hiçbir kul yoktur. tlfıhi rahmet herkese ulaşır. Nefes alışırnız, varlıgı-
mız, saglıgımız O'nun rahmetinineseridir.

Kur'an, insanlara intikamı degil, sabrı; kötülügü degil, iyiligi
ögütlemektedir. Kötülüge misliyle karşılık vermek adaletlir; Ama kö-
tülügü affetmek, kötülüge karşı iyilik yapmak mertlik, mürüvvet,
alicenaplıkur. Kötülüge kötUlük her yigilin kan, kötülüge iyilik mert
yigitin karıdır. Işte Kur'an bize alicenaplıgı tavsiye etmektedir:



"Kötülüğa, en güzel şeyle sav (kötülüjte iyilikle karşılık ver), biz
onların nasıl nitelendireceklerini (sana neler söyleyeceklerini) bili-
riz. De ki: 'Rabbim, şeytanların dürtülerinden sana sığınırım."
(Mü'minun: 96-97).

. "Iyilikle kötülak bir olmaz. Sen, kötüıüğü en güzelolan şeyle sav.
azaman (bakarsın ki) seninle arasında düşmanlık bulunan kimse,
sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Bu (kötülüjtü iyilikle savma glgun-
lujtu)na ancak sabredenler kavuşturulur. Eğer şeytandan kötü bir dü-
şünce (bir öfke) seni dürtecek (kavgaya yöneltecek) olursa hemen
Al/ah'a sığın. Çünkü O, işitendir, bilendir!" (Fusillet: 34-35)

Görül~üjtü üzre Kur'an, insanlan intikama dejtil, affa; kavgaya
dejtil,sabra, hoşgörüye yöneıtnlektedir. Ayetin sonunda şeytandan bir
dürtü gelince. yani çekişmelerde, taruşmalarda hasma karşı bir öfke
belirince AlIah'a sıjtınma; Öfkeyi yenmejte, kavgadan uzak durmajta
çalışma öjtütlenmektedir.

Ra'd Suresinde inanmışkullann yüksek ahlakı belirtilirken onla-
rın, "kötülüğü iyiliklekarşılayacakları" (22); Furkan Suresinde de
l{atıman'ın kullarının, alçakgönüllü olduklan, kendilerine sataşan cahil
(kaprisli, bencil) insanlarla bir olmayacaklan, selam verip geçecekleri
belirtilir (ayet: 63). '

"Yine de onları affet, hoşgör .(aldınna), Çünkü Allah, iyilik
edenleri sever." (Maide: 13)

"Şimdi sen onlardan geç (yaptıklannı .hoşgör) ve 'Size selam!'
de. Yakında bilecekl'erdir." (Zuhriıf: 89)

~'Osaat (haklının ve haksızın ortaya çıkacajtı hesap saati) gele-
cektir.Şimdi sen, güzel bir hoşgörü ile hareket et!" (Hicr: 85)

"Allah, buyruğunu yerine getirinceye kadar affedin, hoşgörün!"
(Bakara: 109)

Ve benzeri birçok Kur'an.ayeti, insanlara affı, hoşgörüyü emret-
mekte iken nasıl Kur'an'ın intikamı körükledi~ iddia edilebilir?

Nefsi savunma meşrô, bir hakUr. Yapılan ~dırıya cevap verme
durumunda Kur'an adAlet sınırını aşmamayi emretmeklediı:

Adalet, tUm eVrene egemenolan tıahi bir yasadır:"Altah, göğü
yUkselıti, mEzıını (dengeyi) koydu. Tartıda taşkınlık edip dengeyi
bozmayın." (Rahman: 7-8). Evrende adalet egemen olunca, insanlann
birbirleriyle ilişkilerinde ve kendi eylemlerinde dengenin, yani
adaletin hakim olması gerekir.

KUı'an'a göre suçun cezası, ona den~ olmalıdır. İşlenen suça, on-
dan çok dahaajtır bir ceza 'vermek, adalete aykındır ..Bumlan dolayı
yüce Mevla: "Eğer cezalandıracaksınız,size yapılan azab kadar ceza
verin. Ama sabrederseniz, andolsun ki o, sabredenler için daha iyi-
dir." :(Nahl: 12) buyurn'ıuştur. '

Ayette Allah, kullarına, suçtan agır ceza veribnemesini, affetme-
nir,ıise daha hayırlı oldugunu bildirdiginegöre, kendisi de bunun tersi-
ni yapmaz. Işlenen suçu, daha agır bir ceza ile cezalandırmaz. Tevbe
edenleri de affeder.

. TuranOucs,un,lslam peygamberinin hep öfkeyi, intikarnı 3Şıladl-
jtını, Allah içinkızmayı, Allah için kinlenmeyi ögütledigini; çünkU
Peygamber'in "Işlerin en üstünü, Tanrı için sevmek ve Tanrı için öf-
kelenip kinle1J.mektir."(Ebu Davud, Sünnet: 3, h.no: 4599) dedigini
ileri sürmektedir.

Bu hadis dogrudur ve içerigi, insanı yüksek ahlakın doruguna çı-
kanr: Kişi nefsi için kİzarsa· öc almajta kalkar. Bencil olur, kindar
olur. Ama AlI~h için severse,Allah'ınyarcluklarını sever. "YaraUlanı
sevdim, yaratandan ötürü!" der.

Aııih için kızan, yapılan haksızlıga, fakirlerinhakkının yenmesi-
nekızar; bunu Allah'ın adaletine aykırı, Hakk'ın kullarının hakkına
tecavüz gördügU için kızar. Kendisine zaran dOkunmasa,hat~ kendı- -
sinin çıkanna da olsayapılan haksızlıga kızar, bunu açıkça söylemek-
ten çekin~cz. Ama nefsi için kızan. yararına olan mtksızhklara kız-



mak şöyle dursun, sevinir. O, kendi çıkanndan başka bir şey düşün-

mez.
Turan çarpıtınalanna devam ediyor:

, Bir başka kez 4e Muhammed'in şöyle dedi~i görülUr.
_ "ıçinizden kim bir MONKER, görürse, eliyle onu de~iştirsin;

gücü yeuniyorsa diliyle onu de~iştirsin. Buna da gücU yeuniyorsa kal-
biyle kinlensin ..." (Bkz. Müslim, es-Sahib, Kitibo'l-ımanl78, hadis no:
49; EbO Davild, Sünen, Kitibo's Salat/l48, hadis no: 1140; Tirmizi,
Sünen, Kitibu'l-Pitenlll, hadis no: 2172.)

Buradaki "mUnker"in anıamı "tanınmayan, benimsenmeyen
şey"dir. Demek ki Muhammed, her müslümana şu görevi veriyor:

Müslüman kişi, ıslam Şeriatı'nca "tanınmayan, benimsenmeyen
, bir şey"mi gördü; hemen "elirıi", yini "yumru~nu" kullanacak. Diye-

limkiyumru~u yeterli olamadı, bununlakarşı çıkamadı; "diliyle" kar-
şısına çıkacak.' Kötuıeyecek, kınayacak, aleyhte propaganda yapacak.
Diyelim ki ortam buna da. elverişli de~iı. Ozaman da "kalbiyle" yöne-
lip "kin besleyecek".

lsli\m toplum~nun korunmasını sa~layan temelprensiplerden biri
olan bu' hadisteki münker kelimesi, Turan'ın dilinde çarpıtılınışıır.

, Münker, tanınmamışlan ziyadeçirkin, kötü şey demektir. Mesela "in-
ne en/cere'l-asvati le-savtu'l-hamir: Seslertn en münkeri eşek sesidir."
(Lokman: 19) ayetinde aynı kökten ismi tafdil olan enlter, en çirkin

, demektir. En tanınmamış demek de~ildir. çünkü eşek sesi tanınmamış
bir ses de~ildir, herkesin/tanıyıp bildigi sestir. Arna ku~a hoş gel-
mez, çirkin bir sestir. ışte hadiste geçen münker kelimesi, hoş olma-
yan, çirkin iş anlamına gelir. ,

Şimdi hadisoo çirkin, kötü bir işin yapıldıgmı gören kimsenin, gü-

cu yeterse bUna engel oııiıası, buna gücü yeuneyenin diliyle bunun kö-
Wlü~ü söylemesi, eleştirmesi, buna da gücü yeuneyenin. o köWlüAü
benimsemernesi, kalben ondan 'nefret etmesi ögudenmektedir. Btı köuı
bir şey midir?

, Şimdi siz sokaktan geçerken birinin, başka birisinin penceresin-
den içeri girmekte oldugunu gördünüz. Aldınnayıp giderseniz, komşu-o
nozun eşyası çalınacak, veya evi tahribedilecektir. Ama gücünüz yetti-
gi takdirde hırsızı yakalayıp karakola teslimederseniz, toplumda bir
kötUlük önlenecektir. Yolda giderken otomobilden birinin, ana yola
pepsi şişeleri, çöp attıgını gördünüz, hemen onun plakasınl,alıp polise
haber verirseniz toplumda temizlik, dirllk dUzenlik olur. Kentin temiz-
ligi korunur. Arna ban~ ne deyip geçerseniz. her tarafı pisiik kaplar.
Avrupa'ya gidiniz yollara pislikatanlara müsaade ederler mi? Gören-
ler derhal onu polise bildirir veyaparkta böyle bir şeyyapana engel
olunur. Hemen her vatandaş bunu yapar. Şimdi sokaga çöp aulmasına
~'len engelolan kimse, kötü mü davranmışur?

ışte Peygamber bize, kötülüge ,fi'len veya sözle engelolmayı
ö~Udemekle, topıum düzeninin korunmasını amaçlamıştır. Bugün ga-
zeteleri, dergileri, siyasi partikonuşmalarını düşünün. Nedir bu kadar
eleştiri? KendilerinCe kötü olan şeyin düzeltilmesi için yapılmıyor mu
bu eleştiriler? Bunların kötü oldJlgunu söylerseniz, o toplumda krallık,
hatti ilkel krallık rejimi, yani istihdM var, demektir. Peygamber, in-
sanlara, düşüncesini özgürce söylemeyi ögütlemişse, fena mı yapmış?

Peygamber (s.a.v.) kin ve öfke degil, nezaket,' şefkat, zerafet aşı-
iamışur. Kendişi son derece nazik bir insandı. Giyimiyle, 'kuşamıyle,
güzel huyu ile herkesi hayran bırakırdı. Kur'an'ı indiren, "Ey Muham-
med! muhaHak ki sen, yüce bir ahlak üzerindesin!"(Kalem:· 4)
iyetiyle, Elçisinin yüksek ahli\kını övmüştUr.

.~~n Hz. Muhammed, çevresine oc almayı, kini aşılayan kau yü-
~ bın olsaydı, vaktiyle düşmanı olan insanlar, zam~la onun çevre-
sınde halkalanmazlardı. Kur'an, onun, illemlere rahmet olarak gönde-



rildilini vurguluyor ve onun,çevresin~ nasıl şefkatle davrandılım
§Öyle an1aUyor:

'''Allah'ın r~hmeti/sebebiyledir ki, sen onlara yunıuşak davran-
dın. Eger kaba: kf!.tıy"rekli olsaydın, çevrenden dagılır, giderlerdi.
Oyleyse onlarınkusurlarından geç, onlar için magrıret dile; iıin hak-
kında onlara danışı karar verince de Allah'a dayan. ÇünldlAllôh un- "
disi(ıe dayanıp güvenenleri sever." (Aı-i ırnıin: 159).

Eler Peylamber in~cı biri olsaydı, yıllarca öz canına kasdet-
m~1an Mekke liderlerini elegeçirince öldürtiitdtl Buna engel hiçbir
şey yoktu. Ama O, bunları affetmekle de kalmadı, kendi sahabilerine
verniediti kadar ganiınet mah verdi bunlara. Bu davranışı, onun
alicenaplıımı. af ve hoşgörüsünü gOStemiyor mu?

Sah!bileri~den Ebô Said el-Hlıdtrnin ifadesiyle Hz. Muhammed:
"deveyi balıar, yemler, evi süpUrür, pabucunu~ elbisesini yamar, ko-
nuluna bizzat 'ikram eder, koyun salar, hizmetçi ile birlikte. yemek
yer. un ölütUrken yorulan hiıı:netçisineyardım eder. çarşıdan eşyasını
elinealıp getirmekten arlanmaz, zengin fakir herkesin elini sıkar, kar-
şılaşulma ilk önce kendisi 'seı1m verir, çalınıan yere gider, bir hurrııa

. için çalınimış· olsa da da'veti geri çevimıezdi.' Yumuşak huylu, cO-.
mert, güleç yüzlü idi. Kahkahasız gülerdi; düşünceli idi, fakat savur-
gan deliidi. Sürekli tefekkUr içinde idi. Herkese acır, hiçbir zaman u-
ka basa yemezdi.Nefsinin iştahinmpeşinde koşm~ışur." (el~Luma':
577-578).

Hz. Aişenin: "Esen rüzgardan cömert idi" şeklinde nitelendirdili
Hz. Muhammed: "Ukud Dagı kadar ,altunum olsaydı, üstünden aç
gece geçtikten 'sonra o parayı tamamen dagıtmamaktan hoılanmaz-
dım. Ancak borç ödemek için ayıracagım başka." (Buhlri, Zekat: 4;
Müslim,Zeklt:31,34). "Birinizin dünya varlıgı,yolcunun azıgı ka-
dar olsunı yeter!" demiştir. (el-Luma': 584)

. BUGÜN ISLAMI şEKıLDEN IBARET SANAN BAZI MÜS-
LÜMANLARıN SALDıRGAN TUTUMLARİNA BAKıP DA

ISLAMıN BÖYLE HOŞGÖRÜSÜZLÜK, SALDıRGANLıK AŞILA-
OIÖINI ZANNETMEK BÜYÜK HATADIR. ISLAMıN TEMEL Kİ-
TABI KUR'AN'I BIR KEZ DAHI DÜŞÜNEREk OKUMAMIŞ, ıçı-
NE SINDIRMEMIŞ, HURAFi DÜŞÜNCELERLE YOORULMUŞ
SALDıRGAN INSANLARıN DAVRANıŞı BAŞKADIR~ ,

Kur'arı'ı anlayarak okuyup onun ahlakını içine sindirmiş insanlar,
gerçekten melekleşirler. Hasan-ı Basri, çevresinde genç kuşaga, Pey-
gamberin sahabilerinin nasıl kendilerini Allah'a vermiş insanlar olduk~
larını şöyle anlatmışur: "Siz onları görseydiniz, onlara deli derdiniz.
Onlar da sizi görselerdi, size müslümandemezlerdi."

Kur'an, her vesile ile insanlara affı, hoşgörüyU ögütlerken acaba
neden bunun yanında Allah'ın intikamından, azabından, cehennemin-
den de söz etmiştir. Böyle yapmıştır, çünkürealiteböyledir.lnsanların
hepsi bir degildir. Iyiliksever, inançlı insanlar yanında kötülükten hoş-
lanan, fırsat bulunca ezen, haksızhkeden,saldıran, öldüren, çalan in·
sanlar da vardır. Şimdi bu dünyada çogu kez haksızlık edenler, cezala·
rını görmezler. Mazlum hakkını alamaz. '"

'Dünyada tam adaJet tecelli edemez ama Yaratıcı'nın adaleti yok
mudur? Haksızm yapugı yanına kar mı kalacak, insan yapugı iyilikle-
rinin ve kötülüklerinin .karşıhlını görmeyecek midir? O zaman bu
dünya yaşamının anlamı nedir? Adal~tsiz, haksızlıklarla dolubir
dünya. Şu ince evrensel düzeni yaratan Tanrı'nın' adaleti varsa kötü-
lükler ceZ<İlandırılacak, iyilikler ödüllendirilecektir. Bunun için Tanrı-
nın alternatifli sıfatlan olmasıgerekir. Adaletinin, şefkatinin, ihsanİnın
velutfl1nıın yanında haksızlardan mazlumun hakkını alan, adil, kötüle-
ri cezalandıran, herkesin yaptılının tam karşılılını veren sıfatlannın
da olması gerekir; Eger Tanrı azabedici olmayıp sadece rahmet sahibi
olursa, kötülük yapanlann yaptıktan yanlarına kar kalır.

ışte AlUıh, leur'an'da iyilere umut vermek, kötüleri de iyilileyö-
nelunek için rahmet ve lutiif sıfatları yanında adalet ve azap edici sı-
fatlarını da hatırlatmaktadır. Kimi iyilikten anlar, kimi kötülükten. Ki·



mi okşanarak yo~ gelir, kimi de azarlanarak. Herkese, kabiliyetine
göre i13ç verilir. Abdulaziz Caviş, Anglikan Kilisesinin sorulartna ver-

, digi cevaptil şunlan söylemektedir:

, lsıamm IWıı "Oyle bir Allah'tır /d O'ndan başka Ilah yobur, ba-
Iddir, her an biUibıyaraiıklar üz~rinde Mkim veyö"eticidir; ne uyuk-
lar, ne uyur; göklerde, yerdene varsa hepsi O'nundur; /dm tasavvur
edebilir /d Icallesında (O'nun) izni olmaksızın O'nun huzurunda şefrJ-'
at edebilsin; yaratıklarının işlediklerini, işleyeceklerini bilir; yaratık-
ları ise/ldhi ilminden yalnız O'nun diledigini kavrayabilir, .başka bir
şey bilemez; ilmi bütün, gökler~, yeri kucaklat ye bunları korumak
kendisine agır gelmez; yüksek, büyük'ancak O'nun yüce z,atıdır."(l~

Islam dini Yüce Yaratıcıyı ayrıayrı saretlerle bildiriyor. Evvela '
Kur'an ayetlerindegördüitümUz gibi .gökletin melekiitunu, yerin
melekiitunu ve bu iki melekOtun kapsadı~ı kainat ile bunların tabi ol-
dukları tabiat kanunlarını dikkat naZatından, düşünceden geçirmeye
davette bulunuyor. Sonra tebliit ,eylediiti en güzel isimler ile bu tanımı
tamamlıyor ki doksan dokuza varan o isimler şunlardır:

AUah, Rahman, Rahim, Melik, 'KuddOs, Selam, MU'min, Mühey- ,
min, Aziz,Cebbar, Mütekebbir, 'Halik, Bari', Musavvir, Gaffar,
Kahtıar, Vahhib, Razzak, Fettah. Alim, Kabıd, Basıt, Hafıd, Rafi',
Muiu, MOlill, Semi', Basic, Hakem, Adı, Utif, Hab"ır, Halim; Aiim,
GarOr, ŞekUr,Aliy, Kebir, Hafiz, Mukit, Hasib, Celil, Kerim, Rakib.
Mudb, Vasi", Haıcim, VedOd, Mecid, Bais, Şebid, Hakk. Vekiı, Ka~
viyy, Metin, Veliy, Hamid, Muhsiy, Mupdi, Muid; Muhyi, Mumit,
Hayy, Kayyum, Vleid, Macid, Vahid, Ehad, Fard, Samed', Kadir,
Muktedir, Mukaddim, Muahhir, Evvel, Ahir,zahir, Batın, Valiy;
Muteal, Barr, Tevvab, Muntekim,'Afuvv, Rauf,Muksıt, cami', Gamy,
Mu~niy, Mani', Dare, Nafi', Nur, Hadi, Bedi', Baıci, Varis,Reşid,
SaMr.

Şu saydıitımız en güzel isimler Cenab-i 'Hakk'm isimı~ri olduitu
gib!, kemaı sıfatıarını bildiren birçok iWıi isimler de vardır. Çünkü
hikmetine son düşünülmeyen O Yüce Yaratıcı'nm mahiyeti (ne oldu-
gu) ebediyen insanın kı,sa aklına karşı perdeli olup kalacak ve O, yal-
nız en güzel isimleriyle, kemaı sıfatlariyle tecelli edecektir (görüne-
cektir). "

Zaten O mutlak büyüklüitUn özüne vakıf oım'ayıistemek aciz-
Hktir, olmaı ile u~maktır. Öyle ya, nefsini ayakta tutan ruhunu bil-
mekten aciz olan insan için O büyük sım, O Ezeli Kutsal noru bilme-
rnek kadar tabii bir şeyolur mu'? Bunun içindir ki Salat 've seıam üze-
rine olsun Efendimiz, daima Allah'ın z8tını düşünmekten menederek
eserleri ve işleri üzerinde fikir yormaya teşvik buyururlardı. Bununla
beraber Peygamberimizin şu emrinde başka bir anlam daha var. O hik-
metliResOI ümmetine ders veriyor; ya ahlakını düzeltme~e sebebola·
cak, ya kendisini bir reziliikten kurtaracak, yahut onun çeşitli işlerini
düzeltecek yararlıtetebbu'lar (incelemeler) gibi ram ve ikjncj hayatın-
da işine yarayabilir şeylerden başkasiyleuitnişmamasını lavsiyede bu-
lunuyor. Bunun içindir ki ısliim, Cenab-ı HakIC'ın tanımında: her biri
beşer ruhunu düzeltme açısından özel ve yararlı bir anlam gösteren
ltahisıfatlar yolunu seçmiştir.

Bilinmektedir ki insanlann akıllariyle ruMan, tıpkı yüzleri, bj·
çimleri, renkleri gibi başka başkadır; ister bu ihtilafınkökü, kendi ya·
ratılışları olsun, isterse sebepleri ve etkileri nadiren bjrbirinebenzeyen
çevreler bulunsun; genellikle akıl1ann, idmkkriıt, eitilimlerin, hevesle-

, rin başkabaşka oldugunda kimse münakaşaya yer göremez.

Bir de sonsuz denecek kadar çeşitlenenahlaki ve ruhi hastalıkları
tek ilaç ile tedaviye kalkışmak~akılsızlıktır. BÖyle bir teşebbüs, aynen
bedeni hastalıkların her türlüsüne karşı tek usUl, tek j13ç kullanmak gi-
bi olmaz mı'?

ınsanların içinde öyleleri var ıd nimetleazıyor, merhametle ~zu-
luyor. Ruhlar var ki kuvvetle şiddetin görünümleri dı~ındabir şeyden



ürkmüyor, a~ır cezalardan, sıkı tehditlerden başkasına kulak vermiyor;
sonra yine insanların içinde öyleleri var ki iyiligin kulu, şefkatin köle~
si oluyor. Bunljlflnarasında da çeşitli dereceler, farklı tabakalar var.
Kimini taat ve istikamete sevk edensebep, ahirette görecegini umdugu
mük:Mat, kimininki dünyada elde edecegi yararlar, kimininki hayatlOlD
sıkıntıları, gcçim mücadelesi, hasılı dÜnyanın SOı1sUZ elemlerini ve de-
gişimlerini ona duyurmayan asude bir kalb oluyor.

Birtakı~daınlar da görülüyor ki' şereften, şandan,gUzeI şöhret-
ten başkasına meyil göstermiyor; diger birtakım i ise tersine şeref görür
görmez burnunu şişirip azıyor. Kader keyfine, kaza iradesine göre yü-
rür sanıyor.

lşte.lshlm bu. adamlardan başka ahlaki, ruhi diger hastalıklara tu-
tulmuş daha ne kadar insan ogıu varsa hepsi için gelmiŞtir.

Puta tapanların bir kısmıtannların yalnız zorba ve intikarncı ola-
nını korkmaya ve saygı beslemege layik görür; rahmet ve muhabbet
tanrısına gelince ona hiçbir deger vermez. Sonra bir kısmı da tanrıları·
nı kurban vermeksiıin hoşnudedilemez, .scrt, ekşi yüzlü temsil edcr ve
bu hususta kızlarını, yahut gençlerini bogazlamaktan çekinmeyecek
derecclerde aşırılıga varır. Vakıa diger dinlerden bazısı,di Allahİle
kulları arasında karşılıklı· sevgi ..üzerine kurulmuş bulunuyor;' fakat
onun yanı başında korkutma ve tethiş esaslarına dayanan sayısız dinler
var. Bununla beraber sevgi üzerine kurulan bir din, hiçbir zaman genel
veşümu\lü olamıyor. Zira böylebir dinden fcyz alabil~kıer,ancak
insanlıgın o sınırlı kısmıdır ki· yaraulışları, ezeli' temizlikten hisse al·
mış, ruhlarıher türlUlckcdcn uzak, görüşlerimaddiy~tın alçak sınırla·
miı aşmış, bütün arzulanAnah'1 sevmeye ve Allah'ınkendilerini sev-
mcsine, Anah'ı hoşnudetm,eye ve Allah'tan hoşnfıd olmaya yönelmiş
bulunuyor. Evet heryerde ve her zaman böyle insanlararastlanabilir.
Ancak bunlar, digcrlcrine bakınca denize oranla damla, arzaorclllla
zerre gibikalırlar. Insanların bu husustaki derecelerimalum, mevkileri '
ise bellidir.'

Madem ki lIatıi dinler,' olgunların· olgunlugunu, sıddiklerin (çok
dogruların) kutsallıgm içine yaklaşmasını artırmak için gelmiştir, en
önemlİ maksatlarındanbiri de insanlıgın sinesinde duran çeşit çeşit
ahlaki hastalıklara çare bulmaktır. Zira onlar durdukça ne fertler, ne de
ümmetler için mutluluk imkanı olamaz. Bunun içindir ki Kur'an
ayetleri, Islam dininin bütün bu amaçları içine aldıgınıbildiriyor da
Allah, kitabınıyüreklerdeki hastalıklar için şifa kaynagı ve. mü'minler
hakkında rahmetin ta kendisi olmaküzere niteliyor.

Işte ezeli. olan Aliah,. bu yaraUlışları çeşitli insanlara, kendi tabiat
ve istidatlarına göre tecelli etmek istedigi içindir' ki, tapanları. tarafıo-
dan diger tapılanlarda varlıgı sanılan, çeşitli sıfatların hepsini, kendi
kutsal zaundatopladl'fski tanrılarına karşı duydukları müthiş korku-
dan baş~a bir şeyle ıslahınaimkan olmayan putataparzencilere ve
benzerlerine "Cebbar, KahhM, Muntalcim: zorlayıcı, kahredici, inti.
kam alıcı" isimleriyle tecelli etti. Dünya malını çoksevenlere "Mugni,
Veh~ab, Vasi', Nafi'; Zengin eden, çok veren,geniş,yararlı" sıfatlariy~
.legörUndü .. Hahi aşkta, tani olmak,. kendisine yaklaşmakisteyenlere
gelince bunlar "Vedud, ~üheymin, Mü'mi~, Selam, Raüf, Rahman,
Rahim: çok seven, kQrkudan koruyan,gilvenlikveren, şefkatli, merha-
metli, çok rahmeteden", gibi kerim, isimlerinden dilediklerine sarılabi- '.
lider. Ruhlara tapıp onların yüzünden nimet, bereket, nzık inmesini,
beıaıarın, zararların, sıynlmasını bekleyen kimseler de Cenab-ı Hakk'a
dönerek "Vehhab, Razzak, Basıt, Mukitçok hibe veren,rlZık veren,
genişleten~ azık verea" isimlerine s.ı~lnabilirler.ıSyanlarda pek ileri gi-
derek Hakk'ın "Alim, Hasib, Hakem, Adl,.Rakib,·Şehid: bilen, hesaba
çeken hüküm veren, adaletsahibi, gözeten, gören" gibi isimlerinden
'dehşete kapılanlarumutsuzluk karanlıgı içinde bunalıp kaldıklarııa-
manlarda, ise kendilerini '~Utif, Rahim, ÖafOr, Kerim, Halim, Mucib,
Samed, Barr, Tevvab,Afuvv: Lütfeden merhamet eden,bagışlayan,

, ikram eden, yumuşak davranan, cevap veren~ hiçbir şeye muhtaç 01-
mayan, iyilik eden, tevbeyi kabul buyuran, affeden" sıfatlariyle görü" ;
nen bir merhametli Tanrı karşısında bulurlar. KalbIerine gaflet çök-



mUş, cahillikve sapıklık vadilerinde dolaşır, Allah'ın hükümlerini ve
sınırlannı tanımaz, Aliah kullannın haklanm gözeunez, gözlerden giz-
lenmek sUretiyle bütün sefil heveslerini doyurmaya bakar kimselere de
Cenabı Hak "Şehid, Utif, Baun, Alim, Habir, Muhsi: gören, latif
(maddi olmayan), iç (her şeyin içyüzün~ bilen), bilen, haberdar olan,
sayan" (yapılanları birbir saplayan)" isimleriylegörünür.

Aruk şu izahıardan Jltrat dini olan İslamın, insanı, bütün vasıflan
ve özellikleri gerçekten zaUnda toplamış bir AUah'aiman ile yükümlü
tuttugu anlaşılmışur. Öyle sıfatlar ve özellikler ki, şirk koŞanlar tara-
fından ayn ayn tannlarda parça parça vat oldugu sanılırdı da.neflsleri-
nin Is13hl,için o timnlann bu sıfatlara bürünmüş birer şekilde hayal
edilmesinden medet umulurdu. .

B~nunla beraber İs13m dini, C~nabı Hakk'ı bir yandan putatapar
toplumlarda sabiileri yolagetirecek surette niteledigi gibi, diger yan-
dandehrilere (zamana tapanlara) de. gösteriyordu ki "Evvel, Ahir, za-
hir, Baun, NUr, Halik Bari', Musavvir, Mubdi', Muid, Muhyi, Mumit,
Hayy, Kayyum: Ön, son, açık, gizli, ıŞık, yaraucı, halk edici, suret ve-
rici, açıga çıkaran, iade eden, dirilten, öldüren, diri, yönetici" 'h~p
O'dur.

Hasıh İs13m dininin ıllihı bütün insan akıllannın bilmek, tanımak
istedigi ve çeşit çeşit ihtil3flar gösteren haller ve işlerinil~lah "içın'bü-
tün yaraubşın kendisinden yardım bekledili tek Allah'ur, .

Birçok müşrik (Allah'a ortak koşan) ibadeti var ki, İslam dini
b~nları kaldırmadı, ancaküzerlerine kutsal bir giysi giydirdi. Her biri-
ne kendi hikmetinin rengini verıpyerinde bıraku. Mesela kurban, kız-
gın simalar içinde düşünülen tannlann nza ve sevgilerini çekmek için
kesilirdi. ıslam dini kurban kesmeyi yerinde bıraku, fakat amacını ta-
mamen degiştirdi:

"Biz, kurbanlık develeri de' size Allah'ın işaretlerinden yaptık.
Onlarda sizin için hayır vardır. Onlar, ön ayaklarını sıra halinde ye-
re basmış durumda iken üzerlerine Allah'ın adinı, anın (ebi bogazla-

yın), yanları üzerine düşünce de onlardanyeyin, kanôat eden yoksul~
da, isteyen yoksula da yedirin. Allaho hayvanları size boyun egdirdi
ki şükredesiniz."

"Onların ne etleri; ne de kanları Allah'a ulaşmaz. Fakat sizin
tokvanız. (korunmaniz) O'na ulaşır. Allah onları size böyle boyun
egidirdi ki sizi dogru yola ilettigi için Allah'ın büyüklügünü anasınız.
(Ey Muhammed), güzel davrananları müjdele."(Hac: 36-37).

.Demin saydılımız bütün niteliklerin; Allah'a özgit'olması sonuç-
larındandır ki'mülkü ne orandageniş, ~vketi nekadar müthiş~..saItana-
u ne kadar cihanı kapsar olursa olsun, insan bireylerinden hiçbirinin,
Tannsal mertebelerden birine,' ya da ona yakın bir düzeyeçıkabilece-
gine inanmak caiz' degildir. Çünkü göklerde ve yerde en yüce sıfat,
Allah'a aitti,r. Kurtan: "De ki: Allah'ım, ey mülkün sahibi, sen di/edigi-

. ne mülkü verirsin, dilediginden mülkü alırsın:,diledigini yükseltirsin, .
diledigini alçaltırsın. Iyilik senin elindedir. Sen, herşeye kadirsinl"
(AI-i ımrnn: 26).

ıslamın. yüzünü karalamaktan ve o· masum dine karşı herkeste
nefret uyandırmaktan başka bir amaç gözeuneyen misyonerlere gelin-
.ce, onlar Allah'ınen güzel isimlerinden bazısıyla nitelenmesini, kendi
amaçlarina ulaşmak için araç yapmak istiyorlar. Yoksa bildikleri, söy-
lediklerinin, açıga vurduklan, içlerinde gizlediklerinin hiçbir, zaınan
aynıde~ildir." (Anglikan KiliSesine Cevap, s. 61-67)

Ahiret azabı muhakkaktır. Bu ,azab, gerçekte AII3h'ın rahmetinin
bir teeellisi sayılır. Çünkü bu suretle kulunun ruhunu olgunlaştınp be-
lirli bir safiyyete kavuşturur.

Esasen bu azab, bir yakıttan degiı, insanın kendi eylemlerinden.
oluşur. ınsan kendimbını beraberinde götürür. Kötülük yapan, yaptı-
gı kötülügün oduna yanar.



Ahiret saadeti, insanlann degerlendirmelerine göre degildir.
Allah'ın acıması, yaratıklann acımasından doksandokuz kat fazladır.
Hadiste belirtil~n bu sayı da temsili bir anlam taşır. Yoksa O'nun acı-
masının sınırı >:oktur.

Allah, kullanna acıdıgmdan dolayı, elçiler göndererek onları cen-
net yoluna çagırmıştır. Ruhun selameti, Allah'ın elçilerinin izinde git- .
mektir. Onlann yolundan aynlan ruh, kendi kendisini azAba tutsak et-
miş olur. HaşaAllaI1. kullanna zulmetmez. Kul, kendi yanlış davranış~
lannın oluşturdugu azabın içine düşer:

"Evet kim kötülük: yaparda günahı, kendisini kuşatırsa, işte on-
lar ateş halkıdır, orada sürekli kalacaklardır." (Bakarn: 81).

"0 gün het nefis, yapiıgı her hayrı hazır bulacaktır; işledigi her
k6tÜıügü de. O kötülükle kendisi arasında uzak bir mesafe bu/unması-
nıisttr. Allah sizi, kendfsin(in buY~uklarına.karşl gelmek)den sakın-
dırır. Allah, kullarına şefkatlidir." (Al-i Imran: 30). .

i

".•. Bir kişi, yaptıgıişin eline teslim edilmeyegörsün. Yoksa
Allah'tan başka onun ne bir dostu, ne de bir yardımcısı olmaz: (Eyle-
minin elinden kurtulmak için) her türlüfldyeyiversede ondan "abul
edilmez. Işte onlar, yaptıklarının eline teslim edilmişlerdir. Onlar için
kaynpr sudanbir içki ve inkdrlarındandolayıda acı bir (lZab vardı,:!"
(En'ilm: 7{»)
.. Insanın yaptlgı her eylem, ruhta bir iz bırakır. GÜzel eylemler.

ruhta ışık olurken, kötü eylemler ruhu kararıır, güzelligini lx>Z~, çir~
kinleştirir. Mahiyetibilinmeyen azablara dönüşür. İnsanın ahırçttekı
IŞı,gl,güzel eylemlerinin eseridir:

"0 gün inanan erkekleri ve inanan kadınları görürsün ki nuriarı,
. önlerinde ve saglarındakoşuyor. (Kendilerine): 'Bugün müjdeniz,

I di,'altlarından ırmaklar akan,· içlerinde ebedi kalacagınız. cennet er r.
(denilir), Işte büyük başarı budur. ogün mündfık erkekler ve mündfık
kadınlar, (aydırilık içinde cennete giden) mü'minlere derler ki: 'Biz~
bakın da sizin nurunuzdan yararlanalım. (Çünkümü'minlerin gözlen,

münAfık ve kafirler tarafına çevrildikçe o lalif nUr ışddar. Karanlık
içinde kalan insanlar, o nurdan yararlanıp yola gitmek isterler ama bu
mümkün degildir; Çünkü aydınlanmanın vakti geçmiştir artık.) .Onıa-
ta: 'Arkanıza dönün de nür arayın' denUir." (Hadid: 12)

Yapılan kötüeylemlerin, ruhunasıl karanlıklar içine düşürdügü-
nü, şu ayet daha açık ifade,etniektedir: "Ilayır, onların işleyip kazan-
dıkLarı şeyler; kalblerinin~erine pas olmUştur. Hayır, dogrusu o gün
onlar,Rablerinden perdelenmişlerdir." (~utaffıfin: 14~15)

Demek ki hereylemin, ruh üzerinde bir izi kalmaktadır. Yani ruh,
insan eylemlerinin tutanagı olmaktadır. KalbIerin üzerinden perdenin
kalktlgı ahiret aleminde, ruhun taşıdıgı bütün eylemlerin iyi veya kötü
izlerigörünecektir. Herkes neler yaptıAlnı görecek, sonucuna daşahid
olacaktır:

"Her insanlif, amel kuşunu boynuna doJadık. Kıyamet günü, Onun
içinaçılmış olarak bulacagı bir kitap. çıkarırız: 'Kitabını oku, bugün
nefsinsana hesapçıolarak yeter!' (deriz)." (lsra: 13)

Ahiret alemi, Ilahi adaletin tam· ortayaçıkacagı; görünecegi bir
alemdir. Orada herkes ruhsal degerini görür ve e de~eregöre yerini
bulur. Orada ne rüşvet, ne iltimas vardır.

. ,

. Islam, iman ve salih amelçizgisi içinde bulunan herkese ebedi
saadeti va'detmektedir. Kur'iip'ın istedigi eylem, sadece içi boş ~kil .
degil, içi iman ve ruh dolu eylemdir. İslilmda buna ihldsdenilir.lsIam
mutasavvdlan, hep eylemde ihlası aramışlar ve eylemleri ihlasa çıkar-
manın yöntemlerini aramışlardır. Hasan.i.Basri Hazretlerinin: "Zerre
miktan salim vera'ıo, yıllarca yapılmış ruhsuz ihadeuenhayırlı" oldu-
gunu söylediw. rivayet edilir.



Turan Dursun, kitabının 141-143 ncü sayfalarında "KUr'Ao'm
Tanrısı' Nerede?" başlı~ı altında,bazı Ayetleri kanıt göstererek
Kur'an'm, Allah'ı gökte, tahtında oturUr biçimde takdim etti~ini söyıü-
yor.

Oysa Kur'Ao, Allah'ın, Arşa kurulup kAinAtıyönetti~ini söyler
ama Arşının gökte oldu~unu söylemez. Allah'ın Arşa kurulması, in-
sanlann kavrayışına göre söylenmiş mecAzi bir anlam taşır. Insanlar,
ülkeleri pAdi~n yönetti~ini, pAdişatım tahtta oturdu~nu düşünürler.
Onlara, klinAtın yöneteisinin de Allah oldu~u, klinlu yönetme tahun-
da yalnız O'nun oturdu~u. O'ndan başka mUlk s3hibi, yönetici olmadı-
~ı' vurgulanmaktadır. Allah. Tahtından klinaU 'yönetmektedir, ama
O'nun Aı'şını (tahunı) gökte sanmak hatidır. Kur'an, böyle bir şey söy-
lemiyor. Tersiile, Allah'ın,.her yerde, gökte de, yerde de oldu~unu be- .
lirtiyor: .

"O'dur ki ghkte de Tanrı'dır, yerde de Tanrı'dır. O, hükümdardır,
bilendir." (Zuhruf: 84).

"Dogu da, bati da Allah'ındu. Nereye Mnerseniz Allah'm y/ızü
(kendisi) oradadır." (Bakara: 115).

"Nerede olsanız, O sizinle heralJerdir." (Hadid: 4)

"Oç /cişi gizli konuşsa dördüncü/eri O'dur; Beş kişi gizli konuşsa
mutlaka altmcıları O'dur. BUndan az, bundançok da olsalar, nerede
bulunsalar O, mutlaka onlarla her~rdir. Sonra kıyamet günüo~la-
ra, ne yapmış olduklarını haber verir~"(MücAdel~: 7);

"Biz, insana şah damarındandaha yaleınız." (Kaf: 16).

i Allah, Tahtından evreniyönetmektedir ama, insanlann kavrama ,
düzeyine indirilerek anlatılmış olan buifadelere bakıp Allah'ı, tıpkı bir'
kralgibi maddi bir tahta Oturmuş biçimde düşünmek yanlıştır. Zira O,
hiçbir şeye ,benzemez. ınsanınbatınDa gelen her benzetmeden yücedir.

"Sübhtine1p2ve te'ııla amma esıfUn: O, insanların nitelendirmelerin-
den'ulu ve yücedir.!" (En'arn: 1(0)

AııMı'ı en güzel anlatan, yine O'nun indirdi~i küçük, fakat çok
kapsamlı ıhlas Süresidir: "De ki: Allah birdir. Alltih sameddir (hiçbir
eksikli~i yoktur). Kendisi dogurmamıştır vedogurulmamıştır. Hiçbir
şey o'nUn dengiolmamıştır." (ıhlas: 1-4).

. ınsanın bilmedi~ine göre bildikleri. denizden bir damla kadar az-
dır. Kendibeynininsırlannı dahi çözmekten Aciz insanın •..uçsuz bu-
caksız evrenin yaratıcISlve yöneticisi AllMı'ınrtıMıiyetini bilip kavra-
ması elbette !Dümkün de~ildir.

"Idrak-i meAli bu küçük akla gerekmez;
Zid bu ternzô o kadar sikleti çekmez.",

Dursun.kitabinın 150. sayfasın,da, Kur'An'm, putataparlı~ da bir
'din gösterdi~ini söyleyerek dinin anlamını bilmedi~ini ortaya koyu-
yt$. Birkaç paragraf ak,taralım: '

KafirUn Suresinin son (6.)ayetinin anlamı şudur: "Sizin DINlNız
size, benim DINlM banadır." ,

'" - Bu sure, "Mekkeli;'dir. (Mek1ci). Mekke'nin "putatapar" diye ni.•
telenen kesimine sesle!'lliyor.Kur'an'ın Tann'sı, Muhammed'in böyle
seslenmesini istiyor.

ıbn Abbas'ın yorumu: "Sizin Tanrı'yı yoksaYmanlZ, kAfirliginiz
size; benim Tann'yı bidemem bana." (Bkz.,f. Razi. 32/147.) Ünlü
Kur'an yorumlarında da Ayetle böyle demek istendi~i belirtilir. Öme-
~iri Celaleyn tefsirinin yorumu şöyle: "Sizin DlNlNız, yani sizin PU-
TATAPARLIÖlNIZ size, benim DlNlM. yani ISLAM da banadır."



(Bkz. Celaleyn, 2(272.) Buhari'de de bu yorum benimseniyor ve "sizin
dininiz, yani kMirli~niz size, benimdinim, yani Islam banadır." deni-
yor. (Bkz. Buharl, e's-Sahih, Kitabu Tefsiri'I-Kur'an/l09.) "Din" için
burada başk8 yorumlar yapanlar da var (Bkz. F. Razi, 321147.) Ama
genellikle benimsenen yorum bu. Gerçekten de belli ki böyle demek
isteniyor ayette.

Demek ki bu ayetle, "KAPIRLIK", dahası, kMirli~n, doruk nok-
tasında sayılan "PUTATAPARLIK" bile "DIN" sayılıyor. Isıam'ı
"çagdaş" ve sevimli gösterme çabasında ohin çevreler, bu ayeti,
"Islam'ın kendinden başka dinlere, inançlara, hatta inançsızlıga bile
hoşgörülü oldugu"na kanıt diye gösterirler.

Bu kişi bu mübarek SCıreyianlamamış, yanlış degerlendirmiş. Pu-
tataparlık, elbette dindir. Ama ııahi degil, baul dindir. Hangi biçimiyle
ve neye yönelik olursa olsun, ibadet bulunan her sistem dindir. Ama
dogru olur, egri olur. O ayn bir nokta.

Kaldı ki Kur'an'ın hiwbeUigi kafieler, katıksız putataparlar degil,
nıüşriklerdir. Ortaklık anlamanıdaki şirk kökünden gelen ve iraı
babından tail ismi olan mi1şrik, Allah'ı inkar eden degil, Allah'a ortak
koşan, yani Allah'ın varlıgını, kabuletmekle beraber, kendisiyle Allah
arasında aracı olacagına inandı gı birtakım varlıklara da tapıp böylece
Allah'a yaklaşmaga çalışan insandır. Işte Kur'ao'a göre bu davranış,
sadece Aııah'ın hakkı qlan ibadete"Aııah'tan başkasını ortak yapmak,
Allah'ın tannlıgına başkalannı da kanştırmak demektir ve insanı yara-
tıp besleyen AIlah'ınnimetine karŞı en büyük nankörlüktür. Kur'an,
şirki en büyük nankörlük görmeJcte ve bunuortadan kaldırmak için
büyük mücadele vermektedir.

Araplar dinsiz insanlar degillerdi. Ataları kabul ettikleri Hz.
ıbrahim'in dinine tabi olduklarını sanırlardı. Hac, namaz, oruç gibi

ibadetleri vardı. Ama yanlışl~ı, ibadetlerinde Allah'ın adını andıktan
sonra tannlaştırdıklan varlıklann da adını anmalan, böylece onların,
kendileriyle Allah arasında aracı, kendilerine şef'aatçi (destek) olacagı-
nı sanmalan idi. Allah yanında birtakım sembollerden ibaret tannlar-
dan da meded ummaları, onlara yalvarmalan idi.

Bu inançlarından dolayı yalnız Allah'ın adı anıldıgı zaman sıkılır-
lar; Allah'ın adı yanında tanrılannın da adı anıldıgında sevinç duyar-
lardı. Kur'an şöle diyor:

"Yoksa Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki: Onlar,
hiçbir şeye malik olmayan, düşünmeyen şeyler olsalar da ml (onları
şeffiatçi edineceksiniz)? De ki: Bütün şefaat Allah'a aittir. Göklerin
ve yerin mülkü O'nundur. Sonra O'na döndürüleceksiniz. Allah yalnız
olarak anıldıgı zaman ahirete inanmayanların kalbieri ürker. Ama
O'ndan başka (tann)ları da anılırsa hemen sevinirler." (Zümer: 43-
45).

Işte Kur'an, Aııah'ın yanında başka tanrılara da yalvarmayı
nankörlük sayıyor. Kafir, nankör demektir. Şirk koşan herkes,
nankördür. Şirk Aııah'ı inkar etmek degil, Aııah'ı kabul etmekle bera-
ber başka tanrılar da lanımak demektir. Hemen her surede şirkin tutar-
sızlıgını vurgulayan Kur'an, Kafirfın SUresinde de şöyle diyor:

"1- De ki: Ey nankörler, 2- Ben sizin yaptıtınız ibadeti yapma~,
3- Siz de benim yaptıgım ibadeti yapmazsınlt. 4- Ben asla sizin yap-
mış oldugunuz ibadeti yapıcı değilim. 5- Siz de benim yapmakta ol-
duğum ibadeti yapıcı değilsiniz. 6- Sizin dininiz size, benim dinim ba-
nadır."

Açıklama: Ben sizin yapugınız gibi Aııah ile beraber başka tanrı-
ların adını da anarak karışık ibadet yapmam. Yalnız Allah'a ibadet
ederim. Benim ibadetim böyle halis ve temizdir, sizinki gibi karışık,
çeşitli tanrılar arasında dagılmış degildir. Benim ibadetim, yani kullu-
gum tek allah'a yöneliktir, sizin ibadetiniz gibi değildir. Ben ne şimdi
sizin yaptığınız ıbadet gibi ibadet ederim, ne de gelecekte böyle bir



şey yaparım. Siz de belli ki şimdi oldu~u gibi gelecekte de benim yap-
b~ım kulluk gibi kulluk.yapmazsınlZ, benim tapmam gibi tek Tann'ya
de~il, O'nun yanında başka tannlara da taparsınız. Sizin tapmanız,
ibadetiniz, dininiz size, benim ibadetim, dini m banadır.

SUrede ibMet fiillerinin başında bulunan ( lo ),ya mevsfıl ya mas~
dariyye veya sı fat bildiren ( lo )dır, (mA lo ) mevsul ise sUrenin
anlamı: "Sizin taptıgınız şeylere ben ıapmaln, benim taptıgım şeye de
siz tapmazsınız ... " demek olur. Bu takdirde Hz. Peygamber'in ibAdet
etti~i Allah için, akılsız şeylere mahsus olan (. lo ) kullanılıııış olur.
Halbuki ( c; )kullanılması gerekirdi. Ancaksöz düzeninin bozulma-
ması için (~ ) yerine ( lo) kullanılmıştır. Fakat bu izah Ayetin
ruhuna uygun de~ildir. Çünkü e~r! lo } ile, tapılan şey kasdedilmiş
olsaydı, son ayette" :.t-~J " L~; ;SJ : Sizin dininiz size, benim
dinim banadır" yerine" J~J " ;s:.:~;kl :Sizin Rabbiniz size,
benim Rabbim banadır" denmesi uygun olurdu. Bundan dolayı ( lo )
lann, masdariyye veya sıfat bildiren ( lo ) olması, surenin ruhuna da-
ha uygundur. Masdariyye ~ldu~u takirde mAnA: "Ey nankörler, ben
sizin şimdi yapmakta oldugunuz ibadeti yapmam. Siz de benim yap-
makta oldugum ibadeti yapmazsınız: Ben sizin eskiden yapmış oldu-
gunuz ibadeti yapıcı degilim. Siz de benim şimdi yapmakta oldugum
ibadeti yapıcı degilisiniz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır".
Şayet" lo "lar sıfat bildiren" lo "ise, mAnAyine buna yakındır:
"Artık ben sizin yaptıgınız ibadet gibi ibadet yapmam, siz de benim
yapmakta oldugum ibadet gibi ibadet yapnıazsınız. Ne ben sizin eski-
den yapmış oldugunuz ibadet gibi ibadet yaparım, ne de siz benim
şimdi yapmakta oldugum ibadet gibi ibadet yaparsınız. Sizin dininiz
size, benimki banadır."(l)

XVIII- ALLAH, İNSANLAR ARASINDA AYıRıM
YAPMAZ

Dursun, 155-157. sayfalarda Kur'mı'da AlıMlıın, insanları ayınna
politikası güddügünü iddiA ediyor. Bu görüşüne delil olarak da Zuhruf
Suresinin 33~35. Ayetlerini gösteriyor:

"Kur'an'ın Tann'sı, "insanlarlQ tek bir ümmet olmamaları için"
özel politikası oldu~unu, "tek ummet olmayı" özellikle önledigini,
mal-mülk da~ıumını yaparken de bu politikayı güttüAUnü açıklar:

Diyanet'in resmi çevirisinden 3 Ayetin anlamı:

"Eger bütün insanların bir tek inkarcı Ü1nmetolmakta birleşme-
lerini önlemek istemeseydik; Allah~ı inkar edenlerin tavanlarını, üze-
rinde yükseldikleri merdivenleri, evlerinin kapılarını, üzerine yasla-
nacakıarı·kerevetleri GÜMÜŞTEN yapar ve ALTIN bezekferle işler-
dik. Bunların hepsi ancak, dünya hayatının geçimligidir.

Ahiret, Rabbinin katında, O'na karşı gelmekten sakınanlaradır."
(Zuhruf: 33-35).

Yani: "Bu dünya" da "kôfir'1ere daha büyük zenginlikler vere-
bilecegini, ancak, "herkes kafir'Olurdiye" bu yola gitmedi~ini, zen-
ginlik da~tımını bunu önliyecek biçimde yapulını anlauyor."

Tabii her yerde oldu~u gibi burada da Ayetin anlamını tahrif eden
bir çeviri veriyor. Ayet: "ınsanlar bir tek üntmet olacak olmasalardı"
şeklinde iken, Dursunun tercemesinde Ayete bir de önlemek kelimesi
eklenerek: "Eger bütün insanların,. bir tek in1Wc1 ümmet olmakta bir-
leşmelerini önlemek istemeseydik ... " şekline sokulmuştur. Şimdi
Ayetin dogru tercemesini yazalım:

"Insanlar, bir tek ümmet olacak olmasaydı. Rahma'J" inkar



edenlerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerine binip çıkacakları
merdivenler yapardık. Ve evlerine' kapılar ve üzerine yaslanacakları'
koltukla,r, kanapeler. Ve nice süsler. Bütün bunlar, sadece dünya ge-
çiminden ibarettir. Rabbinin katında bulunan ahiret ise korunanlara
mahsustur." (Zuhnıf: 33-35).

Bu ayetler, Mekke devrinde, müslümanların güç şartlar altında
yaşadıkları, çogunlukta bulunan inlWcıların ise oldukça rahat bir ha-
yat sürdürdükleri zamanlarda inmiştir. Yoksulluk ve sıkıntı içinde bu-
lunan müslümanları teselfi amacını taşıyan bu ayetlerde dünya malının
degersiZligi belirtilmektedir: Eger bütün insanlar inanmayanların zen-
ginliklerineve sürdükleri konforlu hayata-imrenip küfre egilim duya-
cak, hepsi inkarcı bir toplum haline gelecek, yahut zenginlere hevesle-
nip hepsi dünyapeşinde koşacak olmasaydı Allah, rahmetini inkar
edenlerin evlerine gümüş taVanıar, üzerine binip yükseklere çıkacakla-
o merdivenler, asansörler yapardı. Evlerine kapılar, odalarına rahatça
yaslanacakları koltuklar, divanlar ve daha başka nice altun ve süs eş-
yası verirdi. Çogunlugun verdigi mana budur. tbn Zeyd' göre mana
şöyledir:

tnsanlar. dünyayı arzu etmekte bir tek ümmet olacak, yani hepsi
dünyaya meyledip dünya peşinde koşacak olmasaydı Allah, rahmetini
inkar edenlere bol servetlcr, refahlar verirdi. Ama o zaman insanlar bu
konfor içinde azar, servetlerine güvenip Allah'ı tanımaz olurlardı.

Bu ayetler adeta günümüz modem hayatını tasvir etmektedir.
Gerçekten refah insanı azdınr. Nitekim serVetin, refahın ve konforun
içine gömülen günümüzün insanı, Allah'ı tanımaz hale gelmiştir. De-
mek ki yüce Kur'an, çok önceden insanlıgın istikbalini haber vermek-
tedir. Fakat neden insanlar bu kadar gururlu, neden böyle dünyaya al-
danıcıdırlar? Nihayet dünya refahı ve mevkii birkaç günlük geçirnden
ibarettir. Insanla beraber ahirete gelmez. tnsanla beraber gelen, Allah'a
inanması, takvası, iyi ahlakıdır. Gerçekten insan, refah içinde azmakla
büyük nankörlük ve bilmezlik etmektedir.

Bu ayetlerde başa Alıaıı, insanlar arasında ayınm politikası güd-
müyor, inkarcılann servetine heveslenen mü'minlere, dünya malının
geçiciligini, asıl önemli olanın ruhsal deger oldugunu, bunun da gönül
temizligiyle kazanılacagını' anlatıyor.

Kur'an'a göre insanların degeri, malıyla, soyuyla, ailesiyle, mev-
kiiyle ölçülmez, gönül temizligiyle, güzel davranışıyla ölçülür, Kur'an
şöyle diyor:

"Ey insanlar, biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık ve birbi-
rinizi tanımanız için sizi milletlere ve kabileiere ayırdık. Allah yanın-
da en üstün olanınız, kötülüklerden en çok korunanınızdır." (Hucurat:
13).

"SUl'a üflendigi zaman, artık o gün aralarında soylar yoktur ve
birbirlerine bunu sormazlar." (Mü'minun: 101).

"0 gün ne mal, ne de ogullaryarar saglamaz. Ancak Allah'a
saglam ve temiz kalb getiren (yarar görür)." (Şuara: 88-89)

Dursun, Kur'an'da ayırımcılık yapıldıgı yolundaki kasıtlı
iddiasına kanıt olarak bir de Nisa Suresinin 34. ayetini vermektedir.
Ama ayet, kendisinin ileri sürdügü gibi ayınmeılik yapmıyor, ailenin
saglam ve güçlü kalmasının yollarını gösteriyor.

Bu iddianın batıl oldugunu bundan önceki bölümlerde (34-40.
sayfalar) izah etmiştik.

Dursun, 232 nei sayfada, "ŞERtA'F TANRISlNIN HİLESt" başl~.
gı altında şunları yazıyor:

"Gelin görün ki "Şeriat Tanosı", ayetlerin, hadislerin çok açık
açıklamalarına göre; hem kendisi "hile" yapar; hem de "hile" yapılsın
diye "Peygamber"ine ögüder verdirir.



Kur'an'da "hile (düzen, tuzak)" anlamına gelen "hud'a"nın türe-
viyle bir yerde (bkz. Nisa, ayet: 142.); aynı anlama gelen "mekr" söz-
cüIU ve türeviyle de alb yerde (bkz. Aıu tmran: 54: A'raf: 99; Enfal:
30; Yunus: 21; Ra'd: 42, NemI: SO.), "Tanrı'nın hile yapar oldu~" an-
lablır. Kur'an'ın "Tann"sı birtakım kasabalan nasıl yoketti~ini uzun ,
uzun anlattıktan sonra sorar: -"Onlar, Tanrı'nın hilesinekarşı kendile-
rini güvenlikte mi görüyorlardı?" (A'raf: 99.)

Sonra şöyle der: ~

- "Tann'nın düzenine karşı, yalnız zararlı çıkan bir toplum kendi·
sini güvenlikte görür."

Yine Kur'an'ın "Tannsı" herkese şunları duyurur:

- "... De ki: 'Tann, hile yapmakta, herkesten daha hızlıdır.'" (yu-
nus: 21.) Bunun tam karşılı~ı olansözlere, "Tam"ya yakışbnlmadıgı
için Diyanet'in resmi çevirisinde, kendi anlamının dışında bir anlam
verilmiştir. Bu, hep yapılır.

- "Onlar hile yapular; Tann da hile yaptı. Tann, hile yapanlann
en hayırlısıdır." (AI-i Imran: 54.) .

- "... Onlar hile-tuzak kurarlar. Tann da hile-tuzak kurar. Tann hi-
I(}'tuzak kuranların en hayırlısıdır." (Enfal: 3.)

Kur'an'ın, suça belirledi~i cezaıar, hep suçun türünden(lir, Öldü-
ren, aynı şekilde öldürülür. Organ kesenin organı kesilir. Masum ine,

. sanlarla alayeden, ahirette alayedilecek duruma düşürülür. Cezanın,ı
işlenen suç türünden olmasına, edebiyatta müşM<ele denilir.

Kur'an'da geçen mekt (tuzak, çare, plan) kelimesini bu ba~lamda
degerlendirrnek gerekir. Nankörler, peygamberleri dinlememişler, on-
lann ça~lannı engellemek için tuzaklar kurmuş, planlar yapmışlardır.
tşte onlann bu davranışlan, aynen kendi yaptıktan tuzaklan önleyen

karşı bir mekr ile cezalandınlmaktadır. Burada mekr, kurulan tuz&gı
etkisiz bırakan, daha üstün bir karşılık(ceza)dır. Mekredenler, yine
mekr ile cezalandınhyorlar. Kur'an'da mekr, asla önce Atlih'tan degil·
dir. Bunu başlatan insanlar, bunu' etkisiz bırakan karşı mekr ise
Allih'tandır. Işlenen suçu, etkisiz bırakacak bir yöntemle cezalandır-
mak Allih'ın adaletine uygundur. Bunda garipsenecek bir durum yok-
tur. "Kişi, ettigini bulur."

Kur'an'dald mekrin, derin bir felsefi anlamı da vardır: tnsanın
yaptıgı eylemler, zayi olmaz. Ruhunda izler bırakır ve gelecegini etki-
ler. Mesela görevini düzenli yapan, okulda derslerine çalışan ögrenci-
nin eylemi, sonunda diplomaya döşünür. Tenbellik yapan haylaz ö~-
rencinin eylemi de başansızlı~a döner. .

tyi niyetle hareket eden, herkes için iyilik düşünen, güzel işler ya-
pan insanların davranışları, dünyada mutlulu~a, ahirette cennet nimet-
lerine dönUşmektedir. Bencil, kaprisli, kendi çıkar1nd3n başka kimseyi

. düşünmeyen, çıkan için başkalarına kötülük etmekten çekinmeyen in-
sanıann eylemleri de, kendisi hiç farkına varmadan kendisini çepeçev-
re kuşatan cehennem tuzaklan, azablan haline dönüşür. Bu kötü ey-
lemler, kişiyi bu dünyada huzursuilu~a, bahtsızlı~a, hatta felaketlere
çarptırdı~ı gibi ahirette de yine bunlardan oluşan ateşlerin içine atar.
ışte Allih'ın mekri, aslında insanın kendi davranışlarının, kendisi hiç
farkına varmadan kendisini çevreleyen azab tuzaklanna dönüştümlesi
anlamını taşır. Bu eylemler, Allah'ın yaratıı~ı sosyo-psikoloik yasalar
sonucunda sahibini ~layan ceza haline gcldi~inden, buna Allah'ın
mekri (tuza~ı) denmesi, sonlderece yerindedir. Evet Allah'ın yasası,
planı, eyleme verdigi karşıt eylem böyledir. tyi insan, kendisi hiç far-
kıl\da olmadan iyiliklelinin ma'ne~i şekilleriyle kuşatıtır. Iyiliklerinin
oluşturdu~u mutluluk ve nimetler' içinde yaşar. Kötü insan da, yine
farkında olmadan, kendisini kuşatan kötülüklerinin ma'nevi biçimleri-
nin arasında sıkışıp kalır. Kendi kendisini tuzaAa düşürmüş olur.

tnsan, birine haksız yere vurdugu tokadın, çok daha büyük bir
gUçle kendi canına çarpılacak bir tokat haline gelece~ini; çaldıgı, gas-



betti~i hakların, boynuna dolanan yılanlarn, vücudunu ısıracak akrep-
. lere, canını yakan ateşlere dönüşece~ini anlarsa, kötülük yapamaz.

ışte insanınfarkına varmadan, kendisini yakalayacak cezaya
mekr (tuzak) denmiştir. Aııah'ınyarauı~ı yasalar uyarınca, insanın ge-
lece~i, her an böyle biçimlenmektedir. Kötü ey~emlerin iç yüzü, sahi-
bini perişan eden azablardır. Aııah'ın yasaları uyarınca oluşan bu ~~-
lara mekr denmesi, son dereCe hikmetli bir ifadedir. Kulun mekrlennın
karşıtı olan bumekrler, Aııah'ın adaletinin gere~dir.

"Onlar bir tuzak kurdular, biz de onlar hiç farkına varmadan bir
tuzak kurduk!" (NemI: 50). "Ayetlerimizi yalanlayanları, hiç bilme-
yecekleri yerden ,yavaş yavaş helaka yaklaştıruız!" (A'rac: 182)

"Kötü tuzak, ancak sahibine dolanır. " (Fatır: 43) ayet~rinde bu
ma'nevi gerçek, gayet özlü biçimde anlatılmıştır. Demek ki tuza~ı Al-
lah kurmuyor. ınsan, kendi eylemlerinden oluşan tuza~a yakalanıyor!

xx- İSLAM ŞERIA Tl, BÜ::rÜ~ DÜNYAYı BİR
SAVAŞ ALANI MI GORUYOR?

Turan Dursun, ıslam şeriatinin, bütün dünyayı bir savaş alanı gör- i

dü~ünü iddia ederek diyor ki:

"ıslamŞeriatı, tüm dünyayı bir savaş alanı görür. Bu savaş,
"ıslam inanırları"yla "inanmazlar" arasındadİr. Şeriat, güçleninceye
dek, "mümaşat" yolunu, yani "birlikte barış içinde bulunma"yı kulla-
nır. Bu da bir çeşit "hile"dir. Ama güçlenince, iki yoldan birinin seçil-
mesini ister insanlardan:

- Ya ölüm,

- Ya da ıslam.

ınanç ve düşünce özgürlü~ünün solu~u kesilmiştir o zaman. ıs-
lam hiçbir "din"i "din" olarak tanımaz. Kur'an'ın "tann"sı: "Tann"nın
dininden başka bir din mi istiyorlar? (Yani hiç olur mu?)" diye sorar.
(Alu lmran: 83.) sonra: "kim ıslam'dan başka bir din isterse, onunki
kabul edilmiyecektir hiçbir zaman?" dcr. Ve yine şöyle açıklamada
bulunur: "Tann katında din, kuşkusuz, yalnızca ıslam'dır." Güçlenin-
ceye dek şöyle demiştir: "Senin dinin sana, benim dini m bana."
(Karının: 6.) dinde zorlama yoktur ...••(Bakara: 256).

ıslam dininin, dünyayı bir savaş alanı de~il, barış alanı görmek is-
tedigini, öncekiyazılarımızda izah ettik. Kur'an: "Ey inananlar, hep
birlikte barışın içine girin, şeytanın adımlarını izlemeyin (şeytanın
sözüne uyarak kavga etmeyin." diyor (Bakara: 208)

Kur'an, kimseyi din degiştinnege zorlamıyor. Dinde zorlama 01-
mayaca~ını. herkesin inanıp inanmamakta serbest oldugunu söylüyor:
"De ki: Hak, Rabbinizden gelmiştir. Artık dileyen inansın, dileyen ka-
bul etmesin." (Kehf: 29). Peygamber de kimseyi dine zorlamamıştır.
"Sen onların üzerinde bir zorlayıcı degilsin." (Kaf: 45)

"De ki: Bizim işledigimiz suçtan siz .sorulacak degilsiniz, sizin
yaptıgmızdan da biz sorulacak degiliz." (Sebe': 25)

"De ki: Benim amelim (eylemim) bana, sizin ameliniz de size
aittir. Siz benim yaptıgımdan berisiniı, ben de sizin yaptıgınızdan
beriyim." (Yunus: 41).

ıslam tarihiboyunca fethedilen ülkeler halkına, tam anlamıyla din
özgürlü~ü tanınmıştır. Osmanlılar, Viyana'ya kadar gittiler.' Acaba
oralarda halka din özgUrlügü tanımasalardı, hınstiyanlıktan eser kalır
mıydı?

Hz. Ebubekir, Üsame ordusuna, din adamlanna, kadınlara ve ço-
cuklara dokunmamalarını emretmiştir. Halid ibn Velid de fethedilen



lUkeler halkına bu konuda yazılı güvence venniştir:

Turan Dursun, yazısının ikinci şıkkında da, Hz. Muhammed'in,
"Savaş hiledir." vecizesine takılmaktadır. Şöyle diyor:

"- "EI harbu hud'atun = savaş hiledir." (Bkz. Buhari, e's-Sahih,
Kitabu'l-Cihad/157; Müslim, e's-Sahih, Kitabu'I-Cihad/17-18, hadis
no: 1739-1740.) Muhammed, bu ögüdü vennekle kalmamış, kendisi
uygulam ış ve uygulatmıştır da. Nicelerini, ömegin bir ozanı, Ka'b ibn
Eşreri, "hile" yaptırarak, tuzak kurdurarak öldürtmüştür. (Buhari'nin
de içinde bulundugu hadis kitaplarında yer alan olay için bkz. Tecrid,
Diyanet Yay., hadis no: 1578.)"

Peygamber'in tavsiyesi, savaşta başarılı olmanın geregidir.
Kur'an, daima tedbirli olmayı, gafil avlanmamayı ögütler. Kur'mi'ın
amacı barış içinde yaşamakur. Ama saldırganlara karşı da sakin doru-
lamaz. ÖZgürlük içinde yaşayabilmek içiA gerektiginde savaşmasını
bilmek gerekir. Savaş kaçınılmaz olunca savaştan galip çıkmak, her
ordunun amacıdır. Butiun yolu da savaşa iyi hazırlanmış, moral gücü
yanında savaş taktigini ve stratejisini iyi bilmekten geçer. Savaş bir
harb sanatldır. Bir çeşit satranç oyununa benzer. Oyunu, kuraııarını
daha iyi bilen ve bildiklerini uygulayan kazanır. Rastgele taşları hare-
ket ettiren kaybeder. Osmanlı ordusu, birçok savaşta savaş hilesini, .
yani düşmanı ummadıgı yerden vurmayı uygulamamış mıdır?

Bu açıdan degerlendirilirse Peygamber'in: "Savaş hiledir" sözü·
nün, ne kadar yerinde ve anlamlı bir vecize oldugu anlaşılır. Savaş
hilesini, yani modem deyimiyle savaş hünerini ve teknigini bilmeyen
ordunun başarı saglamasıolası degildir. Bu vecizesinden dolayı Hz.
Muhammed'in savaş deMsının hayranlıkla takdir edilmesi gerekirken,
bunu ona karşı saldırı aracı yapmak, insafile bagdaşmaz.

Turan Dursun, 113-115 nci sayfalarda, "INANDıRMAK ıçIN
KUR'AN'DAKı TANRıNıN ANDıçMELERı" başlıgı altında
Kur'an'daki yeminleri diline dolamaktadır. Dursun'a göre Kur'an'ın
Tanrısı ile, Tevrat'ın Tanrısı, nitelik bakımından birbirine benzer.
"Ama az da olsa, ortak olmayan nitelikleri de vardır. Bunların başında
da Kur'an'dalci Tanrının çok andiçiyor oluşudur. ınandınnak için çok
andiçer. Tam Araplaraözgü biçimde ve pek çok şey üstüne içer andı- .
m." dedikten sonra Kur'io'da üstüne yemin edilen şeyleri sayar:

Kendi üstüne, Peygamberinin, yani Muhammed'in üstüne,
Kur'io'ın üstüne, göge, gök cisimlerine ve gök olaylarına, yer yani
dünya üstüne yemin elligini ayetıerden misaııer vererek anlaur ve Yer
üstüne yemin eltigini anlatan ayeti de yanlış terceme eder:

''Ve 'I-ardı vema tahlihli: yani Yere ve onu yayıp dümdüz yapana
andiçerim." (Şems: 6)

Yaptlgı bu çeviriden hareketle: "Bu ayete göre dünya yuvarlak
degiı, serilen bir şey gibidir. Dümdüz!" der.

Gerçekte ayetin anlamı şöyledir: "Yere ve onu yuvarlakça döşe-
yeneandolsun. "

Bu ayetin benzeri, Naziat SUresinde de geçmektedir: "Ve'l-arda
ba'de zdlike dehliha: bundan sonra da Yeri yayıpyuvarlattı."
(Naziat: 30)

"~l,;.ı.!.Q~.l:-i :.;, ~W j": Ondan sonra Arzı dalıv etti, buyu-

, mımaktadır. Bir şeyi bir yerden bir yere götünnek anlamına gelen
. dahv (,;;) ve daby <.;.;) köklerinde bir yuvartaklık anlamı da

vardır. Çocukların, topu yerde eşilen bir çukura düşünnelerine dahv
denir. Oeve kuşunun yuva yapmasına, yaıacagı yerdeki taşları tt'mizle-
rnesine idha (~I,;.;I )dendigi gibi yumurtladı~ı yere ve yumurtasına

da "UdhlYY",(~;r)' Jdenir. Lis!nu1-'Arab s3lıibj ıbn Manzfl{ bu keli-
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me hakkında şu bilgiyi veriyor:" '.t>,)\ ,~,)ı ,1S":,)1 ,~,)i " deve
kuşunun, kumda yumurtladı~ı, civcivlerini çıkardı~ı yerdir. Dahv:
Taş atıp bir çukura düşürme yarışıdır. Ceviz oynamaya da dahv denir.
Hasan'la Hüseyin (r.a. ma) da bu oyunu oynarlardı. Bir çukur eşerler,
yuvarlak taşlar atıp o çukura düşürme~e çalışırlardı. Taşı çukura düşü-
ren kazanır, düşUremeyen kaybederdi. İşte dahv taş, ceviz ve saireyi o
çukura düşürme oyunudur. Medahi (~I.ı.. ),yufka biçiminde yuvar-
lak taşlardır. Hasılı dahv döşemek, düzeltmek demek ise de sadece
basit bir döşemek ve düzeltmek de~il, yuvarlak olarak düzeltmek, dö-
şemek anlamını verir ki bu ayetten Yer'in yuvarlak yaratıldı~ı anlamı
çıkar. Bunun için biz, mealde ayete i'Yer'i yayıp yuvarlattı" anlamını
uygun gördük.

Dahy kelimesinde yuvarlaklık' anlamı muhaldQık. Fakat diyelim
ki Dursun'un iddia etti~i gibi bu sözcük, "döşedi" anlamına gelsin.
Bundan, dünyanın dümdüz oldu~o anlamı çıkmaz. Dünya yuvarlak ise
de göz bu yuvarlaklı~ı fark etmez. Dünyayı düz görür. Kur'an, insan-
lara, Dünyayı böyle güzelce döşeyip, insanların, canlıların üstünde ya-
şamasına elverişli kılanın Allah oldu~unu anlatmaktadır. Amacı,
Dünyanın düzlü~ünü anlatmak de~il- zaten bunu herkes görüyor- onu
böyle güzel, yaşamaya elverişli yapanın Allah oldu~unu vurgulayarak
insanları sadece O'na kullu~a, O'na tapma~a yöneltmektir. Yani insan-
ları tevhide yönlendirmektir.

Gelelim "yemin: andiçme" sorununa. Önce Arap dilinin bir
üsırıbu olan'andiçme, edebi sözlerde çok kullanılır. Bu bir. İkinci ola-
rak da: And içen bizzatAllah'ın kendisi de~il, Peygamber'e vahy geti-
ren melektir. Zaten sözgeliminden de bu açıkça anlaşılmaktadır: "Gü-
neşe ve onun aydın sabahına andolsun. Onu izleyen Aya andolsun.
Güneşi tamamen ortaya çıkaran gündüze andolsun. Ve onu örten ge- ,

, ceye andolsun. Göğe ve onu yapana andols~. Yere ve onu yuvarla/c-
ça döşeyene andolsun. Ne/se ve onu biçimlendirene andolsun ... "
(Şems: 1-7)

"Göğe ve onu yapana, Yere ve onu yuvarlakça döşeyene, Ne/se
ve onu biçimlendirene andolsun" ifadeleri, üçÜncü bir şahsın, bu
kainatı yaratıp bu düzene koyan üzerine andiçti~inigöstermektedir.
Böyledir, çünkü Kur'an'ı vahyeden bizzat Allah de~il, Aııah'ın buyru-
~u ile vahyetmekle görevlendirilen Rrıh(melek)tir. Kur'an, şöyle diyor:

"Allah birjnsanla konuşmaz. Ancak vahiyle (kulunun kalbine di-
ledi~i düşünceyi do~urarak), yahut perde arkasından konuşur; yahut
da izniyle, dilediğini vahyedecek bir elçi gönderir." (ŞUra: 51)

Tenzil, ııahi anlamları, insan düzeyine indirmek demektir. Aııah
düzeyindeki konuşmanın mahiyeti bilinmez. Aııah'ın konuşması, sese,
harfe ve kelimelere muhtaç de~ildir. O, soyut manactır. Bunu bir insa-
nın o haliyle alması mümkün degildir. Bundan dolayı Allah ile insan
arasında dogrudan ve aracısız iletişim mümkün degildir. Bu iletişimi
vahy mele~i saglar. Melek, Allah'tanaldıgı soyut maniUarl, o düzey-
den indirerck, Pcygamber'in konuştugu dilin söz kalıplanna döküp ona
vcrir. İşte buna vahy denir.ııahi manaları İnsan sözü kalıplarına döken
mclek oldugu için Kur'an ayctlerinde, Allah, genellikle üçüncü şahıs
olarak anılır:

"Rabbinizden size indirilene uyun."(A'rM: 3)

"Allah buyurdu:' Sana emrettiğim zaman seni secde etmekten alı-
koyan nedir? ıblis: 'Ben ondan hayırlıyım, dedi, beni ateşten yarattın,
onu çamurdan yarattın." (A'rM: 12)

"Elif lam mim ra. Şunlar Ki/ab'ın ayetleridir; sana Rabbinden
indirilen haktırJakat insanların çoğu inanmazlar. Allah odur ki gök-
lerigörebileceğiniz bir direk olmadan yarattı, sonra Arş üzerine (tah-
una) kuruldu. Güneşi ve Ayı iradesine boyun eğdirdi. Işi düzenler,
ayetleri açıklar ki Rabbinizle karşılaşacağımza kesin olarak inanası-
nız ... " (Ra'd: 1-2)

ııahi, soyut manaları, insan-sözü kalıplarına dök~n melek elçi 01-
dugundan, Kur'an'ın, melek elçinin sözü oldugu belirtilir:



"Andolsun ki o, degerli bir elçinin (Cebrail'in) sözüdür. (O elçi)
güçlüdür. Arş sahibi (Allah)ın katında YÜcedir. Orada (meleklerce
kendisine) itaat edilir, güvenilirdir. Arkadaşına (Muhammed) cinli
degildir. Andolsun (Muhammed) onu (melek elçiyi) apaçık ufukta
görmüştür. O gayb hakkında (verdigi haberlerden dolayı) suçlana-
maz (veya: gayb haberlerinde cimrilik etmez, kendisine verilenleri
duyurur). O (Kur'an), kovulmuş şeytanın sözü degildir!" (Tekvil: 19-
25)

Mele~in, tıahi.manaları insan sözü kalıplanna döküp Allah adına
indirmesini, dünyadan bir misalle şöyle anlatabiliriz: Vahy melegi,
tıpkı bir sekreter gibi, Allah'ın murfuiettigi manalan, peygamberin kal-
bine indirmektedir. Padişah, fermanı bizzat kendisi yazmaz. Iradesini
sekreterine bildirir, "falan valiye şunları yazaeaksın, filan kent halkına
şunları bildireceksin ..." gibi. Sekreter, padişahın emretti~i biçimde fer-
manı yazar. Bu bir dikte degil, padişah i~te~inin, sekreter tarafından
kaleme alınmasıdır. Sekreter, yazdıgı padişah iradesini, padişahın
mührünü de vurarak veya padişah, sekreterin yazdıklarını onay:dya-
rak, -istenilen yerlere gönderir.

Başka bir misal:

Bir padişah, bir kente vali olarak atadıg~ kişiye bir elçi gönderir.
Ona direktiflcrini bildirir. Bu dire'ktifleri yazılı olarak vermez de, elçi-
ye sözlü olarak anlatır. "Ona gideceksin, şunlan yapmasını söyleye-
ceksin" dcr. Elçi gelir, padişahın isteklerini valiye anlatır:

"Padişahımız şunları, şunları .yapmanızı; şunları, şunları da yap-
mamanızı buyuruyor. Bu buyruklarını tuUu~unuz takdirde
Padişahımız sizi şöyle ödüllendirecektir. Ama buyruklarını tutmaz da,
aykın işler yaparsanız, sizi cezalandıracak, zindana ataeaktır" der. Ve
.ö~üt için eskilerden, padişabın, eski valilere gönderdigi yasa ve direk-
tiflerden örnekler, onlara karşı gelenlerin sonucunu bildiren hikayeler
anlatır.

Vahiy sürecini şöyle bir şekilde anlatabiliriz:

T
~ -"'--1Kutsa! Kitabı

~ Vahy

I-pe-yg-g-am-be-rl

ışte vahy melegi de tıpkı bir sekreter gibi, HaM manaları, pey-
gamberlerin konuştugu dil kalıplanna (Arapça, ıbranice veya herhangi
bir dilin kalıplarına) dökerek onlara verir. Ilahi manalan söz kalıpları-
na dökmesi, onları Allah düzeyinden (yani Allah'tan) insanlann kavra-
ma düzeyine indirmesidir. Kur'an, Allah'ın buyru~u ile indirildigi için
Allah'ın fermanı, O'nun indirmesi, Ama melek tarafından beşer düze-
yine indirildigi için de melegin sözüdür. Yani bir bakımdan AlIah'm
emri, fermanı, bir bakımdan da melegin sözüdür.

Bundan dolayıdır ki sekreter melek, ço~u kez "Allah dünyayı ya- .
rattı, işi düzenledi, meleklere emretti, şöyle buyurdu" şeklinde ifade-
lerle Allah'tan üçüncü şahıs olarak söz ederken, bazan da kendisi ara-
dan çıkmakta, sözü bizzat Allah düzeyinden söylemektedir: "Biz,
Nüh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettigimiz gibi sana
da vahyettik..." (Nisa': 163), "Sizi yarattık, sonra size biçim verdik,
sonra meleklere: 'Adem'e secde edin!' dedik. Ilepsi secde etti, yalnız
Iblls etmedi, o secde edenlerden olmadı. (Allah) dedi: 'Sana emretti-
gim zaman seni secde etmekten alıkoyan nedir?' (ıbliS): ~Ben,dedi,
ondan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın."
(A'rM: 11-12)

Bu son ayetlerde vahy bizzat Allah düzeyinden verilmekte, melek
aradan çıkmaktadır. Sonra söz tekrar melek elçiye verilmekte ve me-
lek elçi, ilk yaratış sahnesindeki Tanrı-ıblis konuşmasını anlatmakta-
dır.



Bu sorunu mutasavvıfiarın diliyle söyleyecek olursak cem' ve
fark makamları olarak tanımlayabiliriz. Cem', kulun veya elçinin
kendi varlıgından geçip Allah'ın varlıgında erimesi, kaybol~as~, ya!-
nız Allah'ın var olmasıdır. Fark ise elçinin veya kulun kendı bıreylı-
gine dönmesi, Allah'ı ayn, kendisini ayrı varlıklar o~ gö~esi ve o
makarnda konuşmasıdır. İkinci durumda elçi, kendı bıreylıgınde ko-
nuştugu için Allah'tan üçüncü şahıs olarak söz.eder. Birinci duru~:ıa
elçi Hak'ta eridigi için kendisinden konuşan bızzat Allah olur. Hımb
Allah'tan yapılır.

Kur'an, çogunluklafark makamından, bazan da cem' makamın-
dan verilmekte, bazen de aynı ayettefark ve cem' makamlan yanya-
na bulunmaktadır. A'raf Suresinin baş taraflanndan verdigimiz ayetler
fark makamından vahydir. Bu makarnda melegin kendisi vardır .ve
Allah'ın buyrugu ile, O'nun iradesini anlaunaktadır. Son ayetlerde ~se
önce cem' makamından vahy başlamış, sonra tekrar fark m~amına
geçilmiştir. Cem' makamında melek, aradan ~ekilmekte, söz ~.llah'.a
verilmekte, konuşan Allah olmaktadır. Ama yıne oradan fark duzeyı-
ne inilmektedir.

Çünkü tlahi yasa, yaratılış yasası böyledir. Sürekli cem' mak,amı .
olsa, varlıklar görülmez, dünya işleri yürümez: Sürekli fark makamı
olsa Allah unutulur. lkisinin iç içe olması gerekir. Herhalde ~u gerçe-
gin anlatılması için Wihi manalar, kah cem' kah fark makamından
vahyedilmi~~ir.

Fark makamında vahy veren melek, Allah'ın buyrugunu anlat-
makta, "Allah şöyle yaptı, böyle yaptı" domektedir. Hatta bizzat ken-
disinin yaptıgı işlerden söz eunektedir: "Biz, ancak Rabbinin emriyle
ineriz. Önümüzde,arkamızda ve bunlar arasında olan herşey, O'na
aittir. Rabbin, asla unutkan degildir." (Meryem: 64)

. "Bi~im içimizden, herkesin belli bir makamı vardır. Biziz, o saf
saf dizilenler biz. Biziz, o tesbih edenler biz!" (Safmt: 164- 166)

Bu ayetler, melegin, fark makamından vahyinin tipik örnekleri·

dir. Kurln'ın çogunlugu, fark makamından vahyedilmiştir. Çünkü in-
sanın çogunluk hali, fark halidir. Ama tıpkı tasavvuftaki fena fillah,
baka billahhali gibi Kur'an'da cem' ve fark makamı iç içe bulun-
maktadır. Fark makamından vahy veren melek, birden kendisini ara-
dan çekip cem' makamına geçmekte ve o makamdan vahyeunektedir.
Bundan dolayı: "Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. Elbette
senin sonun, ilkinden iyidir. Rabbin sana verecek ve sen razı olacak-
sın. O seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni şaşırmış bulup yola
iletmedi mi? Seni yoksul bulup zengin etmedi mi?" (Duha: 3-8)
ayetleri fark makamından verilirken hemen bunun devamı olan,
halta ikisinin aynı sfıre oldugu dahi söylenen Şerh Sfıresinde cem' ma-
kamına geçilmekledir: "Senin gögsünü açmadık mı? ve atmadık mı
senin üzerinden yükünü? Ki (o), senin sırtını çatırdatmıştı! Senin
şanını yükseltmedik mi?" (Şerh: 1-4)

Bu halin mahiyetini ve lezzetini ancak yaşayan peygamberler ve
derece bakımından onlara yaklaşan veliler idrak edebilirler.

Şimdi Kur'an'daki yeminlermeSelesine geçebiliriz: Dedigimiz gi-
bi Kur'an, çeşitli makamlardan yapılmış melek vahyidir. tlihi manalan
insan düzeyine indiren melektir. Melek, o anlamları, Arap
edebiyatının en yüksek üslubuyla indirmiştir. Yemin de bu üslubun
vazgeçilmez bir yönüdür. Bundan dolayı vurgulanması gereken konu-
lar, yeminle vurgulanarak anlatılmıştır. Özellikle tzvhid yani Allah'ın
birligi ve yalnız O'nun tapılmaga, yalvarılmaga, şükredilmege Hiyik
Tanrı oldugu hususu pek çok surede yeminle vurgulanır.' Tevhid,
Kur'an'ın temel konusudur. Öteki konular, onun çevresinde dQlaşır.
Kur'an'daki yeminlere dikkat edilirse bunların direkt veya dolaytı ola-
rak tevhid konusu ile ilgili oldugu anlaşılır.

Neden bu konu böyle yeminlerle vurgulanmaktadır. Çünkü
Kur'an şirki (Allah'tan başka herhangi bir şeye tapmayı, O'ndan başka-
sına yalvarmaya, hangi biçimde ve kılıkta olursa olsun, bir insanı, bir
melegi, bir tabiat'varlıgını, hasılı herhangibir yaratıgı tannlaştıima ge-
lenegini) kökünden kazıma mücadelesini vermektedir. ışte bunun için



tevhid konusu, son derece etkili olan yemin kipIeriyle vurgulanmakta-
dır. Bunda Tanrının şanına aykırı birşey yoktur. Tam tersine, bu
üsluplarla Tann'mn şam yüceltilmektedir.

XXll- MECAZİ ANLATıMLARı ÇARPıTMA

Turan Dursun, 159. sayfada, Kur'an ve hadiste geçen bazı meeazi
anlatımlan, kelimenin sözlükteki manasına göre degerlendiriyor. Bil-
mediginden degil, kasden böyle yapıyor ki Kur'an'da Tann'mn, bir in-
san gibi düşünüldügünü anlatsın ve böylece Kur'an düşüncesi hakkın-

da kuşku uyandırsın. Diyor ki:
"Kur'an'ın, Muhammed'in anlattıgına göre: "Tann'mn terazisi"

vardır. Hem bu dÜnyada, hem de "Ahiret"te. '

Terazi, bildigimiz bir tartı aygıtıdır. Farsça bir sözcüktür.

Kur'an'da "mizan" diye geçer. 16 kez.

"Terazi" bir simgedir de. "Hak ve adalet"in simgesi. Çok "do~

tutulması" gerekiyor "adalet" için.
Böyle dedikten sonra Maide SUresinin 64. ayetinin anlamını yazı-

yor: "YahUdiler: :Alldh'ın eli baglıdır (sıkıdır)' dediler. Kendi elleri
baglandı ve söyledikleri sözden ötürü lanetlendiler. Hayır, Allah'ın
iki eli de açıktır, diledigi gibi (nzık) verir ..."

Görüldügü üzre ayette terazi kelimesi geçmemekte, sadece" AI-
.lah'm elinin açıkhgmdan" söz edilmektedir. Kur'an'm amacı,
YahUdilerin sözünü kötülemektir. Onlar: "Allah'ın eli baglıdır" yani
Allah cimridir demişler, Allah da onlann bu sözıerini reddederek Al-
lah'ın elinin açık oldugunu, diledi~ gibi verece~ni, ihsanda bul,unaca-
gını söylemiştir. Burada el tabiri, gerçek manada b!t' organ olan eli
ifade etmez. Bu tabir, mecaıı bir anlam taŞır. ınsanlar eli baglılık deyi-
mini cimrilik anlamında, eli açıklık deyimini de cömertlik anlamında

kullanmışlardır. Allah da kendi sözlerini, insanlann anlayacaklan kav-
ramlar ve üsluplarla ifade etmiştir. Aksi takdirdeinsan ile Allah ara-
sında iletişim mümkün olmazdı. Bu ifadeden, Allah'ın, insanlar gibi
elleri oldugu anlamı çıkmaz. Allah, gerçekte harflerden ve kelimeler-
den yüce olan sözünü, insanların anlayış düzeyine indirerek vahyetti-
gine ve sözleri de Peygamber'e dogrudandegil, fakat melek aracılıgı
ile verildigine göre "Allah'ın eli açıktır" sözü, insanlann kullandıgı
cömertlik anlamındadır. Bundan maksat, Allah'ın eli oldugunu anlat-
mak degildir. Nasıl ki birinin cömertligini anlatmak için "Onun eli çok
açıktır" denilir. Bu sözden o kişinin eli de~I, fakat cömertligi düşünü-
lür. ışte ayetin anlatmak istedigi de Allah'ın SOIİ derece cömert oldu-
gudur.

ınsanlar, cimrilik ve cömertlik kavramlanm "eli baglı ve eli açık"
deyimleriyle anlatırlar. Bu, tasviii ifadedir. Kur'arı da bu tasviri ifadeyi
kullanarak Allah'ın cimri degil, cömert oldugunu belirtmek üzre
"O'nun iki eli de açıktır" demiştir. Bundan Allah'ın iki eli oldugu de-
gil, fakat cömert oldugu anlaşılır. Nitekim falanın eli açıktır demek,
gerçekten onun elleri uzanmış, açılmış demek degildir: Hatta elleri,
kolları olmayan cömert kimseler için de "eli açık" tabiri kullanılır.
Çünkü bu deyim, gerçek anlamını kaybedip başka bir anlam kazan-
mıştır kio da cömertliktir. ışte "Allah'ınelleri açıktır" demek de Al-
lah cömerttir, demektir. Cenabı Hak, insanların kavrayabilmesi için
onlann kullandıklan deyimi kullanmıştır. Allah'ın yüzü, yanı, bacagı
gibi tabirlerin esprisi de budur. Bu gibi tabirieri, maksadı dışına çıka-
np bunlardan Allah'ı bir insan gibi elli ayaklı düşünmek hatadır.

Dursun'un eleştiri konusu ettigi (s. 159) Allah'ın elinde terazi 01-
dugundan söz eden hadise gelince Buharide'ki ifade aynen şöyledir:
"Yüce Allah buyurdu: 'Allah yolunda harca, yardım et ki sana da ve-
rilsin.' ve buyurdu: 'Allah'ın eli doludur, gece gündlız sürekli vermek,
O'nun elindekini eksiltmez (harcamakla hazinesi eksilmez).' ve bu-
yurdu: 'Gögü yeri yarattıgından beri harcamasını düşünsenize, bu
(harcaması) elindekini eksjltmemiştir. Tahtı su üstündedir, elindeki te-



razi durmadan iner, kalkar.': (BulWi, TefS'ır: 11; Tevhid: 19; Fethu'l-
Biri: 131395).

Hatt!bi'nin de dedi~i gibi bu hadiste terizi, Allah'ın bol lutuf ve
ihsan da~ltımınl anlatari bir temsildir. Bunu anlamayan, hiç edebiyat
bilmeyen ümmi, incelik ve zerifetten yoksun kimseler olabilir. Bu
zevkten yoksun insan, şöyle demekten çekinmez:

"Tannmn elindeki terazide bir bozukluk mu var']"

Oysa hadis metninde "elindeki· terazi dunnadan iner kalkar" ifa-
desi yani sürekli olarak tarUp tarUp yaratıklara da~ıur, nzık verir, de-
mektirı Am~ bu verme de ölçüsUz, rastgele, başı boş de~il; bir hesab
ile yapılmakta, tarUlarak verilmek~ir. Allah, herkese ne miktar nzlk
verece~ini bilir ve her kula verilmesi gereken ölçüde verir. Her kula
verilen, ölçülüdür, takdir edilmiş, ölçülmüş biçilmiş, tarUlıp verilmiş-
tir. ışte hadiste mizan, yaratıklara verilenin başı boş de~il, bir ölçü ve
miktar ile verildi~ini anlatan bir temsildir. Bunun anlaşılmayacak bir
.yanı yok. Ama bunuanlayabilmek için biraz zerMet, edebi zevk gere-
kir.

Turan Dursun, 161. sayfada yine bu terazi ile ilgili oıarak: "Öy-
leyse Tannnın elinde terazi neden var'] Eşitlik gözetmedigine, herkese
eşit ölçüyle nzık da!tltmadıgına göre teraziyi niye kullanıyor'l" diyor.

Şimdi herşeyi maddi açıdan degerlendiren bu zata kendi mantı-
gıyla sormak lazım: Bakkal, manav, herkese eşit ölçüdemal vermedi-
ginegöre terazi niçin kullanıyor? Neden marketlerde terazi var,ma~-
zalarda metre var? Nasılolsa herkesin aldıgı mal birbirine eşit de~il.

Kur'an ve hadiS,te birçok soyut kavram, mesellerle somutlaşunla-
rak anlatılır. Kur'an tasvir 'yani somutlaşurma üslfıbunu kullanır. Böy-
lece en soyut kavramlan, alimlere oldu~u gibi ümmilere de anlatına
gücü verir sözlere. Bir iki örnek verelim:

"Bizim ayetlerimizi yalanlayan ve onlara inanmaga tenezzül et-
meyenler var ya, işte onlara gök ~pıları açılmayacak ve deve, igne

deligintkn geçinceye kadar onlar cennete girmeyecdlerdir." (AirM:
40)

Bu ayette, inkarcılar için cennete girmenin imkAnsızbgı, devenin
i~e deli~inden geçmesi örnegiyle canlandınlmaktadır. Devenin igne
deli~inden geçemeyecegini düşünen insan, inkircımn da cennete gire-
meyecegini anlar.

"Gökten bir su indirdide dereler, kendi ölçüsünce çaglayllJakıı.
Sel, üste çıkan köpügü yüklen(ip götüc)dü. Süs; yahut eşya yap.
için ateşte yakıp eriııikleri madenIerde de bunun gibi bir köpülcvar-
dır. Allah, hak ile batılı böyle bir benzetme ile, anlatır. Köpülcyok
olup gider. Insanlara yararlı olan, ise yeryüzünde kalır. Işte Allah
(böyİe güzel) benzetmeler yapar." (Ra'd: 17)

Bu ayette köpük, bAtılı, su hakkı temsil etmektedir. Köpük bir sü-
re suyun üstüne çıksa da sonunda kenarlara yapışır, dagılıp gider ~a
su kalır, tarlalan sular, insanlara yararl1 şeyler bitirir. ışte hak da tıPkı
su gibi kalıcıdır, yararlıdır.

Hakka iman, tıpkı madenierin halisi gibi kalıcı, yararlıdır. Küfür
ve inkar daupkı eritilen madenierin üstüne çıkan tonu gibi yararsızdır,
kaldınlıp atılır . .Ayette köpük sözü geçmektedir ama kasıt köpük degil,
küfür ve inkardır. Su ve cıadenden kaslt da kalıcı olan hak ve hakka
imandır. Bu tür anlatımlara istiare, mecaz denilir. Kur'an'ın hemen her
sayfasında böyle edebi sanatlar mevcuttur.

Her edebi sözde mecaz, istiare, teşbih gibi sanatlar büyük yer uı-
tar. Bunlar olmayınca edebiyat da olmaz. Hatta halk da bunlan farkın-
da olmadan kullanır. "Dünyanın dengesi bozuldu" denilir. Herhalde bu
sözden kimse, dünyanın bir terazi oldugunu, bu terazinin kefeleri ara-
sındakidengenin bozuldugunu anlamaz. Dünya düzeninin bozuldugo-
nu anlar. Mehmet Alcif, bayragımlZdaki hilM için:

"çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilalı" derken, Hilali, dar-
gınlıktan kaşlarını çatan bir insana benzetmişlir. Şimdi Turan Dursun
kalkıp da "Canım Hillilin suratı, kaşı olur mu'] ililM insan mı ki çehre-



sini çatsın, suraUnı ekşitsin?" deyip edebiyaun doru~unda olan bu ifa-
de ile alay mı edecek? Bu tür iIadelerin amaçladı~ı yüksek manayı an-
lamayanlar, edebi zevkten yoksun sayılırlar, Bunlar için eskiler haşvi
(kabukçu, kalıpçı) deyimini kullanmışlardır. Imam (Oazali Kur'an'ın
mecazi anlamlarını düşünmeyen kuru sofular için bu ta'biri kullan-
maktadır. Demek ki Allah'ın, kiiinau yarattı~ından beri yaratıklarına
durmadan nimet ve nzık verdi~ini anlatan bu hadisin içindeki terazi
sözünden, Tanrının elinde upkı insanların kullandı~ı gibi maddi bir
terazi oldu~u anlamını çıkarmak, haşviyye denilen edebi zevkten an-
lamaz kimselerin işidir.

XXIII- BÜYÜ VE PEYGAMBER'E BÜYÜ
YAPILDIGI ıDDıAsı

Turan Dursun, Bakara SUresinin 102. ayetini ele alarak Harfit ve
Marut adlı iki melek tarafından insanıara büyü ö~etildiginin anlauldı-
gını, alaylı bir ifade ile yazmaktadır.

"Islam'da boş inanç(hurafe) yoktur" derler. Oysa var oldugu bir
gerçek. İşte bir örnek: Isliim'da "BÜYÜ" ve "büyüyle insanların etkile-
nebilecekleri" inancı var. Hem de Kur'an'da ve en saglam kabul edilen
hadislerde:

Bakara Suresi'nin 102. ayetinde, Babil'de, Harfit ve Marfit adlı iki
melege, (gökten) büyüyle ilgili birşeyler indirildi~i, bu iki melegin
"büyü ö~rettikleri", ögretilen büyüler arasında, "kan kocayı birbirin-
den ayıracak türden olanın da bulundugu" anlaulır~

Her neyse, önemli olan, iki melegin, "büyü ögrettikleri"nin açık-
ça anlatılıyor olması.

Bakara SUresinin 102. ayetinin anlamı şudur:
"Süleyman'ın mülkü hakkında onlar, şeytanların uydurdukları

sözlere uydular (Süleyman'ın büyü yaparak saltanatını kazandı~ını
söyleyen şeytan ruhi u insanlara uyup, Süleyman'ın büyücü oldu~una
inandılar). Oysa Süleyman, (büyü yaparak) küfre gitmemişti. Fakat o
şeytanlar, küfre gittiler: Insanlara büyü ve Babil'de Harut ve Marut
adlı melekler(den ilham alan iki kişiy)e indirileni ögretiyorlar. Hal-
buki onlar: "Biz bir fitneyiz (sizin için bir sınavız) sakın küfre git-
me(yin)!" demedikçe kimseye bir şey ögretmiyorlardı. Fakat bunlar,
onlardan, erkekle karısının arasını açacak şeyler ögreniyorlardı.
Ama onlar, Allah'ın izni olmadan onunla hiç kimseye zarar veremez-,
ler. Onlar, kendilerine yarar vereni degil, zarar vereniögreniyorlar-
dı. Andolsun, onu sat(ıp onunla çıkar saglayan)ın, ahirette bir nasibi
olmadıgını gayet iyi biliyorlardı. Vicdanla~ını sattıkları şey ne kötü-
dür, keşke (bunu) bilselerdi!"

Bu ayette yahudilerin bazı zayıf karakterleri anlatılmaktadır. Şöy-
le ki: Yahudiler verdikleri sözden caymak, Allah'ın killibının hüküm-
lerini tanımamakla kalmamışlar, aynı zamanda Süleyman'ın, mülkünü
büyü yoluyla elde ettigi hakkında şeytan ruhlu kişilerin söylediklerine
inanarak Hz. Süleyman'ı büyücü sanmışlardı. Büyü küfür işlerinden-
dir. Oysa Hz. Süleyman küfür işlememiştir. Yine yahudiler, Babil'de
Hfırut ve Marut adlı iki melek hakkında söylenen rivayetıere de inan-
mışlardır. Evet o iki melek sihir ögretiyorlardı ama ögretirken bu bil-
ginin, insanların sınanması için ögretildigini, kötüye kullanıldıgı tak-
dirde bunun küfür oldugunu söylüyorlardı. Halbuki yahudhiler, ögren-
dikleri bilgiyi kötüye kullanıyorlar, karı ilc kocasının arasını açacak,
insanlara zarar verecek şeyler ögreniyorlardı. Elbette bu tür davranış-
lar, insanları Allah'ın azabına sokar, rızasından yoksun bırakır.

Arapçası "sihr" olan büyü, gizli, ince, anlaşılması güç olaydır.
lnceliginden dolayı sabah vaktine de seher denmiştir. Sihr hakkı
hatıl, batılı hak göstermek ve çıkar saglamak amaciyle yapıldıgından
kötüdür; imansızlıga, ahliiksızlıga dayanır.



Büyü, tabiat üstU alem ile ~ kurarak varlıklar üzerinde etki yap-
ma amacını taşır. Bunun bir leısmı tamamen yalandır, birleısmı da
hakikatle hayalin karışımıdır. Yani bir kısmı az çok bir gerçe~e daya-
nır, ama bu gerçe~e pek çok yalan karışurılmıştır.

Ayette şeytanların, insanlara bUyUyUve bir de Babil'de Hamt ve
Marut isimli iki melege indirileni ö~ettikleri irade ediliyor. Ayetin bu
kısmı üzerinde tefsireiler birçok fikirler beyan etmişlerdir: Bir kısmı
burada ma'yı nafıye kabUl ederek: "Babil'de Harôt ve Marut adında iki
mele~e bir şey indirilmedi" diye mana vermiştir ki, ayetin alt tarafı bu
manaya uygun degildir. Bu manayı verenlerin maksadı, meleklerin,
insanlara bUyUögretmelerini kabôl etmemektir. Hakikaııe buna lüzum
yoktur. Çünkü ayet, büyü ile meleklere indirileni ayırmaktadır: "On-
lar, insanlara büyüyü, bir de iki melege indirileni ögretiyorlar:' di-
yor. Şeytanlar, bu ikisini birbirine karıştırarak bir yıgın hayalat, vafk,
tılsım ortaya atmışlardır. Demek ki, melekler, insanlara büyüyü degil,
büyünün de dayandıgı temel bilgiyi vermişlcrdir.

Herbilgi iyidir. Büyünün kcndisi de bilgi olarak kötü degildir.
Allah, akıl sahibi insanların, her bakımdan bilgi sahibi olmalarını iste-
miş ve bu bilgilerini kötüye kullanıp kullanmayacaklarını sınamak di-
lemiştir. Bunun için scmavi kuvvetler olanmelekleri görevlendirmiş,
mclcklcr insanlara ilham ile bilgiler vermişlerdir. Peygamberin dışın-
daki insanlar, meleklerden ancak ilham ile bilgi alabilirler. Ayeue ge-
çen iki melek, aslında melcklerden ilham alma derecesine yükselen iki
mclek ruhlu insandır. Iyiliklerinden dolayı bunlara "iki melek" den-
miştir. Bu manayıvercn müfessirler oldugu gibi "melekeyn" kclime-
sindeki lam i kesre ile"melikeyn" şeklindeokuyanlar da vardır. ıbn
Abbas, Hasan Basri, Ebfı'l-Esved (ed~Dueli) ve Dahhak böyle oku-
muşlardır. Kral Süleyman'la uyum bakımından bu okuma, sözgelimine
daha uygundur. O zaman "Babil'de iki kırala indirileni ögretiyorlardı"
demek olur. Gerçekten kırallık kurumunun kökünde de büyünün bir
çeşidi olan etkileme vardır. Çünkü kırallık, söz ve davranışlarıyla in-
sanları etkilernek, kendine baglamak ve yönetmektir. O takdirde indir-

me, ilham etme anlamına gelir. Hasılı diger bilgiler oldu~u gibi, büyü-
nün dayandı~ı temel bilgi de Babil'de iki melek ruhlu ~saııa veya iki
kırala melekler tarafından ilham edilmiştir. Ama kötüye kullanılmak
üzere de~il, sadece bilinrnek ve şerrinden korunmak üzere ilham edil-
miştir. Çünkü Babilliler, büyü işleriyle u~ıp duruyorlardı. Insanları
bunların şerrinden korumak için büyünün ne oldugu, hangi sebepler
zincirinin düzenlenmesinden meydana geldi~i iki insana ilham edildi.
Aslında insana ola~anüstü gelen büyü, yalnız erbabınca bilinen, baş-
kalarına gizli kalansebeplerin düzenlenmesinden hasıl olan bir olay-
dır. Herhangi bir 'Olayın sebebi bilinmezse, büyü gibi görünür. Ama
sebebianlaşılınca olay, gariplikten çıkar. Mesela; bugün tabiat kuvvet-
lerinden yararlanılarak yapılan uçak, bin yıl önceki insanlar için büyük
bir büyüdUr.

Fahreddin Razi, tefsirinde, büyüyü sekiz çeşide ayırmaktadır.
Bunlardan dördünü analım:

i-Göksel güçlerle yere ait güçleri birbirine karıştırarak yapılan
Kildanİ büyüsü. ıbrahim Aleyhisselam, bu tür büyü ile u~raşan milleti
uyarmak için gönderilmişti. Kildaniler, yıldızlara büyük kuvvetler at-
federek bazı rakamların özelliklerjnden ve Ulsımlardan yararlanmak
suretiyle büyü yaparlar, yıldızlardan yararlanmak için onlara taparlar-
dı. Bunlar büyücülügün ve kahinligin sımnı bilmekle ün yapmışlardı.

2- Evham ve güçlü ruh sahiplerinin büyüsü. Bunlar insan ruhunun
ı.cmizlenmesiyle bazı güçler kazanacagına, kendi bedeninde oldugu gi-
bi, başka bedenler üzerinde de etki yapabilecegineinanırlar. Bunun
için sırf başka varlıkları buyruk aıuna almak amaciyle uzlete çekilir,
çeşitli riyazetler yaparlar.

3- Üçüncü şekil, yalnız yere aıt ruhlardan, yanicinlerden yararla-
nılarak yapılan büyüdür. Yere aıt ruhlarla münasebet kurmak, semavi
ruhlarla, yani meleklerle ilişki kurmaktan kolaydır. Hindistan'daki fa-
kirizm bu son iki şekle girebilir.

4- Hayali hakikat göstermek, göz boyamak şeklindeki büyü. Bu



duyulan aldatmaktan ibaret bir büyüdÜf. tıpkı gemide giden yolcunun
kıyının hareket ettigini gönnesi gibi:

Mu'tezileye ve ehli sünnetten bazı kişilere göre büyü, gerçek de-
gildir. Büyü diye bir şey yoktur. Insan hiçbir surette, dokunmadan
başkasına etki yapamaz. Fakat Cumhfıra, yani ehli sünnetin çogunlu-
~una göre büyü vardır. Bazı kimseler riyazet, isimlerin ve rakamlann
özellikleri, afsun, uzlet gibi yollara başvurarak başka varlıklar üzerin-
de etki yapacak duruma gelebilirler. Cinlerin kötüleriyle temas kurup,
onlar vasıtasiyle olaganüstü gibi görünen şeyler yapabilirler. Ancak bu
olaganüstü işleri yapan, yine Allah'tır. Büyücü, büyUsüyle bir olayın
sebeplerini bir dogrultuda düzenlenmege sevk eder. O isimlere ve ra-
kamlara, özellikleri veren de Allah'ur. Böylece her işin faili Allah
olur.(l) i "

Alusi şöyle diyor: "CumhUra göre büyünün bir gerçegi vardır.
Büyücü havada uçacak, suda yürüyecek, insanı öldürecek, eşek yapa-
cak derecede bir hüner elde edebilir. Ama bütün bunları yapan gerçek-
te Allah'tır. Mu'tezile'ye ve mezhebimizde EbU Ca'fer el-Esterabazi'ye
görebüyünün aslı yoktur; hepsi göz boyamadan ve sandınnadan iba-
rettir. Hatta mu'tezile, "Büyü ile yapılabilecegi s~ylenen olagan üstü
şeyler, peygamberlik yolunu tıkar, artık büyü ile mu'cizenin farkı kal-
maz" tezini ileri sürerek büyücUnün böyle olagan üstü şeyler yapabile-
cegini söyleyenleri kMirsaymışlardır. Ama gerçek, onların zannettik-
leri gibi degildir. Bazı araştınnacılar,mu'ciz6 ile büyüyü ayırdetmiş-
lerdir. Onlara göre mu'eizede meydan okuma vardır, büyüde yoktur.
(Yani büyü hünerini ögrenen herkes bunu yapabilir. Ama peygamber
olmayan hiç kimse mu'eize getiremez). Allah, bu yüce makamı, yalan-

cıların sızmasından korumuştur. "(2) i
Buraya kadarki açıklamalardan büyünün bir gerçegi oldugu, ama

(1) Mefilllıu'ı-gayb, 1/635.
(2) RUlıu'l-Me'ini, 1/339.

çogunun da göz boyamadan, yalandan, k~pazanlıktan ibaret bulundu-
gu, Kur'an-ı Kerim'e göre büyü ile insanların arasını bozmaga çalışan,
karı kocanın arasını açacak şeyler yapan kimselerin küfre gidecekleri,
aslınd~ Allah'ın izni olmadan büyü ile de bir kimseye zarar veremeye-
ceklen anlaşılmaktadır. Çünkü ayet bu hususu gayet açık olarak belirt-
mektedir: "Onlar, Allah'ın izni olmadıkça büyü ile hiç kimseye bir za-
rar veremezler."

Şimdi ayetin bu cümlesi üzerine parmak basalım ve Hz. Peygam-
~r'e b~yü yapılmış oldugu, bu yüzden Peygamber'in, altı ~y yaptıgı
b~ şeyı yapmadıgını sandıgı yolundaki rivayetlerin dogruluk derecesi-
nı araştıralım: . .

.. "B~rrivay~~. g?re CeMiil Aleyhisselam, Peygamber (s.a.v.)e ge-
~i~. Cınden bır ıfrıt sana tuzak kurabilir. Onun için yatagına gfrerken
ıkı 'Kul e'uzu bi rabbi...' suresini oku" demiş; diger bir rivayete göre
de bu sure, nazar degmesine afsun olarak indirilmiştir. Saıd ibn el-
Mü~yyib'in şöyle dedigi rivayet edilir: "Kureyş: 'Geliniz, aç duralım,
(yanı oruç tutalım) da, Muhammed'e göi degdirelim' dediler. Öyle ya-
pıp Peygamber'e geldiler; 'Senin pazun ne kadar güçlü~ sırtın ne kadar
pek, yüzün ne kadar güze!!' dediler. Yüce Allah, Mu'avvizat'ı indir-
di".(l)

.~u rivayetlerin, surelerin inmesinden çok sonra ortaya atddıgı
~llıdır. Müfessirlerin çogunlugunun yazdıklan bir rivayete göre de
Medine'de yahudi Lebid ibn el-A'sam'ın kendisi V~ kızları on bir dü-
güm baglayıp bunlara üfleyerek Peygamber(s.a.v.)e büyü yapmışlar.
Sure bu münasebetle inmiş. tık rivayetlerden surenin Mekke'de bu
son rivayetten de Medine'de indigi anlaşılır. Medine'de Velid ib~ el-



A'sam adlı kişinin, kızlarıyle beraber Peygamber'e bUyU yapu~
rivayet edilir.

Bu rlvlyete göre Ceblin'in haber verdigi bUyü olayı Uzerine Pey-
gamber, adam gönderip bir kuyuya atılmış olandülümleri getirtmiş,
onları çözünce Allah'ın Elçisi, baıdançözülmUş gibi ayaıa kalkmış,
fakat bunu o yahudiye haber vermemiş ve onun yüzünü de görmemiş-
tir. Bu rivayeti ıbn Hanbel Zeyd ibn Erkam'den, Nesa'i de EbU
Mu'aviye Muhammed ibn Hizim ed-Oarir'den çıkarmıştır.

Buhan'nin, Hz. 'Aişe'den çıkardııı rivayette Lebid yahudi degil,
yahudilerin andıısı olan Zurayk ogullanndan münacık bir adamdır.· Bu
rivayet şöyledir:

, "'Aişe (r.a.) şöyle dedi: Peygamber(s.a. v .)e. büyü yapıldı. Büyü-
nün etkisiyle Peygamber, kadınlata varmadıgı halde vardıgını sanıyor-
du. -Süfyan, bu şekilde büyü, en keskin büyUdür, demiş.- Ve bana de-
di ki:

- 'Aişe, bilir misin Allah açıklamasını istedigim bir şeyi bana
açıkladı. Bana iki adam geldi, biri başucumda, öteki ayak ucumda
oturdu. Baş ucumda oturan, ötekine:

- Bu adamın nesi var? dedi. Öteki:

- Matfıb'dur, dedi.

- Ona kim ub eni, dedi.

- Yahudilerin andıısı Zurayk Ogullarından Lebid ibn A'sam. -Bu
adam münMık idi.-

- Neye büyü yapu? dedi ..

- Bir tarak ve muşat(taraıa gelen kıllar)a yapu, dedi.

- Nerede o büyü? dedi.

- Zervan (Müslim'in rivayetinde Zi Ervan) kuyusunda, bir taşın
altında, erkek hurma salkımının kabugundadır, dedi.

Peygamber (s.a. v.) o kuyuya gini, büyüyü çıkartu:

- ışte bana gösterilen kuyu beaur. dedi.

Suyu nna gibi kırmızı, hurmasmın başları da şeytan başları gibi
idi. Ben kendisine:

- Ya Resulallah onu söksen, dalıtsan (başka rivayette yaksan) iyi
olmaz mı? dedim. '

- Hayır, dedi. Allah beni sallııa kavuşuırau. Başkalarına kötülük

dokunmasını istemem."(l)

1sa ibn Yunus, Ebfı Hamza Enes ibn 'Iyid, Ebfı Üsame ve Yahya
e~-Kat~'ın rivayetlerinde "büyünün etkisiyle Peygamber, yapmadı ıı
bır şeyı yapugını sanıyordu" deniliyor ve Peygamber'in kuyuyu kapat-
urdıgı anlaulıyor.(2) MUslim'in, Hammad ibn Üsame ve 'Abdullah ibn
Numeyr'?en, Ahmed'in de: 'Aftan'dan, -Vehb'den- Hişam'dan, baba-
sından, 'Aişe'denrivayet eUigine göre: "Peygamber(s.a.v.) alu ay, (ka-
dınlara) varmadıgı halde vardılını samr vaziyette kalmış.(3)
Sa'lebi'nin tersirinde tbn 'Abbas'tan ve 'Aişe'den çıkardıgı rivhayete
göre de: "Bir yahudi çocugu, Allah'ın Resuıü (s.a.v.)e hizmet ediyor-
muş. Yahudiler ona sızmışlar, onu kandırmışlar; bu çocuk, Peygam-
ber'in başından taragına çıkan telleri ve taragının birkaç dişini alarak
yahudilere vermiş; yahudil~rden tbn A'sam adlı biri bu malzemelere
büyü yapıp bunları Zurayk Ogullarının Zervan adlı kuyusuna gizle-
miş. Allah'ın Elçisi hastalanmış, başının saçları dagılmış, altı ay kadın-
larına varamadıgı halde vardıgmı sanmış, erimege başlamış, fakat ne
yiiıden böyle oldugunu bilmiyormuş. tki melek gelmiş, yukarıda an la-
uldıgı gibi kendisine büyü yapıldıgmı söyıemiş. Allah'ın Elçisi, adam
gönderip kuyuya saklanan büyüyü çıkarttırmış, bakmışlar ki Peygam-
ber'in başının tarakta kalan kılları, taragının dişleri ve üzerinde igne

(1) Buhari, Bed'u'l-halk: ı ı, Cizye: 14, Tıb: 66, 68, 69; Müslim, Selam: 42,1bn
Milee, Tıb: 45; 1bn Hanbel, Musned: 6196.

(2) 1bn Kesir, Tefsir: 4/575.
(3) Aynı.



saplı oniki dü~üm bulunan bir barsak kirişi var. Allah bu iki süreyi in-
dirmiş. Peygamber her ayet okudukça bir dü~üm çözÜımüş, kendisi
rahatlık hissetmiş, son dü~üm çözüıÜnce ba~ından çözÜımüş gibi olup
aya~a kalkmış, Cebrail şöyle deme~e başlamış: "Allah'ın adıyle seni,
sana eziyet veren her şeyden, hasedeiden ve gözden afsunlanm. Allah

sana şifa versin."
_ Ya ResUIMlah, şu habisi tutup öldürmeyelim mi? demişler. Al·

lah'ın Elçisi:
_ Allah beni saIDı~a kavuşturdu, başkalanna kötülü~ünün dokun- .

masını istemem, demiş."

Bu son rivayetten sonra tbn Kesir, Sa'lebi'nin bu rivayetinin se·
nedsiz oldu~nu, bun(la garabet ve bazı yerlerinde çok neIWet bulun-

du~unu söyıüyor.(l)
Aslında yalnız Sa'lehi'nin bu senedsiz rivayeti de~il, bu konudaki

senedti rivayetler de birbirini tutmaz, çelişkilerle doludur. Bu
rivayetlerin hiçbiri surenin iniş sebebi olamaz. Çünkü sure Medine'de
de~il, Mekke'de inmiştir. Hasan, 'Ata', 'ıkrime, Cabir ve Kureyb'in de
ıbn 'Abbas'tan rivayetine göre sure Mekkidir. Salih, Katade ve bir gm.
pun da ıbn 'Abbas'tan rivayetine göre sfıre Medenidir;(2) Fakat siirenin
Mekki oldu~u rivayeti daha do~rudur. ıbn Cem de siirenin, Mekke'de

Al Suresinden sonra indi~ini söylemiştir.(3)

.Kaldı ki ayetler yalnız büyücülerle ilgili de~ildir. Karanlıktan, ha·
sedeilerden, her türlü yaratıkların şerrinden Allah'a sı~ınmayı em ret-
mektedir. Bundan sonra gelen "Nas" sfıresinde de insanlara kötülük
aşılayan, onları kötü yollara sürme~eçalışan insan ve cin vesvesecile-
rinden Allah'a sı~ınmak emredilmektedir. Bütün rivayetler, Felak ile
Nas Sfırelerinin beraber indi~ini söylemektedir. Cin ve insan vesvese-

(I) Aynı.
(2) el-Bahm'l-Muhil: 81530.
(3) el-Teshil: 4(}.25.

cilerinden Allah'a sıgınm;yı emreden Nas Sfıresinin bu rivayetlerde
anlatılan büyü olayıyle bir ilgisi yoktur. '

Bu, özellikle Mekke'de müslümanları kandırıp ıslamdan döndür-
me~e çalışan Mekke müşriklerinin telkinlerine, fiskoslarına işarettir.
Orada bir avuç müslüman, bir yandan her biri birer şeytan gibi kendi-
lerini dinlerinden döndürmek için kandırma~a çalışan müşrik insanla·
nn, bir yandan da görünmez cin şeytanlarının kötü vesv,ese ve telkinle·
riyle karşı karşıya idiler. Onun için Nas Suresinde müslümanlara cin
ve insan şeytanlarının vesveselerinden Allah'a sıgınmaları emredil-
mektedir. Bu, Mekke şartlarında bir yandan müşrik telkinleri, bir yan-
dan da görünmez şeytan vesveselerinin tesiri altında kalan bazı müslü-
manların durumlarını yansıtmaktadır: "Böylece biz, her peygambere
insan ve cin şeytaniarını düşman, yaptık. Bunlar aldatmak için birbir-
lerine yaldızlı sözler fısıldarlar ... "(l) ayeti, insan ve cin şeytanlarının,
insanlara kötü düşünceler aşıladıklarını bildirmekte, "Ne zaman şey-
tandan bir kötü düşünce seni'dürtüklerse Allah'a sıgın ..." (2) ayeti de
bu gibi telkinlerden Allah'a sı~ınmayı emretrnektedir. Bu ayetlerin
hepsi Mekke şartlarında inmiştir.

Ayrıca bu rivayetler çelişkilerle doludur. Çünkü birinde büyü ya-
pan Lehid'in yahudi, ötekinde yahudilerin andıısı bir münacık oldugu;
bir başkasında ise Peygamber'e hizmet eden bir yahudi çocugunun,
Peygamber'in taragındaki kılları ve taragının dişlerini alıp yahudilere
verdigi, yahudilerin de bunları Lebid'e verdigi anlatılır .

Hazreti Peygamber'e hangi yahudi çocugu, ne zaman hizmet et·
miştir? Gayet ihtiyatlı hareket eden, kendisine gelen ıbranice mektuP':

. ları dahi güvenmediginden dolayı yahudilere okutmamak için Zeyd
ibn Sabit'e ıbraniceyi ögrenmesini emreden Peygamber (s.a.v.) bir ya-
hudi çocu~unu nasıl harim-i istemine alır? Ona hizmet edecek pek çok
müslüman evlMı varken -ki bunlardan biri de Enes ibn Malik'tir- Ya- '

(l) En"imSüresi: tl2.
(2) A"r8f Süresi: 200.



hudi çocuğunun hizmetine ne gerek vardır? Tarihte Peygamber'e hiz

met eden bir yahudi çocuğu bilinmediği gibi, Peygamber'in altı ay 

hasta yattığı, hâşâ ne yaptığını bilmez bir şaşkınlık içine düştüğü de 

bilinmemektedir. Bu rivayetlerin, büyü ve nazarın etkisini destekle

mek ve insanları bunlardan korkutmak amaciyle ortaya atıldığında 

şüphe yoktur. Verilmek istenen temel düşünce şudur: Büyü ve nazar 

Peygamber'e bile tesir etmiştir. Onun için bunlardan sakınmak 

lâzımdır. 

Allah: "Allah seni insanlardan korur" sözüyle Peygamberini in

sanların zararlarından, şerlerinden koruyacağını va'detmiştir. Peygam

ber (s.a.v.) eğer yapılan büyünün etkisinde kalıp, yapmadığını yaptı, 

yaptığını yapmadı zannedecek kadar bir aklî denge bozukluğuna uğ

rarsa ne onun masumluğu, ne de vahiylerin korunma garantisi kalır. 

Peygamber (s.a.v.) böyle kusurlardan uzak, münezzehtir. 

Peygamber'e büyü yapıldığı iddiası, Kur'ân'ın anlatımına tama

men aykırıdır. Çünkü Kur'ân, Peygamber'e büyülenmiş diyenleri 

"zâlimler" diye nitelendirmektedir: 

"O zâlimlerin, 'Siz, büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz!' dedikle

rini biliyoruz. Bak, senin hakkında nasıl benzetmeler yaptılar (Pey

gamber'e büyücü, şâir, kâhin, cinli diyerek) doğru yoldan saptılar. 

Artık yola gelemezler!" (Isrâ: 47) 

"O zâlimler: 'Siz, sadece büyülü bir adama uyuyorsunuz' dediler. 

Bak, senin hakkında nasıl benzetmeler yaptılar da saptılar; artık yola 

gelemezler." (Furkan: 8-9) 

Şimdi Peygamber'e büyülü diyen kimseler zâlim olduklarına göre 

Peygamber'e büyü yapıldığı hakkındaki bu rivayetlerin hepsi 

zâlimlerin anlatımıdır. Bunu çıkarıp uydurdukları sened zinciriyle 

Peygamber'in güzide bir sahâbîsine dayandıranlar, müslüman görünse

ler de, gerçekte Peygamber düşmanı yalancılardır. Bir müslüman, 

Kur'ân'a tamamen ters olan, Peygamber'in korunmuşluğunu dinamitle

yen bu yalanlara nasıl inanır? 
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Bilginlerin anlatımına göre büyü, cinlerin etkisiyle olur. Büyücü 

yaptığı tılsımlarla kötü cinleri etkisi altına alıp, büyülemek istediği ki

şiye kötülük yaptırır, aklını çeldirir, sağlığını bozar ve benzeri kötü iş

ler yapar. Yani büyünün kötü etkisini yapan, cinlerdir. Büyülü kişi, 

cinlerin etkisi altına girer. Isrâ sûresinin 47, Furkân Sûresinin 8-9. 

âyetleri Peygamber'in büyülü olmadığını, ona büyü yapılmadığını, 

onun bu tür iftiralardan beri olduğunu belirttiği gibi, Peygamber'in 

asla cinli olmadığını, cinnin etkisi altına girmediğini bildiren birçok 

âyet de bu büyü yalanını reddetmektedir: 

"Sen öğüt ver, Rabbinin nimeti sayesinde sen, ne kâhinsin, ne de 

cinli. Senin okuduğun Zikir, âlemlere öğüttür." (Tûr: 29-30). 

"Rabbinin nimeti sayesinde sen cinlenmiş değilsin." (Kalem: 2) 

"Arkadaşınız cinli değildir." (Tekvîr: 22) 

Fclak sûresi, genel olarak ona her türlü kötülüklerden Allah'a sı

ğınmayı, yegâne kudret sahibinin Allah olduğunu, O'ndan başka koru

yucu olmadığını telkin etmekte ve ona nasıl duâ yapılması gerekliğini 

öğretmekledir. Yoksa o, zaten bu âyetler inmeden önce de yalnız Al

lah'a sığınıyor, korumayı, güvenceyi yalnız O'ndan bekliyordu. Her 

zaman, özellikle bir rahatsızlık hissettiği zamanlarda Mu'âvvizât'ı 

(lhlâs, Fclak ve Nâs Sûrelerini) okuyup, yüzüne, başına, bedenine sü

rerdi. 

XXIV- HZ. MUHAMMED'İN SÖZLERİNİ YANLIŞ 

DEĞERLENDİRME 

Turan Dursun, 131-139. sayfalarda, "Muhammed'in Doktorluğu" 

başlığı altında, tıb ve tedavi hakkında Hz. Muhammed'den rivayet edi

len bazı sözleri, alaylı bir tarzda eleştirmekte, bunların bilime ters ol

duğunu söylemektedir. 
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Ona göre Muhammed, herşeyi Allah'ın kaderi gönnekte ve kade-
rin de~işmeyece~ine inanmaktadır. Bunun için: "HiJstalıgınbuloşma-
sı olmaz." (Buhari, Tıb: 19,25,43-46; Müslim, Selam: 102-109)

Önce bu hadis, son derece kanşık ve sakat bir rivayet zincirine
sahiptir. Hadisçilere göre ma'lfıldür. Ebfıhüreyre'nin kendisi, ,"o,
rivayetinde tereddüdıüdür. Çünkü aynı Ebuhüreyre, Peygamber'in~
tam bunun tersi bir söz söyledigini: "Hastacı (devesini) saglamcının
yanına koymasın"dedi~ini rivayet etmiştir (Fethu'I-Bari: 10/244).
Müslim, seıam: 104; ıbn Mace Tıb: 24,43) "Juı.stalıkbulaşması olma-
dıgı" şeklindeki hadisi rivayet eden EbUhüreyre, sonra bu sözü söyle-
mekten vazgeçmiş ve "Hasta deve sahibi, develerini, saglam deve
sahibinin develerinin yanına götürmesin." hadisini ri vayet etme~e
başlamıştır. EbUhüreyre'nin amcası ogıu Haris ibn Ebi Ziab kendisine:

- Ey Ebfıhüreyre, ben senden, bundan başka bir hadis de işitiyor.::
dum, artı~ ondan söz etiniyorsun. Derdin ki: Allah'ın Elçisi (s.a.v.):
'Hastalık bulaşması yoktur' dedi.

Ebfıhüreyre, böyle bir şey bildigini kabJı etmemiş; sadece:"
"Hasta deve sahibi, (develerini) saglamcıhın (saglam deve sahibinin
develerinin) yamna sokmasın' hadisini rivayet etmiştir.

Hans, Ebfıhüreyre'nin, ötekini de rivayetetliginde ısrar edince
Ebfıhüreyre kızmış, Habeşçe söylenmiş, ve Haris'e:

- Ne dedim, biliyor musun? demiş. Hans:

- Hayır, demiş. Ebfıhüreyre:

- Vazgeçtim, dedim, demiş:' (Müslim, Selam: 104)

Buhari şarihi İbn Hacer şöyle diyor: "Bazı hadisçiler, bu (hastalık
bulaşması yoktur) rivayetini reddetmişler' (do~ru olmadıgını söylemiş-
ler)dir. Çünkü Ebfıhüreyre bu rivayetinden dönmüş, tersini rivayet et-
miştir. Ya tereddüdünden, ya da tersinin dogrulugunuanladıgından.
Hastalık bulaşmasından sakınma konusundaki hadisler daha saglam ve

daha çoktur. Daha çok olan o rivayetleri buna ye~lemek gerekir." (Fet-
hu'I-Bari: 10/160) Kaldı ki burivayetin son kıs9"ı da baş tarafıyla çe-
lişkilidir. Çünkü baş tarafında "Hastalık bulaşması, şiun, baykuş ka-
rın kurdu diye bir şey yoktur" denilirken, devamında: "Aslandan ka-
çar .gibi 'cüzamlıdankaç." denilmektedir. H~stalık bulaşması yoksa
cüzamlıdan niçin kaçma emredilmiştir?

o Peygamber hem hastalık bulaşmaz diyecek, hem de cüzamlıdan
kaçmayı emredecek. Ve aynı peygamber, karantina usulü belirleyecek:
"Bir yerde vebli çıktıgını duyarsamz, oraya girmeyiniz. Bulundugu-
nuz yerde vebli çıkmışsa oradan çıkıp gitmeyiniz." (Boom, Tıb: 30).

Hz. Ömer, Şam'a gidiyordu. Sarg denilen yerde kendisini karşıla-
yan ordu kumandanı Ebfı Ubeyde ve maiyetindekiler, Şam'da veba bu-
lundu~unu söylediler.

,Bunun üzerine Şam'a girip girmcme konusunda ihtiıafbelirdi. Ar-
kadaşlarıylc istişare edcn Hz. Ömer, Kureyşin tecrübeli, yaşlı adamla-
rına durumu danıştı. Onlar, veM çıkan ycre girmemeyi önerdiler. Şam
kumandanı EbU Ubeyde:

- Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? dedi.

Ömcr:

- Bunu sendcn başkası söylese ne ise ey Ebfı Ubeyde, dedi. Evet,
Allah'ın bir kadcrinden, ötcki kaderine kaçıyoruz. Senin develerin ol-
sa, onları bir kıyısı otlak, ötcki kurak bir vMiye indinniş olsan; o şimdi
onları otlak kıyıda otlatsan da Allah'ın kaderi, çorak kıyıda otlatsan da
Allah'ın kaderi degil mi?

O sırada Abdurrahman ibn Avf geldi, kendisi orada yoktu, bir ye-
re gitmişli. Şöyle dedi: "Bcn bu konuda bir şey biliyor~. Allah'ni El-
çisi (s.a.v.)in (Bir yerde vebli çıktıiım işltirseniz oraya gitmeyiniz.
Bulundiıgunuz yerde vebli çıkarsa ondan kaçmak üzre oradan çıkma-
yınız) dedigini işittim. Ömer Allah'a hamdederek oradan geri döndü."



(BuhAri, Tıb: 30; Fetbiı1-BAıf: 10/179)

Mehmet Akif, bu olayı ıürleştirmiş:

Kader deyince ne anlardı, dinle bat ashlb:
Ebô Ubeyde'ye imdi<ki eylemişti şitAb,
Maiyyetindeki askerle bir zaman F1rôk.
- TereddUd etme sakın, çünkU vak'a pek mevsiik-
'Taıik-ı Şam'ı tutup dogro "Surg"a indi ömer.
EM Ubeyde hemen koştu almasiyle haber.
Halife, Hazret-i Serdira: "Nerdedir ordu?
Ne yaptınız? Yapacak şey nedir?" deyip sordu.
Ebu Ubeyde: "Veba var!" deyince, askerde;
Tevabiiyle Ömer durdu, ~ yerde.
"Vebaya karşı gidilmek mi, gitmemek mi iyi?"
Mutıacirin~i Kiramın soruldu hep re'yi.
Bu zümreden kimi: "Maksad mühim, gidilmeli"' der;
j'Hayır. bu tehlikedir" der, kalan Muhacirler.
Halife böyle muhalif görünce ef1Wı;
Çalırdı: Aynı tereddUdde buldu Ensarı.
Dalını hepsini. lakin 'sıkıldı ... Aruk ona.

Muhacirin-:i Kureyş'inmüsin olanlarına (1)
Müracaatyolu kalmıştı; sordu onlara da.
Bu fırka işte biIA -kayd-ı ihtilAf orada:
"Vebayakarşı gidilmek hata olur."dediler;
"Yarın dönün!" diye Ashaba emri verdi Ömer.
Ales-seher düzülUrken cemaatiyle yola,
Ebu Ubeyde çıkıp: "Ya ömer, ulurlar ola!
Firannız kader-ul-lahtan mıdır şimdi?,"

Demez mi, Hazret-i FarOk döDdiı: "I.>ogru" dedi,
"Şu var ki bir kader-ul-lahtan kaçarken biz,
Koşup öbür kader-ul-Iaha dogru gitmedeyiz.
Zemini otlu da, etrifı taşlı bir derenin
ıçinde olsa deven yAEM Ubeyde, senin;
Tutup da onlarıyalçın bayırda sektirsen,
Ya öyle yapmıyarak otlu semteçelctirsen,
Düşün: kaderle delildir şu yapblın <kinedir?"
ömer bu sözde iken İbn-i Avf olur zahir,
Hemen riwyete başlar hadis-i tiôn'u.(l)
EM Ubeyde tabü susar duyunca bunu.
Muhlcirin-i Kureyş'in, kibar-ı Ashabın,
Şeriatin koca bir rüknü: ıbn':i HattAb'ın;
Kader deni~ce ne anlardı hepsi, anladın aL. ,

Utanmadan yinekalkışma Hakk'a bühıana.(2)
Görülüyor ki Peygamber'in söyledili ileri sürülen, hastalılın bu-

laşmayacaAı hakkındaki bu söz, gerçekte onun sözü degildil. ınsanlar,
kendi düşüncelerine geçerlilik kazandırmak içiri, sözlerini Peygam-
ber'e dayaridırmışlardır.

Ayrıca bilinmesi lazımdır ki Hz. Muhammed de bir insandır.
Vahy,dışmdaki söz ve eylemlerinde o da bir insan olarak yanılabilir.
Kur'an-ı Kerim, vahyin haricinde, onun da öteki ~nsanlar gibi oldugu-
nu, kendi düşüncesiyle vardıgı bazı kararlarında yanıldı~nı belirtmiş-
tir. Yalan özUr bahane ederek savaşa katılmak istemeyenıere inanıp
izin vermesinin bir yanılgı olduAunu hatırlatmış ve, kendisine hitaben:

(I) ~1z4semi'ıum bit't4ıüı bi-ardıııle/d ledlıMliia/eylıi, Ve iM vakaa "e elllum bi
ardııılelo talırıu:ft ""tiM jiroretl ""tl,",", (Veba olan yere ginneyin, vebi
olao..yeıde iseniz çıkmayın, meilindedir.) (Hadis-i Şerif).

(2) Safabit, S, 260·27 ı.



"Allah seni affetsin, dogru söyleyenleri anlamadan, yalancıları bil-
meden niçin onlara izin verdin?" (Tevbe: 43) buyurmuştur.

Demek ki Peygamber onlara izin vermekle yanıImışbr. Çünkü o
da insandır: "Ben de sizin gibi bir insanım, ancak bana vahyolunuyor,
de," (Kehf: 1ıo; FussıIet: 41) ayeti, vahy dışmda Peygamberin, öteki
insanlardan farkı olmadı!mı bildirmektedir.

Bu durumubilen sahabiler, Hz. Muhammed'in, bazı konularda
kararlarını uygun bulmayınca bunun kendi· düşüncesi mi, yoksa vahy
sonucu bir karar mı oldu!unu sorarlar, şayet kendi düşüncesi oldu~u-
nu söylerse onun uygun olmadıgmı; şöyle yapılmasının daha uygun
oıaca~ını söylerlerdi. Hz. Muhammed de onların düşüncesini daha uy-
gun bulursa öyle yapardı. Nitekim Bedir Savaşı öncesinde Peygam-
ber'in seçli!i karargahı (konuşlanma yerini) uygun bulmayan
sahabiler, kendilerince uygun yeri göstermişl~r, Peygamber de onların
dedi~i yeri karargah yapmıştı.

Medine'ye hicret ettigi zaman Medine halkınıni hurmaları tozlan-
dırdıklarını (erkek tpmurcuktan bir parça alıp dişi tomurcugun içine
soktuklarını) g~~en Peygamber:

- Ne yapıyorsunuz? dedi.
- Biz böyle yaparız, dediler.
_.Yapmasanız daha iyi olur, dedi.
Mediı:ıeliler o yıl tozlandırma yapmadılar. Verim düştü~ kalite bo-

zuldu. Bu durumu kendisine anlatukları Peygamber:
- Ben de sizin gibi bir insanım. Size dininiz hakkında bir şey em-

redersem buyrugumu tutunuz. Amakendi düşünceme görebir şey em-
redersem, ben de insanun.

Bu hadisin başka rivayetine göre Hz. Muhammed'in, hurmayı aŞI-
lamamanın daha iyi olaca~ını söylemesi üzerine hurmada kalitenin
düştügü, yine onlarm yanına u~rayan Peygamber'in:

- "Hurmalarınıza ne oldu?" diye sordu~u, onların da:

- "Sen; şöyle, şöyle söyledin" dedikleri, bunun Uzerine Peygam-
ber'in:

- "Siz, dünya işinizi daha iyi bilirsinizr' dedi!i belirtilmektedir.
(Müslim, Fadiül: 140-141; eş_şim' fira'nfi Hukuki'I-Mustala, s. 178).

Başka bir rivayette de Peygamber: "Ben, sadece bir tahminde
bulundum. Zannımdan ötürü beni kınamayın!" demiştir (eş-Şifa':
178).

Kendisi: "Yanılmamı hagışla!" (Müsned: 4/37, 444), "Günahı-
mı, yanılmamı ve bilmezlikle yaptıgun hataları bagışla!" diye dua et ...

" ~iştir (Müsned: 4/55, 217). Başka bir sözünde de:

"Ben de sizin gibi bir insanım. Size Allah'tangelen bir şeyi söy-
lersem, bu gerçektir. Ama kendiligimden bir şey söylersem, ben de in-
san.ım, yanılabilirim de, isabet de edebilirim." buyurmuştur (eş-şim:
.179)

Kadi ıyad, bu hadise şu açıklamayı yapıyor: "ışte dünyaya ilişkin
W.işlerde kendili!inden, ve tahminine göre söyledigi sözler böyledir."

Görüldü~ü Ülre din ile bir ilgisi olmayan bu tür sözler, Hz. Mu-
"bammed'in, normal bir insan düzeyinde söyledi~i sözlerdir. Bunları
ii;: degişmez Tanrı sözü, din kuralı gibi kabuletmek yanlışur. Çünkü o da
:' bir insandı. Yetiştigi ortamın kültürüyle yogrulmuş,onların bb ve
.•••tedavi hakkındaki görüşlerini duymuş, ö~renmiştL Bunlardan begen-
'(; diklerini tavsiye etmiştir. Dini niteligi olmayan tıb ve tedavi yöntemle-
:,.rini, o zamanın şartlamu göz önünde bulundurarak degerlendirrnek ge-
ı~rekir. Bunların, pozitif bilime yüzde yüz uygun düşmesi şart degildir.
'1, Bunlar içinde şayet modern bbbın verilerine aykın olanlar görülürse

'bu durum, Hz. Muhammed'in peygamberIigf hakkında asla kuşku
,t'uyandırmaz. Çünkü biraz önce izah euigimiz gibi o, bunları vahyen al-
\mış degil, çevresinden duyarak, görerek ö~renmiş. kendi düşüncesine
t,öre iyi buldugunu anılUmiş, tavsiye etmiştir. Y3l)ılmaz olan, bu tür
~fı.sözlerdegil, VahYile aldıgı sözlerdir. Bundan dolayı Kur'an'da onun:
~\h()teki insanlar gibi bir insan oldugu, ancak kendisine vahy geldigi"



vurgulanmıştır. Ayette sadece vahyen bildirilenlerin yanılmaz oldu~u
anlatılmıştır.

Peygamber (selam ona), bir hadislerinde: "Betı de sizin gibi bir
insanım. Siz, aranızdaki anlaşmazlıkları bana getirip, aranızda hü-
küm v~rmemi istiyorsunıız. Olabilir ki biriniz, güzel konuşmasıyle, ka-
mtınıdaha iyi anlalabilir, kendisini haklı gösterir, ben de duyduguma
göre hilicümveririm. Her kime, (yanıiarak)kıırdeşinin hakkını vermiş
olursam, onu asla almasın. Zira ben o kimseye cehennem. ateşinden
bir parça kesip vermişimdir!"(Buhan, Mezalim: 16, Ahkam: 29,31;
Müslim, Akdıye: 5; EbU Davlıd, Edeb: 187; eş-Şim: 180)

Bundan dolayıdır ki sahabiler, Hz. Muhammed'in vahye veya
ilhama dayalı sözlerini, normal bir insan olarak söyledi~i sözlerden
ayırmışlar; birincisini uygulamayı gerekli görmüşler; ikincisini seçime
bırakmışlardır. Onun için ölüm döşeginde yatarken Hz. Muhammed,
ümmetinin kendisinden sonra anlaşmazlı~a düşmelerini önlemek ama-
cıyle bir vasıyyet y~dırmak istemiş: "Geliniz, size bir yazı
yaz(dır)ayım da benden sonra şaşırmayasımz!" demiş. Peygamber'in
agır hastah~ını düşünenler, ,buna gerekgörmemişler. Hz. Ömer: "AI-
lah'ın Kitabı bize yeter!" demiş. Sahabilerinin tartıştıgını gören Pey-
gamber, vasiyyeti yazdırmaktan vazgeçmiştir (Buhari, Um: 39, CihM:

, 176; Müslim, Vasıyyec 20-23; eş-Şim': 186).
Müslim'in rivayetinden, vasıyyetin yazılmasına gerek görmeyen-

ler, hastalı~ınetkisi altında olanPeygamber'in, o durumda yanılabile-
ce~ini düşündükleri için bunuistememişlerdir.

Peygamber'in vasiyyet yazdırma istemi üzerine, orada bulunanlar:
tl_ Acaba durumu nasıl? Yoksa kendindedegU mi? Bunu kendi-

sinden sorun!" demişler. Peygamber:

". Beni halime bırakın, benim durumum iyidir, (aklım başımda-
'dır). Size üç vasiyyetim var: Müşrikleri Arap YarımadasilUiançıkarı-
mz. Elçi olarak gelen' delegelere, benim yııptıgım gibi ikrdmda bulu-
1lU1IUZ," dedi. Üçüncüsünde sustu. Ya da -ravinin anlatımına göre- ne

söyledigi bana unutturuldu. (Burada sustulu bildirilen, Peygamber de-
~il, İbn Abbas'tır. Unutturulan da bu sözü İbn Abbas'tan aktaran ravi
Said tbn CUbeyr'dir. Mühelleb'e göre Peygamber'in üçüncü vasıyyeti

-de Üsame ordusunun donatılıp yola çıkarılmasıdır (MUslim: 3/1258,
not: (4).

Turan Dursun, kitabının 216. sayfasmda Hz. Peygamber'in, bazı
hastalara okuyup üfledi~i hakkındaki rivayetlerle alayediyor ve:

"Üfürükçülük denen yöntemin tsIamda geçerli ve yaygın olma-
sında, Kur'ao'm Tannsınm dilinde üftlrmenin çok önemli oluşu rol oy-
nuyor, denilebilir" diyor.

Hz. Muhammed, doktora gitmeyi yasaklayıp, sadece okuyup üfle-
meyi ö~ütlemiş olsa, belki Dursun'un bu yargısına hak verilebilir.
Ama mes'ele öyle de~il. Hz. Muhammed, doktoragitmeyi emrediyoc;
Her derdin mutlakabir devasının da yaratılmış oldu~unu belirtiyor:

"Be,deviAraplar,:
- Ey Allah'ın Elçisi, tedavi olmayalım mı? diye sordu/ar.
Hz. Muhiımmed buyurdu ki:
- Ey Allah'ın kulları, tedavi olunuz. Allah, verdigiher derdin'

devasını da koymuştur. Y,alnızbir tek derdin devası yoktur.
- Nedir o, eyAilah'ın. Elçisi, demişler.
-Ihtiyarlık! demiş." (T'ırmizi, Tıb: 2; Buh3ıi, Tıb: 1)

Evet, hadis kitaplarında, bugünkü bb anlayışına aykın, Peygam-
ber'in de düşünce yapısına ters rivayetler yok degildir. Fakat çelişki-
lerle dolu bu rivayetleri, Peygamber sözü olarak de~erlendirmek yan-
lıştır. Sadece tek rivAyet ile yetinen ve bununla bir yargıya varan yanı-

, \



lır. Hadis kitaplannı taradıgında, bilime, gerçege ters düşen o
rivayetlerin tam tersini söyleyen rivayetler de bulundu~unu'görecek ve
bu tür rivayetlerin Peygamber'e yakıştınldıgını, ona isnadedildigini
anlayacaktır. Biraz önce hastalıgın bulaşmayacagını bildiren rivayetin
degerini gördük. Aynı şekilde afsun yapmadan, yarayı ateşle dagla-
maktan söz eden hadisler de var ama bunlann yanında Peygamber'in:

"Ümmeti içinde yetmiş bin kişinin, hesapsız cennete girecegini,
onların: şUm tutmayan, dag vurmayan, afsun yapmayan ve yalnız Al·
lah'a tevekkül eden kimseler oldugunu." (Buhari, Tıb: 42)

"Dag vuran, afsun yaptıran, tevekkalden uzak olmuştur."
(Tirmizi, Tıb: 14) dedigini anlatan hadisler de vardır.

ım~n ibn Husayn: "Allah'ın Elçisi (s.a.v.) daglamaktan menetti.
Hastalandık, daglandık. Ne ifldh oldu/c, ne şifd bulduk." demiştir
(Tirmizi, Tıb: ıo)

"Muska asan, ona bırakılır (Allah ondan elini çeker)."
(Tirmizi, Tıb:24)

Msunu tavsiye eden hadisler yanında bir de bu hadislere b~ılırsa
bilim dışı rivayetlerin, Peygamber'e isnadedilmiş öldugu, gerçekte.
bunlann Peygamber'in sözü olmadıgı anlaşılır. Peygamı>er (s.a.v.)in:
'Wastacı, yani hasta develeri olan, develerini, saglam develerin yanı-
na götürmesin." demesi. (Buhari, Tıb: 53) hasta]ıgın bulaşıcı oldugu-
nu bildigini ve sirayeti önlemek için tedbir aldıgını göstenniyor mu?

Gerçek şu ki Peygamber (s.a.v;), arkadaşlanna tedavi olmalannı
ögütlüyordu. Her hastalıgm bir ilacının bulundugu gibi sözleriyle de
insanlan tedavi çarelerini araştırmaga yöneltiyordu. Kendisinin zama-
nında erkeklerin yanında kadınlar da tedavi ile meşguloluyorlardı.
Hatta savaşlarda doktorluk işini daha çok kadınlar üstlenmişti. Rubey-
yi' binti Muaz binti Afd' der ki: "Biz, Peygamber (s.a.v.) ile birlikte
savaşlara kaulı.rdık. Askerlere su taşırdık, hizmet ederdik. Ölü ve yara-
lılan Medine'ye naklederdik." (Buhari, Tıb: 2)

Rufeyde veya Refide isimli bir hanım sahabiyye, Medine'de kur-

dugu bir çadırda hastalan tedaviederdi. 1sIamda bu hanım, ilk doktor .
olarak bilinmektedir.

Peygamber (8.a.v.), tedavi yanında hastalara moral verilmesini de
ögiltlerniştir: "Hastayı sormaya gittiginiz zaman onu yaşamaga teşvik
ediniz, rahatlatıcı, teselli edici sözler söyleyiniz. çünkü bu, kaderi de-
giştirmez ama hastanın gönlünü hoş eder." (Tirmizi, Tıb: 35; Fey-
zu1-Kadir: 1/340)

Duanın önemi:

Dedigimi~ gibi Hz. Muhammed, doktora gitmeyi, tedavi olmayı,
has.talıgın ilacmı bulmayı. emrediyor ama bunun yanında duaya da
önem yeriyor. Kendisi de hem kendisi için, hem de Ailesi için dua oku-
dugu gibi, kendisine gelen bazı kimselere de dua okumuş veya dua
okumalarını ögütlerniştir.Çüokü dua insana moral verir. tnsan, gönül.
den dua eder de duasmın kabul edilecegine inanırsa bu hal, ondaki ruh'·
gücünü, hastalıga karşı savunma sistemini faaliyete geçirir. Yani, insa-
nın moral gücünü işleve getiren dua, vücutta birdoping yapar. zaten
yüce Allah, insan organizmasını son derece mükemmel yaratmış, dışa-
rıdan gelecek mikroplara karşı gayet güzel, düzenli bir savunma siste-
miyle donatmıştır. Ama bu savunma sistemi tam çalışmazsa hastalık·
lar baş gösterir. Bedende, mikroplara karŞı antikorlar vardır. İşte dua..
bu savunma sistemini tam kapasite ile işler duruma sokabilir.

Bununalayedilecek bir yanı yoktur. Psikologlar, psikiyatristler
duanın moral gücü üzerindeki olumlu etkisini kanıtlamışlardır.

Normal insan beyninin, ancak yüzde on kadar bir kapasitesi kul-
lanılmaktadır. Yüzde doksan. kullanılmamaktadır. En zeki insanlarda
bile kapasite kullanımı, yüzde oniki-onbeşi geçmez. Belki peygamber-
lerde ve velilerde daha yüksek kapasite kullanılınca kalb gözü açıl-
makta, keşifler olmakta, kalbe gizli bilgiler dogmaktadır.

Sanıyorum ki bedendeki savunma sisteminin de tamamı kuılanıl-
mış olsa. insan vücudu, her hastalıgı yenebilir. ışte duanın, savunma
sistemi kapasitesini artırmada büyük rolü vardır.



ı75. sayfada: "l'ur'in'da Tani1nm herşeyi bildi~ yazılı. Ne var ki
kinii sözlerine yorumsuz bakıldıgında, Tannnın birtakım konulan son-
radan bilip anladıgının anlaUıdlgl da,açıkça görülür" diyor.

Ayete:"Tanrı, insanların cinsel ilişkiden uzak kalmaya dayana-
mayacaklarını anladı" şeklinde mina veriyor. Bu, Bakara, 187. Ayetin
meAlidir. Ayetinasıl anlamı şöyledir: "Oruç gecesi, lcadınlarınıza
ya/claşl1'Ul/csize heldllulındı. Onlar sizin elbisenizdir. Siz de onların
elbisessiniz. Allah sizin, kendinize yazılc etmekıe oldugUl#lZubildi de
tevbenizi lwQulbuyUrupsizi affetti. "

Ayette: "Anladı" sözü geçmiyor. Anlamak, sonradan olanbir ol-
gudur. F~t "bildi", kuııarın yap"gı eylemi bildi, demektir. Turan
Dursun, kasden "Bildi" yerine "anladı" deyimini koyarak Ayeti Üıhrif
.ediyor ve "A1Iah'ın bazı şeyleri sonradan bilip anladıgı yorumunu ya-
pıyor. O'nun sonradan ögrendigi bir şey yoktur. Herşeyi ezelden bilir.
Vukubulan her olayı da vukua başlandıgı andan itibaren bilir.

"Rabbim gizli/eri bikrıdir. Gölderde ve yerde ze"e aguı,gınca
bir şey O'ndan gizli kalmaz. Ne bundan lcaçük, ne de bundan büyük
hiçbir şey yokıur /ci apaçık "bir lcitapia (tesbit edilmiş) olmasın."
(Sebe': 3)

"Allah, her dişininkarnında neyi taş,d,gını ve rahimlerinneyi
eksi/tip neyi artudıginı bilir. O'nun yantndaherşey bir miktar iledir.
O, gizliyi ve açig, bilendir. Büyüktür, uludur. Aran,zdan sözü gizleyen
de, onu açık söyleyen de, gecemn karanı,g,nda gizlenen de, gündüzün
ışıgında görünen de O(nca) birdir." (Ra'd: 8-ıo) "Allah gönüldedo~
laşa". dUşünceleri bilir Alldk, yapııgınız şeyleri bilmektedir."
(Maide: 7, 8)

Dursun, Bahra Siiresinin 235. Ay~tiiıde geçen (ali'me: bildi)
fi1ini de kasden (fehirne: anladı) biçiminde teret;me etmiştir. Şöyle di-
yor: "YaniTann bilip anladı ki siz o kadınları kafanlZda taşımaktan,

içinizden geçinneklen edemeyeceksiniz. Onun için buna yol verildi."
Oysa Ayetin gerçek çevirisi şöyledir: "Böyle (iddetini bekleyen) ka-
dmıara evlenme isteginizi, üstü kapal, biçimde bildirmeniulen, yahut
içinizde tuıman,zdan dolay, size bir giindh yoktur. Allah, sizin, onlar,
QIllJcagın,z,zaten bilmektetijr;"

Bu misalier, Turan Dursun'un, Ayetleri nasıl tahrif edip onlara is-
tedigi anlamı verdigini göstermege yeter.

XXVII- NESH, GÖRÜŞ DEGtŞTtRME DEGtL, StLİP
ORTADAN KALDıRMA DEMEKTIR

Turan Dursun, 177-185. sayfalarda, Kur'io'da çelişkiler oldugunu
iddiA ediyor ve kaldırılan bir Ayetinyerine başka ayetin gelmiş olması-

. nı, yaninesh mes'elesini ortaya atıyor. Tabii yine alayp bir biçimde .
Birkaç cümlesini aktaralım:

"Bakara Suresinin 106.ayetinin, Diyanet'in resmiçevirisindeki
anlamı:
, "Herhangi bir Ayetin hükmünü yürürlükten kaldınr veya unultu-

, rursak, onun,yerine daha hayırlısını veya onun benzerini getiririz. Ai-
1ah'ın her şeye kidir oldugunu bilmez misiniz?·"

Çeviride "ayetin hükmünü" deniyorsa da, aslında "hüküm" yer al-
mıyor. Yani dogrudan "ayetin kendisinin yürürlükten kaldmlmakta 01-
dugu"ndan sözediliyor Ayeue.

Demek ki, Kur'an'ın "Tann"sı, yukarıdaki iyette şunu diyor:

• zaman zaman "ayet"i (çeviriye göre Ayet hükmü) yürürlükten
kaldırırız.



- Kimi zaman "ayet"i unuttururuz da•.

- Bir ayeti yürürlükten mi lcaldmlık ya da unuttunluk mu; ya "da_
ha hayırlısı"nı önünüze getiririz; ya da benzerini.

- Bilesin ki, "Tann"mn herşeye gücü yeter.

Burada, kimi ayetin "yürürlükten kaldırıldı~", kimininse "unuttu-
ruldu~u"çok açık biçimde anlatılıyor. Yerine konanlardan kiminin
"dahahayırlı (yararlı)",kimininse "benzeri" oldu~ da ...

Ayet yürürlükten kaldırma, de~iştirme:

Nahl Suresinin 101. ayetinin ~lamı:

"Biz bir ayeti, bir başka ayetin yerine koyup de~iştirdi~imiz za-
man (bir ayeti, bir başka ayetle yürürlükten kaldırdı~ımızda) -ki. Tanrı
ne indirece~i~i daha iyi bilir- dediler ki: 'Sen, t'alnızca bir uydurmacı-
sm.' Hayır. onlann ço~u bilmez."

Burada anlatılan bir ayet, bir başka ayetin yerine konuyor; Biri
yürürlü~ sokulurken, öbürÜ yürürlükten kaldırılıyor. Bakara Suresin-
dekindede, burada da Tanrı: "Biz yapıyoruz bunu!."diyor."

•••
Konuyu açıklayalım:

. Dursutı'unanlattı~1 biçimde bir nesh. yani birbiriyle çelişkili olan
iki sözden öncekinin, bir sonraki ile yürürlükten kaldıolması şeklinde
bir ncsh, Tanrı kelamında söz konusu olamaz. Çünkü Kur'an'da
ihtiıarıo (yani çelişkinin) olmadijı vurgulanmaktadır:

"Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Eger o, Allah'tan başkası tarafın-
dan olsaydı, onda ~ok ihtilaf (birbirini tutmaz şey) bu/urlardı,''-
(Nisi: 82)

Bu ayete göre Tanrı'dan gelen sözde ihtiıac (çelişki) olmaz. Çeliş-
ki olmayınca da nesh olmaz. Çünkü nes~, ancak çelişkili sözler arasın-
da.~ .

Ayrıca Tanrının. sözünü de~ştirmeyecegi de vurgulanmıştır:

"Allah'ın kelimelerini degiştirecek kif1lSeyoktur," (En'arn: 34.
115, Kehf: 27) Allah'ın kelimelerini başkası de~iştiremeyece~i gibi,
kendisi de sözlerini ve kararfarım de~iştirmez:

"Benim katımda söz degiştirilmez (ben sözümdendönmem)."
(Kaf: 29)

~'Allah'ınkelimeleridegişmez." (Yunus: 64)

GörUldü~Uüzce Kur'lu. Allah katında sözün de~iştirilmeyece~ini.
Allah'ın sözlerinde birbirine aykırı şeyler bulunmadı~ını vurguluyor.
Allah'ın buytu~u ile indirilen Kur'lu'da çelişki yoksa. yürürlükten kal-
dırma anlamında bir nesi h de yoktur. O halde Kur'lu'ın kasdetti~inesh
ne demektir?

- NESH. silmek, kaldırmak, bir yazıyı kopye etmek anlamlarına
gelir. Terim olarak Nesh, Hz. Peygamber'evahyedilmiş olan bir
Kur'lu ayetini kaldırıp. onun yerine başka bir ayetin vahyedilmesidir.
~ur'lu-ı Kerim'de bu konuda iki ayet vardır:

"Biz, bir ayet yerine başka bir ayet getirdigimiz zamanAilah ne
. indirdigini bilirken Sen\ (Allah'a) iftira ediyorsun (uyduruyorsun)

derler.llayır, onların çokları bilmiyorlar?" (Nahl Suresi: 101) .

"Biz bir ayeti neshederveya unutturursak, ondan dahaiyisini ve-
ya onun benzerini getiririz." (Balcara Suresi: 106). '

Birinci ayet. Mekke'de, ikincı ayet Medine'de inmiştir. Bunların
ikisi de degişik üslubla aynı olguyu anlatmaktadır. O da şudur: Hz.
Peygamber'e vahyedilen bazı ayetl~r. onların uygulanma şartları de~i-
şince Peygamber'in hafızasından silinmiş ve onların yerini doldurmak
üzere başka ayetler vahyediimiştir. Bu unutturma ve de~iştirme işle-
mini yapan da Allah'ın iradesidir. Allah, o ayetlerinunutulmasını dile-
digi içinPeygamber aleyhisselam onları iJ'!.,utmuş,yahut onlar Pey-
gamberin hafızasından silinmiş, onların yerini başka ayetler doldur-
muştur. ışte nesholayıbudur. Bu, ayetin hem lafZID\n,hem hükmünün



kaldıniması şeklinde neshdir. Müfessirler. bundan ayn olarak lafzı
durdugu halde lyetin bükmünün neshi ve hükmü durdugu halde lafzı-
nın Kur'An'dan çıkarılması şeklinde iki nesh 'çeşidi daha zikrederler ki
bunlar. Kur'arı'ıo tuhuna ters, bir delilden de yoksundur.

Hü~mü uygulandıgı halde ayetin lafzlOın kaldınlmasının hiçbir
hikmeti yoktur. çünkü, önemli olan, ayetin hükmüdür. Hükmü uygu-
lanırleen ayetin lafzı neden çıkarıısın? Bu konuda recm ayeti adı altm-
da verilen örnek. doyurucu degildir. Çünkü Kur'an ayeti. tevatürle sa-
bit olur, bir iki kişinin rivAyeti ile sabit olmaz. Kur'an ayetinin neshe-
dilmiş oldugu. ancak peygamber (selam ona) tarafından bildirildigi
takdirde geçerlidir. Bu konuda Hz. Peygamberden gelen saglam bir
söz yokıur. Lafzı Kur'An'a yazılmış oldugu halde Ayetin hükmünün
kaldınlmış oldugu şeklindeki neshin de saglam bir delili yoktur. Bu,
müfessirlerinkendi görüşlerinin yayılmasından dogmuştur. Bu konuda
da Hz. Peygamber'den saglam bir söz gelmemiştir. Neshe kendilerini
kaptırmış olanlardankimi, neshedilen ayetlerin sayisını 200'e kadar Çı-
karmış iken, kimi 20'ye kadar indirmiştir. Bu meseleyi inceleyen Şah
Veliyullah Dehlevi, aslında neshedilmiş ayetlerin sadece beş oldugunu
söylemektedir ki. Ömer Rıza Dogrul'unda söyledigi gibi. bu beş
ayetin de uygulanacak hükmü vardır. Bunlar, kendilerini neshettigi
söylenen ayetIere aykın degildir. Konuyu birkaç örnekle anlatalım:

Kocası ölen kadlırıın dön ay on gün iddet beklemesini emreden
(Bakara: 234. ayetin). ölenlerin, geride bıraktıklan eşlerinin bir yıl ev-

. den çıkanlmamasını tav~iye etmelerini ögütleyen 240. ayeti nesheuigi
iddia edilmektedir. Çürük bir iddiadır. Önce mensuh denilen ayet.
surede 240 ncı ayettir. Nesheden ayet ise 234 ncü ayetLİr. Yani nor-
malıde neshedilmiş olan ayet. neshedenden sonra inmiş demektir. ıki
ayet arasında nesh olsaydı, tersi olması gerekirdi. Mensuh,nasihten

-sonra iner mi?

ıki ayet arasında çelişki yoktur. Zira biri. kocası ölmüş kadının
beklemesi gereken iddeLİbelirlemektedir. Öbürü de ölürken geride eş

bırakacak olan kocalara hitaptır. Bunlar eşlerinin perişan olmaması
için bir yıl evden çıkarılmamalarmı tavsiye ederler. Ama kadın kendisi
Çıkmak isterse çıkar. Evlenmek isterse Çıkıp evlenir. Fakat kocasının
ölümünden dön ay on gün geçmeden evlenemez. ıki ayet arasında ne
çelişki, ne de nesh yoktur. Müfessirler, meseleyi şöyle almışlardır:

Babası kansı ve çocuklariyle Taiften Medine'ye hicretedip orada
vefat eden bir adam hakkında indigi rivayet edilen 240. ayetin, kadının
mirastan alacagını belirten miras ayetleriyte neshedildigini söyleyenler
bulundugu gibi, muhkem oldugunu söyleyenler de vardır. İbnu'z-Zu-
beyr Hz. Osmanla "(İçinizdenölüp geriye ~şler bırakanlar ...) ayetini
başka bir get.neshettigi halde Ile diye onu Musbafa yazıyorsun?" de-
yince Hz. Osman: .

"Kardeşimin ogıu, ben hiçbir şeyiyerinden degiştiremem"·ceva-
bını verdigi söylenir.

ıbn Abbas'a göre kocası ölmüş olan kadın, bir yıl evinde durur ve
kendisiningeçimi temin edilirdi. Bunu miras ayetleri neshetmiştir.
Ancak bu ayeLİ nesheden ayetler. rivayetlere göre degişmektedir. Bir
rivay'ete göre bunu, 234 ncü ayet neshetmiş. bir kısmına göre Nisa

. Suresinin kocası ölen kadının miras hakkını belirleyen 12 nci ayeti
neshetmiş. ki~ine göre de buayetin. kadınları bir yıl konunan Çıkar-
mama şıkkını, 234. ayet; onlara nafaka temini şıkkını da Nisal 12 nci.
.ayet neshe1D\iştir (camilull-beyhan: 2/579-581).

Araplarda veiat iddeti bir yıl idi. İslamın başlatıgıcında da bu süre
böyle kaldı. Ancak sonradan dört ay on güne indirildi. ısteyen kadın,
kocasının vefatından dön ay on gün sonra evlenebilir. Ama evlenmek
istemedigi takdirde yoksulluk içine düşmemesi için bu Ayette ona bir

. güvence getirilmiş oluyor. Kocalam. hanımlarınm biryıl geçimlerinin
ve meSkenlerinin saglanmasını vasiyyet etmeleri emredil~y,or. Tabii bu
bir yıl iddet degil, yas süresi de degil, sadece kadına birgUvencedir.
Kocasının evinderi çıkmak istemeyen kadının perişan duruma düşme-
sini önleme amacına yöneliktir. Fakat kadın bir yıl kocasının evinde



kalmak zorunda degildir. ısterse evinden Çıkar, iddetini bitirince de
evlenir. Ama evden,çıkmakla nafalca hakkını kaybeder.

.Görüldügü gibi bu ayetler arasında'bir çelişki yok, birbirini ta-
mamlama ve açıklama vardır. Ayetin mensuh oldugu görüşünü kabul
eunçyen EbU MüSlim, bu iddiayı birkaç yolla reddeunektedir.

1) önce nesh, esasdegildir. ımkan ölçüsünde bundankaçınmak
gerekir. (Çünkü Allah, sözünü nesheunek için indirmemiştir. Zaten
neshedilen ayetler, yazılmamış, Peygamber'in hafızasınçlan silinmiş,
ayetlerdir.)'-

2) Nesheden ayetin, neshedilenden sonra inmesi gerekir. Neshe-
den ayet, daha sonra indigine göre Mushafta da neshedilen ayetten
sonra k00masl uygunolur. Gerçi mensUbun, nasihten sonraya konması
caiz ise de bu, kötü bir düzenleme sayılır. Allah kelamının, mümkün
mertebe bundan uzak tutulması gerekir.

o' Şimdi mensfıh sayılan ayet, Mushafta nasih sayılandan sonraya
konduguna göre bu ayetin, kendinden önceki ayet ile mensfıh olmama-
sı lazım gelir.

EbU MUslimlin görüşlerine katılan Razi, muhaliflere şöyle diyor:
"~iz, ayetin "ölüp de geriye eşlerbırakanlar(ın eşlerine) .vasiyyet (et-
meleri gerekir); yahut ~eşlerine) vasiyyet (etsinler) takdirinde oldugu-
nu söylüyorsunuz. Hükmü Allah'a izfıfe ediyorsunuz. EbU Müslim de
ayetin: Üzerlerinde; eşlerine vasiyyet borcu olarak ölenler, yahut: öl-
düklerinde eşlerine vasiyyet etmiş olanlar, takdirinde oldugunu söylü-
yor. Hükmü kocaya izfıfe ediyor. '

"Egerayeue mutlaka bir takdir gerekiyorsa sizin yaptıgınız
takdir, EbU Müslim'in takdirinden daha iyi degildir. Kaldı ki sizin
takdiriniz esas alınınca ayetin neshedihniş olması gerekmektedir. Oy-
sa Ebu Müslim'in takdirinin, sizin takdirinizden daha iyi ve nesh
iddiasının'delilsiz bir iddia olduguna hükmeder. Hele nesh durumun-
da, Mushafın kötü tertibedııdigi sonucu dogarsa.

"Ayrıca ayet, başından sonuna kadar bir tek şart cümlesi de olabi-
lir: "ıçinizden ölenler, geriye bıraktıkları eşlerinin, bir yıl evden çıka-
nlmamasını vasiyyet ederler de ... " cümlesi şart cümlesidir. Bunun
cezası: "Sonra onlar kendiliginden çıkarlarsa, kendilerine uygun olanı
yapmalarında, onların üzerineı bir günah yoktur" cümlesidir. ışte Ebu
Müslim'in anlatmak istedigi budur ki, gayet dogrodur. tl

2. Saldırganlara karşı savaşmayı eınr~n ayetin (Tevbe Sfıresi: 5,
123) de pek çok ayeti neshettigi ileri sürülmüştür,ki, bu çok sakat bir
iddiadır. Savaşı emreden ayet, saldırgan ıslam Düşmanları ve özellikle
Kureyş Müşrikleri hakkındadır. Yüce' Allah, müslümanlara saldırma-
yan, kendi halinde uslu duran insanlara saldırmayı kesinlikle yasakla-
mıştır.

"- Onlarla savaşın ki fiıne (baskı) ortadan, kalksın ve din Al-
lah'a dit olsun (yalnız O'na tapılsın). Eger onlar, fitne (baskı)dan,
vazgeçerlerse artık haksızlardan başkasına düşmanlık yoktur" (Baka-
ra Sfıresi: 193) buyurulmaktadır. '

Ayette vicdanlar üzerinde baskının kalkması ve özgürce insanla.
rın Allah'a ibadet eımelerinin'saglanması için saldırganlara karşı savaş
,emredilmektedir. Fakat baskıdan vazgeçtikleri takdirde artık onlara

. saldırılmayacagı, çünkü Allah'ın saldırganları sevmedigi vurgulan-
maktadır (ayet 190). Demek ki, savaşılması emredilen müşrikler ken-

_di halinde bulunan insanlar degil, İslam'ı yok etmek için savaşmış ve
savaşacak olan, insanların özgürce ibadetlerine engel olanmüşrikler-
dir. Müslümanlara saldırmayan, vicdanlara baskı yapmayan insanlara
saldınnak haramdır. İslam'da hiçbir kims~ baskı ile din degiştirmeye
zorlanamaz. Kur'an: "Dinde zorlama yoktur" (256) buyuruyor. "Al-

" lah sizi, din hakkında sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınudan çıkar-
mayan kimselere iyilik etmekten, onlara adaletli davranmaktan me-
netmez. Çünkiı Allah, adalet yapanları sever. Allah sizi, ancak sizinle
dinhakkında savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran ve çıkarılmanız için
yardım eden kimselerle dost olmaktan meneder. Kim onlarla dost



olursa işte zalimler onlardır" (MÜD1tehine:8~9) ayetleri de Kur'ao'ın
kendi halinde bulunan temiz insanlara ıanıdıgı vicdan özgürlügtinü
vurgulamaktadır. .

.. 3. Bakara Suresinin, 180-181 nci ayetlerinde: "Birinize ölüm gel-
dig. zaman, eger bir hayır (mal) bırakacaJcsa;anaya, babaya, yakın-
~r;r.auy~un biçimde vasiyyet etmek, korunanlar azerine bir·borçtur,"
Her kim duyduktan sonra vasiyyeti degiştirirse gün/ihı degiştirenle-

rin üstündedir" buyurolmaktadır.

Bu ayetlerde henlıZ ana babanın ve akrabaoın kalan maldaki mi~
ras hakları belirtilmemiştir. Miras hukuk~nun bir başlangıcı olan bu
ayetlerden, vasiyyetin ne derece önemli oldugu anlaşılmaktadır. Hz.
Peygamber'in, şöylebuyurdugu rivayet edilmiştir: ;'Hiçbir masIilma-
nın, .vasiyyet edecegi bir şeyi varken vasiyyetini yazmatkın· iki gece
r;,ahıyatması dogru degildir." Taberi de Dahhik'in sözünü yazıyor:
Akrabasından başkasına vasiyyet eden kişi, amelini günah ile kapat;

mıştır."

Dört m~~eb imamına. göre akrabası varken başkasın~ vasiyyet
eden, kötü bır ış yapmış olmakla beraber vasiyeti geçerlidir. Dahhak'e
göre akrabası olmayan kişi, fakir müslümanlar için vasiyyet eder.
~m~ Şafii, yukarıda hadisi izah ederken şöyle diyor: "Müslüman için
ıhuyat~ı oı~,.vasiyyetinin, yanında yazılı bulunmasıdır. Kişi, saglıgın-
da ~asıyyetını hemen yazmalı ve yazdıgına şahid de tutmalıdır. Vasiy-
yetıne, yapılmasını istedigi herşeyi yazmalıdır."

: Ayetleki hayr,.maı anlamına gelir. Hz. Ali ve Hz. Aişe'nin ifade-
lenne .g?re bAır~ılacak ~ miktardaki maldan degiı, çok maldan vasiy-
yet edılır. Mıras ayetlen gelmezden önce kişinin, bırakugı maldan an-
?e-babasına ve akrabasına bir pay verilmesini vasiyyet etmesi, bu
ayetle farz kılınmış idi. Fakat Nisa: 11. ayetle anne-babanın ve yakın
akr~banı~'"mirastan alacakl~ ~isseler belirtildiginden, Hz. Peygam-
ber ın de. Allah her hak sahib.ne hakkını vermiştir. Artık varise va-
siyyet olmaz" dedigi rivayet edik,liginden bu ayetin akrabaya vasiyyet

hükmünü neshettigi söylenir. Fakat bazı bilginlere göre miris ayetinin
inmesiyle yakın akrabaya vasiyyet kaldınlmış olsa da mirastan payı
olmayan uzak akrabaya vasiyyet hükmü farz olarak devam etmiştir.
Keza din aynlıgı dolayısıyla miras düşmeyen anne-babaya da vasiyyet
devam eder. Mesela ana-babası Urır olan bir mü'min, onlara vasiyyet
ile miras bırakmalıdır. Çünkü "Dilnya işlerinde onlarla iyi geçin"
ayeti uyarınca müşrik akrabaya dahi iyilik etmek Allah'ın buynıgudur.

Kadi Beydlvi şöyle diyor: "Miras ayetleri, bu ayetin hükmü ile
çelişmez, aksine bunun hükmünü teyideder. Zira miras ayetlerinde be-
lirtilen miktarların, vasiyyeUen sonra verilecegi bildiriliyor ve vasiy-
yetinmutlaka öne· alınması emrediliyor.Buayetin neshedildigi hak-
kındaki rivayet ise ahM haberlerindendir. Ümmetin bunu kabul etmiş
olmas!, bu tek kişinin haberini mütevatir haber sınıfına kalamaz." .

Beyzavi'nin bu sözünü nakleden Reşid Rıza da şöyle diyor: "Yani
zan ifade eden hadis, kesinlik ifade eden hadisi (mütevatir hadisi) dahi
neshedemezken, kesin olan Kur'an'ı nasıl nesheder? Kaldı ki üsıad
Muhammed Abduh'un dedigi gibi miras ayetlerinin buradaki vasiyyet
ayetinden sonra indigine dair kanıtolmadıgı gibi, sözgelimi de neshi
reddetrnektedir. Zira yüce Allah insanlar~ belirli bir zaman içinde em-
rettigi ve kısa bir süre sonra neshedecegini bildigi bir hükmü buradaki
vasiyyet emri gibi tekidetrnez. Çünkübunun, korunanların üzerine bir
borç oldugunu vurgulamış, bunu degiştireni şiddetle uyarmıştır. 'Miras
ayetlerinde sözü edilen vasiyyet, varis olmayan akrabaya mahsustur'
dersek, ayetleri bagdaştırmamlZ mümkün olur. Mesela veratı sıras"
müslüman olmayan anabahasına vasiyyet ile mal bırakmak, bu ayetin
hükmüne girer. Keza selef arasında varisler arasında ihtiyacı çok olan
kimselere vasiyyet ile de mal bırakılabilecegini söyleyenler vardır.
Mesela adamın !babası, annesini boşamış ise, babası zengin iken anne-
si de fakir, kendisinden başka ona bakacak kimse de yok ise vasiyyet
ile annesinin payını artırabilir. Fakir çOCuklarından birine vasiyyet ile
mal bırakabilecegi gibi kendi çocugu bulundugu için malalamayacak
olan kardeşine de vasiyyet ile mal bırakabilir. Amcaları bulunan çocu-



ga dedesinden miras kalmaz. İşte dede, bu durumda o yetimi mahrum
e~emek için vasiyyet ile ona mal bırakmahdır."

Görüldügü gibi miras ayetleriyle vasiyyet ayeti arasında hiçbir
çelişki sözkonusu degildir. Binaenaleyh, onların bu ayeti neshetmesi
de söıkonusu"olamaz. Miras ayetleri,kişinin kendisinden sonraya bı-
caktlgı malın, vansler arasındaki üleştirilmesini gösterir. Bu konudaki
her ikiayetin sonunda da bu üleştirmenin, "Kişinin yapacagı vasiyet-
ten, ya da borcunun ödenmesinden sonra olacagı" vurgulanır. Vasiy-
yeı ise kişinin, sagııgında iken malı üzerindeki tasarrufudur. Kişi sag-
ııgında dilerse malını hibe eder, vakfeder, vasiyyet ile hibe eder, iste-
,diginiyapar. Tasarrufunda serbesttir. Öyle ise vasiyyet ayetlerinin bu
ayeti neshettigi yolundaki haberin ash yoktur. Peygamber'in kendisi
de "Bu ayet neshedilmiştir, artık bunun hükmü yoktur" demedigine
göre Allah'ın Kiıabındaki ayetleri hükümsüz kılmagakimsenin hakkı
yoktur. Böyle ahM haberleriyle Kur'an'ıp kesin emd neshedilemez.
Kur'an'da bulunan bütün ayetlerin hükmü saglamdır, uygulama zama-
nı vardır. Müslümanların, öyle bir iki kişinin sözüyle degil, Allah'ın
buyruklarıyla hareket etmeleri, Allah'ın Kiıabının hükümlerini uygula-
maları gerekir.

4. EnfalSfıresinin 65-66 ncı ayetlerinde: "Ey Peygamber, ina-
nan/(m savaşa teşvik et. Eger sizden sabreden yirmi kişi olsa, ikiyüz
(kMir)i yener: Allah, sabredenlerle beraberdir" buyurulmaktadır.

Yüce Allah, buayetlerde Elçisine, inananları savaşa teşvik etme-
sini buyuruyor. Sabreden yirmi mü'minin, ikiyüz inançsıza; yüz'
mü'minin de,bin inançsıza galip gelecegini bildiriyor. Müte8kib ayette
ise mü'minlerde zaaf görerek bu hükmü hafifletiyor, bire iki oranına
düşürüyor. Sabreden yüz mü'minin, Allah'ın yardımıyla ikiyüz inanç-
sıza, bin mü'minin de ikibin inançsıza üstün gelecegini ve Allah'ın,
sabredenlerle beraber oldugunu ifade ediyor.

Birinci ayet, sabreden mü'minlerin durumunu, ikinci ayet ise on-
lar kadar sabırlı olmayan mü'minlerin durumunu bildirrnektedir. Bun-

lar arasında nesh söz konusu degildir. Çünkü birinciayetteki sabır ve
azim vasfını taşıyan küçük mü'minler toplulugu, her zaman büyük iş-
lerbaşarırlar. Ama bunlar azdır. Herkesi bunlarla bir tutmak ~gru ol-
maz. İkinci ayet, genelolarak bütün mü'minlerin durumunu belırtmek-
te mü'minler toplulugunun, en azından kendilerinin iki katı bir kuvve-
ti 'yenecegini haber vermektedir. Birinci ayet özel bir şartı, ikinci ayet
genel şartı degerlendirrnektedir.

Buayetlerin sonunda Allah'ın, sabredenlerle beraber oldugu vur-
gulanıyor. Bu demektir ki eger yirmi inançlı insan sabreder, saglam
durursa Aııah'ın yardımı onlarla beraberdir, onları başarıya ulaştınr.
Gerçekten yirmi imanlı insan, kendilerinin on katı fazlabir kuvvet
karşısında mor~ılini bozmadan,·galibiyyetlerine güvenerek saglam du-
rursa Allah'ın izin ve yardımı'ile düşmanı yenerler. Ama buna daya-
nam~lar'sa, onlar hakkında birinci ayetin hükmü degil, ikinci ayetin
hükmü geçerli olur. Demek ki onlar, birinci ayette tanımlanan çok ~- ..
bırlt, dayanıklı mü'minlerden degil, genelmü'minlerdendır

(Mefatihu'ı-gayb: 15/199).
5. "Ey inananlar, siz Elçi ile gizli konuşacagımz zaman bu gizli

konuşmanızdan önce bir sada/q;ı verin. Bu, sizin için daha hayırlı ve
daha temizdir. Şayet (sadaka verecek bir şey) bulamazsanız, "Wah
bagışlayan, esirgeyendir: Gizli konuşmanızdan önce sadaka verme-
nizden korktunuz mu? Çünkü yapmadınız. Allah da sizi affetti. Artık
namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve Elçisine itaat edin. Allah, yaptık-
larınızı duyan-bilendir" (Mücadele Sfıresi: 12-13).

Sadaka vermeyi emreden 12 nci ayelin, ondan sonra gelen 13 ncü
ayet ile neshedildigi söylenmektedir. Halbuki burada nes~~il7:ek bir
şey yoktur. Ayetler arasında çelişki yok ki. Yü~e AlIa~, bırın.~ı ayette,
herkesin içinde Peygamber ile gizli konuşmak ısteyenın, bu tür konu~-
madan önce bir sadaka vermesini emretmektedir. Maksat da herkes ın
içinde gizli konuşmanın önemli bir şeyoldugunu bclirtmekve bunu
vergiye baglayarak sınırlamaktır. Gizli konuşmak isteyen, bundan ön-

~;~avermek zorunda kalırsa gerekli gereksiz konuşmaya kalkmaı.



Ancak önemli bir işi olankonuşur. Böylece cemaat içindegizli konu-
şana karşı bir sogukluk belirmez. Ama ayetin sonunda yoksulluktan
dolayı para vermeyenleri, Allah'ın affettigi belirtiliyor. İkinci ayette
ise insanların, bu vergiyi ödemek istemedikleri, Allah'ın da onları af-
fettigi belirtiliyor; fakat namazı kılıp zekatı vermeleri, Allah'a ve Elçi-
sine itaat etmeleri emrediliyor.

İkinci ayette, birinci ayetin hükmü kaldınlmamıştırki. Sadece bu-
nu uygulamayanları Allah'ın affettigi belirtilmiştir. Demek ki makbul
olan, yine de gizli konuşmadan önce vergi ~ermektir. Ama bunu yap-
mak istemeyeni de Allah bagışlar; İkinci ayet birinci ayetin hükmünü
neshetmiyor, hafifletiyor. Birinci ayetin farz kıldıgım, meiıdfıb yapı-
yor. Nesh olsa, mensuhun hükmü uygulanmaz ve uygulanmasında
sevab da olmaz, günah olur. Oysa burada dUrum böyle degildir. Birin-
ci ayetin hükmünü uygulayıp sadaka vermek daha efdaldir. Ayetin
sözgeliminden bu anlaşılıyor. Bunu yapmayanları Aııah'ın affettigi
bildirildigine göre demek ki bunu yapmak güzel bir iş, yapmamak
günahtır ama bu günahı Allah bagışlamıştır. Bun~an böyle yapmayan~

, lar günahkar olmayacaklardır, ama elbette böyle bir konuşmadan önce
sadaka v~ek daha güzeldir.

Iki ayet arasında bir zıdlık olmadıgına, biri digerinin hükmUnün
uygulanmasına engelteşkil etmedigine göre ikisi arasında nesih de söz
konusu olmaz. Uygulanmasından sevab hasıl olan bir hükmü bulunan

.ayet nasıl mcnsuh olur?

6. Kur'an-ı Kerim'de zina eden kadın ve erkege verilecek ceza
yüz sopa vurm~tır ki buna cclde denir. Nur Süresinin 2 nci ayetinde:
"Zina eden kadın ve erkeğe yüzdeğnek vurunuz. Allah'ın cezasını uy-
gulama konusunda onlara acimayınız" buyurulmaktadir.

Rivayete göre bu ayet, sadece evli olmayan zaniler hakkında
imiş. Evli olup da zina edcn kadın ve erkegin recmedilmesini (taşlana-
rak öldürülmesini) emreden bir ayet inmiş ama bunun lafzı (sözleri)
Kur'an'dan neshedilmiş, fakat hükmü geçerli kalmış.

Şunu iyi bilmek Iazımdır ki Kur'an haber-i vahid ile sabit olmaz
ve onunla neshedilmez. Kur'an'ı ancakondan daha iyisi veya dengi
neshedebilir. Kur'an'ın dengi, sadece Kur'an'dır. 'Hadislere gelince,
bunlar mütevatir olsa dahi Kur'an'ın dengi olamaz. Çünkü Kur'an'ın
lafzı da manası da Allah'tan vahydir. Oysa dini mahiyetteki hadisler,
Peygamber'jn kendi sözleridir. Şayet bunların manası mülhem ise .
kudsi hadis adını alır. Ama kudsi hadis dahi ayetin dengi degildir,
çünkü sözleri, Peygamber'in kendi sözleridir. Hatta rivayetlere göre la-
fızlarl dahi degiştiginden bu sözıeri yüzde yüz Peygamber'in kendisöz
kalıpları olarak kabul etmek dahi yanlış~r. Lafzi tevatUr olan hadisler
çok azdır. Ma'nevi tevatür bulunan hadisler de çok degildir. Ötekiler,
şahısların duydukları sözleri kendi ifadeleriyle anlatmalarıdır. Bunlar
nasıl ayetlerin dengi olabilir?

Kaldı ki Recm ayeti diye rivayet edilen sözler, haber-i vahidden
ibarettir. Muhammed Izzet Derveze, bu konuda özetle şöyle diyor:
"Önce bu sözün, ayet olup sonra lafzının kaldınldıgı, hükmünün baki
kaldıgı şeklindeki rivayetin hiçbir hikmeti anlaşılmaz, özellikle recm
gibi tehlikeli bir cezada (Iafzın kaldınlmış olmasının anlamı yoktur).
Saniyen; recm ayeti olarak rivayet edilen sözün metni degişik biçim-
lerde rivayet edilmektedir; bu bii, sonra cezanın sadece yaşlı kadın ve
erkege (çünkü rivayetten şeyh ve şeyhe geçiyor ki, yaşlı demektir)
tahsisedilmesi acaiptir. Salisen: Önerisiyle Kur'an'ı yazdırınışolan
Ömer, egcr rivayette söylendigi şekilde sözün ayet olduguna kani ol-
saydı, kimseyi dinlemez, onu mushafa yazdırırdı. EbU Ya'la'nın
rivayetine göre "Bir adam, Peygambere gelip: 'Ya Resiılailah, bana
Recm ayetini yaz!' demiş. Peygamber (s.a.v.) 'Şimdi bunu yapamam'
demiş veya benzeri bir söz söylemiştir". Rivayette Peygamber bu sözü
söylerken Ömer de mecliste imiş. Şimdi Ömer, Peygamberin yazdır-
madıgı bir sözü, ondansonra nasıl ayet olarak yazdınr ve buna ayet

i der? Gerçekten bu konuda'Hz. Ömer'den rivayet edilen sözler; kuşku-
ludur. Rabian: Nisa Smesinin 25 nci ayeti, zina eden evli cariyenin
haddini, hür kadının haddinin yarısı olarak belirlemektedir. Kur'an'da



lıür kadın için NUr Siiresindebelirtilen yüz de~ekten başka had olma-
dıgından cumhur, cAriyenin cezasının elli de~ek olduguna hükmet-
mişf,ir. Eger evli kadının zina cezası yüz de~ek degil de'recmolsaydı,
bunun yarıya bölünmesi mümkün degildi. Öyleise Kur'an'ın zinaya
koydugu ceza, hürler için yüz, evli cAriyeler için elli degnektir.

Peygamber'in recmettigine dair rivayetler ise, Kur'in'm bu kesin
emirlerinden önce, Peygamber tarafından uygulanan cezayı gösterebi-
lir. AmaKur'an, Tevrat'ın da hükmü olan Recm cezasını neshetmiş ve
-bekir, evli,erkek; kadın- zina suçu işleyen herkese yüz de~ek cezası
getirmiştir." '

Nesh konusunda tek dogru söz, bazı ayetlerin hem metni hem de
hükmüyle birliktekaldırılmış olmasıdır. Kur'an'chı metni bulunan he~
ayetin hükmü de vardır. Çünkü bunlar insan sözü degil, melegin vah-
yidir.Kur'an, kendisinde birbirini'tutmaz, birbirineaykın sözler olma-
dıgını, Allah'ın, sözlerinin degiştiriIemeyecegini vurgulamaktadır.
Kur'an'da çelişkili, birbirine ters sözler olmadıgına göre nesh de oL-
maz. Çünkü nesh, ancak çelişkili, birbirine zıt şeyler arasında olur. AI-
lah 'ın kelimeleri degiştirilemez olduguna göre, her sözün hükmü var-
dır. "Allah'ın 'sözlerinde degiştirme olmaz" (Yunus: 64). "Benim ka-
ıımda söz degişıiri/mez" (Kaf: 29).

Bu iddia, Peygamber (s.a.v.)in, sarih bir sözünedegil, müfessir ve
fakihıerinsözıerine dayanmaktadır.· Zaten bu konuda Hz. Peygam-
ber'den saglam bir söz gelseydi, nasih ve mensfıh ayetlerin sayısında
şahıslara göre bu kadar fark görülmezdL. Mensuhsayılan bazı
ayetlerin, kendilerini neshettiği ileri sürülen ayetlerden sonra indiği
tesbit edilmiştir. Insanlıtrın, kendi görüşlerine dayanarak herhangi bir
ayeti neshetmege ne hakları, ne hadleri vardır.

. Burada mensuh oldugu en çok iddia edilen ayetler üzerinde dur-
duk ve bunlar arasında gerçekte neshin bulunmadıgını gösterdik. Nesh
iddia edilen öteki ayetlerin durumu bunlardan çok daha sağl~mdır.
Hepsinin doyurucu izahıarı ve geçerli hükmü vardır.

XXVIII· Mt'RACOA NAMAZINSO VAK.İTTEN BEŞE
tNOtRtLMESt Rtvı\vETİ

Turan Dursun, kitabının 180. sayfasında vedevamında, "TANRı
SARA YıNDA NAMAZ INDIRIMLERI" başlığı altında bu rivayetleri
ele almakta ve gerçek olarak kabul ettigi bu rivayetıere bakaraldslam
ile alayetmektedir. Sonunda da "En iyisini Tanrı degil de ~usa mı bi-
liyordu?" diye bir soru yöneltiyor.

Önce kullandığı sözcükler cince. Olayı anlatan rivayetlçrde Tanrı
Sarayı diye bir deyim yok. Kat tabiri, de yok. Ancak birinci gök, ikinci
gök deyimleri var. au ifadelerden Turan, göklerj, kendi hayalinde sa-
raya 'dönüştürmüş ve Allah'ı da yine hayaliyle saraya yerleştirmiş,

. gönlünün çektiği biçimde de yargısına varmış.

Birkaç cümlesini aktaralım:

"Efendi Tanrı '(Rab) görüşmek üzere Muhammed'i makamına, sa-
rayına (~RŞ) çagırmışl1r. Bunun için de önce bir hazırlık yaptırtmıştır:
Meleğe, onun gögsünü, şurasından ta şurasına degin yardırmış, kalbini
çıkarttırmış, zemzem suyuyla yıkattırmış; iman dolu altın bir tasla bu
kalbe IrviAN doldurtmuş, sonra kalbi yerine koydurtup gögsü kapattır-
mıştır.

Burada sorulabilir:

Mubammed'in kalbi, daha önce

- Temiz degil miydi?

- Imanlı degil miydi? .

Bu ve benzeri sorular üzerinde durmak, konuyu dağıtabilir. En
iyisi, hadisten, konuyu izlemek: ,

Efendi Tanrı (Rab), sonra, Muhammed'in gezisi için bir bin it gön-
derir (cennetten). "BURAK" adı verilen, katırla eşek arası ak bir biniı
Geziyi başlatır. Muhammed, önce'bu binitıc, geceleyin, Mekke'den
Kudüs'e; sonra aynı gece, "mi'rac (merdiven)" denen, göğe dayalı bir
MERDIVEN'le, Cebrail'in eşliginde g'ögevarıp ulaşır.



Birinci kat gök. Kapısı KAPıCı-BEKÇi MELEK, Cebrail'in kapı-
yı çalıp bu kapıcı melekle konuşması:

- Kim o?
- Ben Cebrail.
-Yanındaki kim?
- Muhammed!
- Göge çıkmak için ona çagn oldu mu?
- Evet.
Her gök katındabu konuşmalar olur. Sonra kapıcı -bekçi melek,

Muhammed'e "merhaba hoşgeldin" diyerek kapıyı açar. Cebrail'le Mu-
hammed içeri girerler. Peygamberlerin makamlan da gök katlarında.
Cebrail, Muhammed'le bu peygamberleri tanıştırır. Ilkin, birinci katta,
Adem'le olur tanışma"

Şimdi bu sorunu gözden geçirelim ve bu rivayetlerin gerçekligini
irdeleyelim:

Rahman veRahim Allah'ın Adıyle. "Eksiklikten uzaktır O ki ge-
celeyin kulunu Mescid-i !faram'dan, çevresinibereketli kıldıgımız
Mescid-i Aksa'ya yürüttü. Ta ki ona ayetlerimizden bir kısmını göstt:-
relim. Gerçekten O, işitendir, görendir.'" (Isra: 1)

Buayette, Allah'ın, ayetlerinden bir kısmını kulu Muhammed'e
göstermek için geceleyin onu, Mescid-i Haram'dan, Çevresi bereketli
kılınan Meseid.:i Aksa'ya götürdügü bildirilmektedir. Mescid, secde,
ibadet edilecek yerdir. Mescid-i Haram, Ka'bedir. Ka'be'nin kendisi-
ne Mescid-i Haram dendigi gibi, Harem denen çevresıne de Mescid-i
Haram denir. Ayetten, Hz. Muhammed'in, Ka'be'nin yaninda bulun-
dugu sırada olayın vukubuldugu anlaşılır.

Bir hadise göre Peygamber Ka'be'de Hacer-' ESved 'in yanında,
uyku ile uyanıklık arasında bir durumda iken" bir başka rivayere göre
de amcası Ebutalib'in kızı Ommü Hani'nin evinde iken olay meydana
gelmiştir. Bu durumda ayetle, Meseid-i Haram ile kasdedilen~Mescid-
i Haram'ın çevresidir. Uıak Mescidanlamına gelen Meseid-i.Aksa
iseKudüs'te ~ulunan Süleyman ma'bedidir. Kur'an indigi zamanlarda
.bu ma'bed harabe idi... Sonradan müslümanlar tarafından burada y8pl~
lan mescide de Meseid-i Aksa denmiştir:

"~;;' ci-';ı.; "".Jı" ' : O meseid ki çevresini bereketli kıldtlc".cüm-
lesi, Kudüsiün çok verimli topraklarla çevrili oldugunu gösterir. Bu
toprakların çok bereketli oldugu, A'mf Suresinin 135 nci, Enbiya
Sfıresinin 7l nci Ayetlerindebelirtilir.

Isra', gece yürütmek demektir. Peygamber (s.a.v.)in, geceleyin
Mekke'den Meseid-i Aksa'ya götürülmesine.lsra, göklere çıkarılma-
sına da Mi'raedenir. Ayeue Peygamber'ın, Meseid-i Aksa'dan gökle-
re çıkarıldıgına dair bir işaret yoktur. Ancak bu husus, hadislerde ge-
çer:

Enes ibn Malik'in rivayetine göre Peygamber (s.a.v.), henüz ken-
disine vahiy gelmezden önce; Meseid-i Haram'da uyurken üç kişi' gel-
miş, birincisi: .

- O.•hangileridir? İkincisi: Ortanealandır, üçüncüsü: En hayırlıla-
ndır. En hayırlılannızı alınlZ,demiş.

Allah'ın Elçisi, o gece kimseyigörmemiştir. Sonra bunlar, başka
birgece, gözü'uyuyup kalbi uyumayan Peygamber'e: -peygamberlerin
gözleri uyur, kalbIeri uyııııııaz-gelmişler, hiçbir şey söylemeden onu
kaldırmışlar"Zemzem kuyusunun yanına koymuşlar. Cebrail,onun
bogazından göbeline kadar karnını yarmış, ,gögsünde ve karnında
olanlan boşaltmıŞ, Zemzem suyu ile yıkamış, altun bir teşt getirmiş,
teştin içindeiman ve hikmet dolu altun bir kabvarmış. O hikmet ve
imanla Peygamber'in gö~sünü ve boyun damarlanm doldurup kapat-



mış. Sonra onu en yakın göge ÇıkarmıŞ, gök kapılanndan birini çal-
mış. Gök halkı:

- Kim o? diye bagınnışlar.
- Cebrail, demiş.
- Yanında kim var? demişler.
- Yanımda Muhammed var, demiş.
- Ona (gelmesi için haber gönderildi mi?) demişler.

-Evet, demiş.
- Hoş geldi, sara geldi, demişler.
Gökhalkı onu görünce sevinmiş-Gök halkı, yer yüzünde Allah'ın

ne yapmak istedigini, Allah kendilerine bildinnedikçe bilmezler- (Hz.
Muhammed), en yakın gökte Hz. Adem'i gönnUş. Cebıtilona:

- Bu, seninatan Adem'dir, demiş. Adem (Hz. Muhammed'e):
- Sen ne güzel evlatsın! demiş.
Henüz en yakın gökte iken iki ınnak gönnüş:
- Ey Cebraıl, bu iki ınnak nedir? diye S9nnuş. Cebrail:

- Bunlannkaynagı Nil ile Fıratur,demiş.
Sonra onu gökte dolaşunnış. Üzerinde inci ve zebercedden bir

köşk bulunan bir ınnak gönnüşler. (Hz. Muhammed), elini ınnaga do-
kundurunca halis misk oldugtinu anlamış~

- Ey Cebraiı, bu nedir? demiş. (Cebriil):
- Bu, Rabbinin, senin için ayırdı#ı Kevser'dir, demiş.

i Sonra onu ikinci göge çıkarmış. Burad14kimelekler de birincideki
meleklerin söyledikleri gibi: . ,.

- Kim o? demişler.
- Cebrail, demiş.
- Yanında kim var? demişler.
- Muhammed var,demiş.

- Muhammed'e haber gönderildi mi? demişler.
- Evet, demiş.
- Hoş geldi,saia geldi, demişler.
Sonra C<~brail,onu üçüncü göge çıkarmış~ Oradakiler de birinci

ve ikinci göklerdeki meleklerin sÖylediklerini söylemişler. Sonra onu
dördüncü göge çıkarmış, oradakiler de öyle söylemişler. Sonra beşinci

-. göge Çıkarmış, onlar da öyle demişler. Altıncı göge çıkarmış, onlar da
öyle demişler. Yedinçi göge çıkarmış, onlar da öyle demişler .. (Ravi
Şerik şöyle diyor): Enes, her gökte bulunan peygamberlerin adlarını
söyledi. Fak3t sadece ikinci gökte ıdris'in, dördüncü gökte Harun'un
adını belledim. Beşinci gökte de bir peygamber vardı ama adım hatır-
da tutamadım. Altıncı gökte ıbrahim, yedincide Musa vardı. Allah ile
konuşmas~nın bereketiyle Musa, yedinci gö~e yükseltilmişti. Musa:

- Rabbim, senin, benim üstüme bir başkasını çıkaracagını sanmı-
yorum, dedi.

Sonra Cebrailonu, yalnız Allah'ın bilecegi makamlara yükseltti;
Sidretu'l-munteha'ya geldi, yüce Rabbe yaklaştı, (Rab) sarkb, arada iki
yay kadar, ya da daha az bir mesafe kaldı. Allah ona, orada vahyettik-
leri arasında: "Senin ümmetine her gün ve gecede elli .vakit namaz"
vahyeUl. Sonra onu indirdi. Musa'nın yanına geldiler. Musa, onu ya-
nında tuttu: ' .

- Ey Muhammed, Rabbin senden ne sözü aldı? dedi.
- Bir gün ve gecede elli vakit namaz sözüaldı, dedi.
- Ümmetin bunu yapamaz, dön, Rabbin senden hafifletsin, dedi.
Peygamber (s.a.v.) Cebrail'edöndü, onunla danışır oldu. Cebraıl

- Dogru, istersen dön, dedi.
- Tekrar onuyüce Rabbe çıkardı. Peygamber yerinde durarak:
- Ya Rabbi, bizden hafiflet, çünkü ümmetim bunu yapamaz, dedi.
On vakit namaz kaldırıldı. Tekrar Musa'nın yanına döndü. Musa,



yine ona bunun çok oldu~unu söyledi. Her seferinde onu geri döndüre
döndüre nihayet namazlar beşe indirildi. Sonra MUsa:

- Ya Muhammed, valllihi ben kavmim ısrnil oguİlanna bundan
daha azını getirmiştim, gevşeklik gösterdiler, terk ettiler. Senin ümme-
tin, bedence, kalbce, göz ve kulakça benim kavrnimden daha zayıflır;
dön, Rabbin senden hafifletsin, dedi. '

Môsa'nın her itirazında Peygamber Cebrnil'e döner, ona danışır, o
da Musa'nın düşüncesini uygun bulurdu. Cebrail, Peygamber'i beşinci
kez Çıkardı. Peygamber:

- Ya Rabbi, ümmetim zayıflır" bedenleri, kalbieri, kulaklan, göz-
leri zayıfur. Bizden hafıflet, dedi. Yüce Rab:

- Ya Muhammed, hay hay, ancak kaumda söz degiştirilmez, na-
maz asıl Kitapta sana farz kıldıgım gibidir, her iyilige on kat sevap ve-
rilir.O size'beş vakit farz ise de Kitapta ellidir, dedi.

Peygamber tekrar Musa'ya döndü. Musa (selam ona):

- Ne yapun? dedi. Peygamber:

- Bizden hafıfletti ama her iyili~e on kat sevap verdi, dedi. Musa:

- Valiahi ben, ısrail o~ullanna bundan daha azını getirmiştim,
terk ettiler. Rabbine dön, senden hafıfletsin, dedi. Peygamber (s.a.v.):

- Ey Musa, valiahi ben artık yüce Rabbime itiraz etmekten utan-
dım,dedi.

- Öyle iseAllah'ın adıyle in, dedi.

Peygamber uyandı ki kendisi Meseid-i Haram'dadır.(l)

Mi'rncın detayı hakkında bundan az veya çok farklı rivayetler
vardır. Hepsini burada anma~agerek görmüyoruz. Hepsinin omurgası-
nı, Buhfui'nin rivayelinde anlatılanlar oluşturmaktadır.

(I) BJlhaıi, Salit: I, Hac: 76, Enbiya: 5, Tevhid, 37. Meııiltıb: 24; Müslim, Lnin:
259.263; İbn Hanbel, Musned: 3/148,149; 5/143. '

Ancak bu rivayette gerek metin, gerek anlam bakımından sakat-
;Ol ••.••.••• ..;. ı

lıklar vardır. Mesela JS" ~I .)s- •~ ~~..r: J"t ~ ~i .,j- ;ü:·w~.rit :Allah. vahyeltikleri arasında senin ümmetine elli vakiı
namaz vahyeııi" cümlesi, üçüncü şahıstan, ik ;nci sahıs ·tekile geç-
mektedir. Sözü anlatan Enes'tir. ic. i~ :~ ~ ~~ ~i ~J'f:J", -.:s-- ...,-.-.- -- . ~ •. J -; .....- U

~ .: / J~ .]s" ~I : Allah,vahyedilenler arasında, ümmetine elli vakit
namazı vahyetti" denmesi gerekirken: "Allah. vahyedilenler arasında
senin ümmetine elli vakit namaz vahyeııi" denmektedir. Keza
MA •• , tt' ,.. .'. i'" f'usanın: LiI~\ J ~}i j ı~l:.....;.ı ~, $ ıl "sözünde de ay-
nı anlamda olan ecsOd ve ebdiin tekrar edilmiştir.

Biraz yukanda: "Rabbim, Senin, benim üstüme kimseyi Çıkaracs-
gını sanmıyordum" demesi, Musa'yı, diger peygamberlerin üstüne, Hz.
Muhammed'i de onun üstüne çıkaran bir anlamtaşır. Maamafih,
hadisin ravisi Şerik ibn Abdullah'm bu hadisi karıştırdıgı, iyi ezberle-
yip tesbit edemedigi belinilmekteir.(l) Buhiri'nin rivayetinde olay,
Peygamber'in, henüz peygamberliginden önce gördügü birrti'ya'dan
ibaretlir ve ayetle anlatılan tsra olayıyla ilgisi yoktur.

Ahmed, ibn Hanbel'in, Sabit el-Benani yoluyla Enes'ten rivayet et-
tigi benzeri ve daha detaylı hadiste ise ru'ya'qan ve olayın vukuu tari-
hinden söz edilmemektedir. Bczzar'ın Müsned'indeki rivayetle de olay
bir ru'ya olarak anlatılır. Hadis gariptir. Bu rivayetten de olayın, tsra
ile ilgisi olmadıgı anlaşllır.(2) tbn Ebi Halim'in, Ebu Malik yoluyla
Encs'ten rivayet euigi hadiste ise Mi'r'de olayı,lsra olayına baglanınak-
tadır. tbn Kesir, bu siyakta çok tuhaf ve garib şeyler oldugunu söylü-
yor.(3) ,

Bütün rivayetlerin özünü, Buhari'nin Enes'ıen nakletti~i rivayet
teşkil etmektedir. Olay bir ru'ya şeklinde anlaulsa da gerçeklere ters

(l) ıbn Kesir, Tersir: 314
(2) ıbn Kesir, Tersir: 3/4.
(3) Tefıir: 318.



düşen şeylerle doludur. Allah namazı, farz ettikten sonra H;z. Muham-
med'in, Musa'nın sözüyle Cebrail'e danışması, beş kere Allah'a dönüp:
"Ya Rabbi bunu bizden hafinet, hafillet" demesi, akıl ve mantıgın ka-
bul edecegi bir şey degildir. Allah, verdigi emri henüz teblig etmeden
degiştirir· mi? Degiştirecekse niçin emretsin? Verdigi emri, şartların
degişmesiyle degiştirmesi yani nesh ve tebdil etmesi, sosyolojik kural-
lara uygundur. Fakat emrini,daha teblig edilmeden, aradan zaman
geçmeden gerialması makul degildir. Kadi'ye göre bu, henüz ortaya
konmayan bir hükmü neshetmektir ki bida' demektir. Bida, iyi olmadı-
gı sonradan anlaşılan şeyi ortadan kaldırmaktır. Yani Allah, önce in-
sanların buna dayanamayacagını bilmeyip sonra bunu anlainış ve de-
giştirmiş, hafilletmiş demektir ki muhaldir. Kabulü caiz olmayan gö~
rüşleri taşıyan bu rivayetin reddedilmesi gerekir.(l)

Kaldı ki mi'rac, ruhan! bir yükseliştir. tnsan o anda beşeri iradesi-
ni kaybeder, normal düşünce sınırlarını aşar. Bütün hareketleri Al-
lah'm iradesi içinde olur. Oysa bu istişareler, gelip gitmeler normal in-
san düşüncesi düzeyinde olan şeylerdir.

Burada Peygamber'in, Allah ile tıpkı bir insanla konuşur gibi nor-
mal duyu ve düşünce sınırları içinde konuştugu anlatılıyor ki bir insa-
nın, Aııah ile normal duyu ve düşÜnce düzeyinde konuşması muhaldir.
Allah'm tecellisine mazhar olan di:lg,pamuk gibi atılırken O'nuntııızu-
runa çıkan insanda, beşeri düşünceden eser kalır mı? Onda: "Ya Rab~
bi, bunu bizdenhafiflct" deme gücü kalır mı? Allah'ı gören, kendinden
geçer. Mutasavvıfların diliylebeşer Allah'ı göremez. Ancak Allah, in-
sanın beşeti düşüncelerini alır ,ona kendi varlıgını Unutturur. O zaman
insan Allah'ı görse de kendi insani varlıgıyla degil,Hakkın varlıgıyla
görür ki gören yine Allah'tır. Nitekim Peygamber'in, Allah'ı görmedi-

.gi, "Nurdur, O'nu nasıl göreyim?" dedigi anlatıhr.(2)

(I) MefalÜ1u'l-gayb: 20/152.
(2) Müslim, İman: 291; Tirmizi, Tefsir: Sure: 53; lbn Hanbel de rivayel eLmiştir.ıım Kesir Tefsir: 3/10.

Bu rivayette Atlah'ın sarktıgı, yaklaştıgı zikredilir. Hz. Aişe'nin
ve Abdullah ibn Mes'ud'un kanaatine göre yaklaşan, sarkan
Cebrail'dir. Necm Suresinde Peygamber'in, s~ kendisine ·yakla-
şan Cebrail'i gördügü anlatılır.(l) Yüksek ufukta oturmuş olan
Cebrail, kendisine yaklaşmış, sarkmış, iki yayarası kadar ya da daha
az bir mesafe kalmış, o şekilde Peygamber'e vahyyetmişti~ ve Pey-

gamber onu, bir kez daha Sidretu1-Muntehfı yanında görmüştür.(2)

Bu rivayette, Necm Suresinde geçen Yukaodaki ayetler deİil geti-
rilerek Peygamber~in Allah'ı gördügüanlatıhr. Halbuki Necm
Suresinde tasvir edilen olay, Peygamber'in Cebrail'i gönnesidir. Yani
Peygamber'in Cebrail'i görmesi olayı ile tri ve Mi'rac olayları birbiri-
ne karıştırılmıştır. Hatta kanaatimize göre bu rivayetlerde, Peygam-
ber'in çeşitli zamanlarda gördügü:ru'yalar birbirine karıştırılıp tek
olaymış gibi anlatılmıştır.

Kaldı kihenüzPeygamberlikten önce gördügü bir rü'ya ile -ki
Buhari rivayeti öyledir- beş vakit namaz nasıl arz oluyor? Henüz Hz.
Muhammed'e peygamberlik görevi verilmeden, ümmetine namaz mı
farz kılınmış? Rüya ile dini hükümler sabit olmaz.

Mi'rac. rivayetlerinde Peygamber, Musa ile görüştükten sonra Al-
lah'a varınca, bir rivayette farz kılınmış olan elli namazın şatrını (yarı-
sını), diger rivayene onar vaktini kaldırdıgı, başkarivayette ise. beşer
vaktini kaldırdıgı anlaıllır.(3) Bunlar birbirine aykırı şeylerdır. Bu
rivayetleri ortaya atanların asıl amacı, Kur'an'da açdcça zikredilmeyen
beş vakit nainazı, Mi'rae olayına baglamakur. Ama düşünen insan, bu
rivayetlerdekiçelişkiyi fark etmekte gecikmez. Olayın Enes'e anlattı-
rılması da ilginçtir. Çünkü ancak Peygamber'iMedine'de görmüş olan
Enes, henüz on yaşında idi. Mekke'de olmuş Mi'rae olayına tanık ol-
mamıştır. Kur'an'da bize bildirilen, tsra, yani Peygam~r'in Mekke'den .

(I) İbn Kesir, Tefsir: 3/4.
(2) Necm Suresi: 5·14
(3) İbn Kesir, Tefsir: 3/4·21; Hazin: 4/135.



, Kudüs'e götürülmesidir. Buna, inanmak farzdır. Bunu dışında, çelişkili
kişi haberleri üzerine itikad kurulamaz.

XXiX· GARANİK OLAYı VEYA ŞEYTAN
AYETLER! HERZESt

Turan Dursun, ıngilteıe'de yaşayan şöhret düşkünü,' Salman Rüş-
dü'nün ortaya auı~ı "Şeytan Ayetıeri'.' sorununu ele alıyor, bununla zİ-
hinleri bul~dırma~a çalışıyor.

Kısa~ası: Kur'an'ın Hacc Suresi'nin 52. ayetinin, bunu izleyen
ayetlerin ve bu ayetlere ilişkin aktarma ve yorumların tanıklı~ıyla
"Şeytan Ayetleri" olayı bir gerçektir. Kaynak, ileri sürüldU~ügibi yal-
nızca Taberi de~ildir. Taberi'den 150 yılı aşkın bir zaman önce yaşa-
mış olan ıbn ıshak'ın "e's-Sire"sinde de olay yerahr. (Bkz. Siretült~n
ıshak, yay. Muham~ed Hamidullah, fıkra: 219.) Bunun yanında bir
başka gerçek, laik ve özgUrdüşünen insan -ki Salman Rüşdü de böyle
bir insandır- "din kutsallıklan"n,ın çerçevesine sokulamaz. Bunu yap-
ma yolun~aki "din terörü" karşısında korkmadan, yılmadan yeterince
savaşım verilmelidir artık.

Dursun, olayın, ıbn ıshak'ın Siresinde yer almasını do~rulu~unun.
kanıu saymaktadır. Şimdi bu ıbn ıshakhakkında hadis bilginleri,nin
görüşlerini verelim:

Darekotai gibi bUyükhadisçiler, bunun rivayetlerini vahi, son de-
rece sakat görmüşlerdir. Zehebi: "Siresini, rivayet zinciri kopuk, tanın-
mayan, bilinmeyen şeylerle, yalan şiirlerle doldurmasından başka bir
günahını bilmiyorum" diyor. Nesa'i ve başkaları, ıbn ıshak için "Sa~-
lam degildir", Darekutni: "Sözleri kanıt olamaz", Süleyman et-Teymi,
Hişam ibn Urve: "Yalancıdır", ımam Malik: "Deccallerden biridir!";

Hammad ibn Selerne: ~zarfiri Qlmadıkça ıbn ıshak'tan rivayet etme-
dim"; Yahya el-Kattan: "Muhammed ibn ıshak'ın yalancı olduguna ta-
nıklık ederim." demişlerdir.

Kendisine onun yalancı oldu~unu nereden bildi~i sorulan Yahya,
bunu Vüheyb'in söyledi~ini, ona da.Malik ibn Enes'in söylemiş oldu-
~unu,ona da Hişam ibn Urve'nin söyledi~ini anlatmıştır: ıbn ıshak,
Hişam'ın karısı Münzir kızı Fauma'dan hadis rivayetetmiş. Oysa
Hişam henüz yedi yaşında iken bu kızla evlenmiş oldu~unu, o gün-
denberi karısı FAuma'mn, hiçbir erkek yUzügörmedi~ini anlatmıştır.
Böyle iken ıbn ıshak, ondan rivayet naklediyor.

Hatib-i Ba~dadi'pin tesbitine göre ıbn ıShak, gad (savaş) haber-
lerinivaktinin şiirlerine gönderir ve onlardan bu olaylarıntemasına,
uygun şiirler yazmalanm istermiş Id o şiirleri, olaylara eklesin. '
(Mizanu'l-l'tidal: 3/468-471).

Şimdi yalancılı~ı ile ün yapmış böyle bir adamın kitabında bu
olayın anlaulmış olması, do~rulu~unu mu gösterir? Kaldıki ıbn

. ıshak'~ siresinde, şeytan ayetlerinden sözedilmez.
Yazar, olayınbir bölümünün, Buhari'dede yer almış oldu~unu

söylüyor. Oysa Buh~'de yer alan, şeytan ayetleri olayı de~il, sadece
ilk siırelerden olan Necm Süresini dinleyen müşriklerin, Sürenin
cazibesine kapılıp müslümantarla birlikte ecde etmiş olmal~dır. ışte
Buhari'nin t!vayeti: ,
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(Buhari, Tefsir, Necm Süresi: 65/54)



, Olay nedir? Önce bunu kısaca anbtalım;
\ ,

Kavminin kendisinden yüz çevirmesine son derece üz~len Pey-
gamber (s.a.v.), Allah'lan, kendisiyle kavminin arasını uzlaşUracak bir
şeyin (vahyin) gelmesini ve böylece kavminin inanmasını çok anu,
ediyordu. Bir gün Kureyşin kalabalık bir meclisindeoturmuştu. O gün
Kureyşin kendisinden uzaklaşmalarınasebeb. olacak: bir şeyin inme-
mesini istiyordu. Yüce Allah: ".s;. i~\ ';j; j" suresini indirdi. AI-

, .•\ - .-. " .•1

lah'ı? Elçisi (s.a. v.) sUreyi okuyup:" ic' i .s;:..ı; J":"")IJ; ~}i
..s;:" i'i ~~r" Aye~ne gelince şeytAn, onun diline ~'.:ır~1flikı)iiilh

:.r;.;? ~~IA,;. " sözlerini aLU.Kureyşliler: "Muhammed bundan
önce hiç tanrdarımm hayır ile anmamıştı" dediler. Peygamber oku-
masına devam edip sUreyi bitiri~ce secde etti, onlar,da müslümanlarIa
~irlikte secde ~ttiler. Akşam olunca Cebrail Peygamber'e geldi: "Sen
ne yaptın, benim Allah'tan sana getirmedi~im, söylemedi~im şeyi in-
sanlara okudun" dedi. Yüce Allah: "Senden önce hiçbir resül ve nebı
göndermemiştik ki o, temennı eııigi zaman şeytan onun ümniyyesbıe
(bir düşünce) atmış olmasın..." ayetini indirdi.(I)

Hac suresindeki bu Ayelin, bu olayla ilgili ôlarak inmesi mümkün'
de~ildir. Çünkü ÖaranUc uydurmasının' ba~landı~1 Necm sUresi, Mek-
ke'de inen ilk surelcrdendir. Oysa Hac Suresi, Medined~vresinin son-
larına do~ru inmişlir. 88. sırada yer alır.

Bu hadis, Said ibn Cübeyr yoluyla ıbnAbbas'tan, Ebu Ma'şerve
Yezid ibn Ziyad yoluyla da Muhammed ibn Ka'bel-Kurazi'den rivayet
edilir. Ama Hz. Peygamber'e kadar giden kopuksuz bir senedi yoktur.
Bu rivayeti Kclbi de Ebu Siilihyoluyla tbn Abbas'lan rivayct etmiştir.
Ama Kelbi itimada şilyan görülmez. Sa~lam hadis mecmuaları bu ri-
vayeti almamışlardır. Kadi 'tyM, Razi ve birçok alim bunun uydurma
oldu~u kanısındadırlar. Çünkü bunu Peygamber'in masumluguna, şeri-
alin korunmuş olmavasfına aykırı görmektedirler.

Turan Dursun, bu olayın, tbn Hacer Askalanı tarafından do~u-
. landı~ını söylüyor ki bu, yanlışur. ıbn Hacer, bu konuda Kirmani'nin

şu sözünü naklediyor: "Bu secde olayının, Peygamber'in ok,oması sıra-
sında, şeylanın au ıgı sözler sebebiyle vukubuldultu şeklinde söylenen
söz ne akıl ne de nakilbakımından doltru degildir." (Fethu'l-Bari:

ı
8/614)

Hac Suresinin: "Senden önce hiçbir resul ııe neM göndermemiş-
tik ki o, temennı eııigi zaman şeytan onun ümniyyesine (bir düşünce)
atmış olmasın. FakatAllah,şeytanınatııgını siler" sonra ke(ıdi
ayetlerini saglamlaşıırır." (Hac: 52)

Ayette geçen temenni bir şeyi anu eunek qemektir ki, felsefede
buna idealdenilir. Buna göre şeytan, peygamberih gerçekleştirme~e
çalışııgı ideali, karıştırmak istedigi düşüncelerle bozmalta çalışır, de-
mektir. Fakat çogunlultunkanısınagöre temennı, ezberden .okumak
anlamınadıı:. Buna göre ayette her peygamber, kendisine gelen vahyle~
ri okudu~u zaman, mutlaka şeytanın, onun okumas~na bozuk düşünce-
ler kaunaga çalışacaltı, fakat Allah'ın, şeytanın attıgı düşüncelerisilip,
vahy ayetlerini yerleştirecegi anlatılmaktadır.

tbn Hacer, 'ayetin tefsirinde şey tanı n' düşünce attıgı hakkındaki
görüşleri sıralıyor. Bu rivayetlerin hepsinin ya zayıf veya kopuk oldu-
~unu, ancak rivayetlerin çoklugunun, ,buolayın bir aslının bulundugu-
nu kanıtladıgını .söylüyor. Daha sonra Ebfıbekr ibn el-Arabinin ve
Kadi lyad'ın, anlatılan bu olayın düzme oldultu hakkınd~ki görüşlerini
veriyor:

tbnu'l~Arabi şöyle diyor: "Taberi~ asılsız birçok rivayet aktarniış-
tır. Bunların aslı yoktur •..••Kadi tyad da: "Saltlam hadiseilerin hiçbiri,
bu olayı saltlam, kopuksuz bir zincirle nakletmemiştir. Bu rivayetin
aktarıctları zayıf, rivayetleri karmakarışık, senedi (rivayet zinciri) ko-
puktur ... Bu rivayctin dayandırıldıgı tabilnin ve müfessirlerin hiçbiri,
rivayet zincirini vermemişler, bunu herhangibir sahabiye dayandirma-
mışlardır. Bu ,konuda tabiilere varan rivayet yollarının çoltu zayıftır,
çürüktür. Bezur, bunun anlatımı dogru olan hiçbir yolu yoktur. Bir



tek Ebôbişr'in, Said ibn Cübeyr'den rivayeti anılabilir ama o da
sahAbilere vannaz. Kelbi ise rivayeti caiz olmayan, çok zayıf (güven-
siz) bir kişidir. Şayet bu rivayeı dogru olsaydı, müslüman olanların çe-
gunun dinden dönmeleri gerekirdi." demiştir.

Bunları aklardıktan sonra gelenekçi bir hadis rivayetçisi olan ıbn
Hacer, olayı tümden inkar elmenin, rivayet kurallarına aykın oldugu-
nu, zayıf olmakla beraber, rivayetlerin çoklugunun, olayınbir aslı bu-
lundugunu, mürsel (baştan bir ravisi düşmüş) rivayeti kanıt· kabul
edenler için bu rivayetin üç mürsel (kopuk), dogru zinciri bulundugu-
nu belirttikten sonra aynen şöyle diyor:

"Çünkü onlar ulu kugulardır ve onların §efdati umulur" sözünü,
Hz. Muhammed'in söylemiş olması mümkün degildir: O. ne kasden,
ne de yanılarak kendisine inen Kuc'an'a bir şey katamaz. çünkü o,
ma'sumdur. Bundan dolayı bilginler, bu olayı çeşitli" biçimlerde yo-
rumlamışlardır: .

Kimine göre Peygamber uyukladıgı sırada bilinçsiz olarak dilin-
den bu sözler çıkmış. Katade'ye dayandırılan bu görüşe, ~di ly8.d:
"Dogru degildir. Peygamber'in dilinden böyle bir sözçıkmaz. Uykuda
dahi şeyıan onu eıkileyemez" diyerek reddelmiştir. (Elbeııe Kadi
Iyiıd'ın sözü dogruclur. Çünkü Kur'an. Peygamber'e gelen vahylerin
koruma altında göiıderildigini vurguluyor. Kaldı ki Peygamber uyuk-
ladıgı sınıda agzmdan çıkan sözleri kim duyacak? Sayıklayanın sözü-
nü,sadece onun çok yakınındaki duyabilir.Ka'be gibi, büyük kalabalı-
gın toplandıgı ve herkesin ayakta oldugu bir sırada Peygamber nasıl
ayakta, sayıklayacak derecede uyur? Bunlar akıl ve manlık dıŞı sözler-
dir).

Bir başkasına göre-gôya şeylAn, onu böyle söylemege zorlayarak
bunları söylelmiş. BU"görüşü saçma"bulan ıbn Arabi. şeylAnın "Benim
sizi zorlayacak gücüm yolctur. Ben sadece sizi da'veı eııim, siz de bo-

. na uydunuz. Arllk. beni /anamayın, kendiniz; /cınayın." (ıbrahim: 22)
dedigini anlatan Ayet"şeylAnın ona tesir edemeYecelini gösterir. Çün-

kU o, istekle şeytana uymaz. Şeytan da onu zorlayamaz. Eger şeytAnın'
böyle zorlayıcı bir gücü olsaydı, şeytana boyun egmeyen hiç kimse
ıcalmaz, kimse ona karŞı direnemezCli.

,
Bir gÖrüşe göre de: Müşrikler, tanrılarını andıklarızamanbu söz-

leriyle onları nitelerlerdi. Peygamberin de bilinç altına takılmış olan
bu söz. bilinçsiz olarak dilinden ÇıkmıŞur. Kadi ly8.dbu iddiayı da ga-
yet güzel biçimde reddetmiştir.

Bir görüşe göre de: "Peygamber, sureyi okurken "Oıelciüçüncü-
sü Menat'ı" ayetine geldigi zaman, Peygamberin, tannlarını yerece-
ginden korkan müşrikler, hemen önceden bilip okuyageldikleri bu şi'ri
okuyarak onu Peygamber'in sözüne karışlırmışlardır. Çünkü "Bu
Kur'an'ı dinlemeyin, o okunurken gürültü edin." (Fı,ıssılet: 26)
ayetinin de belirttigi· üzre Peygamber Kur'an okurken müşrikler hep
gürühü ederek onun sözlerinin duyulup anlaşılmasını önlemege çalı-
şırıardı. Işte onların söyledigi bu söz. şeytana nisbet edilmiştir. Yahut
da burada şeytandan kaslt, insanşeytAnıdır. ÇünkU Kur'an, kötülük tel-
kin eden insanlara da şeytan tabirini kullanır: tnsan ve cin şeytAnları
(En'am: 112).

Bir görüşe göre de Peygamber agır agır Kur'an okurken, duruşla-
. rından birindeşeytAn, Peygamber'in nagmesini taklidederek bu sözleri
söyledi. Yakında bulunup şeytanın söyledigi bu sözü duyan biri. bunu
Peygamber'in söyledigini çevreye yaydı.

Bu görüşleri sıralayan ıbn Hacer, son yorumun en dogru yorum
oldugunu söylüyor. Temenninin okuma anlamına geldigini söyleyen
ıbn Abbas görüşünün de bu görüşü destekledigini belirtiyor ve: "Bu
nass, açıkça gösterir ki bu sözü söyleyip Peygamber'insözüne ~ştı-
.ran şeytandır. Peygamber (s.a.v.) böyle bir söz söylememiştir." diyor
(Fethu'I-BAri: 8/439-440).

Görüldügü gibi ıbn Hacer, Dursun'un anlattıgı biçimde olayı dog-
rulamıyor. Sadece dogrulugu varsayılan bu rivayetlerin yorumunu ya-
pıyor.



Evet~ bu rivayetlerin hepsi çUrük olmasına ragmen çogunluk, bu
surenin, hatta başka surelerin de okunuşu sırasında şeytanın, daha
dogrusu şeytAn ruhIu katir bir sabotajcının, bildigrbazı sözleri, şiirleri
okuylirak Peygamberin söz.lerine karıştırmak istemişler, yani' onun
okudugu şeyleri etkisiz bırakmak, bozmak, anlaşılmasını önlemek,
tevhid çagnsını sabote etmek istemişlerdir. Bu, günümüzde dahi
hatiplerin, konferansçılann konuşnıasısırasında,yapılan olagan şeyler-
dendir. Hatib konuşurken, muanzlan slogan "atarak sataşır, onun mora-
lini bozmak isterler. Hatta Meclislerde bunıın örnekleri çok görülmek-
tedir.

Ama haşa Peygamber'in, böyle bir sözü söylemesi mümkün de"
gitdir. Çünkü baştan aşagı SOrenin teması (sözgelimi, konusu) buna
asla uygun degildir. Şimdi Peygamber'in agzından, Siıre arasında böy-
le bir söz çıkmış olmasının ihtim~ dışı bulundugunu daha iyi kavraya-
bilmek için Surcnin birinci sayfasındaki ayetleri inceleyelim ve bu
baglamda böyle bir sözün yaklŞlp yakışmayacagını düşünelim:

Rahman ve Rahlm A/lah'ın Adıyle. 1- Aşagı kayan yıldıza andol-
sun ki, 2- Arkadaşımz sapmadı, azmadı. 3- O Mvadan konuşmuyor.
4- O, kendisine vahyedilen bir vahiydir. 5- Onu, o müthiş kuvvetled
olan ögreıti. 6- O üstün akıl sahibi (Melek). Dogruldu: 7- Kendisi
yüksek ufukta iken. 8- Sonra yaklaştı, sarku. 9- (Muhammed i1e.ara-
sındaki mesafe) Iki yay uzunlugu kadar, yahut daha az kaldı, 10- Ku-
luna vahyeıtigini 'vahyeııi. 11- Gönül, gördügünde yamlmadı (yalan
söyl,emedi, gerçegi gördü). 12- Onun gördüga şeyden kuşku mu duyu-
yorsunuz? 13- Andolsun onu, bir inişinde daha görmüştü: 14- Sidre-
tu'l-Müntehada(uzak agacın yanında), 15- Ki onunyanında oturma-
ga deger bahçe vardır. 16- Sidreyi kaplayan kaplıyordu. 17- Göz şaş- '
madı ve azmadı, 18- Andolsun, Rabbinin büyük ayetlerini gördü!

19- Gördünüz mü o wt ve Uzza'yı? 20- Ve üçüncüsü olan öteki
Menilıı? 21- Demek erkek size, kadın Aırah'a mı? 22- O halde bu, in-
safsızca bir taksim! 23- Onlar, sizin ve babalarınızın taktıgı (boş)
isimlerden başka bir şey degildir. A/lah onlara hiçbir güç indirme-
miştir. O(putlara tapa)nlar, sadece zanna ve neflslerinin hevesine
uyuyorlar. Oysa onlara Rableri tarafındanyol gösterici gelmiştir. 24-



Yoksa insan her arzu ettigine s~hip mi olacaletır? 25: Son da, ilk de
Allah',ndır. 26- Göklerde nice melek var ki onların şe/aati hiçbir işe
yaramaz. Ancale Allah'ın diledigi ve razı oldugu kimseye şe/aat etme-
lerine izin verdikten sonra Şe/aat etmeleri yarar saglar. 27- Ahirete
inanmayanlar, meleklere dişi adlarıtaleıyorlar ..28- Onların bu husus-
ta bir bilgileri yoktur. SOdece zanna uyuyorlar. Zan ise hiçbir gerçek
kazandırmaz. 29- Bizi anmaktan öteye dönen ve dünya hayatından
başka bir şey istemeyen kimseden yüz çevir. 30-lşte on.ların erişebil-
dikleri bilgi budur (dünyadan başka bir hayata akııları ermez). Kuş-
kusuz Rabbin, yolundan sapanı da bilir ve O, yola geleni de bilir.

Bu sözgeliminde hiç putlara övgü var mı? Önce Hz. Mu.ham-
med'e vahy mele~inin nasıl göründü~ü ve ona nasıl v~hyetti~i, sOnra
Hz. Muhammed'in, büyük ayetler gördü#ü belirtilmekte; ardından da
Arapların taptıkları putlara kadİn adı vermiş olmaları' ve bunları Al-
lah'ın kızları sanmalarıkınanmaktadır. ı9-~. ayetlerde deniyor ki: Si-
zin, Allah'ın kızları sandı~ınız LAt, Uzza ve Menat'ı düşünün. Bunla-
nn, Allah'ın kızları oldu~unu söylüyorsunuz; Allah'a kız çocük yakış-
tınyorsunuz. Ama kendiniz kız çocu~undan arlanıyorsunuz, erkek ç0-
cuklara sahibolmak istiyorsunuz. Peki size erkekleri ayınyorsunuz da
neden Allah'a be~enmedi~iniz kız çocukları veriyorsuouz? Bu, insaf-
sızca bir bölüştürme!

Arapların inancı böyle kınandıktan sonra "Onlar ulu ku~ulardıt,
onların şefaatleri de umulur?" denmesi uygun olur mu? Kaldı ki he-
men ardından: "Onlar sizin ve babalarınızın taletıgı (boş) isimlerden
başka bir şey degildir. Allah onlarahiçbir güç indirmemiştir!"
ayetleri, tannlaştınlan bu isimlerin, gerçektehiçbir gücü olmayan, kof
isimlerden ibaret oldu~u belirtilmekte ve bunlann, Allah katında
şeıaatçi olacaklarıhakkındaki düşünce de reddedilmektedir: "Gökler-
de nice melek var ki onların şe/aati hiçbir işe yaramaz. Ancak Al-
lah'ın diledigi ve razı oldugu kimseye şe/aat etmelerine izin verdikten
sonra şefdat etmeleri yarar saglar."

Arapların inancına göre melekler Allah'ın kızları idi. Kadın adı
taktıkları putları da Allah'ın kızları sandıkları meleklerin sembolleri.
idi. Lat, Uzza, Menat gibi putların hep dişil alameti taşıması, bunlano,
kadın tannça olarak düşünülmesindendir_

Araplar, di~r birçok ulus gibi Allah yanında kabul görmek için
Allah ile beraber bu tannçaların adını da anar, bunlara da tapar ve ad-
larına kurbanlar keserlerdi. Kainatın yaratıcısının ve yöneticisinin Al-
lah oldu~unu kabul etmekle beraber, bu tannların da O'nun yardımcısı
oldu~una inanırlar ve Allah'a yaklaşabilmek için bu tanrılara yalvar-
mak zorunlu~unu duyarlar; yalvarıp taptıkları bu tannların, kendilerini
Allah 'a yaklaştıraca~ına inanırlardı.

ışte Kur'an, bu düşüncede olan insanlara göklerdeki meleklerin
dahi, Allah'ın razı olmadı#ına şeffua edemeyeceklerini vurgulamakta-
dır. Allah, nankörden razı olmaz.. Nimeti veren Allah iken, O'ndan
başkasına yalvarıp tapmak, şirktir, nankörlüktür. "Allah kullarının
nankörlük etmelerina razı olmaz." (Zümer: 7), "Allah, kendisine şirk
koşulmasıdışında, diledigi ku/unun her günahını bagışlar." (Nisa:
48)

Bu boş isimlere tapmak, tanrıltgında Aııah'a ortaklar tanımaktır.
Bunlara tapmak, Allah katında meleklerden destek bulmak şöyle dur-
sun,' insanın ebedi kaybına neden olur. Öyle ise şefiiat edecekleri zan-
nıyle, Allah'ın kızları sanılan tanrıçalara tapmak, tapanlara hiçbir yarar
sa~lamaz, tam tersine onları en büyük ziyana sokar.

ışte sözgeliminde anlatılan budur. Tema, tamamen tevhid teması-
dır. Şeiaati reddeden bu temada, putların şefiiatinin umulacagını söyle-
mek mümkündegildir. Böyle bir şey söylenmiş olsa, o zamana dek
inanmış olanlar dahi kuşkuya düşüp dinden dönerlerdi. Putlara övgü,
bu ayetlerin neresine sokulabilir? Sfıre baştan S9na tevhidi vurguluyor,
şirki kovuyor.



T. Dursun, Kita~ının ı90-2 ı9. sayfalarında, guya kendince,
Kur'an'da saptadıgı "bilimdışı şeyler'deri söz ediyor. Misalolarak da
Bakara Suresinin 259-260. ayetlerinde anl~tılan olayları anıyor.

Ölmüş~ bir canın, aynlan kemiklerinin bir araya toplanıp bunlara
et giydirilerek diriltilmiş olmasını, bilimdışı görüyor. "Anlatılan öykü-
nün, Kur'an'daki İsrailiyyattan, yani YahMf kaynaklarından Kur'an'a
yansıdıgını" söyıüyor.

Şimdi bu hikaye, YahU~ kaynaklı bir hikaye ise -ki öyledir- bu-
nun anlatımından dolayı Kur'an'ı bilimdışılıkla suçlamanın anlamı var
mı? Kur'an, çevredeki insanların, özellikle YahUdilerin bildigi bir ola-
yı anlatıp, öldükten sonra dirilmenin gerçekligini, bilinen, inanılan bir
kıssa ile kanıtlamak istiyor. ,

Kur'an'da ibret için, İsrailoglu kıssalarından kesitler anlatılır:
Ama bu, herhangibir kimsenin anlatımına dayanmadıgı gibi, Hz. Mu-
hammed'in, o kitaplarıokuyup ögrenmesine dayalı da degildir. Çii'lkü
Hz. Muhammed, okuma yazma bilmezdL Aynca İbranice YahUdi Kut-
sal KilAbl, Arapçaya çevrilmemişti. Hz. Muhammed de. İbranice bil-
medigi için 'o kitapların içerigini bilmezdL Bu kıssalar, ibret için, Hz.
Muhammed'e, KilAb-ı Mukaddesteki biçimiyle vahyediimiştir. Eger
anlatılan kıssalar, KilAb-1 Mukaddes'e uymasaydı, yahudiler de Arap-
lar da buna itiraz ederler, Kur'an'~n kuşkuya düşerlerdi: Derlerdi ki:
"Sen hem Kur'an'm, bizim kitabımızı dogruladıgını söylüyorsun, hem
de bizim kitabımızdaki kıssaları degiştiriyorsun. Bu nasıl dogrulama-
dır?"

Kur'an kıssalarının mu'eize olan yanı, okuma yazma ve yabancı
dil bilmeyen, bundan dolayı eski KilAbl okumamış olan Hz. Muham-
med'e, o KilAbın içerdigi kıssaların,anahatlanyle ve fevkallide çekiei
bir anlatım üslubuyla vahyedilmiş oimasıdır.

Kaldı ki Kur'an, bu olayı bir mu'eize olarak anlatmaktadır. Mu'ci- '

.ze, normal yasaların üstünde cereyan eden olaganüstü olaydır. Normal
akıl ölçüleriyle mu'cizeyi kavramak mümkün degildir. Muhakkak ki
mu'eizenin de sebepleri vardır ama bu sebepler, oıagan sebeplerin üs-
tündedir. O aşkın sebepler olıışunca mu'eize sonucunu dogurut.

İnsan, dogadaki herşeyi. çözebiimiş degildir. Bilmediklerimizin
yanında bildiklerimiz, denizde damla kadarkalır. Şimdi sözü edilen
ayetin tefsirini verelim:

"Yahut şu kimse gibisini (görmedin mi) ki duvarları, çatıları
üstüne yıgılmış (alt üst olmuş) ıssız bir kasabaya ugramıştı: 'Allah,
bunu böyle öldükten sonra nasıl diriltecek?" demişti. Allah da kendi-
sini yüz' sene öldürüp sonra diriltti,"Ne kadar Icaldın?" dedi. "Bir
gün,ya da bir günün birazı kadar kaldım" dedi. (Allah): "H~yır de-
di, yüz yıl kaldm, yiyecek ve içecegine bak, bozulmamış; eşegine bak,
seni insanlar için bir ibret kılalım diye böyle yaptık. Kemiklere bak,
nasıl onları birbiri üstüne koyuyor, sonra onlaraet giydiriyoruz!" Bu
işler ona açıkça belli olunca: Allah'm herşeye kadir oldugunu biliyo-
rum! dedi." (Bakara: 259)

Bu ayet, muhakkak k. o zamanki yahudiler arasında anlatılan bir
o~ya işaret etmektedir. Daha önceki ayeue kendisini tann yerine ko-
yan bir kıral tipi temsil edilmişti. Burada da Allah'ın kudretinigörünce
derhal ha!<kıkabul eden mü'min bir kişi canlandırılmaktadır. "

Bu adam, yıkılmış, harab olmuş bir şehrin yanından geçerken
ijmilsizlige düşer, kendi kendine "Acaba Allah 'bunlan nasıl diriltir?"
dcr. Allah'ın yaratmasından şüphe euiginden degil, fakat büyük umut-

. suzluk ve esef içinde bulundugundan, şaşkınlıkiçine düştügünden do-
layı böyle söyler, düşün ür ve uykuyadalar. Uykuda iken Allah onun
ruhunu alır, yüz yıl böyle kalır. Sonra tekrar onu diriltir. Adam,uyu-

,yup biraz sonra uyandıgını sanır. Kendisine gizliden bir ses "Ne kadar
kaldın?" diye sorar. O da bir gün, ya da gÜnün birkaç saati kadar bir
süre bÖyle kaldıgını söyler; Kendisine, yüz yıl o şekilde kaldıgı, yiye-
cek ve içeceginin bozulmadıgı, fakat merkebinin dagılmış kemik hali-



ne geldi~, Allah'ın kudretini göstennek ve insanlara bir ibret bırak-
mak için merkebinin, onun gözleri önünde diriltilecegi söylenir. Al·
lah 'ın iradesiyle kemikler bir araya gelip birbirine eklenir, eklenen ke-
miklerözerine et giydirilir, içine ruh ünenir ve merkep dirilip kalkar.
Allah'ın bu yüce kudretini ~ören adam: ''Allah'ın herşeyi yapabilece-
gini biliyorum" der.

Bu adam kimdir? Bunun, o sözü söyledigizaman mü'min mi,
kafir mi olduguhakkında tefsirler çeşitli rivayetler ileri sünnüşlerdir.
Fakat ayetin muhtevasından, bunun mü'min bir insan oldugunu anlıyo-
ruz. Miifessirlerden çogununkanatine göre bu adam, ısrailogulları
peygamberlerinden biridir. Naciye ibn Kab, Süleyman ibn BUreyde,
Katade, Rabi, Süddi, Dahhttk ve ıbn Abbas'tan gelen rivayetlere göre
bu adam Uzeyr'dir. Digerlerine göre Hilkiya ogıu Yeremya'dır.(l)

KitAb-ı Mukaddes'te anlatıldıgına göre Fars Kralı Nebukadnetsar
(Buhtunnasr) Kudüs'ü yagmalamış, yahudileri esir alıp götünnüştür.
Hem Yeremya, hem de Hezekiel, Kudüs'üntahrib ectilişini gönnüş,
Babil'e götürülmüşlerdir;

BakaraSuresinin243. ayetinde de benzeri bir olaya işaret edil-
mektedir. O sözgeliminde: savaştan kaçmanın yarar saglamayacagını,
tersine öHime, ölUmden de beter olan eziklige neden olacagını canlı bi-
çimde anlatmak özre: "Şu binlerce kişi iken, ölam korkusuyla yurtla-
rında~ çıkanları görmedin mi? Allah onlara 'Olün' demişti de sonra
kendilerini diriltmişli. Şüphesiz Allah, insanlara karşı ikram
sahibidir." denilmektedir.

243 ncüayetle anlatılan olayın, hangi toplumun başına geldigi
zikredilmemiştir.

Kitabı Mulqıddes'in Hezekiel Sifri'nin 37 nci babında Hezekiel'in
agzından şöyle deniyor:

"Beni vadinin ortasına koydu; vadi kemiklerle dolu idi. Onların
üzerinden her yandan beni geçirdi. Ve işte ovanın yüzündekemikler
pek çoktu ve işte çok kurumuşlardı. Ve bana dedi, Adem ogıu, bu ke-
mikler dirilebilir mi? Ve ben: Ya Rab Yehova, sen bilirsin, dedim. Ve
bana dedi: Bu kemikler Uzerine peygamberlik et ve onlara de: Kuru
kemikler, Rabbin sözünü dinleyin: Rab Yehova bu kemiklcre şöyle di-
yor: ışte sizin içinize soluk sokacagım ve dirileceks-iniz. Ve üzerinize
adaleler koyacagım ve üzerinizde et bitirece~m ve sizi deri ile kapla-
yacagım ve içinize soluk koyacagım ve dirileçeksiniz ve bileceksiniz
ki ben Rabbim."(l)

Hezekiel'in, Rabbin emriyle peygamberlik eUigini, bir gürültü
kopıugunıı, kemiklerin kemiklere yaklaşıp üzerine adalelergiydirildi-
gini ve üstten bunları deriler kapladıgını, nihayet yele de peygamber-
lik etmesiyle bu cesetlerin içine soluk doldugunu ve bunların dirilecek
ayakları üzerine dikildiklerini ve büyük bir ordu oldugunu Kitabı Mu-
kaddes anlatır ve bunun, Allah'm kUdretininbir delili oldugunu söyler.

! .
Kur'anı Kerim, müslümanları cihada teşvike başlarken bu kıssayı

anlatıyor ki müslümanlar korkaklık göstennesinler. Yaşatanın da; öl-
dürenin de Allah oldugunu bilsinler. Herhalde Medine devrinin baş-
langıcında ilk cihad emri geldigi sırada bazı müslümanlar lereddüd
göstennişlerdi. Nitekim Nisa Suresinin 77-78 nciayellerinden böyle·
bir tereddüdün vuku buldugunu anlıyoruz: "... Kendilerine savaş yazı-
lınca hemen içlerinden bir grup, insanlardan, Allah'ıan korkar gibi,

.hatta daha fazla korkmaya başladılar. Dediler ki: Rabbimiz, niçin bi-
',ze şavaş yazdın. Bizi yakın bir süreye kadar erlelesen olmaz mıydı?
De, ki: Dünya geçimi azdır. Korunan için ahiret daha iyidir. Size kıl
kadar haksızlık edilmez. Nerede olsanız, saglam kaleler içinde de bu-
iunsanız yine ölüm sizi bulur."

Bu kıssada anlatılan ölümün, mecazi ölüm olması da muhtemel-
Belki de ısrailogullarından bir grup, çaİışmadan, cihaddan' uzak



durdukları için geri kalmışlar, düşmanlarının istilasına u~yıp zillet
içine düşmüşlerdir. Bu, onlardan birçok kimsenin ölmesine, birço~u-
nun da ölümden de kötü bir hakaret içinde kalmasına sebeb olmuştur.
Yıllarca böyle esaret içinde kaldıktan sonra nihayet içlerinden Çıkan
bir peygamberin, birkudsi kuvvet· sahibi kurtancının uyarılariyle
uyanmışlar, kölelik zincirini kınp ba~msıilıga kavuşmak suretiyle ye- .
nidenhayat bulmuşlardır. Bagunsızbk ve hürriyet, bir millet için ha-
yat, esaret ise ölüm demektir. Gerçekten yılgınlıkgösterenler, ölüm-
den kotkanlar, millet olarak varlıkıarını sürdüremezler. Hürriyet için
ölmesini bilenlerdir ki yaşamaga ıayiktirler.

"Ibrahim de bir zaman: Rabbim, IJlüleri nasıl diriltirsin? demişti.
(Allah): Inanmadm mı? dedi. ıbrahim: Hayır inandım,fakat kalbim

kuvvet bulsun diye (görmek istiyorum) dedi. O halde kuşlardan d/Jr-
'dünü tut, 'onları kendine çek (iyice incele), sonra. her dagın başına
onlardan birer parça koy, sonra onları kendine çagır, koŞ4Ta1csana
gelecekler. Bil ki Allah, daima galip ve hikmet sahibidir.dedi." (Ba-
kara: 260)

Bu ayette de Hz. ıbrahim'in düşüncesi ve ona gösterilen mucize
anlatılıyor. Taberi'nin belirttigine göre ıbrahim AleyhisselAm, yolda
yürürken; ölmüş, yırtıcıhayvanlar ve kuşlar tarafından parçalanmış,
kemikleri ortaya çıkmış bir hayvan görmüş. Onu bu halde görünce du-
rup düşünmege başlamış: "Ya Rabbi, biliyorum sen bu hayvanın vücu-
dunu yırUcı hayvanların ve kuşların'kursagindan toplayıp biraraya ge·
tirecek ve bunu dirilteceksin. Ama bu işi nasıl yapacaksın, bana gös-
teri" diye yalvarmış. Allah'ın kudretinqen şOphe eniginden dplayıde-
gil, kalbindeki inancı daha da güç kazansın diye böyle söylemiş. Çün-
kü bilmek, gözle görmek gibi degildir. Gözle görmek, daha kesin bilgi
verir. Yüce Aııah da ona dört kuş alıp bunları kendine çekmesini, y~i
kendi yanında bulundurup yaraulışlarını iyice incelemesini, sonra her
dagın başına bunlardan birer parça koymasını emretmiş.

" i"., .Ayetteki ~~ (fesurhunne) kelimesi, damme ile de kesre

ile de okunabilir. Fakat damme ile okunması meşhurdur. Daınme ile
okulldugunda "onları yanma al, kendine meylettir" demek olur. Kesre
ile okundugunda "Onları kes" anlamına gelir. Ancak ıbn Abbas'tan

. gelen rivayetlere göre zamme ile de, kesre ile de okunsa aynı anlamı
verir. Kelime, Nabatçadan gelir, "kes, da~t" demektir.

Birinci anlamı göz önünde tutan Ebii Müslim'egöre bu ayette, ib·
rahim'in, kendisine söyleneni yapugına dair bir kanıt yoktur. Zaten her
emrin yapılması da istenmez. Zira iyice açıklanmak istenen bazı ha-
berler, emir kipiyle söylenir. MeseIA biri sana mürekkebin nasıl yapıl-
dıgını sorsa şöyle dersin: "Şunu şunu al, şöyle şÖyle yap, mürekkeb
olur." Bu emir, adamdan mutlalca mürekkeb yapmasını istemek de~il,
mürekkeb yapımını ona tariftir. Kur'an'da haberkasdedilen emir çok-
tur. Burada söz, ölüleri diriltmek hakkında bir temsildir. Mana şudur:

.Dört kuş al, bunları kendine.yaklaşur, alışur, çagırdıgın zaman sesine
gelecek derecede sana alışsınıar. Sonra bunlardan her bir parçayı yani

.. her kuşu sag olarak bir daga koy, ve bunları çagır. Alıştıkları için he-
men sana koşupgelirler. Yerlerinin ayn olması ve birbirindenuzak
yerlere konmuş olmaları, gelmelerini önlemez. Işte Rabbinin buyrugu
da böyledir. Ölüleri diriitmelç istedigi zaman onları: "Dirilin bana ge"
lin!" diye çagınr. Bu misalden maksat da ruhların, alıştıkları beden-
lere kolaylıkla dönecegini anlatmakur.

:. I.'''"··',~
Ayet~n bu anlamda olması gereklidir. Zira: 1) "./.:.t~'" dilde

"alıştırmak" anlamınadır. Dogramak anlamı tali bir anlamdır, kanıtsız0_ asıl anlamdan ıiili anlama geçilme~ E~er " ,~ • onlan
do~, anlamına gelseydi, ond~_,ş9llra tl if,... "gelmezdi. Çünkü an-
cak meyl~ttir anl~ı~daki." r~~" il~ (~-~';l'Ji~;l'ir'W~'addi(geçişli)
olur, ötekı anlam ıla ıle müte'addı olmaz. 3) " i~~"'l ~i"deki zamir,
kuşlarınparçalarına degil, kendilerine gider. Şayet kuşların eczası bir-
birinden aynImış, dagılmış ve her daga O parçaların bir bölümü kon-
muş ol~ydı zamirin kuşlara degil, parçalara gitmesi gerekirdi.(l)



İşte Ebu M~lim. bu kanıtlara dayanarak AyeUC·kU§lanntesiIme-'
sinin de~il. İbrahim'e alıştınlmasmın anlabldılmısöyıüyor. Dedi~iıniz
gibi lyeuc. nasıl insana alışmış olan çeşitlikaşlar. uzak yerlere kondu-

.~u halde. sahibinin·sesini.duyunça koşup ona gelirse. Allah'ın~ı-

. na' uyan canların da koşup O'na gelecekleri anlatılmaktadır. Ayette
. ölencanlann. başka bir deyimle bedenden aynlan ruhiann Allah'a gi-

decekleri. bir temsil ile anlablmıştır.

Hz. İbrahim AleyhisseIam'm. bu emri yerinegetirdi~i, açıkça Zİt-
redilmemiştit.

Maamafıh müfessirlerin genel kanısına göre ayette. kesilmiş olan
kuşlar, canlanıp ıbrahim'e g~lmiş1erdir. Bu ve bundan önceki ayet. her
şeyi sebeplere ba~layan yüce Yaratıcmın, istedi~i zaman bilinen se-
bepler koymadan da eşyayı yarataeagını. O'nun "OL!" dedi~i her şeyin
derhal olaca~ını anlatmaktadır. Her iki olay da birer mu'cizedir. 259
ncu ayette öldükten sonra dirilıpeyi görmek isteyen insana. bu olay
hem kendi şahsında. hem de hayvanında gösterilmiştir. 260 ncı ayette
ise öldü~p diriltme Oıayı, dört kıışta yapılmışur.

Turan Dursun, kitabını.n 200-201. sayfalarında evrenin altı günde
yaratılmış oıdu~unu söyleyen Kur'an ayetlerinin, bilime ters düştügü-
nü ileri sürmektedir. ' r

Evren'in altı gUnde yaratılmış oldugu. Kur'an'ın orijinal görüşü
degildir. ıbret için Tevrat'takHfade. özetlenerek verilmiştir. Tevmt'ta
evrenin altı günde yaratıldıgı ve haftanın her gününde nelerin yaratıl-
mış oldugu, altı günde,evreni Yaratan Allah'ın. yedıncigünde (Cumar-
tesi) dinlendigi anlatılmaktadır.

Kur'an'da· ise, ayrıntıya girmeden evrenin altı .günde yaratıldıgı

r belirtilmektedir. Tevrat'ın ifadesi ile Kur'in'ın anlatımı arasında en
>önemli fark, Tevrat;ta altı günde işini bitirmiş olan Allah'ın. yedinci
IÜnde dinlendiginin söylenmesidir. Dinlenme deyimini Allah'ın kud·

"·retine aykın bulan Kur'an. bunun yerine· Allah'ın. ktinatı yarattıktan
SO~1aArşa (tahta) kurulup varlıgı yönettigini söylemektedir .

i Gelelim altı gün meselesine: Kur'an-ı Ketim. bir jeoloji. fızik ve~
ya tarih kitabı de~il, insanlı~ın hidayet rehberi. ebedi ışı~ıdır. Onun
evrenin yaratılışı hakkında. yaptıAt işaretler de, ins:uılara, ktinAtın yara-
beısını düşündürmek ve O yaratıcıya kullUketmelerini sa~lamaktır.

Kur'an'ın, evrenin yaratılış. hakkındaki işaretlerinden kimi. eski
Kutsal Kitapta da vardır. Bu konudaki işaretleri, temelde ona uygun-

•...dur. Kimi de kendinden önceki hiçbir kutsal kitapta yoktur. tamamen
~endi orijinal anlatımıdır. ışte asıl bilimsel mu'cıze olanlar. kendi ori-
jinal anlatımlandır. Bunun örneklerini, ileriki sayfalarda göreceksiniz.

Evrenin altı günde yaratılması meselesi. Kur'an'ın orijinal vahyi
Kendinden önceki kutsal kitapta mevcudolan bir anlatımı ha-

tırlatmadı~. Şimdi bu konuda Kur'an'ın söylediklerini gözden geçire-
lim.

A'rfif Suresinin 54. ayetinde yüce AHah:

"Rabbiniz o Allah'tır ki gökleri ve yeri altı günde yarattı, sonra
Arşa istivttetti" buyuruyor. IGinatın altı günde yaratılması. altı jeo-

devirde yaratılması demektir. Allah katında gün. yalnız bizim he·
sabettigimiz 24 saatten ibaret degildir. Andan. uzun devirlere kadar
uzanan bir zaman sürecidir. Kur'anı Kerim'in başka ayetlerinde. Allah

,katında. insanların hesabınca bin yil süren bir günün(l) ve elli bin yıl
Süren bir günün(2) bulundugu haber verilmektedir. Rahman Suresin-

"O, her an başka bir şa 'n'dadır" (3) ayetinde ise gün, bir tek an

(i) Secde; 5.
(2) Meiric; 4.
(3) Rahmin; 20.



anlamınOOır. Demek ki Allah katında gün, miktanOl yalnız Allah'm bi-
lece~i bir zaman sürecidir,

Herhalde kAinatın yaratılışından söz eden a~etlerde kasdedilen
g?~'A insanların kuııandı~ı yirmidört saatlik zaman birimi de~i1,
Icaın~tın yaratılış evreleridir. Gün, her yıldızın, kendi ekseni çevresin-
d~ b~ dönüşünden ibarettir. Dünyamız,'kendi çevresindeki dönüşünü
yırınıdört saatte tamamlar. Dünyamız, güneşin bir uydusudur ve Gü-
neş çevresinde dönmekte, ·bu dönüşünü de üçyüz altmış beş gün altı
saatte tamamlamaktadır. Demek ki bu dönüş gözönünde tutulursa
Dünya'nın bir dönüş günü, 365,25 güne karşılıktır.

Güneşimiz, içinde bulundu~u Samanyolu Galaksisin~ m/erkezin-
d~n 3~00?(otuziki .bi.n) ışık yılı uzaklıkta bulunan bir yıldızdır. Güneş
sistemımız, GalakslOln çevresinde yavaş yavaş döner ve bu dönüşünü
225 (ikiyüz yirmibeş) milyon yılda tamamlar. Samanyolu Galaksisın-
de yüz milyar yıldız vardır. Bu Galaksi, Andromeda Galaksisinden
sonra ikinci büyük galaksidir.

Güneşin kendi gezegenlerinden Merkür kendi ekseni çevresindeki
dönüşünü 176 dünya gününde, Venüs 243 dünya gününde tamamlar.
Mars ise eJeseni etrafında 24 saat 37 dakikada, Jüpiter 9 saat 50 daki-
kada, Satürn 10 saat 14 dakikada, Uranus 10 saat 49 dakikada, Neptün
15 saat 40 dakikada, Platun 4 saat 15 dakikada dönmekte<Iir.

Dünya gününü ölçü alırsak Merkürde bir gün, bizim günümüzle
176 gün; Venüs'te 243 gün, Marsta bizim günümüz gibi 24 saatten bi-
raz fazla, diger gezegenlerdeki gün, bizim günümüzden çok azdır.

Sadece bizim Güneş sistemimizdeki gü~ler böyle farklı olduguna
göre ya bizim Güneşsistemimizden çok daha büyük sistemlerde, bi-
zim getegenıerimizden çok daha büyük gezegenlerde günün ne kadar
uzun bir zaman aldıgı düşünülebilir. Belki de bizim hesabımızla mil-

, yonl~a yıl sU[en günlerin oldugu gezegenler vardır. ışte Allah katın-
da bırgülJün bin yıl, hatl! elli bin yıloldugunu söyleyen ayetler
(Meanc Siıresi: 4; Hac Siıresi: 47; Secde SUresi: 5) günün itibari oldu-
guna, yıldızdan yıldıza degiştigine işaret buyurmaktadır.

f:. ' Buradagö~ün, önce duman halinde bulundugu ve o dumandan bu
~gölt cisimlerinin yaratıldıg. anlatılır. Bilim adamları da gök cisimleri-
i'nın .•gazların yogunlaşmasıyle yaratıldıgını söylemektedirler. Önceİeri
t uzayı dolduran gayet sıcak bir gaz bulutu vardı. Bu gaz kütlesınin par-
i,.çaparça yogunlaşıp sıkışmasiyle yıldızların meydana geldigi söylenir.
~;.Yıldızlar, gazın sıkışmasından ibarettir. Kainatta hala birtakım yıldız-
" lar dogarken bir takımları dagılmakta ve başka yıldızlar tarafından yu-

'tulmaktadır. Aslında bu gaz da herhalde enerji bulutu idi. zaten madde
de enerjinin yogunlaşmasından ibarettir. ışte Kur'an'ın dedigi gibi gök
cisimleri, duman görünümündeki gaz bulutundan yaratılmıştır.

Ayette Arım, Güneş'ten önce zikredilmesi, onun güneşten önce
soguyup üzerinde' hayatın meydana gelmesinden ötürüdür. Güneş,
ateşli bir gaz kütlesinden ibarettir. Henü~ sogumamıştır. Bilginlerin

göre, Güneş daha beş milyar yıl, Dünyadaki hayatın devamı-
na yetecek enerjiyi gönderebilecektir. Güneşin gezegenlerinden olan
Arıın kabugu sogumuş ve üzerinde hayat oluşmuştur. Daha milyarlar-
ca Güneş Sistemi vardır. Bizim Güneşimizin gezegenleri oldugu gibi
diger güneşlerin de gezegenleri ve Arzları vardır. Kainatta üçyüz mil-
yonkadar Arz bulundugu tahmin ediliyor. Esasen akıl, uzayın büyük-

idrakten acizdir. Yıldızlar arasındaki mesafe o kadar büyüktür
ki kilometre ile anlatmak mümkün almadıgı için bunlar ışık hızı ile
irade ediJir. IŞık, bir saniyede üçyüz bin kilometre hızla gider. Öyle
yıldız vardır ki, ışıgı bize ancak milyonlarca, hatta milyarlarca ışık yı-
lında ulaşabilir. Dünyamızdan o kadar uzaktır. tki-üç yılönce Ameri-
kalı bilim adamları, bizden on milyar ışık yılı ötede bir galaksinin bu-
lundugunu keşfetliler ve bunu dünyaya açıkladılar. Şimdi bunları dü-
şünürken yüce Allah'ın: "Yoo, yıldızların mevki/erine, yani bulunduk-
ları yerlere, yörüngelerine yemin ederim. Çünkü bilirseniz bu, büyük
bir yemindir!" ayetinin taşıdığı ilim. ve hikmete hayran kalmamak
mümkün degildir. Bu iki ayette yıldızların bulundukları yerlere, arada-
ki mesafe boyutlarına yemin etmenin, büyük bir yemin oldugu vurgu-



lanarakyıldızlar arasındaki· mesafelerin bUyüklüiUne. işaret edilmiş
oluyor. .

Fussılet SOresinin 9 neu Ayeti.Allah'ın ~ iki günde yaratbgt, LO
neu Ayetle Arzın daglarım, bereketlerini, bitki ve agaçlannı dört günde
yarattıgı buyurolmaktadır. Bunların toplamı sekiz gün eder. Ama baş-
kaayetlerde Allah'm, gökleri ve yeri altı günde yaratbgı buyurolmak-
tadır. Bu, ilk anda çelişki gibi gelirse de ayetler arasında çelişki yok-
tur. Gökler ve yer altı günde yaratılmıştır. Allah'm,"göge ve yere: "Is-
teyerek veya istemeyerek buyruguma gelin, dedi, onlar da isteyerek
buyruguna geldik; dediler" sözünden yerin yaratılışı sürerken gökle-
rin de yaratıldıgı anlaşılır. Yani öncegökler yaratılmış, sonra yerin ya-

. ratılışma başlanmış degil, bütpn gök cisimlerinin aslı, hep beraber iki
günde yaratılmıştır. Öteki gök ciSimleriıtin evrimi, bizi fazla ilgilen-
dirmedigi için yüce Allah, bize Yerinevrim sürecini bildirmiştir. Ye-
rin, dört gün içerisinde evrimleşerek canlıların yaşamasma elverişli
duruma geldigini haber vermiştir. Bu arada öteki yıldızlar da evrimIeş-
!Diş ve y.er gök alugünde evrimleşip bu hale gelmiştir. Yernasıl iki
günde yaratılıp ondan sonra dört gün içinde evrimleşmiş ise, gökler de
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öyle olmuştur. Ayetlerin sözgeliminden bu anlaşılmaktadır.

Göklerin ve yerin alu günde yaratılması, süresini yalnız Allah'm
bilecegiallı devirde yaratılması anlamını taşır. Bilimsel teori de '
kainatın, uzun devirler içinde oIuştugunu kabul etmektedir.

i Tevrat'ın başında da göklerin ve yerin altı günde yaratıldıgısöyle-
nir.(l) Tersirine çalıştıgımız bu ayeue, Tevrdt'ın bu ayetine de işaret
vardır. Fahreddin Razi şöyle diyor: "Yüce Allah, Tevrat'm başında
gökleri ve yeri altı günde yarauıgını söylemiştir. Yahudilerle temasta
olan Araplar, göklerin ve yerin altı günde yaratıldıgmı onlardan .işit-
mişlerdi. ışte yüce Allah, bu ayetle, onlara, bildikleri bir şeyi hatırlata-
rak 'putlara tapmakla meşgulolmayın, bildiginii gibi gökleri ve yeri

alti günde yaratan yegane buyruk sahibi ~Allah'a kulluk edin. Sizin
Rabbiniz putlar degil, gökleri ve yeri altı günde yaratan Allah'tır buyu-
royor".(l)

"Bu ma'mııre (imar edilmiş dünya), eski zamanlarda denizlerle
kaplı idi. Sonra bundan çokça yapışkan çamur oluştu. Denizin çekil-
mesinden sonra çamur taşlaştı. Sellerin, rüzgarlarınaşındırmasıyle
dagIar, tepeler meydana geldi. Birçok taşı kırdıgımııda içinde, sedef,
balık gibi deniz hayvanlarıiün fosillerine ras~amamız, bu tahmini güç-
lendirmektedir" .(2). . .

Bazı kısa görüşlüler dünya bir plana göre yavaş yavaş deglıde,
plansız, projesiz, birden bire yaratılmış olursa Allah'ın varlıgma ve
oluluguna daha çok delalet edecegini sanırlar.

Gerçekle şu nizam, Allah'm birligine, kudret ve hikmetine en gü-
zel !<anltlır. Kainattak:i düzen birligi, bunların bir tek Yaratıcı tarafm-
dan yaratıldıgını gösterir. Nizamsız, düzenSiz olsa, ya da her yıldızda
başka başka yasalar bulunsa o zaman bununbir rastlantı oldugu düşü-
nülebilir.

Bazı haberlerde ayetleki altı günün, bizim dünyA günümÜZ oldu-
gu zikredilmiş, bazı müfessirlcr de bunun üzerinde durmuşlardır. Müs-
lim'in EbUhüreyre'den çıkardıgı bir hadiste Ebfıhüreyre şöyle diyor:
"Allah'ıh Elçisi elimden tuttu, dedi ki: 'Allah azze ve eelle topragı Cu-
martesi günü yarattı; dagları Pazar günü yarattı; agaçları fazartesi
günü yarattı; mekruhu (kötü!ügü, çirkinligi) Salı günü yarattı; nUru
Çarşamba günüyarattı; hayvanları Perşembegünü yeryüzüne yaydı;
en son yaratıgı olarak Adem'i de Cuma günü, en son saatte, ikindi ile
akşam arasında yarattı" '(3)

Bu hadis, dünyanın birden bire, nizamsız, plansız olarak: bizim şu

(1) Mefitihu'l-gayb: 14/1 15..
(2) Tefsinl'I-Menir: 8/448.
(3) Müsliın, Münifikirı: 27; ıbn Hanbel, Mumed: 21321.



kısa dUnya gUnlerimizle yaratılmış oldugunu gösterir. Bu konuda
riv!yet edilen haberlerin ve eserlerin hepsi İsrmliyy!ttan.alınmIŞbr
bunların içinde bir tek sahih hadis yoktur. Ebuhüreyre'den rivayet edi~
len bu hadis de önce Allah'ın Kit!bına ters oldu~u için metnibakımın-
dan merduddur. Senedine gelince bunu MUslim'in riv!yet etmesine ai-
danmamak gerekir. Çünkü Müslim de bunu. başkaları gibi Haccac ibn
Muhammed el-Mıssisi el-A'ver'den. o da İbn Cüreyc'den almıştır. As-
lında do~nı söyleyen bu r8vi. ömrünün sonunda aklma halel gelince
karıştırmaya başlamıŞ ve bu halinden sonra da riv!yete devl,lJlletmiş-
tir. Son Bagdad'a gelişinde İbn Ma'in. onun karıştırdı~ını görünceo~-
luna. onun yanına kimseyi sokmamasını tenbih etmiştir.(I) Haccac'ın
bu hadisi de. aklına bozukluk geldikten sonra rivayet etti~i anlaşılıyor.
Zira İbn Kesir. Tefsirinde. "Buhari ve başkaları bu hadisi eleştirmişler
ve bunun merfli' hadis olmayıp. Ebfıhüreyre'nin. Ka'bu'I-AhMr'dan
rivayeti oldu~unu söylemişlerdir" diyor.(2) Yani Haccac. aklı karıştı~ı
sırada rivayet etti~i bu sözü. Peygamber sözü olarak rivayet etmiştir.
oysa gerçekte bu. Peygamber'in sözü de~i1. Kabu'I-Ahbir'ın sözüdür.
Ebuhüreyre de bu sözü ondan alıp nakletmiştir.(3).

Şeyh Tant!vi. bu altı günÜn. kmnatın oluşum devirleri oldu~unu
anlattıktan sonra bu oluşum devirlerinin. Tevr8t ve İncil'de de altı gün
olarak gösterildi~inişöyle izah ediyor:

"Sayılar birden ürer. Birin bire eklenmesiyle iki olur. tık sayı iki-
dir. Çünkü sayı ancak sayılmakla anlaşılır. Birde sayırmak yolctur, Bir.
bütün varlı~ın kayna~ı olan ilk prensibe özgüdür. Sayıların ilki ikidir.
üç ise tek sayıların ilkidir. Sayılar ya tek veya çift olur. Bire 2. 2. 2.
2•.... ilave edınce sonsuz tek sayılar çıkar. Ikiye 2. 2. 2. 2•.... ilave
edince de sonsuz çift sayılar çıkar. Tek ve çift sayılar içinde bazıları
başka sayılara bölünür. bazıları kendinden başka sayılara bölünmeı.

(i) Mizinu'l·ttidal: 1/464.
(2) ıbn Kesİr: 2/221.
(3) Tefsiıu'l·Menit: 8/448-449.

"2 nin kendinden sonraki sayılarla çarpımından çift sayılar dogar.
Mesel! 2'nin 3.4.5.6. 7. 8•.... sayılarıyla çarpılmasından çift sayılar
d<>~ar.Tek sayılar ya kendinden başkasına bölünmeyen sayılardır veya
bölünebilen sayılardır. Gerek tek. gerek çift bütün sayılar üçe aynıır:

Artık sayılar; eksik sayılar. tam sayılar. Artık sayı. çarpanlannın
toplamı. kendisinden fazla olan sayıdır. ı2 gibi. ı2'nin çarpanları olan
(ı. 2. 3. 4, 6) sayılarının toplamı ı6 eder. Bu rakam ı2'den fazladır.
Çarpanlannın toplamı kendisinden az olansayıya eksik sayı 'denir: 8·
gibi. Sekizin çarpanları olan (ı, 2,4) ün toplamı 7, sekizden azdır.
.Çarpanlarının toplamı kendisine eşit olan sayıya da tam sayı denir. 6
gibi. Altının çarpanları (ı, 2, 3) ün toplamı 6'dır. Işte sayılariçinde en
küçük tam sayı altıdır. Yüce Allah, kmnatın yaratılışındaki kemaıi en
küçük tam sayı olan altı ile ifade etmiştir"(ı) .

Turan Dursun, Kur'an'da anlatılan Nuh Tufanının bir efsane oldu-
~unu, Tevrat'ın, bunu "Sümer Tufan Efsanesi"nden aldı~ını. Kur'an'ın
da oradan aktardı~ını söylüyor.

"Bu öykünün kayna~ı: Tevrat. Tevrat'~ aynntılar da var. "Ve
Tann Nuh'a şöyle dedi: Tüm insanlı~ın sonu geldi. Çünkü onlar nede-
niyle yeryuzü zorbalıkla doldu. ışte ben, onları, yeryüzüyle birlikte
yok edecegim. Kendine gofer agacından bir gemi yap ... " diye başlar,
sürüp gider. (Bkz. Tevrat, Tekvin, 6: 13-22; 7-9.)

Ve tüm araştırmacılar, Tevrat'taki bu öykünün kaynagının da
"SÜMER TUFANEFSANESI" oldugunda,birleşirler. Tevrat'tan bin
yılı aşkın bir zaman öncesinin ürünü olan ';GILGAMIŞ DESTANı".
"Nuh"un bu "ejsane"deki adı: "Utnapiştim (Ut-Napishtim)"dir. (Kar-
şılaştırmak için bkz. Gilgameş Destanı, Çev. M. Ramazano~lu, MEB



yayınlan, Istanbul, 1989,.s. 80-85.) "NUH nJFANI" öyküsünün, Gıl-
gamış Destanı'ndan alınma oldugunu, araştırmacı "ilahiyatçılar" da
kabul etmek zorunda kalmışlardır.llahiyatçı "Dinler Tarihi Müde"is
Muavini" A. Hilmi ömer, bu konuya ayırdı~ı, gerçektençaplı incele-
mesinde, gerçe!i açık seçik yazmıştır. (Bkz, A. Hilmi Omer, Tufan
Hikayesi, Ilahiyat Fakültesi Mecmuası, Istanbul, 1932, yıl: 5, sayı:
23, s. 53-64 sayı: 24, s.33-45.)" (s.21O) ,

Kur'An, olayı anlatırken bir tarihvermez, ayrıntıya da girmez.
Peygamber Nuh'u dinlemeyenlerin, sonunda bir tufanla bo!ulduklarını
anlatır.

Günümüzde bir depremin, Meksiko'da 25000 den fazla insanı bir-
kaç saniye içindetopra!ın altına gömdü!ünü, Amerikaıdabir Hügo
kasırgasının nice beton binaları devirdi!ini, kentleri yiktı!mı; Muson
ya!murlarının binlerce. Bangladeşli ve Do!u Hindliyi sularaiLiıda
bo!du!unu; Bopal felaketiilde beşbin insanın zehirlenip öldü!ünü; bir
yanardaMan fışkıran m~maların, eteklerdeki köylerisilip süpUrdügü-
nü; Bangladeşteki kasırganın ve yagmurlann yüzbinden fazla canı te-
lef edipbelki de ikinci bir Nuh -Turanı yarattıgını görüyo~, gazeteler-
den okuyor, televizyonlardan' seyrediyoruz. Günümüzde bu
felaketlerin oldugunukabul ediyoruz da Nuh'a inanmayan, Hakklın
gc::nelyasalarına ters düşen tedbirsiz kavmin, Ansızın bastıran yagmur
sularıyle bogulmuş olduklannı neden uzak görÜyoruz?

Sümer Efsanesi, Gılgamış Destanı diyoruz. Acaba bu destanın hiç
gerçek olan yanı yok mu? Bilim adamları, destanıntemelinde gerçek
payı bulundugunu söylüyorlar. Meydan Lamus'tan bir iki cümle ala-
lım: "Gılgamış, yalnız mitolojik bir kahramimabenzemez. iki ırmak
vAdisinin güneyinde gerçek olarak hüküm sürdügü sanılır. Papazların
ve şAirlerin çabalarıyle bu destana birçok eklenti yapılmışsa da destan-
daki birçok bölüm gerçekle ilgilidir." (M. Larousse, 5/155)

Bu tôflUıın umtimiligi tarbşılabilir ama tümden iQkan, büyük
ctır'ettir, bilime de aykırıdır. Şimdi TtifAnhakkında çagdaş
Tefsirimizde yazdıklarımızın bir bölümünü aktaralım:

Ntih kıssası, Tevrat'ın Tekvin KitAbında vardır. Olay, bugünkü
TeveAt'ta, Kur'an'ın anlattı!ı biçimde geniş anlatılmu. Nuh ile o!lu
arasında geçen konuşmadan söz edilmez. Fakat geminin eni, boyu,
odaları, binen hayvanların cinsleri hakkında teferrUat vardır. Tevrat'a
göre Ntih, kendisine vahyedildigi şekilde gemiye bindikten sonra kırk
gün, kırk gece tufan olmuş, sular onbeş arşın yükselip dagları örtmüş
ve yer Uzerinde hareket eden bütün OO;lensahipleri hepölmüşler.Ge-
miye binerken altıyüz yaşında olan Nuh, beraberindekilerle gemiqe
yüz elli gün yol almış,. yedinci ayda, ayın onyedinci gününde Ararat
Da!ları Uzerine otunnuş.(l)

KurAn, gereksiz olanböyle teferroata girmez .. Ancak yukarıda
işaret etti!imiz hususlar Tevratlta yoktur. Bunlar teferruat degil, Islam
davetinin özüyle ilgili oldugu için anlatılmıştır. Herhalde Hz. Muham-
med (s.a. v.) zamanındaki Tevrat nUshalarında bu hı.ısuslar vardı, za-
manla kaybolmuştur. Nitekim Taberi, ıbn Kes'ic ve Hazin gibi müfes-
sirlerin, Tufan olayı hakkında anlattıkları detaylı rivayetıer, ıbn
Abbas, Ka'bel-Ahbar gibi Peygamber'in ça!daşı olup yahudilerden
haberlernakleden insanlardangelir. Bunlar bu bilgileri kendileri uy-
durmamışlardır. Demek ki bu teferruat, o zamanki yahudi Mukııddes
Kiıabında ve bunun şerhlerinde· vardı. .

t'~

Tevrat, geminin Ararat da~larına oturdugunu söylerken Kut'Ao-ı
Keı:im, Cndi'ye oturdugunu söylemektedir. Bundan da Kur'Ao'ın indigi
sırada yahudilerin ellerinde bulunan Tevrat nüshalarında geıilinin
Cudi üzerine oturdugunun söylendi!i anlaşılmaktadır. Aksi takdirde
yahudiler, Kur'An'ın söyledi~ine itiraz. ederlerdi. Böyle bir itiraz varid
olmamıştır. Gılgamış Destanında ise geminin Nisir ~nın tepesinde
oldu!u anlatılır. .



Nuh SUresinin 25. ayetinde NUh kavminin, günAhlan yüzünden
bogulup ateşe soIculduklan ve kendilerini kurtaran oImadıgı vurgulan-
makta; onlar gibi davrananJann da onların sonUcuna ugr3yacaklan imA
edilmektedir.

Surenin: "Biz, Nah'u kavmine gönderdik" mealindeki birinci
Ayetinden, NUh'un, yalnız kendi kavmine elçi olarak gönderildigi anla-
şılır. Nuh, yalnız kendi kavmine gönderildigine göre, kendisini dinle-
meyenlerecezi olarak verilen TUfan'ın da kendi kavmine mahsus ol-

ması gerekir. Çünkü: "Biz elçi göndermedikçe az/ib edici degiliz" (1)
Ayetinde buyuruldugu özce Allah elçi gönderip uyarmadıkça bir kavmi
helak etmez.

Meşhur kavle göre Hz. Nuh, Irak'ta yaşamıştır. Bundan TUlan'ın,
Dünyanın her yanında degiı, irak bölgesinde vukubulmuş bir felaket .
olması lazım gelir. Nitekim o bölgede bir tufanın oldugu, kazılardan
çıkan yazıtlardan da anlaşılmıştır.

OlaylO temeli Gılgamış Destanına dayan sa bile, yine de bir aslı
vardır. Zira Gılgamış Destanı da lrak'taki Ucuk krallıgında vukubul-
muş bir felaketi anlatmaktadır.

Daha önce söyledigimiz gibi Kur'an'ın kıssa anlatmasından ama-
cı, hikaye anlatmak degiı, hikaye yoluyla ögüt vermektir ..Bundan do-
layı Kur'an, Peygamber kıssalarının, Hz. Muhammed'in davetiyle or-
tak olan yönlerini s.eçerek anlatır. Şimdi bu kıssamn, 27-30 neu
ayetlerinde kavminin, Nuh'a, kendisine uyanların basit düşünceli, ayak
takımı kimseler oldugunu, onların üstün bir yanları bulunmadıgını
söyledikleri anlatılmaktadır. Ayetlerin sözgeliminden anlaşılıyor ki
zenginler, Nuh'tan, bu yoksul kişileri yanından kovmasını istemişler,
Nuh da onları yanından Jcovmayacagım söylemiştir.

ışte bu olay Peygamber'in kendi hayatiyle yakından ilgilidir. Çün-
kü Hz. Muhammed'in kavmi olan Kureyş liderleri, Peygamber'in çev-

cesinde toplanan yoksullarla beraber oturmaga tenezzül etmiyor, ken-
disiyle·oturup konuşmaları için onları yanından kovmasını öneriyor-
Iardl. ışte bu kıssa yoluyla geçmiş peygamberlerin kavimlerinin de ay-
nı şeyleri yaptıklafı, fakat zayıflarıo kovulmadıgı, haksızlık eden zen-
ginlerin ise boguldugu anlatılarak Peygamber'e ve mü'minlere karşı
böbürlenen kimselere, yaptıklarının kötülügü anlatılmakta ve onlar bu
yolla uyarılmaktadır.

En'am SUresinin 52-53 ncü, Kehf SUresinin 26 ncı Ayetlerinde
Peygamber'e, yoksulları yanından kovmasını isteyen mUşriklerin söz-
lerine uyarak o zavallılan kovmaması, onlarla beraber oturması emre·
dilmektedir.

Nuh kavmi Nuh'tan birçok mu'cize istemişler ki Nuh onlara:
- "Ben size: 'Alla/ı'ın hazineleri benim yanımdadır' demiyorum. Gaybi

de bilmem. 'Ben melegim' de demiyorum" diye cevapvermiştir. Hz.
Muhammed'in kavmi de aynı·şeyleri istiyorlar: "Ona melek indiriIme-
li, Mekke'den dagları kaldınp arazimizi ziraate uygun düz bir arazi
yapmalı, nehirler fışkırtmalısın; üstüne bir hazine düşmeli, ölüler diril-
tilmeli" diyorlardı. Onların bu isteklerine karşılık şöyle demesi emre-
dilmişti-r: "Betı size, Allah'ın hazineleri yanımdadır, demiyorum. Gay-
bı da bilmem. Ben size, ben melegim de demiyorum. Ben sadece·bana
vahyolunana uyuyorum"(l)

Görülüyor ki Nuh olayında anlatılanlann hepsi Peygamber'in
kendi davetiyle ilgilidir. Bu kıssa yoluyla müşrik Araplara, tutumları-
mn yanlış oldugu, kendilerini kötü sonuca sürükleyecegi anlaulmakta-
.dır. ışte diger kıssalar da hep böyledir. Yani bu kıssalar mazi olmaktan
çok haldir. Hz. Muhammed'in kavminin tutumlan, bu kıssalarda sem-
bolleştirilmektedir ..




