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Birinci kitAba ya1.dı~ırn önsöz. bununiçin de geçerlidir. Buraya
ayn bif ön söz yerine, bude~erli millet ço~unluğunun benden bcklemi-i
sini dile getiren mektuplardan ikisini önsöz yapaca~lm.Sanıyôrul11ki
bu mektuplar, bu kitapların yazılış gayesini daha güzel anlalır. Mektuplardan biri,bir ö~enci grubundan,diğeri de yinebir öğrcncidendir.
Bilinçli olarak tsHimm derdiyle dertlenen. güzel,yüce, barışçı
dinimize saldırılmaktan son derece rahatsız olan bu ~ençlcrimizin
duygularını paylaşıyor, gözlerinde,n öpüyor. kendilerine madde ve
mana <ılanında saadet ve başarılar diliyorum.

Değerli hocamız, sizden "DtN BU" adlı ,eserin her bir satırını çürütcn bir kitap yazmanızı igürham ediyoruz. Adı geçen bu kitab.ın hem~n heıyerde imanlı insanlara dağıtıldığını ve o kitabı okuyanların
büyük bir bölümünün dinsizliğc kaydığını escflc görmekteyiz. Kitabın
içerisinde "islamcıların pehlivanı yok" gibimcydan okuyucu cümlelcrin olması ve gerçekten de karşı bir eserin yazılmamış olması insanlara ı;ok inandırıcı geliyor. Hatta namazını kılan insanlardan bile "demckki birşeyler var ki ccvabi bir kitap yazamıyorlar" sözünü duymuş

olmamız bu mektubu size yazmamlZı zorunlu kıldı. Bu mektubu yalnızca size yazmamızın nedeni ise, o kitaba gelenekçi bir kafanın tutarlı
bir cevap veremeyeceği endişemizden kaynaklanmaktadır. Unuunayımz ki böyle bir kitap yazmanızın sevabı tefsir yazmanızdan daha az
değildir. Çünkü kafaları karışan insanların imanlarının kurtulmasına
vesile olacaksınız.
Pek çok arkadaşımızdan şunu duyduk: "Bizim sınıf ta birine Tumn Dursun'un kitabını vermişler, çocuğunkafası karışmış, bize bur.ısı
'neden böyle diye soruyor ancak ne biz biliyoruz ne de ona şu şu yüzdendir gibi cevap verebiliyoruz. Niçin DIN BU kitabına cevap yazmıyorlar acaba?"
.
Görüldüğü gibi eğer reddiye yazılırsa DIN BU kitabını okuyana
hemen reddiyesi verilecek belki de böylelikle o kişinin dinsizleşmesi
önlenecektir.
Bizim sessiz çoğunluğun
uzak tutulmamalıdır.

duygularını

dile getirdiğimiz

gözden

Size bu mektubu yazmamın astl sebebi ise şudur:
Sizlerin de tanıdıgı "Turan Dursun" isimli zat "DIN BU" adlı bir
kitap yazmı'ştır. Bu kitap basılmış ve piyasada satılmaktadır. Ve bu kitap IsUım dinini temelden yalanlayan, ona he~ türlü hakaret ve teeavüzü reva gören (zaten bunun için ve bu gaye ile yazılmış olan) bir kitaptır. Ve bu kitap bizim duyarsızmüslüman
halkımızın bu zaafından
faydalanarak yazılma ve basılıp saulma cesaretini bulan, her bir sayfasıyüzlerce "Şeytan Ayetleri" kitabına em~ olan bir kitaptır.
Bu kitap bugün, özellikle Üniversite gençligi içinde imansız kişi- .
ler tamfından, imanı zayıf olan kişilerin inancını yitirmesi için, hatta
birçok dindar kimsdcrin aklında bazı şüpheler oluşturmak için cn büyük tuzak ve dclil olarak kullanılmaktadır.
Bu kitap, dini n asılsız ve uydurma şeyler olduğunu iddia ediyor
da, mÜslümanlar niçin buna cevap olarak bir kitap yazmıyorlar? Ocmekki bunda bir iş var.
Eğer bu kitap yalan yazsa idi, müslümanlar da bunun aksini iddia
edcrlerdi? Niçinhiç ses çıkarmıyorlar? vb. gibi sorular soruyorlar.

Allah (c.c.) yardımcınız olsun.
Çeşitli Üniversitelerden
. 50 Öğrenci

Pek Muhterem Hocam,
Ben Samsun İmam Hatip Lisesini bitirdim ve şimdi Haccllcpe
Üniversitesinde okumaktayım. Sizi eskilerden beri kitaplarınızdan tanıyorum. Ve bu seneki Fuar döneminde Tefsirinizi de aldım. Tefsirinizdeki okuduğum bazı konulara getirmiş olduğunuz ilmi açıklamalarınızı ve körükörüne saplanılan örf ve adeıJerdcn sıyrılmış tcsbitlerinizi takdir etmeyi kendime bir borç biliyorum.

Bu durum karşısında, tamamen ilmi olarak, bu kitaba cevap nitc- .
liğinde bir kitap acilolarak yazılmalıdır .
Biz· öncelikle sizin bu konuyasahip çıkmanıZl ve acilen, bizzat
kcndiniz veya oluşturacağınız bir komisyon ile bu kitaba karşı, onun
iddiaıarını çürülen bir kitap yazmanızı (O kitabı okumuş ve kafasında
birtakım şüpheler belirmiş bir kişiye, "al kardeşim şu kitabı oku, ondan sonra onun kasıtlı olarak dini çarplttığını göreceksin" diyerek vercbileceğimiz bir kitap) rica ediyoruz. Ve bu kitabın, mümkün olan en
kısa zamanda yazılmasının şart ve görevolduğunu bildiriyoruz.
Selam ve HürmeıJcrimle ...

Turan Dursun, 211-213. sayfalarda Hz. Musa ve Hz. İsa ~kkında
anlatılan mu'cizelerle alayediyor:
". çamurdan bir kuşyapıp sonra bunu gerçektencanlı
nimuna getirmek olabtlirmi? .

bir kuş du-

Kur'an'a göre: "Evet". lsa, mucize olarak bunu yapmış. (Bkz. Alu
İmran: 49; Maide: 1 ıo.)
• Bir ölüyü insan diriltebilir mi? .
Kur'an'a göre: "Evet". Peygamber olan kişi bumı yapabilir, lsa
"mucize" olarak bunu yapmıştır. (Bkz. Ayl\ı ayetler.)
Bu "akılvebilim
dı~ılık" örneğinin kökeni de incil'de. ~tsa'nın
dört günlük ölü olan Lazar'ı, adıylaçağırıp nasıl dirilttiğini anlatan kesim için bkz. Yuhanna, ı1:39-44.)
. Bir dağın yerinden s<ıkülüp kaldırılması, insanların üzerinde tutulması olabilir mi?
Kur'an'a göre: "cvet" vc Musa'nın mucizesiolardk
(Bkz. Bakard: 63,93; Nisa: 154; Aıraf: 171.)

ol;nuştur.

Bu "akıl ve bilim dışdık" örneğinin kökeriide Yahudilik kaynaklarındadır. (Bkz. Talmuı,Şabaı/88.)"

a~zından bir şiş saptadı, şiş, dervişin glnlaAından çıkU. Başka bir şişi
de, sol memenin üstündeki adaleden sokup, alt taraftan çıkardı. Üçüncü bir şişi de adamın karnına sapladı.
Kur'an, peygamberkrio elinde meydana gelmiş bu olaAanüstü
olayları, Allah'ın yamuna:.;ı olarak takdim ediyor. tnanan insan, mu'eizeyi kabul eder. Peygambcrl(~r, da'va1anm kanıtlamak için bunaldıklan, gerek duydukları zaman Allah'ın yardımıyle bazı olağanüstü' şeyler
yapabilirler. O olayları, onların elinde yaratan yine yüce Allah'tır. Allah istedikten sonra olmayacak bir şey yoktur.
Dünyanın görünen hayatından başka gerçek kabul etmeyen" ruha,
ruhun gücüne inanmayan insan mu'cizeyi reddeder, ona, diyecek bir
şeyimiz yoktur. '

Kur'an-ı Kerim, bunları, Aııah'ıodilemesiyle oluşan mu'eize olayları olarak anlatır. Turan Dursun, mu'cizeyi kabul etmiyor. O elmiyor
diye mu'cize yok de~ildir.
Mu'cizede Aııarı'ın yasaları içinde oluşan bir olaydır ama bu yasalar, beş duyumu7.a gizli kalmıştır. Bundan dolayı mu'cizenin nedralerini aklımız çözemiyar. Fakat açıklayamadığımız her şeyi inkar etmek de bilimsel değildir. Bildiklerimiz, bilmediklerimizin yanında
pek azdır.
Rivayetlerde anlaulanları bir kenar •• bırakalım, gözümüzün önünde eereyan eden bı.ızıolaylan düşünelim:
1973 yılında Bağctad'da idim. Cuma namazıarını, genellikle Abdu'I-KadirGiylani'nin camiinde kılardım. Bir Cuma namazından sonra
Cami avlusunda Kadiri ve Rimi dervişlerinin, geniş bir halka oluşturup zileretmekte olduklarını gördüm.
LiUihe iIIillih, laihihe
iIIallah!" diyerek zikreden dervişler h.ılkasının ortasında, önünde şişlerle dolu bir lorba asılı bulunan zikir yönetieisini (şeyhi) gördüm. Bir
süre zikirden sonra şeyh, göbekten üstü çıplak genç. bir dervişi çekip
tl

Parmak kalınlı~ndaki şişlerin saplandı~ı, bir yanınd;m girip diAer
yanından çıku~ı adam, en ufak bir kan kaybeuneden halkanın ortasında zikrederek dönüyordu.
Siz parmagınıza iğne bauramazsınız. Koskoca şiş, vücudun bir
yanından girip, öteki yanından çıkıyor, adam hiç ızdırap duymuyor,
vücudundan kan çıkmıyor. Şiş çekilince de bir iz bırakmıyor. Bunun
izahı mümkün mü?
Aynı şeyleri bir de Mevlid Kandili münasebetiyle A'zamiye'de,
İmam-ı A'zam Mescidinin önünde, yatsı namazından sonra düzenlenen zikir halkalarında gördüm. Ayakta kurulan ziJcir halkalannm yöneticileri, halkadan bazı kimseler şiş veya hançer saplıyorlar,· bazı
kimseler de her iki tarafı jilet gibi keskin kılıçları avuçlanyla kavrayıp
tiı kılıcın dibinden ucuna kadar avuçlanm sıyıny()rlardı. Fakat kılıç ellerini kesmiyordu.
Ancak şiş saplanan bazı halkalardan kan akmış olduğunu gördüm. Bunun sebebini !\ordum. Biri bana:
• Bunun bir,göz boyama de~iI, gerçek olduğunu göstermek için
isterlerse kan çıkartırlar. dedi.
• Peki nasıl oluyorbu? dedim.
Hemen elindeki kılıcı göstererek:
• İstersen sana batırayım, dedi.
- İstemez, istemez, dedim.
- Korkma, korkma, dedi, biz adamı keseriz, tekrar iyileştiririz, bir
şeyolmaz.
~lnandım, inandım, istemez, dedim ..
Türkiye'de bazı Riiai dervişlerinil!, zikir ayınlerinde herkesin gözü önünde ocakta pullanmış demiri dilleriyle yaladıklarını görüp arda-

tanlar çok. Bunlar ateş korlarını agızlarına alıyorlarmış. Zikirle konsantre olmuş insanı ateş yakmıyor. Normal durumda pullanmış demir
yalanabilir mi'! Kor agza alınabilir mi?
Hint fakirlerinin, bazı çiniiierin ateşin üzerinde gezdilderi herkesçe bilinmektedir. Hatta kendilerini gömdürup uzun süre topragın alunda canlı kalan ve sa~ çıkan kimseleri anlatırlar. Ben bunları görmedim
ama duyuyorum.
Ugur Dündar'ınprogramlarını herkes seyrediyor. Bu programlardan birinde Adana Dörtyol'da bulunan ünlü bir Afsuncuyu ekrana getirmişti. Kutusunda akrep bulun~ıll bu zat, Akreb'i Uğur'un üstüne saldı. Akrebin ısırdığı ugur, acıyı duydu. Acı koluna yayılıyordu. Sonra
adam elini zehrin ulaştığı son noktaya koydu, aşağı doğru sıvazlayacak
geldi ve zehir, akrebin ısıedığı yerden aktı. Uğur'da ne ağrı kaldı, ne de
iz. Sonra Uğur'u afsunladı. Veakrebi Uğur'un koynuna saldı. Artık akrep Uğur'u ısırmadı.
Bir arkadaşım ın seyrettiği bir olay da şu: Dörtyol Payas'ta kahvede otururken, yılancı Hacı geldi. Arkadaşımız Özkul Çolak, Hacıya:
- Sen, yılan ve akrep ısıran kimseleri iyi ediyormuşsun öylemi?
- Evet iyi ediyorum.
- Nasıl iyi ediyorsun?
Yılancı Hacı, yakasının arkasinda bulunan akreplerden birini Çıkardı:
- Denemesi bedava, buyur deneyelim, dedi.
Çolak'ın kayınbiraderi tabancayı çıkardı:

Yılancı H••cı. ~hadct parmağını ağzına götürdü, sonra ağrıyan
yerin üstüne koydu, g~riyc doğru okuyarak sıvazlaya sıvazlaya ısırrna,
yerine geldi. Gen,', ağrının lamamen geçtigini söyledi ve Hacı'yı kutladı.
Bu adam, bu özelliğini babasından almıştır. Bunlar bu işte ocaktırlac. HattA Dörtyol'daki topçu alayında da böyle ısırma olaylarında
bu Hacı'ya başvurulur.
Siz bunu aklcn izah edebilir misiniz?
Bir de kendi Hocamdan gördüğümü anlalayım:
Yıl 1955 veya elli altı. Hocamın evinde sahah kalı\alıısı yapıyo- .
ruz. O sırada kolunu tutmuş bir adam sızlayarak kapıdan i,'eri girdi.
A1qep ısırmıştı adamı. Hocam gitti, içeriden bir bı,'ak "c·tırdi, akrebin
soktugu yere koydu ve bir şeyokudu. Adam iyileşti. hı" hr ağrısının
kalmadıgmı söyledi ve ~itti.
Bir başka olay:
Çok: muhterem Hocam, merhüm Hacı Muharrem Efendi. şeyhi ik
olan ilginç anılarını bana anlatmıştı. Onun anlattıklarından iı... i anıyı
sizlere anlatmak istiyorum. Ancak bir hususu belirtıııı:k isterim:
Kendisi Elazıg'ın' Sarılı Köyündendir. Harput'ıa medresede oku-nakta ve bir cami'de de müezzinlik yapmak14tl!i'Şcyhi Hacı Ömer
Baba da Elazıg'ın merkez köylerinden Kövenk't(; oturmaktadır .. Kö'/enkle Harput arası takriben otuz kilometredir. Şimdi sözü, muhlcreın
üstiıdıma bırakıyorum:
- "Perşembe günü Hacı Ömer Baba'ya geldim. Hacı Baba:

- Aha parınagım, ısırt, sonra iyi edemezsen; anam ... olsun ki seni
vururum, dedi.

- Bu gece burada kal, sabahleyin gidersin, dedi. O gece yatum,
sabahleyingitmem için müsaade istedim.

Yılancı Hacı, akrebe adamın parmağını ısırttı. Parmağı ısırılan
genç, ağrının şuraya, şumh geldiğini söyledi. Ağrı omuzuna yaklaşınca:

- Yemeği ye, sonra gidersin, deqi. Yemeği de yedim, haUi git, demiyor. Ben de ille gideyim demekten utanctım. Nihayet Cuma namazına iki saat kaldı. Begzade yarım saat önce camie gelirdi. Camii açmam

ıazımdI. Halbuki Kövenk Harput'a 6 saat çeker. Artık ümidi kestim.
HatIBaba:
- Gitmiyor musun dedi.
- Vakit çok geçti, dedim.
- Köyü çık, rabıta et dedi.
. . Köyü çıklim, abdest aldım, rabıta ettim. Hacı Baba geldi, elimden
tuttu, beni götürüyordu. Yel gibi uçuyordum. Hele gôzlerimi aÇ"ayım,
neredeyim dedim. Bir de baktım ki Hüseynik'in üstUndeyim. Gözlerimi biraz daha açmasaydım, tam camiin önünde olacaktım. Ne ise 20
dakikalık yol kalmıştı geriye. Onu da yürüdüm, camii açtım, daha vakit erkendi. Minareye çıktım, orada uyumuşum. Güne, vurmuş sırbma, uyandım, bak.tım namaza yanm saat kalmış. SalAtü selim verdim,
cemaat geldi, namazı kıldık."
"Bir gün maneviyata dair bir kitabın, anlayamadılım bazı noktalanm ölrenmek için Harput'a geliyordum. Kitabı koynuma koymuştum. Salit-ı mUnciyeyi okuya okuya yürüyordum. Mezire yakınlarında
bir pınarın başında biraz dinlemnek için otW'dum, su içtim. Elim i koynuma soktum ki kitap yok. Hemen abdest alıp Hz. Piri rabıta cttim:
- Ya Abdulkadir Geylani, kitabımı senden isterim, dcdim. Artık
şehre giunele hacet kalmamıştı. Kitap olmadıktan sonra gitmele lüzum yoktu. Çünkü ben kitaptan bazı noktaları sormak i~'in gidiyordum. Belki yolda düşürmüşUmdUr diye baka baka geri geldim. Eve gelince bizim hanım dedi ki:
- Yahu sen ne tuhaf adamsın? Hem kitabı götürüyor, hem de geri
gönderiyorsun?
-Neoldu?
- Orta boylu, sakallı bir adam kitabı getirdi, "al bu kitabı, ona
söyle, ben oDun kitabının bekçisi delilim" dedi.
.
Ben de meseleyi anlattım hanıma. Benim hanım da dervişti ha,
çalışırdı. "

Yıl 1961, Ankara tıaııiyat Fakültesinin birinci sınıfında ögrenciyim. İkişerefeli Camiine de imam olanık atandım. Şubat ayı idi, cami
civarında 125 liraya iki gözlü bir ev kiraladım. Göreveyeni başlamış~
tım. Ramazan da girdi. Talebelik, ma'ıum. Biraz maddi sıkıntım var
ama kimse durumumu bilmiyor. Cemaati de tanımıyorum.
Birgün akşama dogru eve geldim, evde, Bekir Beyadındabirinin
bir taşıyıcı ile, Ramazana yetecek kadar erzak göndermiş olduğunu
söylediler. Bekir Bey cemaatten biri, yeni tanışmışız. Benim evirnin
durumunu bilmiyor. Aqımı da bilmez.
Ertcsi sabah namazında Bekir Beyfi gördüm:
- Amca beni çok rnahcub ettiniz, niçin onhın gönderdiniz, ben
cidden çok utanıyorum, dedim. Adam aglamakh bir sesle bana dedi ki:
- Hayır, scn hiç mahcub olma. O seninkendi nasibin. Ben bu gece sahurdan sonra yattım, şöyle bir ses işittim:
- Süleyman Efendi'ye erzak gönder!
Senin adının Süleyman oldugunu bilmiyordum:
- Süleyman Efendi kim? dedim.
- Canım bu camiin hocası Süleyman Efendi, dediler.
Uyanınca bunun bana verilmiş bir görevolduğunu anladım. Onlan kabul eunekle beni ne kadar memnun eltigini bilemezsin: Çünkü kabul etmeseydin,bana verilmiş olan ma'nevi bir göreviyapamamanın
üzüntüsü içinde kalırdım.
Bu zat şimdi Hakklın rahmetine kavuşmuştur. Nur içinde yatsın!
Şeyh TanlAvi Cevheri, nefis terbiyesiyle insanın, olagan üstü güçler kazanacagına ve normal düzeydeki insanın yapamayacağı işleri yapacağına dair örnekler verir. Verdiği örneklerden biri de İstanbul'da
doğmuş, orada tıp fakültesini bitirdikten sonra el-Fe~ki adlı bir Mısırlı şeyhin yanında fakirizmi örenmiş olan Tahra Bey'dir. Bu adam vücuduna kılıç, hançer saplıyor, kan dolaşımını etkileyerek yaralardan
kan akmasını önlüyor, yaralan derhal iyileşiyor; nefesini istedigi kadar
tUlabiliyor; kendisini havası boşaltılmış bir sandıga koydurup saatlerce

hatta günlerce orada kaldıktan sonra sa~ çıkıyonnuş. Yunanistan'daki
bir seansında onsekiz gün yerin altında gömülü kalmış. Kendisini asıyor, kendisine mızrak tesir etmiyor, üzerine yatU~ı çiviler vücudunda
iz bırakmıyormuş, Tahli Bey, Mısır'daki gösterilerinde şöyle demiş:
"İnsan, ruh gücüyle iradesini e~itebilirse bu deneylen yapabilir."
"İnsan üç unsurdan meydana gelmiştir: Cisim, nefıs ve ruh. Nefsin iki kuvveti vardır, biri cisme ba~lıdır, onun hareketlerini yönetir;
di~eri tatif, büyük bir kuvvete ba~lıdır ki din erbabı bu kuvveti (Allah)
adıyla tanımlarlar. Fakirizmin amacı, bu nefıs gücünü araşunnak, geliştirmek, hayatı mutlu kılmak için ondan yarar1anmaktır"(l).
Aklımızın, Allah'ın emrinden, daha do~su Allah'tan bir nur 01du~unu, aksi takdirde irade gücÜyle yahut dini dUşünce ile bu korkunç
etki gücüne ulaşamayaca~ını söyleyen Tantavi şöyle devam ediyor:
"Bu makarnda bir toplulu~un dillerinde beliren manalara nasıl
ulaştıkları, sürekli zikir metoduyla nasıl insanların akıllarına tesir ettlleleri anlaşılıyor. Bunların, Allah'ın isimlçrinden birini zikretmek, yahut sürekli susmak, uykusuz kalmak ve benzeri riyazetler yapmak suretiyle böyle ola~nüstü güçlerkazandıkları bir gerçektir. Çünkü insan
nefsi yöneltildi~i zaman, yüksek amaçlara yöneldi~i gibi alçak amaçlara da yöhelir. Zikir insan nefsini dünya işlerinden alıkoyu'nca nefıs,
insanın istedi~i yöne yönelir. Bu husus, dünyadakibütün
insanların
birleşlikleri bir konudur. Hindceden İngilizceye çevrilmiş "Raca Yoga" Kitabında bu konuyu okumuştum. O putperestler, cismin düzenini
ve belin omurga sistemini, omurganın ortasında beyne ulaşan bir boş'luk bulundu~unu, sonunda da kuyruk sokumumi da içeren sa~lam, kapalı bir üçgen bulundu~unu anlattıktan sonra: 'Bu üçgende insanların
bilmedikleri bir sır vardır. Çok mücahede ile bu üçgenle beyin arasındabirba~lantı
kurulursa insana -ö~enmemiş dahi olsa- bütün ilimler
akar' dem işlerdir. "(2)
(1) el-Cevihir: 9/116.
(2) el-Cevihir: 9/117

Ra'd SUresinin 11 nci ayetinde, insanın önünde, arkasında, kendisini kötü olaylardan, zararlı şeylerden koruyan gizli koruyucular bu, lundu~u belirtilmektedir. Hz. Peygamber'in de şöyle dedi~i rivayet
edilir:
"Hiçbiriniz yoktur ki onun için cinlerden bir arkadaş ve meleklerden bir arkadaş vekil kılınmış (görevlendirilmiş) olmasın. Sana da cin
arkadaşı görevlendirilmiş midir ya Resulallah, dediler. Evet, bana da
görevlendirilmişlir, fakat Allah beni ona galip getirdi, bana iyilikten
başıalbir şeyemretmez, dedi".(l)
İnsanın üzerinde birtakım koruyucuların bulundu~unda asla şüphe yoktur. İnsanın başına öyle olaylar gelir ki o olaylardan kendi iradesiyle kurtulması mümkün de~ildir. Bir gizli el, onu o kesin
felaketten kurtarır. Çünkü işiliriz:
Falan yerdeki trafik kazasında dört kişi öldü, ancak annesinin kuca~ındaki çocuk, kırılan pencereden birkaç metre dışarıya fırlayıp hiç
yara almadan kurtuldu. Yahut falan apartmanın altıncı katından düşen
çocu~u hangi kuvvet tutup da, onu paramparça olmaktan korumaktadır? Yahut onbeş yirmi metre yükseklikten düşen çocuğu parçalanmaktan koruyan nedir? İşte Allah'ın, insanın başına diktiği ruhani güçler, henüz ecdini doldunnamış o çocuğu korumakta, o insanı kurtarmaktadır. Özellikle kendisini korumaktan acizçOCuklara, Allah'ın
riayetiye koruması daha fazladır.
İlahi hi,kmete bakın ki, küçük çocukların kemiklerini, birden de~il, yavaş yavaş sertleştinnektedir. Çocukta kemik dokusu tam sertleşmeyip, yumuşak öldu~undan ani çarpmalarda, düşmelef\le kolay kınl- o
maz. Pamuk yahut plastik gibi kasılır, yine eski haline gelir. Kudret-i
İıahiyye, kendini korumaktan aciz çocu~un iskeleline bu elastikiyyeli
vererek onu kQrumak istemiştir. İşte kazalarda çocukların daha az za,rar gönnesinin görünür bir nedeni budur. Elbette onları ma'nevi güçler
daha çok korumaktadır.

Belki her insanın geçirdigi tehlikeli olaylar vardır. İnsan bunları
iyi düşünmeli, kendisinin yalnız, başı boş bırakılmadıgını, ruhsal varlıkların gözetimi altında bulunduğunu bilmeli ve onlardan mahcubo1mayacak işler yapmalidrro
1980 yılı Temmuz ayı başında ailece Ankara'dan Yalova'ya gidiyorduk. Gece saat 12 sularında Yalova'ya 5-7 km. mesafede idik. Çocuk susadı, kayın1>iraderim Lokman su almak Üzere yolun kenarındaki
çeşmeye gitti. Ben ambayı durdurmuştum. Çeşme biraz geride kaldığı
için gerigideyim de çocuk o kadar yolu yürümesin, dedim. Gerigeri
gidiyordum, fakat yolu görmeden. Meger tam yolun o~sına, karşıdan
gelen arabaların önüne çıkmışım. Birden karşıma süfati yüksek bir
kamyön çıktl. Üstüme geliyor, benim kaçmama imkan yok~ O dane
yapacağını şaşırdı. Aniden direksiyonu kırarak bizim sağımızdar geçti. Onun ardından başka bir kamyon çıktı, bu kez, de ben ani bir süratle
sağa fırlayıverdim. Bu sırada ailece lcamyonun altında kalmarnız muhakkaktı. Fakat Uam bir kuvvet,birinci kamyonun şoförünü uyardı ve
onu sanki bi,zim üzerimizden sağa attı, bizi kurtardı. Bu Allah'ın bir
Hitfu idi. O anda yüceAllah'ın bu ayetini haurladım: "Insanınlinilnden ve arkasından izleyicileri vardır, onu Allah'ın emrinden korurlar."
, 1982 yılının Şubat ayında Riyad'dan ömre için gittiğimiz Mekke
ve Medine'den dönüyorduk. Medine ile Riyad arasındaki yolu yarıta·mıştık. Benden başka eşi m ve kızımEsra'nın bulunduğu arabanın
sUr'ati 13S-}40 km. idi. Birden. arabanm tekeri , rüzgarın asfalta savurdugu kumadeğdi ve araba süratle sağa ve sola zikzak yapmağa başladı. Direksiyonu sağa sola ne kadar çevirdiysem arabaya hakim olamadım. Bir yolun sağına, bir soluna girenaraba, birden geriye döndü.
Önce sağ şarampola girdi, oradan çıkıp yolu keserek sol şarampola
girdi ve tam bir kayanın önünde durdu. Yanımda duran kızım Esra'nın,
o sırada ıhlas Suresini okuduğunu duyuyordum. Arkamızdan gelen bir
araba vardı. Bizim zikzak. yaptığımızı görünce durmuş, beklemişti.
Onlarda ömreye gelmiş,Irak'a dönüyorlarmış. "Elhamdülillah 'ala

selametik" dediler ve kurtuluşumuzun bir mu'cize olduğunu söylediler. Gerçekten araba zikzak: yaparken veya geri dönerken herhangi bir
yö~den bir araba gelseydi Çarpıp ezilirdile Yahut araba şaraınpollara
girerken devrilseydik, veya önümüzdeki kayaya çarpsaydık çok kötü
bir sonuca uğrardık. Bizi ohalden kurtaran, Allah'ın emrindeki ruhani
güçlerdi. Allah'a şükrettik.
Üniversitede"vaktiyıe talebem olan, şimdi Yd. Doç. Dr. Osman
Zü1mriitde, kamyon şoförlüğU yapan Artvinli, Kadir isimli bir hem şecisinin yaşadığı olayı nakletti:
'
"Bir gece yalnız başıma Yusufeli yakınlarındaki, Tortum baraj
gölü y~nından geçerken uyumuşum. Yanıbaşımda bir kızın oturmakta olduğunu görUyorum. Kulağımdan tutan kız~n,,"Sağdan git, sol•

o
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dan git", gibi komutlarla beni yönlendirdiğini gördüm. Kıza:
.; Beni Opcr misin? dedim.
- Ben meleğim, sana yardım etmek istiyorum, Frene bas! Yoksa
uçurumdan uçacaksın! dedi.
Frene basmışım, o sırada kendime geldim. Gerçekten o anda frene basmamış olsaydım, uçurumdan uçup parçalanmış olacaktırn."
Yunus Mucizesi
Bangladcş Tayfununda yaşanan ilginç biıi olayı, MilliyetGazetesinden okuyoruz:
Scllerde 150 bin kişinin evsiz kaldığı bildirilirken"Bangladeş'te
yayınlanan Observer gazetesi ülkenin kuzeyindelü Surma ve Kushiara ırmaklarının taştığını haber verdi.
Bu arada başkent Dakka'da hissedilen deprem, halk arasında panik. yarattı. Yerel yetkililer depremin şiddet ve merkezi konusunda bilgi vermczken,can kaybı ve hasara ilişkin kendilerineherhangi bir bilgi ulaştmlmadığını da söyledi,
Masal Gibi
Bu arada Bangladeş Çevre Bakanı Abdııllahel-Numan, kasırgayla ilgili bilgi verirken, mucize türünden bir olayın yaşandığını da duyurdu.

Et-Numan'ın verdiğibilgiye göre 29 Nisan'daki kasırga sırasında
bir yunus, Ukhia köyünde dalgalara kapılan bir bebeği ağzına alarak
30 kilometre uzaklıktak~ Çokoria köyüne taşıdı. Bebek köydeki balıkçılar tarafından denizden çıkarılarak hastaneye kaldınldı.

J ttifak gazetesinin konuya ilişkin haberinde bebeğin adına ve yaşına ilişkin hiçbir bilgi verilmedi.
Bangladeş'teanlatılan olayın benzeri bütün kutsal kitaplarda yer
alır. Yunus Pey"mber'in
de yunus tarafından kurtarıldığı anlatılır .
..•.
• (12 Mayıs 1991, Milliyet Gazetesi

s. 12,4. sütun)

. Şimdi bir de bizzat yaşayanından duyduğuın bir olayı anlatmak
istiyorum: .
Erzurum'da -şimdi, Allah'ın rahmetine göçmüş bulunan- Faik Pirimoğlu isimli muhterem bir dostumuz vardı. 1951 yılında bu zatın
- çok muhterem ve evliyadan olduğuna inanilan kardeşi Ali Rıza Efendi
vefat etti. Kardeşinin vefatının üzerinden henüz bir ay geçmeden ziyaretinegittiğimiz Faik Bey, bize şunu anlattı:
"- Ağabeyimin gözlüMnü alınıştım.Biriş yaparken gözlük düştü,
bir camı kırıldı. Gözlüğün camının kırıldığından kimsenin haberi yoktu. İki gün sonra yeğenim geldi.

- Bana Muhammed, gel, dedi. Sen biliyorsundur, diye sana geldim. Meğer sen de onun nerede olduğunu bilmiyorsun, bana hikaye
anla~yorsun. Yine ağlayarak çıkıp gitti.
Bir de bizzat kendi gördüğüm iki rüyayı anlatmak istiyorum:
1973 yılında Bağdad'da idim. Yanımda yine İHihiyat Fakültesi'nden bir arkadaş da vardı. Bu arkadaş iki ay sonra bir imkAn bulup
Kuveyt'e gitti. Benim de içimde, yaıIıız kalışımın tesiriyle bir sıkıntı
başladı. Keşke ben de giıseydim, diye üzülüp duruyordum. Bir iki gün
böyle düşündükten sonra bir akşam yatsıyı kılıp sıkıntı ile yatağa girdim. Henüz uykuya dalmıştım ki birden kalbimin içinden çok muhterem, merhum hocam Hacı Muharrem Efendi, çıkıp göğsümün üstünde
duruverdi:
- Oraya gitmenin, senin hakkında hayırlı olacağını nereden biliyorsun?, dedi.
.
- Sen burda mısın Hacı Baba? dedim ve uyandım. ,sabaha kadar
içimde bir genişlik, gönlümde olağan üstü bir sevinç duydum ve sıkıntılar içimden gitti. Gerçekten daha sonra Kuveyt'e gitmeyişimin, ben!m için hayırlı Olduğunu anladım.

- Bu gece rüyamda Dayımı (yani Ali Rıza Efendi'yi) gördüm. Bana dedi ki: "Faik'e söyle, gözlüğümü yaptırsın."
Şunu da merhUm Faik Bey'den dinlenıiştim:
"Cihan Savaşından önce, Batum'da fırın çalıştırıyordum. Bir gün,
fırına bir papas geldi. Uzun sakallı, orta yaşta bir papas. Haçı da göğsünde idi. O kadar ağlamıştı ki gözlerinden akan yaş, yanaklarında iz
yapmıştı. Ağlayarak bana:
- Seninle konuşmak istiyorum, dedi..
- Olur, dedim.
Rahat konuşabilmek için fırının bodrum katına indik.
- Muhammed nerede? dedi.

1 Mart 1976·tarihinde merhum babam, ondaniki yıl kadar sonra
. da annem Aııah'ın rahmetine kavuştu. Her gün bir cüz Kur'an okuyup
babamın ve geçmişlerimizin ruhlarına bağışlardım. Bir gece uykuda
şöyle gördüm: IS:öyümüzün camiinin alt tarafında, babam bir bahçe,
sebze yetiştirmiş. annem de hemen onun altında bir bahçe ve sebze yetiştirmiş. Annemin sebze bahçesi daha küçük ama sebzeleridaha yeşil,
daha gelişik. Babamın sebze bahçesi daha büyük, fakat sebzelerinin
. suya çok ihtiyacı Var. Sebzeler nerdeyse sararmaya yüz tutmuş, Ben
de önce annemin bahçesine, sonra babamın bahçesine su veriyormuşum. Babam bana dedi ki:
/

Ben de Hz. Muhammed'in, 571 M. tarihinde Mekke'de doğduğunu, kırk yaşında peygamber olduğunu ve kısaca hayatını anlatmağa
çalıştım. Bana dedi ki:

- Oğlum, bak benim bahçemin, ağaçlarımın suya çok ihtiyacı var.
Benim bahçem büyük. Sen ise önce anneninbahçesine suyu bağlıyorsun. Suyu önce benim bahçeme bağla!

Ben, bu rüyayı, okudugum Kur'ao'm sevabını önce annemin, sonra babamın ruhuna baAışladıgıma yordum, ondan sonra öncebabamın,
sonra annemin ruhuna bagışlamaya başladım.
Buraya kadaranlauıgımız olaylar, bizzat gördügümüz, yahut son
derece dogru. güvenilir. yUsek karakter sahibi insanlardan duydugumuz olaylardır.
Ruh çagırrna meclislerine gidenler vardır. Ben gitmedim ama giden dostlarımm anlatımına dayanarak söylüyorum: Bu seanslarda ba.
zan masalar havayakalkıyor, sandalyeler yürüyor; fincanlar hareket
ediyor. Oturanlardan hiçbirinin eli degmediği halde masalar nasıl kal.
kar, sandalyeler nasıl yürür? Fincanlar nasıl hareketeder? Siz bunları
küçücUk aklınızia izah edemiyorsunuz diyeinkar mı edeceksiniz?
İnkar etsenizne çıkar. olay herkesin gözü önünde eereyan ediyor.
Akrep nasıl ısırmıyor veya akrebin zehiri, hiçbir ilaç ıCullanılmadan nasıl dışarıyaakıtılıyor? Akrep ısıran yerekonan yalın, hattaeski
bir bıçak nasılakrebin zehrini etkisizyapıyor?
Barış Manço'nun geçen yıl yapmış oldugu programı hatırlarsınız:
,
Afrika'dan getirtilmiş olan çok kalın bir agacın içine açıkça
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HIM" yazılmıştı. Agacın kendi doğal gelişimi, tAyetmiş santim derinliğe kadar-bu yazıyı işlemiştİ. Bunuakıl ile izah edemeyen kişiler
inkar edebilirlerama. bu bjin uzmanı bilimadamları, verdiklcri rapor
ile bunun dışarıdan bir etki ile değil, ağacın doğal gelişimi ile oluştu~
gunu belirtmişlerdi.
Şimdi de Mustafa Dogan Tanju'nun "Canlılar Alemindeki IMM
flikmetle'" adlı eserinden bir olayı okuyalım:

"Brindie adlı bitgemi 1871 yılının bulutsuı ve sakin bir günUnde
Amerika'nın Boston limanından hareket ederek, heyecansız ve rahat

bir yolculuk ile Yeni Zelanda sularına kadar geliyor. Yoluna devamla
Pelorus boğazına girdiğinde kaptan dahil bütün mürettebatı bir düşünce ve korku alıyor. Çünkü bu boğaz, hiç tahmin edilemeyen yerlerde, aniden gemilerin yolu üzerine çıkıveren bUyük kayalarsebebiyle
son derece tehlikeliydi. Ayrıca havanın bozup kesiCbir sisin de bastırması sebebiyle, Brindle'in her an kayalıklara bindirmesi işten bile değildi.
"Gemisüvarisi ile ikincikaptanı küpeşteye dayanmış endişe ve
korku içinde bu mevzuu hararetle görüşüderken, biraz ilerde geminin
ön uırafında suların karıştığını ve beyaz köpüklU dalgalarınarasından
bir yunus balığının aniden çıktığını gördüler. Bu takriben dört metre
uzunluğunda gözüken canlı, güzel ve beyai bir hayvandı.
"Beyazyunus balığı teknenin burun tarafının hemenÖnünde, dai·
reler çizerck yUzdUkten sonra, birden bire ileriye, muayyen bir istikamcte doğru yüzrneğe başladı. Balık, birinci ve ikinci kaptanla konuşamıyordu ama sanki onlara "hiç endişe etmeden beni takip ediniz, en
ufacık bir kayaya diıhi çarpmadan, sizi salimen bu tehlikeli boğazdan
çıkaracağım"_diyor gibiydi. Süvari ile ikinci kaptankorku ve çaresiz·
lik içinde kıvranırlarken, içlerinden gelen bu sese teslim olarak yunus
balığının peşini takip etmeğe başladılar. Tarifi imkansızgarip bir his,
bu iki usta gemiciye, beyaz yun4S balı~ının yardımı ile tehlikeli bölgei
den kurtulacaklarının müjdesini veriyordu.
"Gerçekten esrarengiz balı~ın peşini bırakmayıp, gitli~i yönU aynen takip eden Brindle ge\llisi, kısa bir müddet sonra tehlikeli kayalıkları tamamen al'kasında bıraktı. Biraz sonra da beyaz yunus bir daha
çıkmamak üzere sulara dalarak gözden kayboldu.
Brindle yoluna devamla Sydhey limanına varınca gemiciler başlarından geçen, inanılması biraz müşkül ve garip olayı,-oradaki arkadaşlarına büt~n teferruatı ile anlatmaktan geri kalmadılar. Bu tarihten·
sonra (Pelorus Jack) adı v~rilen beyaz yunus balığının varlığı kısa zamanda o bölgede herkes tarafından duyulmuştu.

"Insanları gönülden seven bu yunus balığı, sadık bir türbedar gibi
Pelorusboğazının başında bekliyerek, kırk yıla yakın bir zaman, fahri
kılavuzluk görevine, bıkıp usanmadan fasılasız devam etti. N~ticede
binlerce yük ve yolcu gemisi mahir kılavuz sayesinde, her hangi bir
kayaya çarpmadan saliınen yollarına devam edebildiler. Pelorus Jack
bir çok deniz. facialarını önlemiş oldu. Hayvanın insanlığa yaptığı bu
büyük hizmetin sebebini kimse bilmiyordu. Pelorus Jack boğaza gelen
gemileri görünce çok seviniyor, hemen yanlarına sokulup, beyaz köpükler içinde.n birdenbire suyun yüzüne sıçrıyor, oynJ.lyor, hatta bazan
, neş'e içinde başını teknelere sürttüğü bile oluyordu.
"Nihayet 1903 senesi gelmişti. Bu yılda Penguin adında bir şilep
dümenini kırmış bu tehlikeli boğaza doğru yaklaşıyordu. Pelorus Jack
ise her zamanki gibi kutsal bildiği vazifesinin başındaydı. Şilebi görünce sevinçle yanına yaklaştı, suları yararak evela bir kaç <lııireçizdi,
sonra da ileriye doğru atıldı. O andan itibaren geminin kaptanı,
selametle boğazdan geçebilmek için Jaçk'ı dikkatle takibe başlamıştı.
Bu gemideki yolcular arasında karanlık ruhlu, sarhoş bir adam da bulunuyordu. Geminin önünde su,ara dalıp neş'eli, neş'eli yüzen beyaz
bir yunus balığıni görünce pek hoşuna gitti, kaşla göz arasında belindeki tabancasını çekerek "İşte arayıpta bulamadığım çok güzel bir hedef' deyip o anda tetiğe dokundu.
"Sarhoşun tabancasından

"Günler"birbirini kovalıyordu. Aradan iki yıl geçmiş 1905 yılının
. başlarına gelinmiştLİşte bu tarihte Penguin adlı şilep tekrar Pelorus
boğazının a~zına gelmiş, tehlikeli geçitte seyr ediyordu. Gemideki
mürettebat ve yolcuların hepsi merakla sağa sola bakındıkları halde,
bir türlü beyaz yunusu göremediler. Hava hayli sertleşmişti, kuvvetli
rüzgar gemiyi önüne katmış sürüklüyor, kayaların yerlerini iyi bilmiyen kaptan hangi istikamete dilmen kıracağını bir türlü kestiremiyordu. Kaderine terk ediımiş bir şekilde yol alan Penguinçok geçmeden
tehlikeli kayalara bindirerek, tüyler ürpertici bir çatırdıyla azgın dalga-

"Bu hadisenin üzerinden ancak bir ila iki gün geçmişti
hern Star adlı bi gemi, Pelorus boğazına doğru yaklaşmağa
ca beyaz yunus'u kendisini bekler bir şekilde karşısında hazır
onun kılavu~luğu sayesinde tehlikeli bölgeden salimen geçti.

çıkan kurşun, Pelorus Jarck'ın başının

raz sonra da arkasında uzun kırmızı bir iz bırakarak suların derinliklerine doğru dalıp gözden kayboldu. Hayvanın yıllar boyu bıkıp usanmadan insanlığ~ yaptığı çok değerli hizmetin karşılığı, şuuru bozuk

"Pelorus Jack o günden sonra iki hafta mü~detçe hiç bir yerde görülmedi. Herkes aldığı ağır yara sonucunda öldüğüne inanmağa başlamıştı. Derken bir sabah Paeifte Dawn ismindeki bir geminin yolcuları, hayatını insanlığın hizmetine adamış beyaz yunusu karşılarında

gecikmedi.

ların arasına gömülüp gitti.

yan tarafına raslamıştı. Hassas hayvan evvela sersemler gibi oldU, bi-

sarhoş bir adam tarafından beynine sıkılan hain birkurşun olmuştu.

gördüler. Haber bir ~da her tarafa yayıldı,Jack'ın ölmemesi bütün denizcileri büyük birsevince boğmuştu. Asil hayvan kendisine sıkılan
kurşunu unutmuş, sanki hiç bir ,şey o~mamış gibi yine gemileri görünce sevinçle ileriye doğru atılıyor, denizde takla atıyor, başını teknelere
sürtüyor ve pümeş'e vazifesine devam ediyordu. Bütün gemiciler aynı
veya benzeri bir hadisenin tekrarından endişe ediyorlardı. Hatta bu endişe, şahısları dahi aşıpjıükfımete kadar intikal etti ve Yeni Zelanda
hükümeti, bu iyiliksever hayvanın korunması için tedbirler almakta

.

ki, Soutbaşlayınbuldu ve
Artık ha-

dise gün ışığına kavuşmuştu. Aradan iki sene gibi uzun bir müddet
geçtiği halde canına kast edipkendisine kurşun sıkılan gemiyi Pelorus Jaek hiç bir zaman unutmamıştı. Halbuki su içinde bulunan bir
balık için bütün gemiler hemen hemen aynı şekilde görünür. Böyle olduğu halde, aralarındaki ufacık farklardan bir geminin tefriki ve bu geminin hususiyetlerinin iki sene gibi uzun müddetle hafızada tutulması
birbalık içinçok zor ve hatta imkansız görülen bir hadiseydi. Fakat
her şeye kadir olup her şeye gücü yeten Yüce Mevla Pelorus Jack gibi
asil bir hayvana bu üstün kabiliyetleri ihsan etmişti.

"Bu hadisede bir meseleye daha temas I1tmek icap etmektedir. Pelorus Jack, kendisinin ölümünü kast eden bir gemiyi peıclıa arkasına
takıp tehlikeli kayaların üzerine götürebilir ve Penguin'j rclhatça batırabilirdi. GönlÜ şefkatle dolu hassas hayvan bunu da yapmıyor, Sadece
"sen iki sene önce beni yok yere öldürecektin, ben şimdi seni tanıdım,
sana kırgınım ve maalesef yol' göstermiyecegim, kendi başının çaresine bak ..." der gibi, gemiyehiç görünmeyip küslcün küskün denizin altından başka bir istikamete dogru yüzüyor. Bir Jnsan oldugumuz halde, fltratımızda vardır, bize bir tokat atana biz, iki tokat atmak sUretiyle cevapvermek isteriz. Pelorus Jack ise bir hayvan olduğu haldekendisine öldürmekkasn ile hiç acımadan kurşun sıkan kimselere en ufak
bi~ kötülükte dahi bulunmamıştı. Fakat Ilahi bir tecelli vuku bulup, gemı aynı gün kayalara bindirip kendi kendine batmıştı.
"Pelorus Jack'ınfahri kılavuzluk göfevi 1912 yılınakadar fasıladevam etti. Bu tarihte o bölgeye yabancı bir balina filosu gelmişti.
Filonun gelişinden sonra bir dahaPelorus Jack'ı gören olmadı. Gemiciler hiçbir vaki~ unutamadıklan beyaz yunUs'u aylarca aradıklan halde, bulmak değil, en ufak birizine dahi rasllıyamadılar. Kıymetli hayvan belki de adi bir balıkgibi zlpkınlanara1< öldürühnüşıü. Merhamet,
şefkat ve iyiliğincı ele verip, tabiatını.meydanagetirdiği eşsiz yunus,
esrarlı bir şekilde birden bire kaybolmuştu. . .
SIZ

"Işte, Aııah-u TeaIanın kudret ve kemali sınır tanımaz, hududu
\ .yoktur. Aklımızın dahi kabulde zorluk çekecegi sayısız meziyet ve
hikmeılerisinesindetoplıyan
mahlukatı birçırpıda yanltır, sonra da bu
değerli haycancıklarıeşref-i mahluk olan insanlarahizmetkar kılar."

Bu tür olaylann sayısını çoğaltabiliriz. Ama fazla uzatmag~ gerek ,
yok. Bu kadarı da bizim aklımızın çözemeyeceği, olağan üstü olayların, mu'cizelerin varlı~ını kanıtlamatta yeter.

Şimdi sıradaı;ı insanlarda böyle olağan üstü şeyler görülür de peygamberlerde görülmez mi? Kur'ao'ın nasıl bir mu'cize olduğunu biraz
ileridegöreceğiz. Onuneski ipeygamberlerdenanlattlğl mu'cizeleri de
kabul etmekzorundayız. Kur'an'ın sadece tek bir ayeti, kendisinin AIlah'tan geldiğini kanıtlamağa yeter.
.

layıp, tarafSıZ jürilerin huzurunda yap,lacak bir tartışmaya beni çagırmış olsaydı, kendisinin resmi tahsiline bakmadan bu tartışmaya katılırdım. Bana göre önemli olan, diploma degil, bilgidir. Cok diplomalı
cahil var. Ama ne böyle ilir zemin hazırlandı, ne de bana bir davetiye
gönderildi. Sadece kuru bir iddia, gösteriş, övünme. Kim hazırlayacaktı bu ortamı, kim düzenleyecekti bu paneli? Tartışmanın jürilerini
kim belirleyecekti?

XXXiV- AYıN YARıLMASı MES'ELESİ
~itabının 263-268 nci sayfalarında Turan Dursun, benim yazdıgım bır mektuptan söz ediyor. 2000 e Dogru Dergisinin, II Mart 1990
~i~li ve II sayılı nüshasında yayınladıgı, Ayın yarılması ile ilgili
ayetı el~ al~ak "~ur'fuı'da Bilim Dışı şeyler bulundugu"nu iddia ~n
yazısı üzerıne, bır cevap hazırlayıp Dergiye gönderdim -kendine degil.- Dergi yöneticileri, mektubumu aynen neşredecekleri yerde, Tumn
Dursun'a vermişler.
da yazımı istedigi biçime sokup yayınlamış.
Bununla da y~tinmemiş, kırpıp kuşa çevirdigi yazımı, kitabına da koymuş. Ve adetı uyarınca demagoji yapmış:
.

Turan Dursun, bizi, Kur'an'ı kurtarmak üzre kuyruga girenlerden.
sayıyor (lL. kitap, s. 236).
Ona göre biz, Kur'an'ı kurtarma çabası içindeyiz. Evet, biz
Kur'an'ın savunucusuyuz ama onu kurtarmak bizim haddimize düşmez. 0, kendisini koruyacak gücü kendi içinde taşımaktadır.
Şimdi biz, Turan Dursun'un iddiasına cevap olarak yazıp Dergiye
göndermiş oldugumuz yazıyı kaydedelim:

°

.
Kur'fuı'da gelecege ait olayların, geçmiş zaman kipiyle anlatıldıgı
yerler bulundugunu kabul etmekle beraber, ayın yarılması olayında
bunun mümkün olmadıgını, hiçbir kanıta dayanmadan iddia ederek
çelişkiye düşmüş.
.
. Y~ısının sonunda da yükseklerden atarak beni tartışmaya çagır. mış. Bız, her zaman ve her yerde tartışmaya hazırız. Bilimsel zeminde
olmak şartıyla. Ama bildigim kadarıylahenüz salt bilimsel zemine kavuşamamışız. Sagcımız da demagoji yapıyor, solcumuz da. Dindarırnız da, din aleyhtarımız da demagoji yapıyor." Birilerine şöhret ve tiraj
~lamak
amacından başka bir gayesi olmayan önyargılı tartışmalardan uzak dururuz.
.
.
Eger Turan Dursun, hayatında bilimsel bir tartışma ortamı hazır-

2000'e Doğru dergisinin, II Mart 1990 sayısında Turan Dursun
imzasıyla ç~kan bir yazıda: Kur'fuı'da Aym, bir mu'cize olarak ikiye
bölündügünün söylendigi, gerçekte böyle bir şeyin olamayacagı, bu
ifadesiyle Kurln'ın, bilime ters düştügUanlatılıyor. Ömrünü Kur'fuı ile
geçirmiş bir insan olarak bu satM yorumu düzeltme ihtiyacını duydum.
Önce şunu kesinlikle lilirteyim ki Kur'an'ın kendi orijinal vahyinde,. bilime ters düşen hiçbir şey yoktur. Amerikalı embryolog Prof.
Keıth L. Moore, "The Developing Huinan" adlı eserinde, "Embryology konusunda ortaça:g içinde dikkate deger bilimsel bir şey söylenmemiştir, ancak Kur'an'ın bu konuda söyledikleri, modem Embryo-

logy'ye uygun düşmektedir" diyor ve çocu~un anne karnındaki gelişimini gösterenşekillerle Kurtan'ın söylediklerini karşılaştırarak hayretlerini belirtiyor.
Şimdi bir hırıstiyan bilim adamını hayrete düşüren Kur'an, nasıl
ölur da kendi devrinde olmamış bit şeyi, olmuş bir muteize göstererek
Hme ters düşer? Kur'an böyle bir şey söylememiştir ama, çürük
rivayetleri gerçek sanan yorumcular, Kur'an'ı o rivayetıere göre yorumiayıp hataya düşmüşlerdir. İşin gerçe~i şöyledir:
Kamer Sfıresinin birinci ve ikinci ayetlerinde,kıyametin
çok yaklaşmış oldugunu belirtmek üzre: "Kıyamet saati yaklaştı, Ay yarıldı.
(İnsanlar böyle) bir mu'cize görecek olsalar dahi yine yüz çevirirler
ve 'süregelen bir büyüdür'derler. buyurulmakuidır.
of

Bu irade, ayetlerin indi~i zaman Ayınyarıimış oldu~unude~il,
Kıyamet arefesinde düzenin bozulup Ayın yarılaca~ını anlatır. İleride
olacak işlerin kesinli~ini belirtmelc için, olayın geçmiş zaman kipiyle
anlatılması, Arapçada oldu~u gibi Türkçede de vardır. Mesela Fakültenin.son sınıfına gelmiş bir ö~enciye: "Sen artık Fakülteyi bitirdin"
denilir. Bu tabir, o ö~rencinin, Fakülteyi bitireceginin kesinli~ini anla-'
tır. Kur'an'da bunun pek çok örneği vardır:
Nahl Suresinin birinci ayetinde "Allah'ın buyruğu (yani müşriklere yapacağı azab) geldi, acele etmeyin!" denilmektedir. Oysa bu
ayet indiğ; zaman, henüz İslamı engelleme~e çalışan Kureyş müşriklerine bir bela gelmemişti. Onların başlarına gelmesi beklenen belanın
mutlaka gelece~ini vurgulamak için cümlenin yüklerni, geçmiş zaman
kipinde kullanılmıştır.

"Güneş büzüldüğü, yıldızlar karanp dağıldığı zaman.... her can
ne yapıp ne getirdiğini bitmiştir" (Tekvir SUresi: 1, 2, ... 14)
ayetlerde, yine Kıyamet arafesinde vukubulıcak olayların kesinli~ini
vurgulamak için yüklemlerin hepsi geçmiş zaman kipindedir. Bunları
okuyan herkes, yüklernlerinden dolayı bu olayların vukubulmuş oldu~unu de~il, Kıyametöncesi vukubulaca~ını anlar.

"SUr'aüflendi, göklerde ve yerde' olanlar, (korkudan) düşüp ba~
yıldılar. Ancak Allah'ın dilediği sarsılmadı. Sonra ona bir daha üflendi, hemen onlar kalktılar, bakıyorlar. Yer Rabbinin nuruyla aydınlandı, kitap ortaya kondu, peygamberler ve tanıklar getirildi ve aralarında adaletle hükmedildi. Onlara asla zulmedilmez. Herkese yaptığının
karşılığı tam verildi. O, onların ne yaptıklarınten iyi bi/endir.
"Inkar edenler, bölük bôlük cehenneme SÜTüldüler.Oraya geldikleri zaman cehennemin kapılan açıldı,cehennemin bekçileri onlara şöyle dedi: 'Kendi aranızdan, Rabbinizin ayetlerini size okuyan ve
sizi bugününüzle karşılaşacağınız hakkında uyaran elçiler gelmedi
mi?' 'Evet, geldi, dediler, ama kd/irlere azab.sözü hakoldu!' 'O halde
içinde ebedı kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Kibirlenenlerin yeri ne kötüymüş!' denildi.
"Korunanlar da bölük bölük cennete sevkedildiler. Kapılan da. ha önce açılmış bulunan cennete vardıklarında bekçileri onlara:
'Selam size, hoşsunuz! Ebedıkalmak üzere b~aya girin!' dedi/er.
Cennetlikler de: 'Bize verdiği sözü yerine getiren ve bizi dilediğimiz
yerde oturacağımız cennet yurduna varis kılan Allah'a hamdolsun.
Çalışanların ücreti ne güzelmiş!' qediler." (Zümee: 68~74)
"Cennet halkı, ateş halkına seslendi: 'Biz, Rabbimizin bize
va'dettiğini gerçek bulduk. Siz deRtıbbinizin size va'dettiğini gerçek
buldunuz mu?' Onlar da: 'Evet' dediler. Ve aralimnda bir ünleyici:
. 'Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun!' diye ünledi.
"Ateş halkı, cennet halkına: 'Suyunuzdan veya Allah'ın size
va'dettiği rıZlk/an biraz da bizim üzerimize dökün!' diye seslendiler.
Onlar da: 'Allah, bu ikisini kafirlere haram etmiştir!' dediler."
(A'rM: 44-50)
Zümer ve A'raf Suresinin, mealierini yazdığımız bu ayetlerinde,
ahirette kurulacak İlahi Mahkemedeki yargılama sahnesi ve bu yargılamadan sonra suçluların gidecekleri cehennem, korunanların varacakları cennet ve cennetlikler ile cehennemlikler arasında g~en konuşma

"sahneleri, hep geçmiş
zaman kipiyle anlatılmıştır. Gaye, İıaın Mahkemenin mutlaka kurulacagını, herkesin o adAlet mahkemesinde yaptı~ının karşılı~ını görece~ni, cennet ve cehennemin kesin hak oldu~unu
vurgulamaktır. Yoksa o yüce Mahkeme de, yeniden bedenlenerek cen- .
nete veya cel)enneme gidiş de kıyamette (belki yarın, belki milyonlarca, hatta milyarlarca yıl sonra) olacak olaylardır.
İşte Kamer Suresinde"Ay yarııd," ifadesi de, kmnat düzeninin
bozulaca~ı, Güneşin büzüşece~i, yıldızlarında~ılaca~ı,
Ayın parçalanaca~ı Kıyamet olayını anlatmaktadır. Zaten ikinci ayetteki "görme"
ve "yüzçevirme" yüklernlerinin gelecek-zaman kipinde olması, bunu
keSinlikle ortaya koyar. Bu ikinci ayet, mevcut meallerde yanlış
manalandınlmıştır. Bu ayetin manası: "Bir mu'cize görseler yüz çevirirler ..." de~il, "Bic..mu'cize görecek olsalar yüz çevirirler, süregelen
büyüdür, derler" şeklindedir. Bu ayet, anlatılan olayın geçmişte 01du~unu değil, gelecekte olacağını belirtir.
Gelen rivayetlere göre Mekkeliler, Hz. Peygamber (s.a.v.)den
mu'cize istemişler, o da parmağıyla Ay'a işaret etmiş, Ay ikiye aynlmış, sonra tekrar birleşmiştir.(l)
Abduııah (ibn Mes'ud)un rivayetine göre, kendisi Peygamber
(s.a.v.)le beraber Mina'da yürürken Ay iki parçaya ayrıl~ış, bir parçası dağın öbür tarafında, diğeri beri tarafında kalmış. Peygamber
(s.a.v.) "Şahid olun!" demiş.(2) Tirmizi'nin rivayetine-göre Peygamber.
(s.a.v.) devrinde Ay iki parçaya ayrılmış, biri bir dağın üzerine, biri
öbür dağın üzerine gitmiş. Müşrikler demişler ki: "Muhammed bizi
büyüledi, bizi büyülese de başka insanları büyüıeyemez. Dışarıdan gelenlerden sorun." Dışarıdan gelenler ,de Ay'ın iki parçaya ayrıldığını
gördüklerini söylemişler. Bunun üzerine bu ayetler inmiş.(3) Bazı rivayetlere göre de Ay'ın yarılması iki defa olmuş.
(i) Buhiin, Tefsir, Sôre: 54.
(2) Tirmizı, Tefsir: 54; Müslim, Sıfiitu'l-müniifikin: 43-44.
(3) Tirmizi, Tefsir: 54; et-Tk
4!248; Ciimi'u'l-beyiin: 27/85; İbn KesiT, TefsiT:
4!263.

Ay'ın yarılması hakkındaki rivayetler pek çok gibi görünürse de
incelendiğinde
bunların üç dört sahabiye dayandınldığı
görülür.
Taberi'nin sevk ettiği rivayetlerden üçü Enes ibn Malik'e,yedisi
Abduııah ibn Mes'ud'a, biri Abdullah ibn Ömer'e, biri Cübeyr ibn
Muı'im'e, üçü de Abdullah ibn Abbas'a dayandırılmaktadır.(1) Şimdi
bu sahabiler içinde olayı görmesi muhtemelolan
lek kişi, Abduıuih
ibn Mes'ud'dur. Ama ona atfedilen bu rivayetlerin gerçekten onun tarafından söylenmiş olması, şüphe götürür. Birde Huzeyfe'nin yaptığı
bir konuşmada söylediği bir söz vardır ki bundan, Ay'ın yarılmış olmasından ziyade yarılacağı anlaşılır. Ebu Abdirrahman es-Sülemi diyor ki: "Medain'e indik, kente bir fersah mesafe kaldığı sırada Cuma
vakti geldi. Babam ve ben (veya Übey ve ben) namazda bulunduk.
Huzeyfe bize huıbe okudu, şöyle dedi: 'İyi bilinizki bugün antrenman,
yarın koşudur. 'Babama dedim ki: 'Yarın insanlar yarışacak mı?' Dedi
ki: 'Yavrum sen cahilsin, bu yarış, amel yarışıdır.' Sonra ertesi Cuma
oldu. Yine namaza gittik. Huzeyfe hutbe okudu: 'Yüce Allah (O saat
yaklaştı, Ay yarıldı) buyuruyor. İyi biliniz ki kıyamet saatiyaklaşmış,
. Ay yarıimıştır. İyi biliniz ki Dünya ayrılacağını iltınetmiştir. İyi biliniz ki bugün antrenman yarın yarıştır. Hedef de ateştir (cehenneme kadar koşulacaktır). Asıl koşucu, (cehennemi geçip) cennete varandır".(2)
Taberani'nin, Abduııah ibn 'Abbas'tan rivayetine göre de buAy
yarılmasıolayı, bir Ay tutulmasından ibarettir: "Allah'ın Elçisi (s.a.v.)
deviinde Ay tutuldu, 'Aya büyü yapıldı' dediler. (O saat yaklaştı, Ay
yarıldı. Bir ayet görecek olsalar, sürekli bir büyüdür, derler) ayetleri
indi" (3)
İniş sırasına göre Kamer Suresinden önce inmiş olan Müddessir
Suresinqe müşriklerin mu'cize isteklerine bir kereişaret edilmiştir:

(i). Ciimi'u'l-beyin: 27/84-85.
(2) Ciimi'u'l-beyiin: 27/86.
(3) İbn Kesir, Tefsir: 4!263. Bu riviiyet Taberanıden

alınmıştır.

"Hayır, onlardan her kişi, kendisine açılmış sayfalar verilmesini istiyor".(1) Bu talepleri zikredildikten sonra hemen şöyle reddediliyor:
"Hayır (iyi bilsinler ki) o bir ikazdır, dileyen onu düşünür, öğüt
alır!".(2).
"
, Kamer Suresinden sonra' inmiş olan Sad Suresinde ise Ay'ın yarılması olayına en ufak bir işaret yoktur. Eğer o surenin inişinden önce
böyle önomli bir olay Yokubulmuş olsaydı, o surede mutlaka buna işaret edilirdi. Çünkü önemji olayların ardından inen sUrelerde o olaylara
işaret vardır. tsra, Bedir, Ahzab (Hendek) Olaylarından sonra inen
sUrelerde bu olaylara işaret bulunduğu gibi.

"Müstemirr", mürIU kökünden gelir. Meşhur anlamı, birbiri atdınca gelen, sürekli demektir. Ebu'ı-Aliye ve Dahhak'in dediği gibi
imrar kökünden gelirse sağlam anlamına gelir. Jmraru'l-habl: tpi
sağlam bükmektir."

~!;':;;.",:",:Sürekli veya sağlam büyü" sözü

de Ay'ın yarılması olayının, bir an için vokubulup geçen bir olay değil, sürekli bir olayolacağını gösterir. Halbuki Hz. Peygamber (s.a.v.)
zamanında yukubulduğu söylenen olay, sürekli değil, geçici bir olaydır. Sürekli olsaydı bize kadar gelirdi, bize kadar gelmediği gibi Peygamber'in sahabilerinden de, olay hakkında ıbn Mes'ud'dan başka
şahid yoktur. Onun da gerçekten böyle söyleyip söylemediği şüphelidir. Öyle ise ayette işaret edilen yarılma olayı, böyle geçici bir olay
değil, kıyilınete yakın Yokubulacak sürekli Ye kalıcı bir olaydır ki o da
Güneşin, Ayın dağılıp parçalanmasıdır. Aruk parçalanmadan sonra bir
daha. bir araya toplanmayacaktır, yani bu Güneş vebu Ay olmayacaktır. "Güneş büzüldüğü zaman, yıldızlar kararıp döküldüğü zaman,

dağlar yürütüldüğü zaman..." (3)
Hz. Peygamber (s.a.y.) zamanında Ayın yarılması biçiminde bir

(I) Müddessir SUresi: 52.
(2) Müddessİr Suresi: 54-55.
(3) Tekvir Suresi: 1-3.

mu'cizenin olmadığı, Kur'an'ın kendi iradesiylesAbittir. Çünkü Kur'an,
potatapanların, Peygamber'den istedikleri maddi mu'cizeterin vukubulmadığını, böyle bir mu'cize yukubulduğu takdirde inanmayanların
helak edilmiş olacağını, oysa yüce Allah, şimdi inanmayanlan hemen
helak etmek istemediği için, onların istedikleri mu1cizeleri yaratmadığını söylüyor:

"Bizi, mu'cizeler göndermekten alıleoyan şey, öncekilerin, gördükleri mu'tizeleri yalanlamış olmasıdır. SemUd kavmine, açıkbir
mu'du olarak Deve'yi verdik, o (muc'cize), haksızlık etmelerine sebeboldu (deveyi kestiler, bu yüzden helak edildiler). Biz mu'cizeleri
yalnız korkutmak için göndeririz!" (İsra Sureşi: 59)
Ra'd Suresinin 31 nci ayetinde müşriklerin, dağları yürütmek, yeri
yarmak, ölüleri konuşturmak gibi mu'cizeler istediklerine dikkat çekildikten sonra bu gibi şeyleri ancak Aıiah'ın yapacağı, peygamber'in görevinin bunları yapmak değil, tebliğ olduğu anlatılır. lsd Suresinin
90-93 ncü ayetlerinde de yine müşriklerin, bu tür maddi mu'cize istekleri anlatıldıktan sonra Peygamber (s.a.v.)e hitliben: "Rabbimin şanı
yücedir. Ben sadece insan elçi değilmiyim?" demesi emredilmektedir. Yani bu tür işleri yapmak benim elimde değil, görevim de değil'"
dir ..
Şimdi Peygamber (selam ona), dağları yürütmek, ölüleri konuşturmak,. ayağının altındaki yeri yarmak, göğe çıkmak, gökten hazine
indirmek gibi mu'e'izeleri yapmadığına göre, gökte olan Ayı da yarmamıştır. Eğer yapacak Oısaydı, dağları ymUtür, yeri yarardı ... Bunların
olmadığını Kur'an söylüyor.
.
'~

~.

:"~
_~f~i:

Şayet Ay yarılm~ş olsa da bunu müşrikler görselerdi, inanmaları
gerekirdi. Bunu gördükleri halde inanmayıp. "Büyü ır demişlerse derhal
hellik edilmeleri lazımdı. Oysa ayetlerin indiği sırada onlar helak edil- . /
memiştir. Onların' birçoğu da sonradan müslüman ()lmuş,
uğruna- i-

tsı-n

savaş vermiştir. tnanmay~nların, toplu helAki diye bir şey olmadıgına
göre Ayın yarılınası diye bir mu'Ciie de olmamıştır. Kur'in, ileride vu-

kub,ulacak kıyamet ahviilini, kesinlik belirtmek için mazi kipiyle anlatmakıadır.
Gerçek bundan ibarettir. Esasen büyük müfessirler, olayı böyle
açıklarlar. Çürük rivayetIere bakarak Kur'iin'ı o rivayetler dogrultusunda yorumlayanlar da olmuştur ama bunlaıi.n bilimsel bir yönü yoktur.
,Bunlara dayamhak Kur'ao'ın bilimdışı şeyler söyledigi iddiasında bulunmak, dogmsu pek cüretli ve gayri ciddi bir iddiAdır. Eger isim yapmak isteniyorsa daha Ciddi çalışmalar yapmak, bilinmeyen şeyler orta.
ya çıkarmak gerekir. Milyonların üzerine titredigi, Melek Vahyi
Kur'iin'a dil uzatıriakladegiL. Burada Ziya Paşa'nın bir bertini hatırlat.
mak isterim:
"Bevviil-i çeh-i Zemzem'i lanetle anar halk,
Sen Ka'be gibi kendini hürmetle benilm et!"

Dursun, 147. sayfada, Havlirilerin, İsli'dan, gökten bir sofra iste·
melerini anlatan ayeti dile dolayarak diyor ki: -

Bilindigi gibi Kur'an'ın 5. Suresinin adl:"Maide~'dir. Bu surenin
112-115. ayetlerinde bu "yemek" ••.e "sofra"~ından söz edilir. Surenin

adı da buradan.

•

Bu ayetlerin anlamı, Diyanet'in resmi çevirisinde şöyledi~:

"Havariler: 'Ey Meryem ogıu Isli! Rabbin bize gökten bir sofra
indirebilir mi?' demişlerdi de, 'inanıyorsanız AHah'tan sakının!' de·
mişti (İsa). 'Ondan yemeyi, kalplerimizin kanmasını ve senin bize
doğru söylediğini bilmeYi istiyoruz' dediler. MeryemOgıu lsa: 'AHa·
hım! Rabbimiz! Bize ve bizden sonra geleceklere bayram ve SENDEN BIR DELiL olarak GÖKTEN BİR SOFRA lNDlR! Bizi nzık·
landır! Sen nzık verenlerin en hayırhsısın!' dedi. Allah: 'Ben ONU SlZE1NDIRECEÖIM! Bundan sonra içinizden kim inkar ederse, dünyalarda kimseye azap etmedigim şekilde ona azap edecegim! dedi."
(Maide: 112-115.)
i

Havariler Jsa'ya inanmamışlar mıydı ki inanmak için bir kanıt, bir
"mucize" istemişlei? Ayete bakılırsa Havarllerin kendilerinin karşılı~ı

şu:
- İsa! İstiyoruz ki "gökten sofra insin" de, yiyelim; kamımızı doyuralım. Ve sen Tanrı'nın elçisı oldu~unu söylerken bize, doğu söyledi~ini bilelim!
.

Kur'an'da anlauldı~ı anlaşılmaktadır. Allah isterse, peygamberlerini
desteklemek için mu'cizo yaratır. Allah için güç bir şey yoktur. Ayrıca
ayet; ibret için Hırıstiyan kayn~larında mevcut bir kıssayı anlalUğına
göre bunu Kur'an'da akıldışı şeyler bulunduğu şeklinde yorumlamak,
önyargıdan başka ne ôlabilir?
Kaldı ki Havanlerin. gökten inmesini istedikleri sofranın, maddi
bir sofra olduğunu nereden biliyoruz? Onlar bu sofrayı, kalbierinin itmi'nana ermesi için istemişlerdir. Maddi sofra geçicidir. İnsan gördüğü anda inanır ama, bir kezolduğu için zamanla unutulur, onunla it-

Havarilerin sofra. istemeleri, İsa'ya. inanmadıkları anlamına gelmez. Onlar, yüreklerinin itmi'nan (tam güven ve huzur) bulması için
bu istekte blllunmuşlardır. Nitekim Hz. İb~him de Allah'tan, ölüleri
nasıl diriltece~ini, 'canlı bir örnekle kendisine göstermesini dilemiş,
yüce Allah ona "/nanmadın.mı?" demiş, o da: "H(lyır, inandım ama
kalbim itmi'nan bulsun diye bunu istiyorum!" demiştir (Bakara: 260)

mi'nan hasıl olmaz.

Hz. İbrahim'in, AHah'a inanmamış oldu~u kabuledilebilir
mi?
Kendisi inandığını, ama kalbinin itmi'nan bulması için bunu istedi~ini
söylüyor. Demek ki iman başka, itmi'nan da dahabaşkadır. İtmi'nan,
imanın da' üstünde bir makamdır. İmanda zaman zaman kuşku olabilir.
Ama itrni'naoda hiçbir kuşku olmaz. İşte İbrahim böylebir kuşkusuz
iman düZeyine yükselmek için ölülerin diriltilmesini bizzat görmek is~
tediği gibi, ısa'nı~ havarileri de böyle kuşkusuz bir iman düzeyine çıkabilmek 'için ondan, duasıyle gökten bir sofra indirmesini istemişlerdir.

İşte sanıyorum ki İsa'nın Havarileri de, kendisinden, gönüllerini
tam huzur ve itmi'nana kavuşturacak bir feyiz ~ofrasının indirilmesini
istemişlerdir; Allah isterse maddi sofra da indirebilir ama, asıl gönlü
itmi'nana kavuşturacak olan ma'nevi aşk ve feyz sofrasıdır. Bu da ancak peygamberlerin ve onların çömezi olan vemerin önünde yenilebi-

Bu olaydan söz eden ayetlerde göktenbir sofranın indirildiği belirtilmemiştir. Ama Söz gelimindenböyle
bir sofranın indi~i anlaşılmaktadır.
Turan Dursun, bunu mümkün görmüyor. Bunu akıl dışı buluyor.
Elbetteaciz ,nsan için bu mümkün değildir .. Ama Kur'an, bunu bir
peygamber mu'cizesi olarak anlatmaktadır. Müfessirlerin ayrınuh
rivayetlerinden de olayın, Hırıstiyan kaynaklı olduğu ve İbret için

Kur'an 'ın ifadesine göre gönülleri itmi'nana· kavuşturacak, zikirdir. Allah'ı anma ve bu anmadan hasıl olan feyzdir. Feyiz öyle bir
ruhani gıdadır ki içine feyiz dolan bazı kişiler, günlerce yemek Yemeseler acıkmazlar. Hz. Peygamber'in, HiraMağarasında
günlerce basit
bir gıda ile yetinip Rabbiöden gelen feyz ile beslendiğinibiliyoruz.

lir.

ken; öbür yandan da balıkları Cumartesinin dışındaki günlerde tutulabilecek yerlerden uzaklaştırmıştır.
- Kasabaltlar bakarlar ki balıklar Cumartesi günleri sürüyle gelirken başka günler hiç mi hiç gelmiyor! ne yapsınlar? Geçimleri de balıktan. Dayanamayıp yasağı çiğnerler, Cumartesi günleri balık avlarlar.
- İşte bunun üzerine Tanrı öfkelenmiştir. Yani Cumartesi yasağını
çiğneyip batık avladılar ve sınavı kazanamadılar diye.
XXXVi. HA YVAN KILIGINA
(MESH)

SOKMA CEZASı

D~r~un, 165. sayfada, Cumartesi ya~ağınl' çiğneyen yahUdi
kabılesının, hayvan kılığına sokulduğunu söyleyen ayetlerle lllay ediyor.1fadesı şöyle:
A

"Cumartesi yasağıfIna uymama cezası olarak bu ceza verilmiş!

"O:~

Yahudiler!) İçinizden Cumartesi
bette bıl,ıyorsunuz. Onlara: 'Aşağılık birer
Bun
ağdaşl
U, ç
arına ve sonradan geleceklere
karşı gelmekten sakınanlara ders olsundiye

günU azgınlık edenleri elmaymunolunuı!'
dedik
..
bir ceza örneği ve Allahfa
yaptık." (Bakara: 65-66)

- Tanrı,· oyuna gelen kasabalıları en ağır biçimde cezalandırınış;
onları "aşağılık maymunlar"a çevirmiş.
Kimi Kurfan yorumcusu, durumu biraz kurtannak için, ünlü yöntemi kullanarak "te'vil" yoluna giderler, yani "yorum"larla çözümlerneye çabalarlar: "Maymunlara doğrudan dönüştürme" değil, "may_
mun karakterine dönüştürme" olduğunu savunurlar. Elmalı Hamdi Yazır da bu yolu benimseyenlerdep. (Bkz. Hak Dini Kurf~ Dili, 1/378379) Ne var ki bu görüşün tutarlı olmadığını yorumcuların çoğu kabul
etmekte. Ünlü Kurfan yorumcusu F. Razi, (3/11 1.) AyetleI'in sözleri,
ceza verilen insanlann, "birer aşağılık maymun" yapıldıklannı açıkça
anlatır nitelikte.

İki ayetin, Diyanet çevirisindeki anlamları böyle.
Anlatılan şu:
- Cumartesi iş yapmak yasak.
- Cumartesi yasağı çiğnenmiş.
- Yasağa uymayanları, Tanrı: "Birer aşağılık maymun olun!" di,
yerek maymuna çevirmiş. Bir "ceza örneği" olarak ...
Demek ki, ayetler olayı şöyle anlatıyor:
- Tanrı, "deniz kıyısında bulunan", yani geçimleri balıktan balıkçılıktan olan bir kasaba halkını denemek istemiştir.
'

- Bir yandan Cumartesi günleri çalışmay~, balık tutmayı yasaklar-

9nceşunu belirtmek lazımdır ki Kurflin, ~ zamanki YahUdilerin
ellerinde bulunan Tevdit ve bunun şerhi durumundaki Talmud kıssalarının bir bölümünü,ibret için anlatır. Bunlar, Kur'an'ın orijinal vahyi
değil, önceki kitaplarda bulunanı hatırlatmadır. Hatırlatılan şey, daha
önce bilinen, duyulan bir olaydır. Yoksa ona tezkire (hatırlatma) denmez. İnsanlara, önceden duyduklan, fakat üstü küllenmiş bir kıssa, bir
olay h~tırlatıltrsa ondan ibret dersi çıkarabilirler.
Kur'an'ın anlattığı kıssalar, ana çizgileriyle YahUdi kitaplarında
bulunana veya Araplann şilahen anlattıklan Arap kıssalanna uygundur. Yazı bilmeyen, o kitapları okuyamayan ve dilini de bilmeyen bir

insanın, onların içerdigi kıssaları anlatması, ancak vahy ile mümkündür. Onun için Kur'an, bu kıssaları anlattıktan sonra "Tevrat'ı getirip
okuyun!", yahut "Sizin yanınızda bulunanı doğru/ayıcı olarak indirdiğime inanın, onu iY: inkdr eden siz olmayın" demektedir.
Cumartesi yasagını çigneyenlerin kılıklarının degiştirildigi hakkındaki öykü de yine Yahudi kitaplarında veya onların anlatımlarında
vardı. Kur'fın, ibret için, zaten bilinen bir olayı hatırlatmaktadır. Yoksa
bunun böyle oldugunu ilk defa kendisi anlatmış degildir.
Kaldı ki ,"Aşağılık maymun olun, dedik" ifadesinden, mutlaka
onlarınmaymun oldukları anlamı çıkmaz. Ahtakın bozulup maymunlaştıkları da anlatılmış olabilir. Nitekim müfessirlerin çogu, bunların
zahiren meshedildiklerini, maymun kılıgına sokulduklarını söylemişlerse de Mücahid ve taraftarları, bu meshin (şekil degiştirmenin)
ma'nevi oldugunu, görünümlerinin degil, kalbIerinin meshedildigini
söylemişlerdir.(1 )
"Kendilerine Tevrat yükletilip de sonra 'onu taşımayan (hükümlerini uygula'mayan)ların durumu, Kitablar taşıyan eşeğin durumu gibidir. "(2) ayetinde de Tevrat'ın hükümleri uyarınca hareket etmeyenler Kiıab taşıyan eşege benzetilmektedirler. Bu ayetten de onların eşege ve maymuna benzetilmelerinin, bir kınama, manevi durumlarını
tasvir amacını taşıdıgı anlaŞ.llır.
Maide Suresinin 60 ncı ayetinde de belirtildi~i gibi yahudi kabilelerinden bir grup, dejenere edilip hınzır ve maymun şekline konulmuşlardır. Bir insanın şeklinin deıtiştirilip bir hayvan şekline sokulmasına
mesh denir. Eski milletlerde mesh olur~u. Bu, bozulan insanlara, Allah tarafından verilen bir ceza idi. Ancak bunun, gerçekten insanm
maymun kıh~ma sokulması mı, yoksa ahlaken bozulup maymun gibi
taklitçilik ve aç gözlülük durumuna düşürülmesi mi oldu~u hakkında

(1) lbnKesir. Tefsir: 1/105-106
(2) Cwıı'a Süresi: 5

görüş ayrıhgı vardır. Eger ayet, ahlaki bir dejenerasyona (bozulmaya)
işaret ise bu, her zaman ve her millette olur. İnsanlar nefıslerinin zebunu oldukları zaman şeklen deıtil, fakat sireten yani huy itibariyle herhangi bir hayvanın huyuna girmiş olurlar. Bunlar şeklen insan görünseler de manada hayvan derecesindedirler. Eger ayet, şekli bir degişme
bildiriyorsa o lflkdirde bazı insanlar bozula bozula maymun kılı~ına
dönmüşler, demektir. Hasılı eski milletlerde bulunduıtu hakkında rivayetler gelen bu şekli mesh olayı, bu ümmetten kaldırılmıştır. Yalnız
insan, ahUi.kınıkorumalıdır ki insan ahlak ve sıfatından çıkıp herhangi
bir hayvanınhuy

ve sıfatına bürünmesin, nefsinin 'tutsaıtı ol.masın.

Cumartesi avlanma yasa~ını dinlemeyen bu yahudi kenti ,sakinlerinin maymun kıhgma sokulduklarını anlatan bu fıkra, bugünkü Kitab-ı Mukaddes'te yoktur. Fakat bunun, Hz. Peygamber devrindeki Kitab-ı Mukaddes nüshalarında bulundu~u ve yahudiler arasmda anlatıldı~ı muhakkaktır. Çünkü KurlllnıKerim, bunu BakaraSuresinin
65,
nci, Nisa Suresinin 47' nci, Miiide Suresinin 60 ncı~yetlerinde
ve
A'riif: 166'da olmak üzere birkaç yerde anlatmaktadır, Şimdi Kur'iin'm
çeşitli ~esilelerle ve muhtelif zamanlarda anlattığı bu olay, e~er yahudiler tardfmdan bilinmeseydi, yahudilerin, Tevrat'ta böyle bir şey yoktur diye itiraz etmeleri gerekirdi. Oysa böyle bir itiraza ne Kur'an-ı'
Keıim'de, ne de tarih kitaplarında işaret vardır. Demek ki Kur'iin'm, İsrail oğulları hakkında anlatııgı bütün olaylar gibi bu olay da yahudiler
arasmda anlatılıyordu. Kur'an, yahudilerin bildikleri bir şeyi kendilerine hatırlatarak onları Allah'm buyruklan dışına çıkmagakarşı
uyarmaktadır.
Kur'an-ı Kerlm'de mecazi anlatımlar çoktur. Kur'iin'ın ruhunu iyi
bilenler, onun anlatımlarındaki
incelikleri ve amacı anlarlar. Nisii
SUresinin 47. ayetinde Yahudilere hitiiben: "Ey Kitdb verilenler, biz,
bazı yüzleri tam.~edip arkalarına döndürmeden, y~ da Cumartesi
adamlarını lanetlediğimiz gibi onları da lanetlemeden önce, yanınızdakini doğrulayıcı olarak indirdiğirniz(Kur'an)a inanın. Allah'ın buyruğu yapılır!" d~nilmektedir.

"Tams: Bir şeyin izini silmek, gidermek anlamına gelir. Yüzlerin
tarns edilmesi, kılığından çıkıp yüz denecek hallerinin kalmaması demektir. Müfessirlerden bir kısmı, bu kelime ile yahudilerin yüzlerinin
meshedilip deve tabanı, hayvan tırnağı şekline ya da maymun suratına
sokulacağını anlamışlardır. Kanaatimize göre bu ifade, iııanmayan
yahudilerin, bir gün yurtlarını, evlerini barklannı bırakıp giderken
üzüntüden yüzlerinin perişan olacağına, basretle gözlerinin arka<fa,.ka~ .

ların önüne deve sütü konulduğunda hiç içmezler de, koyun sütü konulduğunda içerler."

(Bkz. Müslim, els-Sahih, Kitabuz-Zühdl61-62

hadis no 2997.)
Demek ki Muhammed'e göre bugün görülen sıçanlar, İsrailoğullanndan hayvana dönüştürülenlerden."

lacağına, dönüp dönüp geride bıraktıkları yurtlarına bakacaklarına
işarettir. Razi de bu noktaya işaret ederek Abdu'r-Rahmanibn Zeytltin
şu tefsınni yazmıştır: "Bu tehdid, yahudilerin başına gelmiştir. Kurayza ve Nadir oğulları, yurtlarından sürülüp Şam toprağından Eriha ve
Ezre'atla giderlerken Allah, yüzlerini arkaya ööndürmüş, yurtlarına bakakalmışlardır." (Mefatihu'l-ğayb: 3/341)
İşte Kur'an'ın edebi inceliğini anlamayan bazı haşviler, bu tür ifadelerden mutlaka insanın hayvan biçimine sokulmuş olduğunu sanmışlardır. Aslında Kur'an, görünürde değil, fakat oİalnada olan dejenerasyonu kasdetmektedir.
Sonra maymunun insan olduğunu kabul
edenler, acaba neden insanın da maymun olabileceğini kabul etmiyorlar? Biri evrim ise, öteki de dejenerasyondur. Ama dediğimiz gibi kesin kanımıza göre Kur1anlın kasdı, görünmeyen, ma'nevi, ahlaki dejenerasyondur.

Dursun, 167. sayfada da, Muhammed'in, bugünkü sıçanların,
İsrailoğullarının hayvana dönüştürülmüş kesimi olduğuna inandığını
iddia etmekt:t:dir. Şöyle diyor:
"Muhammed şöyle der.
- "İsrailoğullarından bir topluluk yitiktir. Ne yaptıkları, başlarına
ne geldiği de bilinmiyor. Ben bunların, kesinlikle SıçANLARA 00NÜŞTÜRÜLDÜKLERİ görüşündeyim. Bakıp görmez misin ki sıçan-

Hadisirivayet eden, Ebfıhüreyre'dir. Bu zatın, olayları nasıl karıştırdığı, önce Peygamberden bir hadis rivayet edip, sonra onun tamamen tersi bir hadis rivayet ettiği, bU,durum kendisine hatırlatıldJğında,
önceki rivayetini inkar eııiği, "Rivayet ettim ama, şimdi vazgeçtim"
dediği, önceki bölümlerimizde anlaulmıştı. Bunun rivayeti, başka
rivayetlerle desteklenmedikçe kanaatimizce kuşkuludur. Bundan dolayı Hz. Ömer, 'onu hadis rivayet etmekten menetmiştir. Hatta, Osman
devrinde meydanı boş bulup çok hadis rivayet etmeğe başlayan bu
zfıta, "Sen Ömer zamanında da böyle hadis rivayet eder miydin?" diye
sormuşlar. "Hiç bunu yapabilir miydim? Yapsaydım, Ömer beni kamçılatırdı." demiştir.

Dursun'un, iddiasına kaynak yaptığı rivayet, işte Peygamber'in sadece son uç yılında gelip müslüman olmuş, Yemenli Ebôhüieyre'den
gelen kişi (vahid) haberidir. Nitekim bu rivayeti duyan İsrailoğlu kökenli Ka'b, Ebiihüreyre'ye: "Gerçekten sen bunu Allah Elçisinden işittin mi?" diye hayretini belirtmiştir.
Turan Dursun, aktardığı her haberi, işine geldiği gibi tahrif etme
adetindedir. Burada da öyle yapmış, Peygamber'in, zan bildiren ifadesini, "kesinlikle" biçimine sokmuştur. "Veld erdM illli'lle're" nin anlamı, "Ben, sanıyorum ki fareler onlardır."
Biraz öncevurguladığımız
gibi Peygamber'in, böyle bir şey söylemesi olası değildir. Çünkü Kuran, Kitap ehlinin; tevhide ba~lı bir
millet olarak o zamanki uluslara üstün kılındıklarını, Kitaba vans olan
o millet içinde yanliş davranan çoğunluk 'yanında Hakka bağlı kalan
ve hak ile adalet yapan bir topluluk da bulunduğunu bildirmekte ve
Allah'a, ahirete inanıp Allah'a ibadet eden, iyi işler yapan, hayır işlerine koşan Kitap ehlinin ödüllendirileceklerini, yaptılçları hiçbir iyiliğin
zayi edilmeyeceğini vurgulamaktadır (bakınız: A'raf: 159, 181; Ali
İmran: 113-115; Bakara: 62; Maide: 69, vs.)
Hem Kur'an, onlardan böyle övgü.ile söz edecek, hem de onun
tebliğeisi, onların fare olduğunu, mevclit farelerin İsrailoğullarından
oluştuğunu söyleyecek. Bu makul mü?
Aynı zamanda bir dahi olan Peygamber, insanların fare olmayacağını bilmez mi?
Tutalım ki sadece Ebiihüreyre'nin aktardığı bu haber doğrudur ve
~cygamber bu sözüsöylemiştir. Bu söz, Peygamber'in vahy veya ilhama dayanarak söylediği bir söz değildir. "Vela eraha illa: Ben sanıyorum ki... ••cümlesi, bu düşüncenin, kendi sanıst olduğunubelirlir. O da
çevresinden duyduğu bir sözü nakletmiştir. Bunun dini bir yanı yoktur. Onun kendi ilhamına dayalı sözlerinde yanılma olmaz. Ama başkalarından duyup naklettiği sözler, kaynağın doğruluk veya yanbşlığına bağlıdır. Söz gerçekten doğru ise, doğrudur, fakat bir efsane ise, ef~

sanedir. Peygamber de herhangi bir sohpet esnasında, belki de şaka
için duyduğu bir haberi, anlatmıştır. Sonra kendi sanıslOı da belirtmiştir. "Mutlaka bu böyledir" demiyor, "Ben öyle sanıyorum" diyor. Kendi düşüncesine dayalı bazı sanılarında yanıldığı, Kur'an ile ve. )cesin
haberlerle sabittir. Bunu daha önce açıklamıştık. Şimdi onun "Ben öyle sanıyorum" demesi, olayın gerçekten öyle olmasını gerektirmez.
Nasıl ki hurmayı .tozlandİrmamanın daha iyi olacağlOı sanmıştı .ama
sonradan bu sanısında yanıldığını kendisi de kabul etmiş ve bu hususu
da vurgulayarak belirtmiştir.
.
Turan Dursun, bu tür tek kişi haberlerine dayanarakHz. Peygamberle alayetmektedir.
Oysa bu tür haberlerin derlenmesi,Peygam,
ber'den tam bir asır sonra başlamış, buyükderleyiciler ise 3.asırda yetişmişlerdir. Mesela Buhari; H. 21,0 tarihinde doğmuştur.
Bir konuşmacının veya camideki vaizin sözlerini dinleyenlerin,
sonradan o sözleri başkalarına aktardıklarını düşünelim. Herkes kendi
anlayışdüzeyine göre anladığı biçimiyle anlatır. Aradan geçen zamanla sözler kısmen unutulup başka biçimde hatırlandığı gibi, anlayış farkı da sözlerin aslından az veya çok farklı olmasına neden olur. Hatta
hatibin hiç söylemediği, kasdetmediği sözler yayılmağa başlar. Bir öğretmeni diııleyen öğreneiler de, eğer not tutmamışlarsa, onun sözlerini
başka başka anıatırlar.
Peygamber (s.a.v.) kendi sözlerini yazdınoamış, hatta yazılmasını
yasaklamıştır. Çünkü o, bunları, Kur'an gibi dinin temeli görmüyordu.
Öyle görseydi, Kur'an'ı yazdırdığı gibi kendi sözlerini de yazdımdı. İş
böyle.iken, Peygamber'den iki-üç yüz yıl sonra derlenmiş olan, ve o
zamana dek ağızdan ağlZa aktarılan sözleri, biz nasıl yüzde yüz Peygamber'in sözleri olarak kabul ederiz? Bunlar vahid haberdir. Aktarımı doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Aktaran doğru da aktarmış olabilir, yanlış da anlamış ve öyle aktarmış olabilir. Zaten hadis anlatanlar şöyle bir ibare kullanırlar: "Sadaka Resulullah fima kal, ev kema
kal: Yani Allah'ın elçisi söylediği sözü doğru söyledi, ya da buna ben-

zersöyledi." demektir. Bunun amacı, bu sözün mutlaka peygamberin
söylediğinin aynı olmayabileceğini belirtmektir.
Yalana, yanlışa hiç ihtimali olmayan sözler, levatür derecesine
ulaşmış hadislerdir ki bunlar çok azdır. Elbette Peygamber'den aktarılan vflhid haberlerinin de değeri vardır. Ama bunların doğruluğu için
iki kriter olmalıdır. Biri rivayet zincirinin doğru, sağlam olması; diğeri
de metninin Kur'an'a ve Peygamber'in genel düşünce yapısına, dünya
görüşüne uygun olmasıdır.
. Kur'an, geleceği Allah'tan başkakimsenin bilemeyeceğini vurguladığına göre Hz. Peygamber'in: "Ümmeti içinde zinayı, şarabı, ipek
giymeyi ve çalgı çalıp eğlenmeyi helal sayanların domuzlara dönüştürü1eceğini sÖylemiş olmasına nasıl ihtimal· verilir? Kendisi bizzat
nikahta def çalmayı öğütlemiştir: "NiMhile zinayı birbirinden ayıran, (nikahta) de! (çalınması) dır." (Tirmizi, Nikah: 6; Nesai,
Nikah: 72; İbn Mace, Nikah: 20)

XXXVll· HZ. MUHAMMED, ÇOK MERHAMETLi,
ZARİF VE YÜKSEK AHLAK SAHİBİ İDI
Turan Dursun, kitabının 48-60. sayfalarında,. bazı rivayetlere dayanarak İslAmın şiddeti öğütlediğini, anlatmakta ve Hz. Muhammed'i
de suikastlar yapbran, el ve ayakları tersinden kestirip gö:...lerio:'durtan bir şiddet uygulayıcısı olaraktanımlamaktadır. Dayandığı rivayet,
birçok hadis kitabında yer alan vflhid (tek kişi) haberidir:
"Olay öğrenilir. Medine'ye, Peygambere haber verilir. Peygamber
öfkelenmiştir. Adamların yakalanmalan için buyruk verir, hepsini yakalatbnr. Suçluları, Hz. Muhammed'in huzuruna getirirler. Peygamberin kararı kesindir:
- Elleri, ayakları çapraz olarak kesilsin.Gözleri
sın...

oyulup çıkarıl-

!

Emir .uygulanır.
Suçluların elleri, ayakları çapraz olatak kesilir.
Gözleri oyulor.
,
Medine dışında, gÜ4l",~naıbnda aaeş gibi yandığt jç.in "Harre" adı
verilen yere götürü1ürı~r:
.
.
Suçlular su isterler, su verilmez.
"Taşları kemirirler", "AğızJanyla. dişleriyle toprağı kazarlar."

Ölünceye kadar öyle bırakılırlar. (Buhari Zekdtl68, Cihadl52;
TecritIVudu, hadis 172; Müslim, KesdmeI9-14, hadis 1671; Ebu
Odvud, l/udud 3, hadis 4364-4371; Tirmizi, Ebvdbu't-TahdreI55, hadis 72-73; Nesei, Tahrimü'd-OemI7; ıbn Mace, Hududl20, hadis
2578-2579. Buhari, bu hadise yedi yerde ve dokuz yolla, Ebu Odvud
bir yerde beş yolla, Nesei bir yerde dört yollagönderme yapmıştır.)
Nedir suçları bu adamların ve öncelikle kimdir bunlar? Dkl veya
Ureyne kabilelcrindendirler. Peygambere gelmiş Müslüman olduklarını bildirmişlerdir. Renkleri sarıdır, hastadırlar. Peygamber, önce bütün
sevecenliğiyle deve sütü ve "devesidiği" içirerek, onları iyileştirir.
Havadar bir yere gitmek isterler. Peygamber, bir deve sürüsü verir ve
yanlarına bir çoban katar. "Herifler" çobanı öldürür ve Peygamberin
deve sürüsünü de alır"götürürler.
"Peygamber, işkenceye karşı~ıduğu halde, bu olayda nasıl olmuştur da işkenceyle öldürüımelerini emretmiştir?" Bu soru hadis
kaynaklarında tartışılır. Kimileri, Peygamberin bu infazı "işkenceyi
yasaklamadan önce uygulattığını" öne sürerler. Kimisi, uygulamanın
bir "kısas" olduğunu belirtir: Çünkü suçlular da Peygamberin çobanına
aynı işkenceyi yapmışlardır. Hakim görüş. ise Peygamberin Maide su. resinin 33. ayetini yerine getirdiği, yani Allah'ın buyruğuna göre hüküm verdiği yönündedir."

Esasen bu rivayet, Maide Sfıresinin 33. ayetine iniş sebebi olarak
düzenlenmiştir. Her ayete bir iniş sebebi bulma çabaslida olanlar, bu
senaryoyu da bu ayet için hazırlamışlardır. Ama gerçekte ayetin, bu
rivayetle hiçbir ilgisi yoktur. O ayette: Allah'a ve Elçisine'karşı savaşan ve yeryüzünde bozgunculuk yapmağa çalışanların: ya öldürülmeleri, ya asılmaları, ya birer el ve ayaklarının çapraz kesilmesi, ya da
sürgün edilmeleri şeklinde cezalandınlacakları belirtilmektedir.

Bu ayet, yahfıdilerle ilgili olarak inen ayetler arasında yer almaktadır. Maide S fıresinin 12, ayetinden itibaren Hicaz Bölgesinde ve
Özellikle Medine'de oturan Yahurlilerin, Peyğamber'e ve ıslama karşı
olumsuz davranışlarına işaret edilmekte; kendi peygamberlerine karşı
da kötülük yaptıkları anlatılmakta; Mfısa'nın sözünü dinlemedikleri,
onu kritik zamanlarda yalnız bıraktıkları; ayrıca yeryüzünde bozgunculuk yapıp cana kıydıkları; bu yüzden ısrail ogullarına bir cana kıyanın, bütün toplumun canına kıymış sayılacağı yasasının konduğu belirtilmektedir.,Bütün bunlar, asıl konuya giriştir. O da, kendi peygamberlerine karŞı gelmiş, toplumlarına zarar vermiş, bozgunculuk yapmış
bu insanların, Hz. Muhammed'e ve Onun oluşturduğu ıslam toplumuna
karŞı da bozgunculuk yapmağa çalışmalarıdır.
Nitekim Medine'de oturmakta olan Nadir Oğulları, Peyğamber'e
sui kasd düzenlemişler, bundan dolayı kuşaulıp sürgün edilmişlerdir.
K.aynuka Oğulları ahidIerini bozmuşlar, onlar da sürgün edilmişlerdir.
Bunların yaptığından ders almayan K'urayza Oğulları, bunların yaptığından çok daha kötüsünü yapacak, Hendek Savaşında ıslam toplumunu tamamen imha etmek üzre gelen onbın kişilik Kureyş ve diğer
Arap kabileleri ordusu ile birlik olacak, müslümanlarla birlikte Medi·
ne'yi dışdüşmana karşı savunmaya söz vermiş olan bu Yahfıdi kabilesi, Peyğa~berle ittifaklarını bozacak, en kritik dönemde müslümanları
tamamen imhaya kararlı düşman ordusuyla birleşerek AlH\h'a ve,
Resulüne karşı savaş durumuna gireceklerdir. ışte bu ayette, Allah'a
ve Resulüne karşı savaş açanların, şiddetle cezalandınlacakları: ya öldürülecekleri, ya asılacakları veyabirer el ve ayaklarının çapraz kesileceği, yahut da sürgün edilecekleri belirtilmiştir.
Henüz Ahzab olayı vukubulmadan önce
ıslam toplumunun güvenliğine zarar vermeğe
dır. Bu ıayetlerin, Bahreyn'den gelen yoksul
yoktur. Zaten birkaç ayet sonra gelen 41.
yahUdilerle ilgili o~duğunu göstermektedir:

inmiş olan bu ayetler,
çalışanları. uyarmaktai~sanlarla hiçbir ilgisi
ayet bunun, tamamen

"Ey Elçi, agızlarıyle 'Inandılc' dedikleri halde kalbleri inanmamış

olanlar arasında küfürde yarış edenler seni üzmesin, YahUdiler arasında da yalana kulak veren, sana gelmemiş olan bir IcaJlmekulak verenlervardır ..Onlar, kelimeleri yerlerinden kaydırırlar: 'Eger size bu
verilirse alın, bu verilmezse sakının' derler. Allah birini şaşırtmak isterse, sen onun için Allan'a karşı hiçbir şey yapamazsın. Onlar, Allah'ın, kalbierini temizlemek istemedigi kimselerdir. Onlar için dünyada rezillik var ve yine onlar için ahirette de büyük bir azab vardır.'"
Daha sonra Yahndilerin çeşitli olumsuz tutumları sergilenmektedir. Şimdi bu baglam içine getirip yoksul Vreynelileri yerleştirmek ve
sadece bu ayeti onlarla ilgili gönnek elbette dogru degildir.
Zaten metni Kur'an'a ters olan bu rivayetin sözleri de çelişkilerle
doludur. Zira bir rivayette gelen bu.toplulugun, Ukl'den, başka bir
rivayette Vreyne'den, Ebfıhüreyre rivayetinde ise Fezare'den oldukları
söylenir. Bir rivayette Peygamber bunların gözlerini oydunnuş, diger
rivayette oydtinnamıştır (tbn Kesir, Tefsır: 2/48, 50)
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Bunun mota mot anlamı şöyledir:

"Onlar·ki Allah ve Elçisiyle savaşırlar ve yeryüzünde bozguncu
luk yaparlar. Işte onların cezası
dır."

~.

Jıi

Bu Vreynelilerin, Allah ve Elçisine Karşı terör yaptıklarını varsayalım. Ayette sayılan ceza, sadece Allah ve Elçisine karşı savaşmanın
degil, bu savaşla birlikte bozgmıculuk yapmanın cezasıdır. Çünkü
yüklemler birbirine (ve) edatıyla bağlanmıştır. Şayet (ev) edatıyla
bağlanmış olsaydı, bu eylemlerden herhangi birini yapana, bu cezalardan biri verilirdi. Ama öyle degil, yüklemler (ve) ile bağlandığından,
her iki eylemi birlikte yapana, yani hem Allah ve Elçisiyle savaşıp
hem de yeryüzünde bozgunculuk yapana bu cezalardan biri uygulanır.
f

~~i

'•

Nitekim İbn Abbas, bu ayetin, Peyğamber'le yapmış oldukları anlaşmalarını bozan Kitap Ehli hakkında, yahut müslümanlara saldıran
müştikler hakkında indiğini söylemiştir (İbnKesir, Tefsir: 2/48).
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Ayette muzari' (geniş zaman) kipi kullanılmıştır: "
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Eğer ayet, o yoksul kişileri kasdetmiş olsaydı, yüklernlerin mazi
kipinde olması gerekirdi. Yani:"

Alemlere rahmet olarak gönderilen Allah Elçisinin, günahları ne
olursa olsun, bir cemilatin ellerini, ayaklarını çapraz kestirip gözlerini
oydurarak acılar içinde ölüme terk edecegini sagduyu kabul etmez.
Kaldı ki bu uygulama Maide Sınesinin 33. ayetine de terstir. Çünkü
ayette Allah'a ve Elçisinekarşı savaşanların ya öldürülecekleri, ya asılacakları, ya birer el ve ayaklarının tersinden kesilecegi veya sürgün
edilecekleri belirtiliyor. Yani bu cezillardan birinin uygulanacagı bildiriliyor. Bu cezanın uygulanması için bu kimselerin, Allah'a ve Elçisine
karşı savaşmaları gerekir. Bu olayda böyle bir şeyolmamıştır, sadece
bir hırsızlık, soygun olayıdır.

i

Bu ifade, sözü edilen kişilerineylemlerinin
olup bittigini degil,
sürdügünü gösterir. Yani bu kişiler çobanı öldürüp develeri götürmekle iş bitmiş, geride kalmış degildir. Allah ve Elçisiyle savaşlarını; yeryüzündebozgunculuklarını
devam ettirmektedirler. Demek ki ayetin
kasdı, develeri götünnüş olan yoksul Vreyneliler, ya da Ukl'lüler, ya
da Fezareliler degildir. Çünkü onların eylemi bir defa olup bitmiş, artık geride kalmıştır. Zaten öyle cılız ve yoksul birkaç kişinin, sarsılmaz orduya sahip güçlü bir devlete karşı savaşa ginnesi ve bunu da
sürdürmesi söz konusu olamaz.

Şimdi bu Vreyneli sıgınmacıların yaptığı eylem nedir? Allah ve
Elçisiyle savaşmak değiL. Develeri götürmek. Herhalde buna engel
olan çobanı öldürmek. Eger çobanı öldürmüşlerse, bunun için kısas
yapılır, yani öldüren kişi öldürülür. Ama bu cinayetin sübfıtu şahiderin
şehadetiyle vukubulur. Bu adamların çobanı öldürdügünü kim görmüş? Herhalde kendileri gelip de böyle yaptıklarını söylemediler. O

zaman en ufak birkuşku
bir kumlıdır.

sırada, 4. H. yılı civarında inmiŞtir. Ebiıhüreyrenin müslümanlı~

ile kısas cezası düşer. Bu, IslAm hukukunun

ise 7.

H. yıldadır.

Develeri götürmek ise bir hırsızlık sayılır. Ama develer kapalı ,
yerden çalınırsa el ke6me cezası uygulanır, el ve ayak kesme cezası
değiL. Bu olayda develer, açıktan götürüldüğüne göre ~una el kesme
cezası da uygulanmaz. Daha hafif ceza verilir.

,

Olayın Enes'ten anlatımı da çok farklıdır. Kimi rivayetegöre bu
'kişiler Ureynelidir (Buhan, Zekat, 68; New, Tabacet, Zikru Ihtilafl'nnakılin; Tirmizi, Tabacet, b. 5, h. 72).
Kimi rivayete göre

bunlar Ukul'den

.
sekiz kişidir

(MUslim,

ıo)

Demek ki bu olay, ayetle anılan eylemlere uymamaktadır. Tutalım ki ayet, bu olaya işaretetmektedir. Bu kez'bunlara, ayetle sayılan
cezMarın hepsi veya ikisi değil, sadece biri uygulanır. Çünkü ayete göre bunlara ya ölüm ezası verilir, ya el ayak kesme cezası veya sürgün.

Kasilm~: b. 2, h.

Genellikle cezaların en hafifıni uygulama, birprensiptir. O halde
Peyğamber, bunlam sürgUn cezası uygulayacağı yerde ne diye lyette
zikredilmeyen cezayı uygulasm? Çünkü rivayetten anlaşıldığınagöre
Peygamber, haşa;bunların el ve ayaklarını çapraz kestinniş, gözlerini
de oydunnuş, sonra Güneşin iyice yakıp kavurduğu Harre bölgesine
götÜrlÜp ölüme terk etmiş. Sıcaktan kavrulan, ızdıraptan kıvmnan bu
adamlar, susuzluktan ve açlıktan dolayı taşları kemire kemire, acılar
içindeölüp gitmişler.

Kimine göre bunlar Uklveya Ureyne'dendir (Buh. Muharioın: /3;
Müslim, Kasame~ b. 2, h. LL; Ebu Davud, Hudiıd: 3; NesID, Tabaret,

,

Bunu değil alemlere rahmet olarak gönderiliniş Peyğamber, gönlünde en ufakbir şefkat vemechamet duygusu olan birinsan dahi yapmaz.'Ayrıca ayette göz oyma cezasİ yoktur. Peyğam'ber, ayette olmayan bir cezayı nasıl uygular?
/
Bu rivayetin ne yollageldiğini araştırdım.Rivayetin hemen bütün
varyantıarı En~s'e dayandırılmıştır. Ebiıhüreyre'ye dayanan rivayet de
varama bunlar garip ve zayıftır.
Şimdi bu kadar önemli bir olayı, o zaman sadece 15 yaşlarında
olan Enes ile, henüz Medine'de bulunmayan, müslüman dahi olmamış'
Ebiıhüreyre mi bildi? Başka bilen yok mudur? Çünkü Ebiıhüreyre'nin
ıslamı, Hayber'den sonra olmuştur. Oysa bu ayetin içinde bulunduğu
MaidetSiıresi. Yahiıdilerin, henüz Medine'de büyük bir güç oldukları

Ki~i riAyete göre bunlar Ucrden sekiz kişidir (Buhari, Diyat: 22)
, Kimine göre bunlar Uklve
Um, Kasfune: 2,

h. 12).

Ureyne'dendir

(Buh. Mağ·

36; MUs-

'

IhtilMu'n-Nakılin,7/87-90).
Kimine göre de bunlar Becile'den dörl kişidir. (ıbn Kesir, Tefsir:

2149).
Rivayeti yazan Ne~'i, bununmOrsel olduğunu, aslında bunu Said
ibİı el-Müseyyib'in nak1ettiğini söylüyor (Sünen: 1/131).
Bu olayın, şiddet yanlısı, işkence ile insanları sindinneğe çalışan
zalim yöneticiler tarafından uydurtulduğunda kuşku yoktur. Nitekim
rivayetin kendisine nisbet edildiği Enes'in, bunu Emevi hükumd:m
Abdu'l-Melik'e anlattığı ve sonra da bunu anlattığına son derece pıŞman olduğu ifade edilir. Yine ıbn Kesır'in ifadesine göre tarihte benzerı az görülen zalimlerden, Emevi vMisi Haccac, minbere Çıkıp halk~.
bu olayı anlettarelk göz dağı verir ve "Resulullah ~ bunları yapmıştır
diyerek kendi işkencelerine bu rivayeti delil gösterirdi. (ıbn Kesir:

2149)
Rivayetin yalanlığı şuradan belli ki, Peygamberin, kendisine ~e~ ,
len bu zavallı, yoksul insanlara deve sütü ve sidiği içmelerini emrettığı
söylenir: Deve sütüiçı:mesi iyi ama, kendisinegelen il~ ~yetle~en. i~baren: "Elbiseni temizle?" (Müddessir: 4) diye kendisıne temızlığın

emredildigi Hz. Muhammed, pis şeylerden nefret ederdi. Sidigin elbiseye sıçramasımlan dahi son derece sakınılmasınt emreden Peygamber, hiç sidik içmeyi emreder mi? Bu makul müdür?
. Kitaplan dolduran, Kur'arı'a ters, Peygamber'in tabiatına aykırı bu
tür rivayetler, Peygamberden sonraki asırlarda egemen olmuş kişilerin
düşünce yapısını yansıtmaktildır.
Kur'an, Peygamber'i, batıl gelenekleri, hurafe zincirlerini kırıp
atan bir elçi olarak nitelendirirken, bu tür rivayetler, onu sidikle tedavi
yolunu uygulayacak kadar bir taklidci göstermektedir. Haşa, onun
ahlak ve tabiatı buna müsait degildir. Kur'an onu gelenekteri yıkan büyük bir devrimci olarak niteliyor:
"<}nlar, yanlarında bulunan Tevnit ve Incil'de (gele~gi) yazılı
olan Ummt Peygamber'e uyarlar. O Ümmt Peyganıber, onlara iyiliği
emreder, onları kötülükten meneder, güzel şeyleri onlara helat kılar,
pis şeyleri onlara yasaklar. Üzerlerindeki ağırlıkları ve sırtlarındaki
zincirleri kaldırıp ataf! .. " (A'rftf: 157) .
Şimdi güzel, temiz şeyleri insanlara heıaı, pis şeyleri de haram kı~
lan Peygamber, sidik içmeyi emreder mi? Kendi koydugu kurallara
göre sidik pistir, necistir, elbiseyebulaşsa namaza engeldir. Kendisine
elbisesini temizlemeSi emredilmiştir. Elb,iseye bulaşmasına müsaade
edilmeyen pisligin,nasıl olur da içilmesf tavsiyeediiii? Bu yalanlara
bakıp da Peygamber'e dil uzatmak, insanın vicdanım titretmelidir. Bu
rivayetin baş tarafı böylece Kur'an'a terstir.
Gelelim işkence ile öldürme mes'elesine. Rivayetin son tarafında
anlatılan işkence ile öldürme olayı da yalandır. Çünkü bu, Kur'an'ın tammladıgı Peygamber ahlakına aykırıdır. Şimdi Kur'ao'ın anlatımına
göre Peygamberimizin ahlakım ögrenelim: .
"Allah'ın rahmeti sebebiyledir ki, sen onlara yumuşak davran~!n. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, çevrenden dağılır, giderlerdi.
Oyleyse onları oj/et, onların hattilarının bağışlanmas'ını dile. Işinde
onlara danış!" (Al-i İmrao: 159)

'uz

"Andolsun, içinizden size öyle bir Elçi geldi ki, sıkıntıya uğrarnaona ağır gelir. Size düşkün, mü'minlere şefkatli, merhametlidir!"

(Tevbe: 128)
"Muhakkak ki Sen, büyük bir ahlak üzerindesin!"
Şimdi merhametli,

kabaIıktan

(Kalem: 4)

uzak, zarif, yüksek ahlaksahibi

Peygamber, birkaç deveyi götürdüler diye bu zavallı insanların ellerini
ve ayaklarını kestirir, gözlerini oydurtur ve öylece ölüme terk eder mi? .
Böyle bir insan nasıl merhametli, yüksek ahlak sahibi olarak nitelenir?
Valiahi, o kaba, katı yürekli degildi. Merhametliydi. Hanımlarına
bir fiske vurmamıştı. Hizmetçisi Enes, kendisine on yıl hizmet ettigini,
onun bir dünya işi yüzünden kimseyi azarlamadıgmı, "Niçin şöyle
yaptın" demedigini anlatmıştır.
Mekke'yi feth~ttigi zaman, amcasını öldürtmüş olan Hind'i,
Vahşi'yi ve kendisinin can düşmanları olan Mekke liderlerini affetmiş;
ti. Acaba birkaç deve, amcası Hamza'dan daha mı kıymetliydi ki am·
casının katillerini affediyor da, birkaç deve götürmüş olan, sonra el·
bette yalvarıp af dileyen zavallıları affetmiyorve öyle feci bir biçimde
öldürtüyor?
Bu tür rivayetler, şiddetten zevk alan sadist insanların uydurmasıdır. Kur'an'ın tammladıgı o ümmi, zarif, yüksek ahlak, şefkat ve mer. hamet sahibi Peygamber, bu tür yalanlardan beridir.
Bu tür yalanların, Kur'ao ışıgmda gözden geçirilip İslamın bunlardan arındırılması gerekir. Esasen bizzat Kurtarı-ı Kerim, bu tUr.yalanların ortaya çıkacagına işaret etmiş ve mü'minlere Allah'ın
ayetlerine karşı küfür olan, onlara aykırı hadisleri kabul etmeyip onlara uygun hadislere geçmeyi emretmiştir:
"Allah size Kitaptaşöyle
indirmişti: Allah'ın ayetlerine karşı
nankörlük edildiğini ve onlarla alayedildiğini işittiğiniz zaman bunu
yapanlar başka bir hadtse dalıncaya kadar onlarla beraber oturmayın. Yoksa siz de onlar gibi (günah işlemiş) olursunuz." (Nisa: 140)

"Ayetlerimiz hakkında (gerçek tllŞI sö~lere) dalanları g6rdüğÜ/ı
zaman, onlar başka bir hadise geçincey,e kadar onlardan yüzçevir."
,(En'arn: 68)

" ,"Allah'tan ve O'nun ayetlerinden sonra hangi hadise inanacaklar?" (Cisiye: 6)
,
"Kur'cin'dan sonra hangi hadise inanacaklar?" (A'rM: 185
MürselAı: 50).

'

'

Gerçi bu Ayetlerde geçen hadis ile"Peyğamber"devrinde Kur;ao
aleyhinde konuşulan sözler kasdedilmiştir ama,sebebin özelliği, hükmün genelliğine engel değildir. Bundan dolayı, buayetlerde, ileride
vukubulacak bir olaya işaret görülmektedir.
'
Ebubekir, Ömer, All (Allah hepsinden razı olsun) gibi' büyük
sahabilerin yazılmasını ve yayılmasını önlemeyeçalıştıkları hadis
r~keti. daha sonrakizamanlarda güçlenmiş; böylece Kur'ari'ın ruhuna
uygun Peygamber sözleri yanında; Kur'ao'm hükümlerini rafa kaldıran, onun açtığı geniş ufukları daraltan, eski Arap geleneklerini din
'haline getirip insanlarınsırtına 'yükleyen; insanların Slrtındaki ağırlıkları, bağlaıı kaldırmakla görevli Peyğamber'in dinini ayrıntılara'boğa-.,
daraltan, yozlaştıran, hatta şirke bulayan;Kur'an'a ve Peyğamber'in
?Ünya görüşüne aykın rivayetler de hadis altında derlenmiştir. İşte bu '
ayetlerde, Kur'an'a aykın olan, onun hükümlerine ve prensiplerine ters
düşen sözlere inanılmaması, kişi rivayeti olan bu sözıerin inanç temeli
yapılmaması hususunda mü'minlerin dikkati çekilmiştir.
'

ha-

XXXVIII- AKıL DIŞI Rİv AVETLERİN DEGERİ
Bu rivayetlerin

d~ğerini anlamak

, rivayetini dikkatle okuyunuz: '

için EbU Hüreyre'nin

şu

'

"Biz mescidde iken Peygamber (s.a.v.) geldi, yahUdilerin üstüne
yUrayan,dedi. yarüdak, Midras'ın evine geldik, 'Islam olun, gavene
eresiniz. Bilin ki toprak Allah'ın ve Elç{sinindir. Ben sizi bu topraklardan çıkaracağım. Dileyen: taşınır malını satabilir. Amatoprak Allah'a ve Elçisineaittir" dedi." (Buhari, Cizye, bab: 861, c. 4, s.531,
,

Heyruı: 1407-1987)~
Bu olay, aslındadoğrudur
ve Haşr Suresinde anlatılan Naö,rr
Oğullarının sürgün edilmesi olayıdır. Hicretin dördüncü yılın~ v~u:
bulmuştur. Ebuhüreyre ise Hayber'in fethinden sonra, yanı yedıncı
Hicret yılında Medine'ye gelip müslüman o,ımuştur.
Şimdi bu rivayeUe olay Ebu Hüreyre'nin ağzından, bizzat kendisinin katildığı bir olayolarak anlatılm*tadır. Oysa Ebu Hüreyre ne,o
zaman, Medine'de idi, ne de henüz müslümarı. olmuştu., Askalani de
rivayeueki çelişkiye dikkati çekmiştir.
MahmUd' EbU Reyye, "Muhammedi Sünnetin Aydınlatılması"
adıyle, rastgele bir tereeme ile TürkÇeye çevrilmiş olan, aslında gayet

de~erli eserinde: uydurma sözlerin, yanlış düşüncelerin, Peygamber(s.a.v.)enasıl yakıştınldı!ını, ve İsımn Dini literatürüne, Kur'an'ın
ruhuna, Peygamber'in dünya göriişüne aykırı düşüncelerin ne yolla
girdiğini güzel izah etmiştir.
Sahabi devrinde bazı kimseler, müslüman olınuş veya olmamış
olan Kitap ehli bilginlerinden, kendi tarihleri ve kitaplmyla ilgili sorular. sararlardı. Öğrendiklerini de çevrelerine anlatırlardı. İsratliyyat
(Yahudi kökenli) haberlerin Peygamber sözü haline getirilişinde iki
kişi, en önemli roıü'oynamışbr. İkisi de Yemenli olan bu iki kişiden
biri vaktiyle YahUdt habamı iken, Peygamber'in vefatından sonra müslüman olmuş Ka'bu'I-AhbAr, öteki de ismi kesin belli olmayan, Yemen'in Devs kabilesinden EbU Hüreyre'dir. Bunlar üzerinde biraz duralım:

.-

Ka'b el·Ahbir:
Bir söylentiye göre zi'l-Kila' ailesinden Ka'b b.
Mab' el-Himyeri. YahUdi din adamlarının büyüklerinden olup, EbU İshak künyesiyle bilinir. Ka'b el~Ahbar adıyla tanınmışbr. Hz. Ömer'in
hilafeti döneminde İslam'a girip Medine'ye yerleşti!i, araştırmayla sabittir. Kudüs Fethinde Hz. Ömer'in beraberinde bulunan Ka'b, Hz.
Osman döneminde Şam'a göçmüştür. orada Muaviye kendisini ilminin çokluğundan dolayı yakın bir dost ve danışman edinmiştir. Ona
Şam diyarında kıssalar okumayıemreden
de Muaviye'dir. Böylelikle
Ka'b el-Ahbar YahUdi-İslami hadisler konusunda konuşan en eski rivayetçi olmuştur. O, İbn Münebbih ve İslam olduklarını iddia eden diğer Yahudiler vasıtasıyla birçok Talmud vs. İsrail kıssaları, hadislerin
arasına sokuşturulmuştur.
Çok geçmeden de bu rivayetler dini ve
tarihi haberlerin bir parçası haline gelmiştir. ez-Zehebi, "Tezkiratu'lHuff'az" adlı eserinde Ka'b hakkında şunlan söyler: "Ömer(r)'in
hiWeti döneminde Yemen'den gelmiş, Sahabe'den bazılan ondan ilim
almıştır. Tabifın'dan bir topluluk da O'ndan mürsel olar3k rivayette bulunmuştur. Humus'ta ölmüştür. Ölüm tarihi üzerinde ihtilaf olup H.
32, 33 ve 38 yılları verilmektedir. Kendisi Şam ve diğer İslam ve
YahUdi beldelerini, Temim ed-Oart'nin Hıristiyanlık için yapbğı gibi

Yahudi kaynaklardan
(Tezkiretu'I-Huflaz:

etkilendiği haber ve kıssaıarla doldurmUŞbır."
1/52), (Ahmed Emin, 97.)

Ebu Hüreyre'ye gelince o da Ka'b gibi YemenH olup Oevs
kabilesine mensuptur. Üzerinde 'çok ihtiıae bulunan ismi, kesin belli
değildir. Kendisi, müsıüman olmazdan önceki hayatını şöyle anlatmıştır:
"Yetim büyüdüm, yoksul hicret ettim. Gazvan kızı Büsre'nin yanında karın tokluğuna ırgatlık ederdim." Başka bir rivayette AdeEbu
Hüreyre şöyle demiş: "Allah'ın Elçisi (s.a.v.)in minberi ile Aişe'nin
odası arasında açlıktan çırpınırdım. Gören beni c~nli (sar'alı) sanır,
göğsüme otururdu. Başımı kaldınp:
"_ Sandığın gibi değil, yalnız ben açım, açlıktan böyleyim!" derdim .
Ben, Aftan o~lu ile Gazvan kızı (Büsre) yanında karnımı doyurmak için ırgatlık ederdim. Yola çıktıklarında develerini sürerdim, konakladıklarında kendilerine hizmet ederaİm ... " (İbn Sa'd, Tabakat:
4/326-327, Tezkiretu'l-Huflaz:

1/35).

Yoksulluğundan dolayı Peygamber'in Mescidi yanındaki Soffada
kalan Ebu Hüreyre, Yahudi kökenli kıssalara çok meraklı idi. Kendisi,
vaktiyle bir Yahudi bilgini olan Ka'b el-Ahbar'a gelir, ondan sorular
sorardı. Bir gün Ka'b'a gelmiş, tanımadığı Ka'b'i sormuş. Aslında sorduğu kişi, Ka'b'in kendisi imiş. Kendini belli etmeyen Ka'b, niçin onu
aradığını sormuş. Ebu Hüreyre: "Ben, Peygamber (s.a.v.)in hadisini
benden daha çok bilen birini bilmiyorum" demiş. Ka'b~:

-

"_ İnsan, aradığı şeyi bulunca bir gün ondan doyar.- Yalnız ilim
arayan, ya da dünya arayan doymaz." d;emiş. Sonra konuştu!u kişinin
Ka'b olduğunuanlayan
EbU Hüreyre: "İşte böyle bir şeyi öğrenı;ııek
için sana geldiml" demiş. (İbn Sa'd, a.g.e. 4/332)
Hz. Ömer, Ebu Hüreyre'nin hadis rivayet etmesine müsaade etmemiştir. Ancak ömer'in ve~bndan sonra Ebu Hüreyre kaynaklı hadisler artmağa başlamıştır. Ebu Hüreyre'nin kendisi şöyle demiştir:

"Size rivayet ettiAim şu hadisleri, Ömer zamanında rivayet etseydim, o
değneğiyle beni döverdi." Ömer ölünceye kadar: 'Allah'ın Elçisi buyurdu ki ...' diyemezdik. (Siyem A'lami'n-nubeIa: 2/433; İbn Kesir, elBidaye ve'n-nibaye: 8/107) "Ömer. hayatta olsaydı bu hadisleri size rivayet edebilir miydim? Vallahi asla. çünkü sopasının sırtıma ineceAini bilirdim. Ömer: 'Kur'Arı'la ilgilenin, Allah'ın kelArnI odurl' derdi."
(el-Bidaye ve'n-nibaye: 8/107)

Başka rivayete göre Ebu Hüreyre, Bahreyn'den dört bin (dirhem
devlete zekat) getirmişti.

~

Ömer ona: -Birine zulüm mU ettin? dedi.
Ebu HÜfeyre: - Hayır! dedi.
Ömer: - Haksız yere bir şey mi aldın?
EbU Hüreyre: - Hayır, qedi.
Ömer: -Kendin için ne kadar getirdin? dedi.

Saib ibn Yezid'in anlatımına göre Ömer, EbU HUreyre'ye: "Ya Allah'ın.Elçisinden hadis rivayet etmeyi bırakacaksın, ya da seni Devs
yurduna (ülkene) geri gönderirim!" dediği gibi Ka'bu'l-AhMr'a da:
"Bir öncekindenhadis
nakletmeyeceksin,
yoksa seni Ferde (yahut
Karde)ye sürerim!"(l) demiştir.

EbU Hüreyre: - Yirmi bin! dedi.
Ömer: - Bunları nereden aldın? dedi.
Ebu Hüreyre: - Ticaret ydpıyordum, dedi.
Ömer: _ Sermayen ve nzkın nekadarsa

onu al, gerisini Beytu'l-

4/336).

Hz. Aişe de, EbU Hüreyre'yi, aynı zamanda birçok hadis anlatımındarı ötürü suçlamış: "Ey EbU Hüreyre, sen ADah'ın Elçisinden çok
hadis rivayet ediyorsun!" demiştir. Aynı suçlamayı Hz. Ömer'in oğlu
Abdullah da yapmıştır. (Bkz. ıbn Kesk, el-Bidaye ve'n-nihaye: 8/107108)

male (devlet hazinesine) bırak! dedi (ıbn Sa'd- Tabakat:

Ömer, gönderdiği valileri, hadis rivayet etmemeleri .konusunda
uyarırdı. EbU Musa'yı Irak'a gönderdiği zaman şöyle demişti:

Emir olduğu halde çocukların yanına gelir, onlarla bedevi oyunla, Eb- Hur"eyre kendisini birden çocukların arasına atar, ayakrı oynar d i. u
..
larını yere vurup onlarıgUldUrUrdü. Korkan çocuklar, g.ulerek ş~~a~a
buraya kaçışır1ardı. Hicretin 59 ncu yılında, 78 yaşında ıken ölmuştur

- Sen, mescidlerinde, arı uğultusu gibi Kur'an sesi gelen (hepsi
Kur'an okudüAu için birbirine karışan seslerinan uğultusuna benzediği) kimselere varacaksın. Onları kendi hallerine bırak, hadislerle uğraştırma. Ben de bu konuda senin arkadaşın (yardımcın) olacağım."
(el-Bidaye: 8/ı07)
Ömer, önce vali yapıp sonra azlettiği EbU Hüreyre'ye: "Ey
Allah'ın düşmanı ve O'nun Kiıabının düşmanıl Allah'ın malını mı çaldın?" diyerek, onun Bahreyn'den getirdiği külliyetli parayı elinden almıştır.

EbU Hüreyre, şakayı sevenbir insandı. Zaman zaman Medin.e
vaıisi Mervan, onu kendisinin yerine vekil bırakırdı. Çarşıda eşeğe bınen EbU Hüreyre rastladığı adamlara:
_ Emir geldi, yol açın! derdi.

(el-Bidaye ve'n-Nibaye: 8/114).
MUslim'in rivayetine göre Bişr ibn Said, Ebu .~u~ey~e'nin rivayet
ettiği hadislere kuşku ile bakmayı öğütlemiş ve demışur kı:

"Biz, EbU HUreyre'nin yanında otururduk, bize Allah EI,ç~slnın
sözlerini, ve Ka'b'ın sözlerini anhltırdı. Sonra kalkar, Allah Elçısınden
naklen anlattıklarını, Ka'b'ın sözU yapar; Ka'b'dc~ anlattıkl,~ını da .~l.:
lah Elçisinin sözü yapardı. Birinin sözünü ~tekı~~, ,ötekı~ın s~zu~.u
alımlcnn, Ebu Hube n'ki ne m.al ederdi İbrahim Neha'i de devnndekı
. 'EbH"
reyre hadislerinden kuşkulandıklarını; başka rivayete göre
u· ureyit

(1) 'Ferde yahut Karde: Çölde bir dağ adı olduğu gibi. Necd'deki Seleb6t mevkiindebir suyun da adıdır. (Mu'cemu1-buldin:

4/248).

.

. . ,

~'nin~~~net-cehe~em,
salih amele teşvik veya Kur'arı'ın y~sakladiğı
bır kötulükten men hakkındaki hadisler dışında kalan hadislerini almazlardı (Bkz. el-Bidaye ve'n-NibAye: 8/109).
,
H~~n~
suçlamalara rağmen Ebu Hüreyre'nin iyi niyyetinden
ve samımıyetınden şüphe edilmemelidir. Kendisi iyi niyetlidir ama,
masal anlatmağa meraklıdır. Ayrıca kulaktan dolma da olsa Tevrat'ın'
içeriği hakkında epey şey öğrenmiştir. Ka'b'le buluşmuş, ~ndan bir
şeyler sorup öğrenmiştir. Ka'b onun hakkında:
.- .J.e;rat ı o kumaymHar arasında onun içeriğini Ebu Hüreyre'den
daha ıyı bılen görmedim!" demiştir (Tezkiretu'I-HuCtaz: 1136).
'
"'T'

~i

Ebô Hüreyre, Ka'b'dan çok rivayet ederdi. Bu davranışı da onun
:~?di. ~i~yelerine,
ıyı bıldiğrnı gösterir.

İsrailliyyata çok meraklı olduğunu, Te~at'ı

~

Bi~r. ibn ~~a'id'in sözlerinden de anlaşıldığı üzere Ebu HÜfeyre,
öğrendığı İsraıl oğlu, haberlerini, zaman geçmekle bilinçsiz olarak
Peygamber'in sözleriyle karıştırmış, işte bundan dolayıdır ki Hz. Aişe,
Hz. Ömer, oğlu Abdullah gibi büyük sabAbiler, bu rivayetlerinden ötürü kendisini suçlamışlar? hatta Hz. Ömer, kendi zamanında onun hadis
rivayet etmesini de menetmiştir. Bizzat Ebu Hüreyre diyor ki:
"Ben size, birtakım hadisler anlatıyorum ki bunları Ömer zamanında söylemiş olsaydım, Ömer başımı yarardı!" (İbn Kesir, el-Bidaye
ve'n-nihaye: 8/107)'
.
İşte onun böyle rastgele rivayetlerinden ve kendisinden sonra da
birçoklarının, onun söylemediği sözleri ona dayandırmalarından ötürüdür ki hadis kitaplarına, Kur'an'a ve Islamın ruhuna, Peygamber'in
dün~a. g~~neters
olan bilim dışı rivayetler girmiştir. Bunlara bakıp
da -;ıyıce kritık etmeden .• ıslam hakkında hüküm vermek, Kurıarı üzerinde kuşkuya düşmek büyük hatadır. İnsan ruhunun ebedi ziyanına
neden olacak büyük bir hata!

xxxıx. HADiS'iN

ÖNEMİ VE GEÇERLiLiGiNİN
ŞARTLARI

Kuşkusuz, Hz. Peygamber'in, dini nitelikteki sözleri, Kur'arı-ı
Kerım'den sonra İslamın ikinci kaynağıdır. Ancak Hadisin din temeli
sayılabilmesi için, önce Peygamber'e kadar varan rivayet zincirinin
çor sağlam olması ve bundan da Önemli olarak içeriğinin, ıahye aykırı
olmaması gerekir.,.j,
Kur'an, vahydir; Peygamber'in kendi söileri is~ vahy değildir.
Bunlar içinde ilham dediğimiz, Peygamberi in gönlüne doğma şeklindeki ııahi düşünceleri yansıtan sözler vardır ki bunlara Kudsi Hadis
denilir. Fakat Hadisin büyük çoğunluğu, Peygamber'in, bir insan olarak düşüncelerini anlattığı sözlerdir.

.

Vahy, Peygamber'e, Zikr'i insanlara açıklama görevini vermiştir:

"Biz, senden ö.nce, kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başka elçi
göndermedik. Sorun, Zikir ehline, eğer bilmiyorsanız: Açık kanJları
ve Kitapları. Sana da o Zikr'i indirdik ki insanlara indirileni kendilerine açıklayasın, ta ki düşünüp öğüt aısınlar. "(Nahı: 43-44).
Burada anılan Zikir, yalnız Kur'arı değil, tüm peygamberlere verilmiş olan genel tı8hi Kitaptır. Daha önceki peygamberlere yabancı
dilde indirilmiş olan o Kitab'ı,lIz. Muhammed de kendi kavmi olan

Araplara, anlayacakları dille açıklamakla görevlendirilmiş, işte bunun
için Zikir, Arapça olarak indirilmiştir. Zikr'i açıklamaktan amaç, anla- --:.
şılır açık Arapça ilen indirilen vahiyleri (insanların şan ve şereflerini
artıracak, onları uyarıp doğru yola iletecek olan tlahi sözleri) insanlara
duyurmakue. Zikrin açıklaması, açık bir dille insanlara duyurulmasıdır. Peygamber'ingörevi ,
açıkça tebliğ(duyurma)dır:
(Nur: 54,
Ankebfıt: 18, şura: 48, vs.)
,

Ancak vahy kanalı olan Peygamber'in kendi söz ve davranışları
da Kur'an'ın uy~ulaması sayılır.
Peygamber'in sözlerinin, Kur'an'm açıklaması ve uygulaması sayılabilmesi için, temelde Kur'an'a aykırı olmaması gerekir. Çünkü
Kur'aq temel yasa ise, Hadisler, onun yönetmeliği durumundadır. Yönetmelik, yasaya aykın olmaz. Nasıl yönetmeliğin yasaya aykırı hükümleri geçerli olmazsa, Kur'an'a aykırı hadisler de geçerli olmaz.
Çünkü P~ygamber, Kur'an'a uymakla yükümlüdür: "Rabbin!ien
, sana vahyolunana uyl" (En'am: 1(6), "Rabbinden sana vahyolunmakta olana uyl" (Yunus: 109, Ahzab: 2), "Ben, sadece bana vahyolunana uyuyorum." (En'am: 50, Yunus: 15.•Ahkaf: 9-), "Ben, sadece

.

,

Rabbimden bana vahyolunana uyuyorum."(A'raf: 203).
Elbette Peygamber, uymakla yükümlü bulunduğuyasalara
aykırı
sözler söylemez ve onlara ters davranışlar sergilemez. Aksi takdirde
Peygamber tebliğettiği yasaları çiğnerse,halk ,onu dinlemez ve tebliğ~
lerini de uygulamaz.Ve vllhyi çiğneyen Peygamberin ma'sumluğu da
kalmaz. Çünkü onun ma'sumluğu, vahye aylan şeyler söylememesi,
onu çiğnememesi anlamını taşır. Kur'an, ~eygamber'e, vahyi olduğu
gibi duyurma ve ona uyma dışmda bir ma'surtıluk tanımamıştır. Onun
',ma'sumluğu, kendisine verilen elçilik görevine asla yalan karışurmaması, hiyanetetmemes;., onu olduğu gibi duy~ası
ve uygulamasıdır.
Durum bu olduğuna göre, Hadis diye rivayet edilen söz, eğer
Kur'an'ın ruhuna aykırı ise, o, gerçekte Hadis değildir. Asıl insanların
uygulamakla görevli bulundukları hükümler, Kur'an'ın hükümleridir.

Sağlam hadisler de onların açıklaması niteliğindedir.
ber'in, Kur'an hükümlerini uygulamasının izahıdır ..

Yani Peygam-

,

,

,

Ama bunlar dinin temeli olmadığı için ppygamber, bunları. yazdırmamışur. Eğerbunlar, dinin temeli olsaydı, Hz. Peygamber, Kur'~
, ayetlerini yazdırdığı gibi kendi sözlerini de yazdırırdı. Ama o, bunları
yazdırmak şöyle durşun, tersine, bunların yazılmasını yasaklamışur.,

\ Hadis Yazımının Yasaklanması:
Ebu Said el-Hudri, Peygamber(s.a.v.)'in,

şöyle dediğini anlatmış-

ur: "Benden, Kur'an'dan başka bir şey yazmayın. Kim, benden,
Kur'an'dan başka birşey y.tizmışsa onu yok etsin. Zararı yok, benim
sözlerimi anlatabilirsiniz. Fakat her kim bana yalan atarsa (Hadisin
ravisi Hemmam: Galiba kasden bana yalan atarsa, dedi, diyor), Ateşteki yerine hazırlansın." (Müslim, Zühd: b. 17, h, 73; Darirni, Mukad'dirne: 42, tbn Hanbel, MÜ$hed:

3/1ı, 21, 39).

Bu müıeammiden kaydının olmadığı rivayetler de. vardır: "Benim

üstüme yalansöylemeyin. Kim benim üstüme yalan söylerse, Ateşe
girsin. "(Buhari, lım: 39). Aynı Hadis, Buhari'nin Cenınz, 33. babında·
el-Mugire'den,

EbU Davud, İlm: 4. babında müteammiden

kaydıyla

geçmektedir.
Bu rivayette müteammiden yani kasden, bile bile, kaydı önemlidir. Ravi, Peygamber'in, kasden kaydını koyduğundan kuşkuludur.
Aslında bu sözün, sonradan Hadise eklendiğinde kuşku yoktur. Çünkü
sonradan Hadis uyduracak veya kendi sözlerini, düşüncelerini Peygamber'in sözleri arasını.ı karışuracak olanlar, işte ,bu müte'ammiden
kapısından girmişler ve buradan kendilerine ruhsat bulmuşlardır. Onlara göre yapukları, kötü niyyetle. Peygamber'e yalan atmak değildir.
İnSanları onun dinine teşvik için, iyi niyetle böyle yapmaktadırlar. İyi
niyetle olunca da kendilerine göre Peygamber'in sözlerine,bazı sözler
karışurmakta bir sakın,ca yoktur. Bunu özellikle hikayeciler ve vaizler
yapmışlardır.

Aynı şey, bugünkü vaizler arasında da sık sık görülür. Halka gôya
Peygamber'in sözlerini anlatan kürsüdeki adamlar, ne ayette, ne de
hadiste olmayan bir sürü haul şeyler söyler, Peygamber'in üstüne yalan attıkları halde bu konuşmalarından büyük sevap kazanacaklarını
sanırlar.
Bilerek veya bilmeyerek olsun,Peygamber'in söylemediği bir sö-_
zü onun üstüne atmak, büyük vebaldir. İştebundan dolayıdır ki biraz
sonra değineceğimiz üzre büyük sahabiler, Hadis rivayet etmekten çekinmişler, bunu yasaklamışlar, Peygamber'den bii söz anlatanı, sözünü
tanıkla kanıtlamasını istemişlerdir. Bundan dolayıdır ki İmam Ebô
Hanife, sadece 17 kadar Hadisi sahih gömıüştür ki bunlar da mütevatir
hadislerdir.
Buharı'nin rivayetine göre Peygamber'in hastalığı artınca: .

"- Bana bir defter getirin, size bir yazıyazayım
çıkmayasınız!" demiş. Hz: Ömer:

da, onun dışına

"- Peygamber iyicehastadır, yanımızda Alla~'ın Kitabı var, o bize yeter!" demiştir (Buharı, İlm: 38).
Bu Hadısten iki şeyaçıkça anlaşılmaktadİr. Peygamber, gerekli
gördüğü ta'llmatı yazdımdı. Burada kendisineren sonra bir vasıyyet
yazmak istiyor. Aslında ölmezden önce vasiyyet yazmak Kur'an'ın kesin buyruğudur. (Bakara: 130,240. Nisa:ll, 12, Maide:106, Yasin: 50).
Burada Peygamberin, Kur'an'ın bu buyruğunu yerine getirmek
için vasıyyet yazdırmak istediği anlaşılmaktadır. Sıradan her insan, ölmezden önce vasıyyet yazar veya yazdım. Amapeygamber,
sıradan
bir insan değildir. Onun yazdıracağı sözler, bütün mü'minleribağlar.
Peygamber'in hastalığını düşünen Hz. Ömer, o ızdırap alUnda yazdıracağı sözlerin, ümmet için zorlaşuncı, bağlayıcı hükümler taşıyabileceğini düşünmüş olabilir. Vahiy de olmadığı için bunların o zarnaQ için
yararlı olsa bile sonsuza dek yararlı olacağından kuşkulanan Hz.
Ömer, böyle bir vasıyyetin y'azılm~ına gerek görmemiş: "Bize Allah'ın Kitabı yeter!" demiştir. (Hatta rivayetten anlaşıldığına göre bu- .

için Ka'be'ye girme
dek hiç kimsenin
Ka'be'ye savaş için
saklanmış olduğunu

izni verilmediğini, kendisinden sonra.da Kıyamete
giremeyeceğini,
sadece kendisine bir saat için
girme izni verildiğini, bundan böyle ebediyen yasöylemektedir.

Ama Peygamber'den sonra birkaç kez Ka'be'ye saldırı olmuş,
AbdulUüı İbnZübeyr'e karşı savaşan el-Hüseyn ibn Numeyr, mancınıklarla Ka'be'ye taş ve yanıcı maddeler attırmış, Ka'be yanmış yıkılmıştır(683). Bundan 10 yıl sonra da Haccle, İbn Zübeyr'i yakalamak
için Mekke'yi mancınıklarla taşa tutmuştur. 1979 yılı Kurban Bayramında daKa'be işgal edilmiş ve Suud askerleriyle işgalciler.arasında
birhafta kadar savaş olmuş, Mescid-i Haram'ın minareleri ve duvarlan~ açılan ateşlerden büyük zarar görmüştür.
Abdullah ibn Amr'ın da, Peygamber'den
rivayet edilir. Kendisinin şöyle dediği aktarılır:

duyduklannı

yazdığı

"Ben, Allah'ın Elçisinden duyduğum herşeyi yazıyordum ki ezberleyeyim. Kureyş, beni bundan menetti. Dediler ki:
- Sen, Allah'ın Elçisinden duyduğun herş~yi yazıyor musun? AIlah'ınElçisi dc insandır; kızar, konuşur; memnun olur, konuşur.
Yazmaktan vazgeçtim. Bu durumu Allah'ın Elçisi (s.a.v.)e söyledim. Parmağıyla ağzını gösterdi vedcdi ki:

"- Yaz, nefsimi elinde bulunduran (Allah) hakkı için, bundan
kan her şey haktır!" (Ebli Davlid, 'İlm: 3, h. 3646).

Çı-

Bir de şu rivayete bakın: "Zeyd ibn Sabit, Muaviye'nin huzuruna
girdi. Muaviye, ondan bir Hadıs sordu ve birine bunu yazmasını emretti. Zeyd:

"- Allah'ın Elçisi (s.a.v.) bize, hiçbir sözünü yazmamamızı emret-

görüşlerinden. birini benimseyenlerin düşüncelerini yansıtttğı, bu konuda yapılan tartışmalar üzerine ortaya atıldığı gayet açıktır.
Hadis yazılmasına taraf olanlar, bu iki rivAyeti şöyle uzlaştırmağa
çalışmışlardır:
Hadisi yazmayı yasaklayan emir, daha önce idi.
Kur'an'a karışmaması için Hadis yazımı, önceleri yasaklanmıştı. Ama
sonradan yazılmasına müsaade edilmiştir. Kimine göre de bu yasak,
sadece Hadisin; Kurtan'ın yazıldığı sayfaya yazılmaması hakkındadır.
Çünkü bu durumda Haöıs Kur'an'a karışır. Fakat ayn ayn yazılınca bir
sakınca yokttır.
Nitekim unutkanlığından şikayet eden birine, Peygamber: "Sağ
, elinden yararlan!" demiş; Veda' HUtbesini, kendisine yazmasını isteyen Ebu Şah için de bu Hutbenin yazılmasını emretmiştir (Hattabi,
Ma'Mimu's-Sunen, Ebu DlvUd notUnda: 4/61).
Elbette bu yorumlar zorlamadır, doyurucu değildir. Çünküzeyd
ibn Sabit, Peygamber'den yıllar sonraHalife olan Muaviye'ye, Hadis
yazmanın yasak olduğunu söylemiş ve Mukviye'nin yazdırdığım alıp
imM etmiştir. Eğer sanıldığı gibi yasak kalkmış olsaydı, son derece
zeki olan ve iki kez Kur'an'ı derleme komisyonu başkanlığını yapmış
bulunan Zeyd, bunu bilmez miydi?
Peygamber'in, Hutbesini Y/lZdırması ve Abdullah ibn Amr'ın, .
Peygamber'den dinlediği sözleri not etmiş oıniası, eğer doğru ise çok .
nadir ve istisnat durumlardır. Demek ki Kur'an'ın temel prensiplerini
topluca özetıeyen Veda' Hutbesı daha önce yazılmıştı. Bundan bir nüsha isteyen EbU Şahta
bir nüsha yazılmıştır. İbn As'ın notları da çOk
önemli bazı olaylarla ilgili olabilir. Maamafih onun notlarından bize
gelen bir şey yoktur.

da

ti." dedi ve o yazılıim imha etti. (Cami'u Beyani'l-İlmi veFadIlli, s. 79
Mısır).

Do~su
şudur ki Peygamber devrinde Hadis yazılmamıştır ve
buna müsaade de edilmemiştir. Kurtan'ın yazımı için belirlenen bir düzen ve yöntem gibi, Hadis yazımına bir yöntem belirlenmemiştir.

İşte birbirine tamamen ters iki rivayet, aym yerdeyan yana durmaktadır. Bunların her birinin, Hadislerin yazılması ve yazılmaması

Peygamber'den sonraya yazılı olarak sadece Kur'an kalmıştıT.
Kendisinden sonra sahabileri, ondan duyduklarını, çeşitli münasebet-

lerl~ anlatırlardı. Herkesin atasından, hocasından duyduklarını, yeri
gelınce anlatması gibi, onlar da Peygamber'den duyduklarım anlatırlardı.

Daha sonra Ömer, illere: "Kimin yanında (yazılı) 1Uidis varsa
onu si/sin!" diye yazılı buyruk göndermişlir (Cami'u beyani'l-'ilm ve
Fadlih, s. 80, 81).

Özellikle Kurlan'da hükmü bulunmayan bir olayolunca. herhangibi~ sahabi, o konuda Peygamber'den bir söz duymuş veya bir uygulama gönnüşse onu anlatırdı. Böylece o söz (Hadis) veya o uygulama
(Sünnet)tenyararlanılarak
bu yeni olayın hükmÜ belirlenirdi. Bu suretle hüküm, Peygamber sözüne dayandırılmakla gönüller huzur bulurdu. .

Ebfı Bürde diyor ki: "Babamdan çok kitap yazmıştım. Bana 'Yazdıklarını getir' dedi, getirdim, onları yıkadı."
Mervan, Zeyd ibn Sabit'i çağırtmiş. Zeyd, Peygamber'den hadis
anlatırken, yine Mervan'ın emriyle bazı kişiler, Zeydlin haberi olmadan onun söylediklerini yazmışlar. Sonra durumu öğrenen Zeyd: "Ne
biliyorsunuz, belki size ~öylediğim her şey, benim anlattığım gibi deği/dir?,r demiştir.
i'
~
i;

Sahabilerin Hadis Yazımı Karşısındaki Tutumları:
Büyük sahabiler, dinin yegane temelinin ve yazılı anayasasımn
Kur'an oldu~una inandıkları için, Kur'ari'dan başka dini bir kitap olmaslm ist~me~işler, bundan dolayı da çeşitli kimselerin anlattl~1
h~dıslerı yazdırmamışlar, yazanların da imha etmelerini emretmişlerdir. Kurtubi, tmam Malik'in şu sözünü aktarıyor:
A

"Orner ibn Hattab(r.a.),
istedi fakat sonra:

bu hadisleri yazmak, ya da yazdırmak
.

"- Allah'ın Kitabıyle beraber başka kitap olmaz,dedi."

Kurtubi'nin Cami'u Beyani'l-tlmi ve Fadlihi adlı Kitabında senedli olarak kaydettiği pek çok söz, Sahabiler devrinde hadis yazılmadığım, onların bundan hoşlanmadıklarım, hatta yazmak isteyenlere engel
/
,
olduklarını, yazılanları yıkadıklarını; Allah'ın Kitabı yanında başka bir
dini kitap görmek istemediklerini; çünkü bu durumdadinin yozlaşacağına inandıklıırım ifade etmektedir.
İbn Sirın: "tsraıl Oğulları, atalarından mıras aldıkları kitaplar yüzünden şaşırdılar." demiştir. Onun kasdı, tlahi Kitaptan ayrı olarak
yazdıkları Tıılınudgibi liv5yet kitaplarıdır. ışte bunlar, kolay dıni güç-

lqünl'ı 'ı),~ll'.

Malik ekliyor: "tbn Şihab'ın yanında, kendi kavminin nesebi hakkındaki kitaptan başka bir kitap yoktur. tnsanlar (o zaman) yazmazlar,
sadece ezberlerlerdi."

dyayetler

Zühri'nin, Urve'den aktansına göre de Ömer (r.a.), hadisleri yazdırmak istemiş, bu konuda Peygamberlin ashabına danışmış. Onlar yazı~~asliıl. önermişler. Ömer, bir ay kadar Allah'a istihare ~tniiş.
Nıhayet bır sabah kalkınca, Allah'ın yardımıyla şu karara varmıŞ:

Gittikçe yaygın bir hal alan bu yöntemin, istismara çok elverişli
olduğunu, bu yolla birçok yalanın Peygamberin üstüne atılacağım bilen büyük sababller Hadis rivayeti konusunda son derece ihtiyatlıdavrandılar, hatta çoğu kez bpnu yasakladılar.

- Ben, hadisleri yazdırmak istiyordum. Sonra sizden önceki bir
toplumu düşündüm: D.nlar bir takım kitaplar yazdılar da Allah'ın
kitdbını bırakıp o kitapların üzerine kapandılar. Asla Allah'ın
Kitabına başka bir şey karıştırmamı demiştir.

Kurtubi, Camiu Beyani'ı-'tlm adlı kitabında, Kuraia ibn Ka'b'ın
şu sözünü aktarır:

6er<;ek.1elı s"haba~rin

korktukları olmuş, sonradan insanlar
Uı.eri'neüşüşınüşler, kolayolan dini güçleştirmişlerdir.

"Irakla gitmek üzre yola çıktık. Ömer de bizimle beraber "Sarar'a
kadar geldi. Orada abdest aldı, (uzııviarını) ikişer kez yıkadı:

- Niçin sizinle beraber geldiğimi biliyor musunuZ? dedi.
- Evet biz, Allah Elçis~in sahabilen olduIDimuz için bizimle beraber geldin,dediler.
- Kur'an okumaIanndan ötürü arı u~ultusu gibi çevreye ses yayılan bir kente gidiyorsunuz. O insanları, Hadisıerle u~ştınp Kur'an
okumak~n alıkoymayın! Kur'an'ı güzelokuyun; Allah'ın Elçisinden
az söz anlaun.Haydi gidin,ben de sizin şeıikinizim, dedi.
Bunlar Kurayza'ya geldiklerinde: "Ömer ibn' Hattab, bizi (Hadis
anlatmaktan) menetti!" dediler." Cami'u Beyani'l-'ilm, s. 398).
Büyük sahAbiler, Peygamber'den Hadis rivayet edep kişiden, sö·
zünü kanıtlamasını istederdi. Nitekim bir nine, Hz. EbObekir'e ge'ıdi:
- Benim o~lıimun veya kızımın o~luöldü,
dedi, Allah'ın
Kitabında, onun malından bana mWS düştüğünü söylediler.
l

'

Ebubekir, bu konuda ne Allah'ın KitAbmda böyle bir hak bulund~gunu, ne de Peygamber'den böyle bir şeyduyduğunu söyledi. Ötekilere sordu.
.Muğice İbn ŞU'he, Peygamber'in, nineye altıda bir pay verdigini
söyledi. Ebubekir:
- Bunu senden başka duyan var mı? dedi.
Muhammed ibn Mesleme'nin de aynı şeyi duymuş olduğunu söylediler. Muhammed ibn Mesleme de Mugıre'nin söyledigini söyleyince Ebubekir bu hükmü uyguladı (Tirmizi, L0, h. 2100; İbn Mace,
Feraiz: 4).
Zehebi'nin anlatımına göre ~e Ömer, kadını döverek çocugunun
düşmesine neden olan kişiye, Peygamber'in ~UITe'ye(diyetin onda biri
kadar para cewına) hükmettigini söyleyen Mugire' sözüne tanık iste·
miş, Muhammed 'b. Mesleme tanıklık etmiştir. (Tezkiretu'l-hufffiz:
1/8).

için üç kez izin istedi, fakat kendisine "Gir!" denilmeyince geri döndü.
Daha sonra kendisini yeniden çağırtan Ömer, neden buyruguna uyup
gelmedigini sordu. Ebu Musa da geldiğini, üç kez izin istediği halde
cevap verilmediği için' geri döndüğünü; zira Peygamber'in:"Biriniz
üç kez izin ister de, izin verilmezse dönsün!" buyurmuş olduğunu anlattı.
Ömer: "- Ya Peygamber;in böyle söylediğini kanıtlamalısm, ya da
sırtını acıtınm!" dedi.
Korkudan titrerneğe başlayan EbU Musa.~sahabilerden bir grupa
gelip, bu hadisi bilen varsa gelip tanıklık etmesini ricaetti. İçlerinden
en genci olan Ebu Said el·Hudri gelip, bunu Peygamber'den duyduğuna tanıklıketti. (Buhari, İsti'zan: 13; MUslim, AdAb: 7, h. 33-37).
Bunun üzerine Ömer, Ebu Musa'ya:
• Ben seni suçlamadım. Fakat Allah'ın Elçisinden Hadis anlatmak
çetin bir mes'eledir! dedi (Ebu Davud, Edeb: 138, h. 5183).
Başka rivayette de Ömer, Ebu Musa'ya: lt. Ben seni suçlamadım,
ama insanların,Allah'ın Elçisine Hadis uydurmalimndan korktum!"
demiştir (Ebiı Daviıd, Edeb, b. 138, h..5184).
Biri kendisine, Peygamber'den bir Hadis anlatınca, doğru söyledi·
ginedairyemin ettiren Hz. Ali şöyle demiştir: "Kendim, Allah'ın EI~isinden bir söz duyarsam, Allah'ın dilediği kadar ondan yararlanırdım.
Başkası ondan bana bir Hadis anlatırsa, doğru söylediğine yemin ettirirdim. Eğer yemin ederse onu doğrulardım ..." (Tirmizi, Tefsic: 3, h.
3006; Ebu Davud, Vitr: 26; İbn Mace,tkamet: 193).
..

Öyle anlaşılıyor ki henüz Hz. Peygamber sag iken, kendisinin
üzerine yalan sözler uydurulmağa başlanmıştır. Biri, Peygamber'in
söylemediği bir sözü söyleyerek kendisini haklı Çıkarmak istemiştir ki,
bunu duyan Peygamber: "Kim benim üzerime yalan Söz söylerse, cehennemdeki yerine hazırlflnsın!" demiştir.
Tabii, Peygamber'in saghğında uydurolan sözleri duyunca Pey~

gamber bunlan düzeltirdi. Ama Peygamber'in vefatından sonra uydurolan sözlerin uydunnalığını kanıtlamak iyice güçleşti. Bundan dolayı
onun vefatından sonra Hadis uydurmak daha kolaylaştı. Bu durum
sahabileri rahatsız edecek kerteye gelmişti. Mescjdde halkın hadislere
daldığını gören Hans, Hz. Ali'nin yanına gitmiş:
- Baksana bu insanların hadislere daldığına, demiş.
- Demek öyle yaptılar ha? diyen Hz. Ali Kuran okumaya teşvik
, eden sözler söylemiştir (Ebu Davud, Fedailu'I-Kur'An: 14). Bundan
dolayı Abdullah ibn Abbas:

Hatib-i BağdMi, Muhammed ibn Yunus'un şöyle dediğini rivayet
etmiştir:
"Ben Ahvaz'da iken bir şeyhin şu öyküyü anlattığını dinledim:
'Peygamber (s.a.v.) Fatıma'yı Ali ile evlendirince, Tuba Ağacına, cennet halkının tabak tabak biribirlerine hediye ettikleri taze inci dökmesini emretti."
Adama dedim ki:
- Ey şeyh, bu Allah'ın Elçisine iftirMır!
Bana:

"- Biz, Peygamber'e yalan atılmayan zamanda ondan Hadis anla~
tırdık. Fakat insanlar boyun eğmeyen ve eğen her deveye binrneğe
başlayıncabiz, ondan Hadis rivayet etmeyi bıraktık" demiştir. Başka
bir anlatıma göre de: Beşir 'Adevı, İbn Abbas'agelip Hadis anlatmağa,
"Aııah'ın Elçisi buyurdu ki ..."demeğe başlamış.
tbn Abbas, onun anlattıklarını dinlememiş, ona bakmamış. Beştr: '
- Ey tbn Abbas, neden benim sözümü dinlemiyorsun? Ben san~,
Allah'ın Elçisinin sözünü anlatıyorum, sen dinlemiyorsun?
tbn Ab~as"demiş ki:
"- Biz vaktiyle bir adamın, 'Allah'ınElçisi şöyle dedi...' dediğini
işitseydik, gö~lerimizi ona çevirir, dikkatle onu dinlerdik. Am; insanlar boyun 'eğen ve eğmeyen her deveye binrneğe başlayınca artık insanlardan, bizim bildiğimii Hadisler dışındaki sÖzleri almadık," (Fecro'ı-tslam: 211).
Leys ibn Sa'd'ın, şöyle dediği rivayet edilir: "tSkenderiye'de, bize
Nafi'den rivayet eden bir şeyİı geldi: Nafi' henüz sağ idi. Biz öndan,
Nafi'den rivayet ettiği hadisleri yazdık, iki defter doldurduk Şeyh aynldıktan sonra bu iki defteri Nafi'e gönderdik. Nafi bu iki defter dolusu hadisten sadece bir hadisi tanıdı (diğerlerinin kendisine ait olmadığını söyledi).
'

- Yazık sana, sus, dedi, bunu bana nas (bilginler) anlattı.
- Sana kim anlattı? dedim.
- tbn Abbas'a varan bir sened (ravi zinciri) söyledi." (Fecru'lİslam: 128).
Süfyan: "Cabir'den otuz bin civannda hadis dinledim. Bunlardan
hiçbirini anlatmayı helM görmüyorum" demiştir (Fecru'ı-tslam, s.
212).
Süfyan-ı Sevri'nin rivayetine göre Abdullah ibn Abbas'a, Hz.
Ali'nin kazasını (verdiği hükümleri) anlatan bir kitap (tomar) getirilmişti. tbn Abbas bunlan imha eui, yalnız bir zira' (arşın) kadarını bıraktı. Bu sözlerde anlatılan şudur:
'
Dikdörtgen biçimindeki' sandıkta bulunan sözlerin hepsi Hz.
Ali'ye iftira, yalnız bir arşın kadarı doğru idi. tbn Abbas yalanlan ylrttı, sağlam olan bir arşın uzunluğundaki yaprağı bıraktı.
Abdullah ibn Zübeyr, babası Zübeyr'e:
"- Neden sen defalan ve falanın, Allah'ın Elçisinden Hadis anlattığı gibi Hadis anlatmıyorsun? demiş. Zübeyr:
"- çünkü ben, onun: 'Kim benimüstüme yalan atarsa, Ateşten
yerine hazırlansını' dediğini duydum." demiştir. (Buhfui, tım: 38).

i

Dikkat edilirse zübeyr'inrivAyetinde sadece "yalan atarsa" 'sözü
.var, "kasden yalan atarsa" şeklinde de~i1. Demek ki bu "kasden"
kaydı sonradan solcuşttirulmuşturki iyi niyetlehareket edenler, ıahatça
dillerini kullanma 1mkAnınıbulsunlar.
İbn Hanbel,MUsned:5/297,

Danmi, Mukaddi~e: 25 te de:
"Benden çok hadis rivayet etmekten sakının!" hadisi yeralmaktadır.
Konuya ışık tutmak için Kurtubi'nin bazı tesbitierini 8ktarmak istiyorum:. i .
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Kurtubi,"Camfu beyani'l-ilmi ve Fadlihı" adlı kiıabının, "Hadis
yazımının mekriıh oldu~u"başlı~ını ,taşıyan babında özetle şunları
söylüyor:
'
Allah'ın Elçisi (s.a.v.): "Be,nden, KUf'an'danbaş/ca bir şey ~az,~

mayın.Benden, Kur'an'dan başka bir şey yazmışolan, onu yok etsm.
buyurmuştur..
Zeyd ibn Sabit, Muaviye'nin huzuruna ~irdL Muav~y~,kendisinden bir hadis sordu ve birine de. Zeyd'in anlattı~1 hadısıyazmasını
'.

'\

emretti. Zeyd: _
_ Allah'ın Elçisi (s.a.y.), bıze, hadisl~rini yazmamamızı emretti,
dedi ve yazılamsildL"
Hz All bir konuşmasındaşöyle
demiş: "Kiminyanında
(Kur'an'dan ~ka) bir kitap varsa, mutlaka onu yok etsi~. Çünkü in-

sanlar, Rablarının Kitabını bırakıp.bilginlerinin hadıslerıne uydukları için helak oldular!"

Ebu Said (el-Hudri'y)e:
". Bize hadisleri yazdırsaydm?" dediler.
"- Hayır~ size yazdınnayı~; biz nasıl Peygamberimizden işitip bellediysek, siz de bizden işitin!" dedi.
"Nadra diyor ki: 'Ebii Said el-Hudri'ye:
- Sen, bize, Allah'ın Elçisi (s.a.v.)den güzel sözler anlauyorsun.
Biz bunlarıanlaurken fazlalık veya eksiklik yapmaktan korkuyoruz,
dedim.
- Yazıp da bunları Kur'an mı yapqıak istiyorsunuz? Hayır, hayır.
Biz nasıl Allah'ın Elçisi (s.a.v.)den aldıysak, siz de bizden alın!" dedi.
Ömer ibn Hatıab (r.a.), bu hadisleri yazmak veya yazdırmak istedi. Sonra: "Allah'ın Kitabının yanında başka kitap olmaz" dedi. Bu sözü anlatan İmam MMik:"ıbn Şihab(ez-Zühri'n)in yanında,sadecekavminin soy kütügü hakkında bir kitap vardı, başka bir kitap yoktu. O
zaman insanlar yazmazlardı, ezberlerlerdi. Onlardan herhangibir şey
yazan da ezberlernek için yazardı. Ezberledikten sonra yazdı~ını silerdi." demiştir.
Drve der ki: "Ömer (r.a.) hadisleri yazmak istedi. Sahabilere sor~
du. Yazılmasını j:IDerdiler.Ömer, bir ay istihfu'e etti. Sonra Allah, onun
gönlünü şu karara vardırdı. Dedi ki: .
. Ben, hadisleri yazdırmak istiyordum. Fakat sizden öncekilerin.
durumunu düşündüm: Onlar, birtakım kitaplar yazdılar da, Allah'ın
Kitabını bırakıp o kitaPların üzerine kapandılar. Vaııihi ben asla Al-,
lah'm Kitabına başka bir·şeykarışurmam
(başka nUshada insanl~.rı
başkaşey~e ugraşunp Allah'm Kitabını untturmam), dedi.'"
Yahya ibn Oi'denin anlaumma göre Ömer, hadisleri yazdırmak
istedi. Sonra yazmamanın daha uygun olacağı kanısına vardı. Kentlere: "Kimin yariında hadise dair yazılı bir şey varsa onu sitsin!" diye direktif yazdı.
İbn Mes'fıd ve İbn Abbas ha.<Jisyazmayı sevrnezlerdi. EbU Bürde

de: "Babamdan çok şey yazdım, sonra babam yazdıkl~mı
onları yık8dL" demiştir.

istedi ve

(Medine vilisi) Mervan, Zeyd ibn SAbit'i çatırmış ve Zeyd'in anlattık;iarını, onun haberi. olmadan yazacak adamlar da çağınnış. Sonra
durumu Zeyd'e söylemişler. Zeyd:
"··Ne biliyorsunuz, belki anlattıklanm, benim anlattığım gibi değildir" demiş.
AbdullAh (ibn Mes'ud), hadisler yazılı olan bir sabife getirmiş,
onu silip yıkamış, sonra yakılinasım emretmiş ve demiş ki:
. "- Vallahi bu sahUenin, Deyr-i Hind'de olduAnnu bilseydim, ora··
ya varırdım. ışte Kitap ehU bilmeyen (mUşrik)ler gibi, Allah'ın kitabını.
arkalarına awldanndan dolayı heWc olmuşlardır."
Dahhlk da şöyle demiş: "Bir zaman gelecek, hadisler çoğalacak;
Mushaflar tozuyla kalacak. Kimse onları açıp da bakmayacik."
Said· ibn Cübeyr der ki: "ıbn Omer'e sormak istediğim bazı
mes'eleleri Kfıfe halkı için yazmışum. Sonra ıbn Ömer'le görüştüm,
hadis yazmanın hükmünü sordum", Eğer benim yanımdayazılı hadisler
blıllunduğunu bilseydi, aramız açılmışı. (beni kovmuştu).':
Yine Said ibn Cübeyrdemiş ki: "Biz, görüş aynlığ.ına düştüğ.ü.müz konuları yazardık. Sonra tbn Ömer'e bunları sorardık. Onun, bunları yazdığımızdan haberi olmazdı. Eğer benim, bunları yazmış olduğumu bilseydi, aramız açılmıştı."
Ebii Bürde derki: "EbU Musa, bize birtakım. hadisler anlaUrdl.
Bunları yazmak isterdik.
. - Benden dinlediklerinizi yazıyor musunuz? dedi.
- Evet, dedik.
- Onu banagetirin, dedi.
Onları alıp yıkadı ve:
- Bizim bellediğimiz gibi siz de biz<len belleyin, dedi."

Ebu Hüreyre: "Ne yazarız,ne yazdırınz" demiştir.
Esved'in anlatımına göre kendisi ve Alkame bir sabife bulmuşlar,
onu ıbn Mes'ud'a götürmüşler. Ögle vakti oldugu için epey kapıda
beklemişler. Sonra durumu fark eden ibn Mes'ud, kendilerini içeri almış.

ıbrahim Neha'i, Hadislerin
Kasım hadis yazmazdı.

defterlere

yazılmasını

istemezdi.

Said ibn Abdu'I-Aziz, Şa'bi, İbn el-Mu'temir, Muğire, ve A'meş
hadis yazmaktan hoşlanmazlardı (Camiu Beyani'l-'ilmi ve Fadıih, s.
79-85).

- Bu sabifede güzel hadisler var, demişler.
İbn Mes'ud, canyesine, bir legene su koyup getirmesini emretmiş.
O sabifedeki yazıları yıkayıp silerken, "Biz sana en güzel öyküleri anlatıyoruz!" (Yusuf: 3) ayetini okuyormuş. Sahifeyi götürenler:
- Buna bir bak, güzel hadisler var, demişler.
Ama o yine silmiş ve
- Bu gönüııer, kablardır. Bunlara sadece Kur'an doldurun, başka
bir şey koymayın! demiş."
Muhammed ibn Sirin,Ubeyde ibnel-Cerrah'a:
~ Senden duydukıarımı yazayım mı? demiş.
Ubeyde:
- Hayır, demiş.
- Peki bir kitap bulursam sana okuyayım mı, demiş.
Ubeyde yine
- Hayır, demiş.
ıbrahim Ncha'i de şöyle diyor:
"Ebu Ubeyde'nin yanında yaz':lfdım.
- Bcnden sonraya bir kitap bırakmayın!" dedi.
Başka bir anlatırnda da·Ubeyde, ölecegi sırada, daha önce yazmış
olduklarını istcyip yok etmiş. Nedenini de şöyle açıklamış:
"- Bazı insanların, bunları yersiz kullanacaklarından
rum."

korkuyo.

Fetihlerle çeşitli din. ve uluslara mensup insanlar müslüman oldular. Blinlar ne kadar müslüman olsalar da eski inanç ve kültürleriyle
/ yoğrulmuş kimselerdi. İçlerinde o kültürün düşüncelerini taşıyorlardı.
Zaten bir anda onlardan sıyrılmaları da mümkün değildi. Bunların
müslüman olmasıyla birlikte Araplar da çeşitli kültürlerle temasa geldiler. Kendileri onlara kültür verdikleri gibi, büyük ölçüde',onlardan
etkilendiler. Hint ve Yunandüşünceleri, Mani inançlan İslam ülkelerinde tartışılıyor oldu. Felsefe de yayıldı. Böylece çeşitli fikir ve inanç
ekolleri doğmağa başladı. Rerekol, kendi düşüncesine geçerlilik kazandırmak için bunları bir ayete veya Hadise dayandırmak lüzumunu
hissetti. Ayetler sınırlı idi. Yeni ayet ilave edilemezdi. Ama Hadis işi
kolaydı. Onun için ekoller, mümkün olduğu ölçüde ayetleri, kendi fikirleri doğrultusunda te'vii ettiler, ve düşüncelerini bol bol uydurdukları Hadislere söylettiler. Böylece Fıkıh, Kelam, Felsefe ye Tasavvuf
ortamlarına ~ydurma hadisler yayıldı ve bunlar derlenerek kitaplara da
girdi. Hele Hz. Osman'ın öldürülmesinden itibaren meydana gelen
siyasi çalkantılar, bölünmeler, kargaşalar, Hadis uydurmada çok etkin
oldu.
İşte bundan dolayıdır ki CemelOlayında ordu kumandanlığı yapan Aişe'yi ve kumandanlıkettiği topluluğu kötülemek için Peygamber'in: "Baıına bir kadını geçiren ulusun iflah olmayacağı"nı söylediği halka yayıldı. (Buhari, Mağazi, 82, Fiten: 18; Tirmizi, Fiten: 75;
Nesa'i, Kudat, 8).
Seba meIikesinden övgü ile söz eden ayetlerle karşılaştırılınca bu

rivayetin Kur'nn'aters oıdu~u açıkbt. çünkü Kur'an'ın hiçbir yerinde .
kadının başa geçemeyece~nden
söz edilmemiştir. Hatta Peygamber
, (s.a.v.)in en çok sevdi~, kendisinin birçok hadisini rivayet etmiş olıp}
mü'minlerin annesi Hz. Aişe, Cemel Vak'asına kumandanlık etmiştir.
Aslında bu EbUbekre rivayetinin de onu hedef aldı~ı açıkbt. zira olay
şöyleanlaulmaktadır:
Osman'ın katlinden sonra Hz. Ali'ye bey'at edilince Talha ve Zübeyr Mekke'ye gittiler,Hacda olan Hz. Aişe'yi gördüler. Osman'ın kanını aramak özre Basra'ya gitmeğe karar verdiler. Halkı da bu maksatla savaşa çıkardılar. Hz. Aişe hevdeci içinde devede bu orduya kumanda ettiği için olaya Cemel Vak'ası denildi. Aişe'nin kumanda ettiği
orduya katılmayan Ebubekre, sebebini şöyle anlatmışur: "Peygamber
Aleyhisselam, Kİsm'nın kızının, tranlılara kraliçeolduğu haberini duyiıiıca buyurdu ki: "Başlarına hir kadın geçiren kavim, asla iflah ol~
maz." Allah, beni bu sözle yararlandırdı. da o savaşa bulmadım"
(Buhfui,Piten: 18. Pethu'ı-~an: 8/97).
Şimdi bu rivayette
taşlanan,
Hz. Aişe'dir.Peygamber
Aleyhisselam gerçekten öyle söylemiş olsaydı, Hz. Aişe'nin Cemel
Olayına kaulmaması, Talha ve Zübeyr'in de onu başlarına geçirmemeleri gerekirdi. Kur'an'a ters, olaylara da aykırı olan bu rivayetin doğru- \
luğu şüphelidir. Ayetlerin genel anlamı böyle vahid haberiyle daralulamaz. Eğer bu rivayet doğru ise sadece Ebubekr'eyi bağlar. Çünkü diğerleri bunu bilmedikleri için bununla amel etmemişlerdir. Diğer
, sahabilerin bilmediği veuygulamadığı
bir rivayet, nasıl din hükmü
olur? Zaten bu, gerekli bir din hükmü olsaydı, Peygamber
Aleyhisselam bunu ilan eder ve ashabına böyle bir şey yapman;ıalarinı
b~ldirirdi.

Kadına İrııamİık Yetkisi:
Bau ülkelerinde kadının ruhunun olup olmadığı, ibadet yetkisinin
bulunup bulunmadığı taruşma ~onusu' yapılırken; İslam Peygamberi,
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- Ey Allah'ın Elçisi, dedi, izin ver, ben de seninleberaber savaşa
kaıılayım. Yaralılarınızı tedavı eder, hastalarınıza bakarım. Umulur
ki Allah bana şehitilik nasib eder!
Peygamber (s.a.v.)ona:
. -Sen evindekal,4,edi, yilçe Allah, sana şehfdlik nastb edecektir!
Bundan böyle Peygamber ona: 'Şehıde' derdi.
Kur'~~'ıoku;nuştu (iyi biliyordu). PeY8amber(s.a.v~d~n, evinde, kenduıneeianokuyacak
birini lUlması için izinisteyen Ümmü
Varaka, bu izni aldl.
.
, (ım~m Ahmed ibn Hanbel, bu olaya dayanarak, Kuran okuyan
kadının, ökuyamayan erkeklere imam olup, teravih namazım kıldıİ'abilece~inekaıir vermiştir. ·Ancflk bu durumda kadtn,cemaatinarkasında
durur: ıbn Teymiyye, Fetava: 23/248)
ÜmmüVaraka'nın müdebber(l) bir kölesi ve cariyesi vardı. Bu
. ikisi (he.~halde bir· atı önce. özgürlüklerine kavuşmak. için) geceleyin
kal~ıp, .U~mü Varaka'nınagzına bir bez kapayarakonu bogdular, ve
çekıp glUıler. Sabah olunca (Halife) Omer:
.
- Onları görüpbilen varsa,gelirsin!
.diye emir verdi. (Getirilen katillerin) asıınıalarmı emretti. Medine'de ilk asıla,nlar bunlardır. "(2)
.
(I) Mü.debber: Sahibi ölünce özgür olacak köle. demektir.
(2) Ebu DaVlld. Saıftt: b. 62. h. 59 ı.
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"-Allah'ın Elçisrnin dediği çıktı. 'Haydi, o iehıdeyi ziyaret edin!'
demişti.'(l )
Dahası da var: Hz. Muhammed, savaşa veya sefere giderken,
kur'a ile kadınlarından birisini.beraberinde götürürdıL (Buhari, Cihad:
h.1071).
• Peygamber zamanında kadınlar da, erkeklerle beraber savaşa katıhrlar, geri hizmetlerde çahşıhrlardt. Uhud Savaşında müslümanlar
kayıp verince Peygamber'in Zevcesi Aişe ile Ümm-ü Süleym, paçala.nnısıvamış ve sırtlarında kırba kırba su taşıyarak savaşanların ağızlanna dökmüşlerdir (Buhari, Cihad: 1074, Mağaz1, 18; Müslim,Cihad:
b. 47, h. 136).

Muavvlz kızı Rubeyyi' de: "Biz, Peygamber (s.a.v.) ile birlikte savaşa gider, askerlere .su verir,yarahıiınte<tavi
eder, onları Medine'ye'
taşırdık." demiştir (Buhari, Cihad: h. 1074-1075).
Ebii Daviid'un rivayetine göre kadınlar, Huneyn'de de savaşa ka·
tılmışlar, şiir Söyıeyerek.askerlere moral vermişler, yaralılantedavi et. miş, ok ve yemek taşımışlardır." (Fethu'l. Bati: 6158).
Uhud Savaşına katılan hammlar arasinda Peygamber'in öz kızı
Fatıma da vardı. Babasının yaralandığını görünceboynunasarıldı,
ya. rasını Yıkadı.Fakat Peygamber'in yarasından akan kan gittikçe artıyordu; Hemen Fatıma. bir parça hasır alıp yaktı, külünü yaranın üstüne
bastı, kan durdu."(Fethu'I-Bari, 7/286)
Bunuİl;ya.nındaPeygamber'in
hammları, ashab.için birer ö~et~
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Hadislerin pek ço~u, anlam olarak nakledilmiştir. Yani duyanlar,
o sözü, kendi anladıklarıbiçimde
ve kendi sözleriyle anlatmışlardır.
İkinci duyan da aynı ölçü ile hareket ederse, Peygamberin sözünün,.
ikjyüz yıl sonrasına kadar ne derece tanıonun söylediği biçimde git~·
miş olur? Bunaimkan var mı?

men durumunda idiler. Peygamber'deİı duyduklannı, onun lilesi içindeki yaşayış biçimini, ahlakını, nelerden hoşlanıp nelerden hoşlanma, dı~nı gerek Medine halkına, gerek çeşitliülkelerden gelen müslümanlara anlatıyorlardı.
Görülüyor ki İslAm, kadınıtoplumdan ayınp dört duvar arasına
kapatmamıştır. Peygamber devrinde müslüman kadın, hemen bütün
toplumsal faaliyetler,e etkinbiçimde katılmıştıl'. Sonradan koyulaştınlanuygulamayı
İsıama mal edip kabahati islama yüklemek büyük
hatadır.
.
'
.

Bund;ın dolayı Peygambefldennakledilen
sözler arasına bilerek
veya bilmeyerek pek çok başka sözler ve düşünceler karışmıştıl'. Bunların kesin olanı,. ancak muteyatir olanıdır ki sözlü tev~tür çok azdır.
Anlam olarak mütevatir olan Hadislerde çokdeğildir. Di,ğerleri bir kişinin,iki kişinin veyabirkaç kişinin anlatımlanna dayanır.

Egemenl~~in, yavaş yavaş yab;ıncı unsurlara seçmekte oldu~unu
fark eden Araplar, imamlı~ınKureyşe
veya Araplara özgü oldu~u
(Buh~, Ahkam:2, 51; Müslim, İmamet: 4-9; Tirmizi, Fiten:' 46; İbn
Hanbel, 4/421; Danmi, Siyer: 77) yolundaki Hadisleri ileri sürerken,
yabancı kökenli insanlar da "Başınıza kara üzüm.kadar küçük kafalı
bir Habeşli kt'Jlede geçse dinleyin ve itaat edin! (Boom, Ahkim: 4;
İbn Mace, CihM: 39) hadisiyle kendi durumlarını güçlendirmek istediler.
Bu tür uydUrmalar, öylesine yayıldı ki Peygamber'in gerçek sözlerini bunlardan ayıklamak çok gÜç hale geldi. Bunun içindir ki Ahmed ibn Hanbel, kendisinden Tefsit hakkında rivayetedilen
Hadislerin hiçbirinin dogruolmadı~ını söylemiştir.
,
.
İkinci yüzyıl· ortalarından itibaren uzmanlar, Peygamber'in sözlerini toplama~a, bunıarın sağlamlarını sahtelerinde ayıklamağa çalıştı:
lar. Bun1,1lliçin de birtakım kurallar geliştirdiler. Hadis kritiği (Cerh ve
Ta'dil) iımini koydular. Ama ileride temas edilece~i üzre bunlar da bir
sözün, yüzdeyüz Peygamber sözü olduğu garantisini ~layamazdı.
Çürikü söylendiği zaman yazılmamış, yüz elli, ikiyüz yıl ~ızdan ağıza
dolaşmış ve her sahabi, anlayış düzeyine, ~lIeğinin kuvvçtine gör~
duyduklarını anlatmıştıl'. Bir sözün söylenme ortamına g~reanlamı '
değişik, başka ortamlarda anlamı değişik olur. Hiç kimse konuşandan
duyduğu sözü, yüzde yüz aynı söz ve anlam ile nakledemez. Eden olsa
da bunlar çok azdır.

Bundan dolayıdır ki büyük müctehid İmam A'zam EbU Hantfe,
pek az Hadise sahih gözüyle bakmıştır ..Tanhu Ba~dM'da lmatp EbU
Hanife'nin badis rivayetlerine güvenemediği hakkındapek çok rivayet
vardır. Mesela Yahya b. Adem "Ahdest Imanın yarısıdır" şeklinde bir
hadis söyleyince EbU Hanife:· "Öyle ise iki' kez abdest al ki imanını tamamlayasın" demiştir. (Tarihu Bağdad: 13/388). .
'
İbn Haldun, Mukaddimesinde şöyle diyor:
"Bilki mUctehid imamlar, az veya çok Hadis rivayetetmede değişik görüştedirier. EbU Hanife'nin rivayet etti~i Hadislerin sadece onyedi veya bu civarda (elliye kadar) olduğu söylenir. Maıiklegöre de
ancak Muvattalda olanlar sahibtir ki bunlar da üçyUz Hadis civarında·
dır. Ahmed ibn Hanbel'in Müsnedlinde ise otuzbin Hadisval'dır:
(mevcut baskılarda elli bin Hadis var). Herkes,ktihadı dogrultnsunda,
Hadiste bir tutum iZlemiştir. '
i

"Bazı' haksız mutaasıplar, az Hadis rivayet eden müctehidlerin,
Hadis'bilmedikleri için az rivayet ettiİderini söylemişlerdir; O büyük
imami~ hakkındaböyle ~ir inanca saplanmak doğru değildir. Çünkü
şeriatin kayna~ı, Kitap ve Sünnettir. Hadisi az bilenin, araştırması;
rivayetleri ö~enmesi gerekir. Ta ki dini sağlam temellerden~ hüküm
leri Allah'tan duyurandan almışolsun.
,

"Az Hadis ,rivayet eden müctehidler,

"

bilmediklerinden

de~il,

HaölSe bulaşansakatlıklardan,

Hadisin önüne çıkan hastalıklardan do-

layı az rivayet etmişlerdir. Çoğunluğun kanısına göre Cerh (ravinin
çürük tarafını ortaya çıkarmaklen önde gelir~ Bundan dolayı.o büyük
bilginin ictih8dı, kendisini, bu tür hastalıklarla illetli hadisleri almamağa götürmüştür.
.
"İmamEbfı Hanife, rivayet ve nakil şartlantıda titiz davranmıştır.
Kesin akıl kanıtıylaçatışan rivayeti almamış, bu yüzden onun rivayeti
ve Hadisi az olmuştur. Yoksa o, kasden Hadisi terk etmiş de~ildlr."
. (Mukaddime, s. 409-410).
BuhAri, altıyüzbin Hadis toplamış iken bunlar içinde sadece yedi
bin Hadisi ~iıabına almıştır ki, bunların da çeşitli yerlerde geçen tek.rarları atılırsa geriyedön bin HaölS kalır {Mukadilime, s. 407), Daru'ş~
Şab, Kahire).
Uydurmaeılardan kimileri, Hadis uydurmayı,bir karakter düşüklüğü de saymıyor, hatıa bunu sevap telAkki ediyordu. Yahya ibn Said
el-Kattan: "Salih (zahid) kişiler, en çok Hadis ~onusundayaIan söylerler. Başka hiçbir konuda, Hadiste söyledikler~kadar yalan söylemezler" demiştir (Fecru'l-İslam: 212).
Salihlerin uydurdukları Hadisler,.ibadetlereyöneltme,
dünyadan
kaçma, ahirete iştiyak, cennete imrendirme, cehennemden sakındırma
(terğib ve terhib) ile ilgilidir. Bunlar içinde mutasavvıflar da sülfık
halleriyle, fena, beka, sahv, vahdet-i vücfıd gibi tasavvuf hal ve makamlarıy1a ilgili Hadisler ortaya atmışlardır.
Arapların,diğer milletlere, yabancıların AraplMa üstünlüğü, çeşitli ulusların bir yandan iyUiğ~ diğer yandan kötülüğU hakkında; Habeşlilerin ve Türklerin faziletleri, aynı zamandakötülükleri
hakkında
hadisler uyduruImuştur.
Bazı kişiler, hükümdarlam yaklaşmak için onların yaptıkları işlerin hoş olduğunu gösteren Hadisler uydurmuşlardır. Mesela Giyas ibn
İbrahim Halife Mehdi (l58n75)nin huzuruna girmiş, güvercinle oyna-

Olayı seven Halifenin hoşuna gitsin diye: "Yalnız tabanlı (deve), yahut
tırnaklı (at), ya da kanatlı (kuş)ta' koşuolur." .(Bk. en-Nihayet ci
~ Garibi'I~Hadis: 2/55) şeklinde birHadis söylemiş. Kölesine, bu adama
on bin dirhem·verilmesini emreden Halife, bu adama da, çıkarken:
"- Senin ensenin, Allah'ın Elçisine yalan söyleyenlerin ensesi olduğunu anladım: Allah'ın Elçis] (s.a.v.), 'Kanat! demedi," demiştir.
(Fevatihu'r-Rahamfıt bi-Şarhi Musellemi's-Subfıt: 2/124).
Özellikle zahidıer, ib8detlere teşvik, cehennemden korkutma
(terğib ve terh'lb) konusundapek çok hadis uydurmuşlardır. Ebfı İsmet
Nfıh ibn Ebi Meryem: "İnsanların, Ebfı Hanife'nin·fıkhı ve Muhammedibni İshak'ın Mağazisi (Siyeri) ile uğraşıp, Kur'ao'dan yüz çeviriliklerini görünce Allah için Kur'an SUrelerini okumanın fazileti: falan
sfıreyi okuyana şu kadar, falan sfıreyi okuyana şu kadar sevap verileceği hakkında hadisler uydurduğunu söylemiştir. Bunları kah İkrime
yoluyla İbn Abbas'tan, kah da Übeyy ibn Kab'dan rivayet etmiştır
(Fevatihu'r-Rahamflt Şarhu Musellemi's-Sübfıt: 2/125).
Özellikle Cemel vak'asıyla başlayan ve Hz. AH'nin .öldürülmesiyle· doruğuna ulaşan bölünmeler, şiilik, sünnilik, haricilik gibi gittikçe
birbirinedüşmanlıklan
artangruplttr, Cebriyye,-Kader,iyye, Mürei'e,
Cehmiyye gibi farklı inançlar benimseyen mezhepler, kendilerinin düşünce ve inançlarlnıdestekleyen Hadisler ortaya attılar. .
Emeviler, kendi mevkilerini sağlamlaştırmak için.Emevi ailesini,
Hz. Osmarı'ı öven abartmalı Hadisleri literatüre gcçirrriişlerdir. Mesela .
Hz. Osman'ın,üçyüz deveyi, bütün yükleriyle birlikte Güçlük Ordusuna bağışladığı haberi, bunlardan :biridir. Osman'ın bu bağışı üzerine
~eygamber'in,
minberden inip: "Bundan böyle Osman ne yapsa
günah yazılmaz" dediği rivayet edilmiştir. {tbn Hanbel, Müsned;

4n5}.
Taberi'nin,

Tarihinde

kaydınagöre,

41. H. yılda Mu~ire ibn

Şu'be'yi Kfıfe'ye vali tayin eden Muaviye ibn Ebi Süfyan, demiş ki:

"- Sana birçok şey tavsiye etmek istiyordum ama senin, sağduyuna dayanarakbeni memnun edecek, otoritemi sa~lamlaştıraeak; halkımı düzelteeekişleryapacağına
inandığlOl için artık bunları SÖylemeğe
gerekgörmüyorum. Ancak bir hususa özellikle dikkatini çekmek isterim: Sakın Ali'ye sövmeyi ve onu kınamayı;Osman'ı
da rahmet ve
mağfıretle anmayı ihmal etme. Ali'nin adamlanm kusurlu göster, onları dinlememeyi öğütle. Osman'ın adamlanm ÖV ve onlara yaklaşmayı,
onlann rivayetlerini dinlemeyi tavsiye et
KOfe'de yedi yıl valilik yapmış olan Muıire, güzel ahlak sahibi,
dirliği seven bi~ kişi olmasına karşın, Att'yi kötülemeden geri durmaz,
Osman'ın katillerini Ianetlerdi. Osman'a rahmet ve mağfıret diler, onun
yandaşlanm överdi:' (T8rihu'I-Umemi Va'l-mulUk: 61141-142).
Emevilerin, amaçlarına hizmet edecek pek çok Hadis uydurulmuştur.
Şiiler Ali ve eviMını Aba ehli gösteren Hadisi ortaya atarken,
AbMsiler de dedeleri Abbas'ı Ehl-i Kisa göstermenin yolunu bulmuşlardır. Tirmizi'nin rivayet ettiği şu Hadisin amacı bellidir:
"Allah'ın Elçisi, Abbas'a: Pazartesi sabahı sen ve çocuğun ba1l4
gelin, de sa1l4 dua edeyim. Allah onunla seni ve çocuğunu yararlandırsın, dedi. Ertesi sabah, Allah'ın Elçisi bize bir !dsa' giydirdi ve
şöyle dua etti:
"Allah'ım, Abbas'ın ve çocuğunun açık've gizli günahlarını bağışla. Onlarda hiç günah bırakma. Allah'ım, on", veçocuğunu koru!"
(Tirmizi, Menaktb: 29, h. 3762)
Taberani de şunu rivayet etmiştir: "Hilafet amcamın ve babamın
parçasında kalacaktır. Ta onlar onu Mesih'e teslim edinceye dek."
" Buhari'nin şeyhi, Nu'aym ibn Hammad el-Mervezi (ö. 228;843),
el-Piten ve '-Melahim adlı kitabında, İbn Lehi'a'dart, Hz. Att'nin şöyle
dediğini rivayet etmiş: "Hz. Muhammed'in vefatından itibaren, ümme-

linin saltanatı, yüz altmış yedi yıl, otuzbir gün sürecektir. Bundan sonraAllah onlann üstüne gevşemeyi salacaktır."
Hz. Peygaber, onbirinci Hicretyılında vefat ettiğine göre işaret
edilen tarih, Hicretin 178. yılına rastlar ki bu tarih, Harun Reşiö'in,
Halid Bermekfyi vezir yaptığı tarihtir. Demek ki bu söz, Bermekilere
karşı nefret uyandırmak amacıyla uydurulmuştur.
Siyasi amaçlardan ayrı olarak, ortamın koşullan içinde doğan
Kelfun okulları, müslümanlann Muıtezile, MÜl'Ci'e,şra, Hariciler, Enli Sünnet gibi kısımlara bölümne~i de Hadis uydurulm~ında etkin· 01muştur.
Bu konuda fıkıh okullarının katkısı da ~değildir. Pakih, görüşüne halk arasında değer kazandırmak içinHadis uydurmuştur. Bundan
dolayı fıkıh Hadislerinin çoğu, Hadisçilere göre doğru değildir.
Cennete imrendirmek, cehennemden korkutmak için çeşitli ibadet
ve eylemlerin sevap veya günahlan konusundaki sözlerin eleştirilmesinde Hadisçile~, fazla titizlik göstermemişler,'onlar daha çok hüküm
bildiren Hadislerin senetlerine dikkat etmişlerdir. Onlann Terğib ve
Terhib konusunda hoşgörülü davranmalan, pek çokuydurma sözün bu
alana akmasına neden olmuştılr.
Sözlerine etkinlik kazandırmağa çok hevesli olan hikayeci ve
vaizler de masallarını Hadis biçimine sokmaktan geri durmamışlardır;
Hana Hadis uzmanlan, bazan halk yanında masallanyla itibar kazanmışolan bu kimseleri eleştirmekten çekinmişlerdir.
i

tbnu'l-Cevzi, "Hadiste en büyük bela, hikayooilerden gelir. çünkü
onlar, sözlerini etkinleştirecek Hadisleranlatmak isterler. Oysa bu türdcn sahih Hadis azdır." diyor.·
.

Hadis Kritiği:
. Hadisçiler, Hadislerin doğnısunu yanlışıridan ayırdedebilmek için
bÜyük çaba harcamışlar, bunun için kriterler koymuşlardır ama bu kri-

terler, Hadisin içer~iniden çok, sened (anlatanlar)zinciriyle
ilgilidir.
Eger Hadisin sened zinciri sağlam ise metnin, Kur'an'ave gerçekıere
uyup uymadığına fazla dikkat edilmemiştir:
Abdullah ibn Ömer'in aşağıdaki sözü, Peygamber sözüne nasıl
katmalar yapıldığını gösterir: tbn Ömer: "Kim, -av ya, da sürü köpeği

dışında köpek beslerse, her gün onun sevabmdan iki kırateksilir."
Hadisini nakletmiş. Ebu Hüreyre, bu Hadisi "Ya da ekin köpeği"
jstisnasını da katarak anlatmışur. Ebu Hüreyre'nin, Hadisi bu ilave ile
anlattıgı, kendisine söylenince tbn Ömer~ •"ÇUnkü EbU' Hilreyre'nin
~kini var" demiştir {Nevevi, 4/43).
Abdullah ibn Ömer'in bu sözünden, kişisel ihtiyaç ve arzunun, insanı HadiSenasıllcatrnalar yapmağa götürdü~nü kanrtlar.
Eğer Hadisçiler,sened eleştirisine verdikleri ağırlık kadar içerik
eleştirisine deagırlık vermiş olsalardı, sahihbbul
ed~len pek çok
Hadisin uydurolmuş
oldugu
ortaya
çıkacakb.
Bu
konuda
tbn Hal. .
.,
dun'unşu hükmü ne kadar doğrudur:
"Çogu kez tarihçiler, müfeesirler ve hikayecinakilciler çok yanılgıya düştüler. Çünkü onlar, cılız-şişma~her nakle güvenmişler; bunla.
n temellerlne vurmamış, benzerleriyle karşılaşbrmamış, hikmet ölçütüyle, evrenin gerçekleriyle tartmamışlar; duy~uklan haberleri akıl
süzgecinden geçirmemişler;'bu yüzden haktan sapmışlar vehim ve yanılgı çölünde yitip gitmişlerdir." (Mukaddime, s. 12).
Rivayetleri, dinin temel kaynağı olan Kur'an'a vurmamanın sonu~ "
cunda, Kurlan'a ters birçok haber, inanç halinegetirilmiştir. Bunlardan
biri de köpek hakkında rivayet edilen Hadistir. Kur'an'agöre yerde
deprenen, gökte ~çan her hayvan türü, bpkı insanlar gibi birer toplumdur (En'am: 38). Bu ve benzeri ayetlerde hayvanlara acıma duygusu
aşılanmaktadır. Bunun yanında' yine Peygamber'den gelen bir sözde,
_ ' susuzluktansoluyan bir kÖPeği sulayan bir günah ~ımnın
affedildiği
vurgulanmaktadır: (Müslim, Selam; b. 41 h. 153, 155; Müsned:
2/507).

tbn Ömer ve Ebu Hüreyre'nin rivayetlerinde isebazı istisnalar dışında, köpek besleyen kişinin, hergün sevabının azaracağıbelirtilmek
suretiyle adeta o hayvanlannölüme
terk edilmesi salık verilmektedir.
Oysa aym Peygamber'in, başka birHadisinde de:"Köpekler desizin

gibi birer toplum, olmasalardı, onların öldürülmesini buyururdu.m"
(firmizi"Ahkam:
3,4) dediği anlaıı1maktadır. Bu1fadedede köpeğe
iyi davranılması öğütü .açıkur. Fakat aynı ha~sin devammda, hiç alaeası olmayan kara köpeğinöldürülmesi emte<iiliyor. Köpeğin renginin
kara olması, 'hayvanın kendi seçimi değildir. ,'Tüm köpekleri, insanlar
gibi sosyal toplum sayan ve onlara acımayı öğütleyen Peygamber'in,
lcaraköpegi bunun dışında tutması ve hayvanın öldürülmesini emretmesi,elbette doğru olamaz. Bu. kara köpeklen korkanların düşüncelerinin hadis şekline sokulmasıdır.
Köpek beslemek, hayvana acımak, bakmak niçin sevabın azalma'sına nedep olsun? Tam tersine sevabı artırması gerekir. İşte bugibi çelişkili sözler, rivayetlerin içeriğinin, Kur'an gerçeklerine

vurulmama-

sından ötürü literatüre geçmiştir.
Bu konuda Cahiz,' (ö. 255/869) Kitabu'l-Hayavan'ında,
rivayetlerin akıl süzgecinden geçirilinemesi sonucuyanlış
anlamalaı:ın
doğduğunu belirtir. "Ekin, yahut dar', ya da av köpeği dışındaköpek
besleyen, günahkdr olur" (Buhari Bed'u'l-halk: 17, Hars: 3; MUslim,
- Müsakat; b. LO,h. 50-61; Tirmizi, Sayd: 17; Nesa'i, Sayd: 12,13, 14;
İbn Mike, Sayd: 2) Hadisini ele alıp eleştirir. Sürü köpeğinin,koyunları beklemek içinmübilll'kılındığmı belirten bir rivayet kaydeder~ Köpeğin beklemesine ihtiyaç duyulan başka şeyler de vardır. Sürü için
izin verilince, beklenmesine ihtiyaç duyulanbaşka şeyler için ,de izin ,
verilir. Cahiz şu sonuca vanr:
"Belki de Peygamber, köpek hakkındaki bu sözü, başka insanlann sözü olarak anlatmıştır. Belki de o gün, böyle söylenmesi gereken
bir hastalık, birneden ortaya çıkmıştır. Sonra insanlar, bu sözün söylenmesini, gerekli kıİan nedeni bırakıp, sözü soyut olarak anlatmışlar-

dır. Belki de bu sözün baş,tarafı da vardı. Işiten kimse, sadece sonunu
işiui, m,ıştarafını işitmedi: Ya da Peygamberle bazı kişileraeasında bir
olay geçmişti, Peygamber de olayla ilgili olarak böyle söylcdi.Bütü~
buvarsayımlarmUrnkündUr
ve savılamaz." (K. el-ijayavan: 1I14K
baıc; QuM'I-ıslam: 123-133)

Sahibenin 'UdUtü:
'Udul: Düzgün, dolnısözlü olmak anlamına gelir. Hadis biliminde cerh: yar.lIaınak. Hadis rivayet eden kişinin güvenilir olmadılım
orraya Çıkarmak; ta'dil de güvenmr.doInısözlü,
harı~ısallam
01-,
duğunu kanıtlamakaplamınagelir.
Had"ıslerinsallamhlıveya
çf1rük. IUıü. cerh'vc la'dil biliminin saptadıi';ıkrilerlerle anlaşılır. BUebilim.
Hadis rivayctlerini (aktarırolannı) eıeştinnemetodudur.
o

Cahiz, eleştilisinde aşın gitmekte beraber g~nelde haklıdır. Gerçekten Hadisçiler; agırhklarını sencteleştirisi~vermişler,
içeriği akıl ,
süzgecinden
geçirmcmişıerdiJ._
Bukonuda
Ahmed, Emin de
.. Tinnizrnin rivayetettiği şu Hadisi verir:.

"AlIah'ın Elçisi buyurdu: Mantar menn'dehdır. S4yu göze·şifadlr.
· 'Acvt cennettendir. oda zclıi~ckarşışifiidır."(Tirmizi~ Tıb: b. 22, h.
2(68).
Bu Hadisi rivayet edenıer, mantarıngöz hastalığım iyicttiğini yada 'acve'nin panzehir olduğuru denediler mi? Hayır. Gerçi .~nlar, bu
konuda Ebu Hüreyre'nin bir denemesini naklctınişlerdir: "Uç, ya da

beş, yad(ı yedi mantaraldım. Onları birbardağa Jıkıtm,Göz/eri
· 'amşa (zayıllayan ve sürekli yaşaran) çariyenin gözibıesürdüm, iyi
·oldu," (Tirılıi/.i, Tıb: 22,h.2069).
Ama ri\'fıyl!ı, hükmün doğ~uıuğuriukanıılamağa yetmez. Birçok
deneme yapınu!.. lazımdır ki mantarın gerçekıçn ilac olup olmadığı an~
laşı1sın.
Kcıiı Hudi,,\ikr. ihıdis uydurulınasındabüyük
eıken olan siyasi
olayları da iııınc~knlcıni~\~nlır. Bundan dqlaylEmcvilcri;
ya da
Abbasiteri, )'.1 da Ak\'ilcri dl.'sıckkr nildikte bir~~okHadisin doğrulu/ ğundan kuşkuduyımıml~lanltr.
Pcygambı~r (s.a.v.) devrindcli ortam ilc, Hulcm-i Raşidin,
Emevilcr ve Abbasiler dcvirl",rindeki ortamları; ortamlarda meydana
gelen değişikliklerin, aktarıcıları· nasıl Clkilcdiğini;çcşiıli ortamlarda
yetişenaktarıcıların, nasılyaşadıkları ortamdan etkilendiklerini ince Iememişlerdii. (DuM'I-ıslam, s. 130-131).

Hadis cfeştiricileroi, Hacfislerin sağlamlığını, o HadısirivAyet eden
kişilerin güveniliriili ve enson akaarıcıoon,onu peygamberden aictarana kadarbüıün ravilerin (aktarıcıların) kopuksuz olarak birbirlerine '
bağlanmaları ile anlarlar:Peygamber'dcn Hadisi aktaran la. Peygamber
arasında bir şahıs düşmÜş ise buna mürsel denilir. AradaJeiriM dUşmüş ise buna mtUlkati denilir: Hadisirivayeteden k.işinin, zayıfrlvUer
yerine, zincirde olmayan sa~lam ravi koymasıişlemine .tedlts, bu işi
..yapana müdems denitir.
.,
; Başlı başına bir bilim ol~ bu YÖlllcmin kurallarınıizah etnlek,
amacıml7-1 aşar. Fakat saydığımiz bu kur ••lların hepsi, Hadisinsenediyle, yani al<tarma zinciriyle ilgilidir. Eğer rivayet edenler. Peygam'ber'in satuibilcrineka<lıır hep güvenilir kişilerse, o Hadis sa~lam kabUl
.edilir ve içerik bakımından eleştirilmcı.
ışte Hadisin en 7.ayıf yanı, iç~k bakımından eleştiriye tabi tutulması ve ayrıcasahabilerin
hepsinin 'udül güveniHrkabul edilmesi,
ccrh ve ta'dil kurdHannın onlara uygulanmamasıdır. Gerçi bu kuralları
. 'o~i~ uygulayanlarda ·vardıf ama "Selefin ve halerin(önce ve sonra
gelen alimlerin)çoğunlugu,
sahabilcrin 'udürü kanısındadırlar."
(GmU, el-Muslasfa: 1/164).
Bu tulUm yanlışlir. Çünkü sababnerin içinde mU~lklar davafdı
ama bunların kimler oldugu bilinmiYOldu. Hatti: "çevrenizddei
..' bedevi Araplardan ve Medinehalkından müniiflklıga (ikiyüzlülüle)
i

iyice atışmış insanlar vardır. Sen onları bitmezsin,oniarı biz biliriz.
Onlara ikileez aziibedeceğiz. Sonra da o,uar, büyük azdba uilecekler-

dir.'~ (Tevbe:1OI) Ayetinde açıkçabt1irtilditi üzre Peygamber'in kendisi dahi, bu mllnMıklartn hepsini bilmiyordu. Çünlcü bunlar, öteki insal)lar gibi huzuruna gelipgidiyorlar, namazıarını da kılıyorlardı. Kişinin içinde gizlediğini Allah bilir.
.
Aynca. sahabi de, ne kadar yjjksek karakterli olursa olsun yine insandır. Yanılabilir, unutabilir-,duyduklannı yanlış anlayabilir. Peygamberler, tebliğ konusundama'sumdurlar.
Onun dışında kimse
ma'sum değildir. Onlar da herkes gibi in~n olduklanna 'göre, diğer insanlarda bulunan zayıflıklar, onlarda da olabilir;
,

Sahabenin Birbirini Eleştirmesi:·

şerrinden Allah'a sılmmm!" demiştir. (İbn Hanbel, müsned: 2/382).
Musluklann olmadığı, kab kaca~ da öyle bol bulunmadığı binbeşyüz, yıl önceki şartlarda insanlar sabahleyin kalkınca mecburen küpe ellerini daldırıp su alıyorlardı.
Ebu HUreyre:"

, , ~ ~ .. ~

)8\ ,::.--; ~

'$
ıJw.;:

(Ateşin değdiği şey(i yemelc)den (Jtürü abdest alınu." (MUslim, Hayd:
90) şeklinde bir hadis söyleyince Abdullah ibn Abbas: "Ey EbU Hüreyre, yağ yeyince, sıcak su (içince veya kullanınca) abdest mi alalım?" demiş. Ebu Hüreyre: "Kardeşiminoğlu,
Peygamber'den bir
hadis duyduğunda örnek vererek itiraz etme" demiştir (FevAlihu'rRaharnut Şarhu Musellemfs-Sübut: 2/178).

İşte bundan dolayıdır ki onlar, biribirlerini eleştirirlerdL Biraz önce Ebubekir'in,Ömer'in, Ali'nin,ve diğer sahAl&"derin,arkadaşlarından
duydukları Hadisleri hemen kabul etmediklerini, onlann doğrUluğunun kanıtlanmasını istediklerinigördük. Dahası da. var: EbU Hüreyre'nin riv~yet ettiği: " Cenaze taşımış olan kimse, abdesC alsın." Başka
rivayette: "Yıkansın" (Bkz. el-Fethu'r-Rabbiini: 2/145-147) hadisini,
Abdullah ibn Abbas kabul etmemiş: "İki kuru odun taşımaktan dolayı
abdest almamız gerekmez," demiştir.

FAtıma binti Kays: kocasının, kendisini kesin taiAt ile boşadı~ını;
bu durumda Allah'ın Elçisinin, kendisinenafaka ve konut vermediğini,
kocasının evinden çıkmasını buyurdıığunu; "Ibn Ümrn-i-.Mektu.m'un
evinde süreni g~çir, çünkü o kördür (seni görmez, rahat edersin)." dediğini anlatmış~ H~. Ömer: "Anladı mı, anlamadı mı, yoksa unuttu mu
bilme.d!ğimiz bir kadının s(Jzüne uyup da Rabbimizin Kitabın! bırakamayız!" diyerek, Fatımanın hadisini kabul etmemiştir. Hz. Aişe de bu
. kadına: "Allah'tan korkrnıJ,yormusun?" demiştir (Nevevi: ıoJJ5).

Yine EbU Hüreyre'nin rivayet ettiği: "Biriniz uykudan kalkınca
elin~ kaba sokmadan önce yıkansın.çün/cü uykuda, elinin nereye değ,diğinibilemez." (Buhari, Yudu': 26, Müslinı, Taharet: 87,88; EbU
Davlıd, Taharet; 49) hadisini de İbn Abbas ve Aişekabul etmemişler:
Mihrasa (büyük su küpü) ne yapacağız? Yani o kocaman küpteki suyu, el daldırmadan nasıl kullanacağız? çünkü ona,ya el dal,dırılarak
veya küçük bir kap sokularak su alınır. EbU Hüreyre'nin sözü doğru
olsa, artık küpteki suya el batırıldığı için o pislenir, kııllanılmaz veya o
suyu kullanmak çok zor olur.
'

Başka bir rivayeue Hz. Aişe, Fatıma'nın hadisini çokayıplamış:
Fatımaıssız bir yerde idi. Orada oturması, kendisi için tehlikeli olduğundan, ResUluIlah onun, oradan başka bir yere gitmesine'müsaade etmiştir;' dedi. Yine Aişe, bu hadise göre hüküm vermek isteyen Medine
valisi Mervan ibn el·Hakem'e: "Fatıma'nın hiıdisini hiç hatırlamasan,
sana zamrı olmaz" demiştir (Ebu DAvUd,TalAt: b. 7, h. 2292,2295).

İbn Hanberin rivayetinde, EbU Hüteyre, bu 'hadisin~: "Küpünüz
gelince ne yapacaksınız?" diyerek itiraz eden Kays el-Eşca'i'ye: "Senin

Bazı rivayetlerde Hz. ÖJner'in: "Rabbimizin Kiıabını ve Peygam~
berimizin sünnetini bırakmayız" dediği anlatılırsa da "Peygamberlmizin sünneti" katmadır.Ömer'e ait detildfr. Darekuıni, Hz. Ömer'in sözünün sadece "Ltı nede'u Kiiabe rabbinô: Rabbimizin Kitabını bırak·
. mayız" şeklindeoldu~unu, "ve sunnete Nebiyyinô: Peygamberimizin

sünnetini bırakmayu" ilavesinin bulunmadı~ını söylemiştir.
Başanan kadına nafaka ve konut verilmeyece~ini söyleyenler,
Fatıma'nın bu rivayellerini delil gösterirler. Oysa bu rivayet, "Onları
e'vlerinden çıkarmayın, kendileri de çıkmasınıar." (Taliik: 1), "(Boşadığınız) kadınları, gücünüz ölçüsünde, oturduğunuz yerin bir bölümünde oturtun/" (Talak: 6) ayetlerine aykındır.
.
Başka bir rivayene de Şa'bi, Fatıma'nın,iddeti içinde, Allah Elçisinin, kendisine nafaka ve konut vermediğihakkındaki sözünü anlatınca, orada oturan Esved ibn Yezid, bir avuç çakıltaşı alıp onun üstüne
almış ve şöyle demiştir:
• Yazık, sana senböyle mi söylüyorsun? Oysa Ömer, "Biz AIlah'm Kilfıbını ve Peygamberimiz (s.a;v.)in sünnetini bırakıp da, duyduğunu belleyip bellemediğini bilemediğimiz bir kadıI)ın sözüne mi
uyacağız? Boşanan kadına nafaka da, konut da vardır. Yüce Allah:

"Onları, evlerinden çıkarmayın, onlar da {ıkmasınlarj'ancak açık bir
edepsizlik yaparlarsa o zaman (çıkarabilirsiniz)."
buyurmuştur.
(MiJslim, Taliık: b. 6, h. 46).
Hz. Ali de, M•.ı'kıl ibn Sinan'm, mufavvada (boşama yetkisine sahip kadın) hakkında anlattığı hadisi reddcuniştir. Olay şöyledir:
"İbn f\ks'ud, bir kadınla, tafvid şartıyla (istediği zaman kendi
kendini hoşaına koşuluyla) mchr belirtmeden evlenen ve zifartan önce
ölen kişiııiiı karısına, tam mehir vcrilmc:~ine ve kadının iddet beklemeSine, miras alınasına hükmetmiştir.
"Ma'kıl ibn Sinan cI~Eşca'i, İbn Mes'ud'u destekler mahiyette:
"Allah'ın Elçisi (~a.v.)in Barva' binti Vaşık hakkında ,böyle hüküm
verdiğini işinim" demiştir. (Ebu Davlıd, Nikah: b. 31, h. 2114;
Tirmizi, Nikah: b1'ıbu'r-racul yetezcvvecu'l-mer'eıc .. h. 1145; Nesa'i,
Nikfıh: babu ibahati't-tczevvuc bi-ğayri sadiik: 6/98; İbn Mace; Nikah:
b. 18, h. 1891),
İşte Ma'kıl ibn Sin1'ın'ınnakleniği bu haberi,tbn

Mes'ud kabul et-

miş, fakat Hz. An: .
"- Topuklarına
miras sanmış.

işeyen bir bedevinin

9 kadına

sözünü ne yapacağız?

mehr yoktur!" diyerek reddetmişıir

O,

(feva-

tihu'r-Rahamut: 21150).
Abduııahibn
Ömer: "Ölen kişi, ailesinin ağlamasından ötürü
azab çeker." (Buhari, Cenfıiz: 33, 34 ~Müslim, Cenaiz: 16, 18-19,22,
24,26 ...)
İbn Ömer'in anlanığı bu sözü duyan Hz. Aişe: "/lay ır vaııahi, Allah'ın Elçisi (s.a.v.) asite 'Ölen kişi.,ailesininağlamıısındanötürü
azilb çeker' demedi. Şöyle dedi: 'Allah, ailesinin ağlaması yüzÜnde11
kafirin ~zilbını artırır.' Güldüren de, ağlatan da Allah'tır.Bir
gunahkarın,.l?ünahını bir başkasıçekmez."
Başka bir rivayetegöre de Aişe, Ömer'in ve oğlu Abdullah'm aktardığı bu sözü duyunca: "Siz, bana, yalan söylemeyenlerden söi naklediyorsunuz (on!"dr yalan söylemezler) ama insanlar duyduklarında
yanılabilirler." demiştir (Müslim, Cenaiz: b. 9; h. 22).
Müs1im'in rivayetine göre cünüp <.>lanın,teyem~üın ile namaz kılamayacağı görüşünde olan Hz. Ömer'e, aksi görüşte olan Ammar:
,,_Ey mü'minlerin emiri, hatırlamıyor musun, ben ve sen bir savaşta idik, cünüp olduk. Su bulamadık. Sen namaz kılmadın, ben ise
yere debeknip namaz kıldım. Peygamber (s.a.v.) bana: 'Sana, sadece
iki kez (elini) yere vurmak yetişirdi', dedi." demiş,
Ömer bu olayı hatırlamamış
ve görüşünden
dönmemişıir
(Abdullah ibn Muhammed ibıı Nizami'd~din el-Eİısarı, Fevaıihu'rRahamul bi-şarhi Musdlem cs-Sübfıt, Mısır, 1324,2/172).
Buna benzer eleştiri ve red olaylarının örnekleri çoktur. Özellikle
siyasi olaylardaki birbirlerini suçlanıalar çok daha ağm4r. Emevilerin,
takriben ~ir <ıS ır Ali evlMına lanet ettikleri, hutbeIerde Osman'a-rı;ıhmet obnurürkeıı ardından da Ali'ye ve evladına çok ağır biçimde ha-

karet ile ve lanet okuttukları tarihi bir gerçektir. Hakaret etmek, lanet
okumak, "yalancılıkla suçlamak"tan çok daha ağırdır. İşte son İki
aalife devrinden itibaren başlayan karışıklıklar, sürtüşmeler, Peygamber'in ustüne çok yalan sözlerin atılmasına, batıl düşüncelerin,
hurMelerin İslam literatürüne sızdırılmasına neden olmuştur.
Ahmed Emin şöyle diyor:
Bilginler, bu batıl düşünceleri, iftira ve yalanları ayıklamak için
cerh ve ta'dil kuralları.ge1iştirmişiseler de~içerikten çok ravıler zinciriyle (senedIe) qğraşmışlardır.Peygamber'e yakıştırılan birçok sözün,
Peygamber devrindeki koşullara, tarihi gerçeklere; Kur'an'1n ruhuna;
Peygamber'in, bilinendüşünce yapısına ve üsliibuna uyup uymadığına
dikkat etmemişlerdir. Rivayet edilen birçok hadisin gerçekte bir fıkıh
kuralı kipinde olduğunu fark etmemişlerdir. Aktarıcıları eleştirrneğe
harcadıkları çaQanınyüzde birini dahi metin eıeştirisine ayırmamışlardır.
Yüksek değerine, araştırmadaki titizliğine rağmen BuhAri'nin
eleştirileri de sadece aktarıcılarla sınırlı kaldığı için derlediğihadisler
arasında· tarihi olaylara, deneyli gözlepılere uymayan sözler görüyoruz. Mesela:

"Bundan yüz yıl Isonra, yeryüzünde nefes alan bircan kalmaz."(Buhari, tım: 41, Mevllitu's-satah: 20, 40),"Kim her sabah yedi 'acve (bir hurma türü) yerse, o gün ta ·gece oluncaya dek ona ne
zehir, ne büyu eıki yapar," (Buhari, At'ime: 43; Tıbb: 52, 56; Müslim,
Eşribe: 155;' İbn Hanbel, Müsned: 1/168, 177, 181) gibi rivayetler,
Buhari'nin Mecmuasında yer almıştır.
Hafızasına dayanarak hadis rivayet edenEbU Hüreyre'nin, zamanla başkasından duyduğusözleri, Peygamber'in sözlerine karıştırdığı,
görmediğiolayları görmüş gibi anlattığı bilinmektedir. Şu olay bunun
örneklerinden bmdir:
.
EbU Hüreyre: "Allah'ın Elçisi (s.a.v,) buyurdu ki: 'Cünap olarak

sabahlayan kimsenin orucu olmaz:" (MUslim: Siyim: :5:80) ~miş,
sözünUduyunca reddeden Peygamberin zevceSl Ümmu Seleonun bu
'h 'IA
i ak
me ve Aişe (r.a.) "Allah'ın Elçisi (s.a.v.) Ramazanda, ı .tı am.()a,.,

değil, fakat ilişki kurarak cünüp olur ve öyle sabaha gırerd~. ?aha
ıkanır oruç tutardı." demişlerdir. Peygamber zevcelennın sösonra y
,
b'l 'I'di B
zü kendisine iletilince EbuHUreyre: "Onlar benden ı gı ı r.· en
bunu Peygamber (s.a.v.)den değil,Abbcis o~lu Fadl'dan duydwn" de~
miştii< (MUsltm, aynı kilib; İbn Mace, Sıyam: 27, h.1702-1704.
Fevatihu'r-Rahamut: 2/175; Fecru1-İsllm: 219).
Haneliler de bazan, Ebu HUreyre'nin kıyasa aykırı buldukları
rivayetlerini kabul etmemişlerdir. Mesela Ebu Htıreyre, peyg~ber
(s.a.~.)in şöylebuyurduğunu söylemiştir: "~eve v~ ~yunun sutünü
emede bırakmayın. Kim (sUtlügörünsUn dıye), sütu memede bua-

mki
bir hayvan satın ıılu da sağarsa, serbesttir. Dilerse razı olup
ı mış ..
..
. de b' A, (336
hay anıkabul eder. Istemezse hayvanı geri verir, aste.
ır sa.
'kg.; hurma verir." (Buhari, Buyu: 64; MUslim. Buy\i: 11; Nesa'i.
Buyu': 14).
Hanemer. şu gerekçe ile bu hadisi kabul etmemişlerdir: Ebu ~Ureyre fakih değildir. Bu rivlyeti kıyas1afatamamen aykındır. ~ s~Ul
saAmakya bir hakka tecavüzdUr, ya deAild~r.E~~r h~
leC~vüzıse
tecavüzUnödenmesi ya misliyle veya deAenyle yapılır. Bır sa hurma..
sa~ılan sUtD,nne mislidir. ne de de~eri (Fevatihu'r-RahamCıt; 2/145;
Fecru'ı-tslam: 220).
Abdu'l-Ali Muhammed el-Ensan. Ebu. Htıreyre'nin hadisinin;,

"Kim size saldırırsa, siz de onun size saldırdığı ~r.

ona saldırın. "

(Bakara: 194). "BirIWtülüğün cezası, onun gıbı. b~r.~tülüktür,
(ŞUra: 40) ayetlerine aykırı olduAu için reddedııdı~ını söylüyor
(Fevltihu'r-Rahamut: 2/146)

Resmi·Hadis Derleme Faaliyetlerinin hşlamaSl:
tık asırda sahabiler ve tabiiler, hadislerin yazılmasının yararlı
olup'olmayacağı konusunda ayn görüşte idiler. Daha sonnt y:v-ı1masl
görüşü ağır bastı. Ve bu konuda ilk resmi adımıda ömer ibn Abdi'lAziz (99-lOln17-719) atlı.
Muvalla'daki rivayele göre Ömer ibn Abdi'I.Aziz, Ebfıbekr ibn
Muhammedibn Hazm'a şu direktifi yazdı:
"Bak, Allah'ın Elçisi (s.a.v.)in hadisi ve sünnetine dair bulduklarını yaz. Çünkü ben alimlerin gitmesiyle, ilmin kaybolacağından korkuyorum ..." dedi ve. Ensarlı Abdurrahman kızı Amre',ıin ve EbUbekc'in
oğlu Muhammed'in oğlu Kasım'ınyapında bulunan hadisleri kendisine
yazmasını emretti.
(Bu· metin,' mevcut Muvalla'dan değil, Miıhammed ibn el-HasAn'm.rivayeti olan Muvaua'da vardır. Elimiz<lekiMuvatta', Yahya ibn
Yahya el-leysi'nin rivayetindenoluşmuştur).
,
Ebu Nuaym de, Tarihu Isbahan'da, Ömer ibnAbdn-Aziz'in. taşra
halkına "AUah'ın Elçisi (s.a.v.)in hadisi~i araşlırıp derleyin!" diye yazdığmı saptamıştır (DuhA'I~İsıam.,s.I06).
.. '.
'
EbCıbekir Medineli, Ensardan idi. Süleyman ibn Abdi'l-Melikve
Ömer ibn Abdi'ı-AziZ1~amanıııda Medine valisi oldu. Ömer ibn Abdi'I-Aziz99-ıo1 Hkci yıllarda hüküm sürmüştür. Buna göre Ebubekir,
bu derleme emrini, 100. yılda al~ış olmahdır.
Fakat alınan bu emrin uygulandığı hakkında bir şey bilmiyoruz.
Çünkü Ebubekir tamfmdan derlenip bize kadargelen bir mecrnua bilinmemektedir. Ondan sonra gelen hadis derleyiciler de böyle bir mec~
muadan söz etmemişlerdir. Bundan d~layı bazı dolubilimciJer, bu haberin doğruluğundan kuşkulanmaktadırlar. Çünkü böyle bir mecmua
derlenmişoısiydı, bu, daha sonraki derleyenlerin temel kaynağı olurdu.

ernir yazdığından söz ediliyor ama bu emrinuygulanıp bir .mecmua
derlcndiğinden söz edilmiyor. Herhalde Ömei"in çabuk ölümüyle bu .
emir uygulanamamıştır.
AbbasHer devri girip de ikinci Hicri Asır YMılanınca öteki ilimler .
gibi Hadis derleme ve te'lifi de başladı:
Mekke'de Rüm kökenli, Buhari'nin sağlam kabul etmediği 'Abdu'l-Melik ibn Cüreye (O. 150;767), Medine'de Muhammed ibn l~hrik
(ö.· 150m2) ve Matik ibn Enes (ö. 179/795). Basra'da ,Sa'id ibn 'Arlıb~
(O. 15~1772), er-Rab!' ibn Sabih (ö. 160/776) ve Hammad ibn Selcmc
(t>. 176/792), Küfe'deSüfyan es-Sevri (ö. 161/777), Şa~'dd AhdurRatımanel-Evza'i
(Ö. 156/772), Yemen'de Ma'mer (O. 153/770),
Horasan'da İbn el-Mübarek (O. 181/797) ve Mısır'da el-leys ibn Sa'd ,
(ö. 175n91) hadis derlediler.
Bunların hangisinin Once hadis derlediği bilinmiyor. YalnııMekke'de İbn Cüreye (150/767) ,tarihinde vefat ettiğine göre önceonun
d~rled;ği söylenebilir. BöYleCeÜçüncü Asır~aki buyük dedeyieHer tabakasına gelinmiştir.
Hadis derleyenlerden kimi, yazdıkları hadisleri konuLırma göre,
kimi de ravi(akuırıeı)ların
adlarına g~re düzenlemiştır. Ancak
Malik'in Muyaıta'ı dışında, ikinci asır derleyicilerininhiçbirinin eseri,
bize kadar ulaşmamıştır.
.
Kuşkusı;ız en büyük muhaddis (hadis derlcyici) tma~ Buh~i
(Muhammed ibn İsn:ıail ibn İbrahimibn el.Muğrirc ibnBerdız~h)dır.
194 tarihinde Buhara'da doğmuş, küçük iken babasını kaybetmışolan
Buhari, okula verilrniş, on yaşında Hadis.;zberlemeğ~ başlamış, on altı yaşlannda iken İbn Mübarek ve Velct'nin kilaplannı ezberlemiştir.
Kendisinden önceki muhadd! . ;ler, hepkendi bölgeierinde dolaşıP
hadis derlerken o, bölgesind~ki hadisleri derIedtkten sonra Belh,
Merv, Ncysabıİr, Rey, Bağdad, Basra, Küfe, Mckke, Medıne, Mısır,
Şam, Kayseri, 'Askalan ve Humus'u dolaşıp oralardald muhaddislcrle

görüşmüş ve hadis derlemiştir.
. Kitabı~ konulara göre düzenleyen Buhiri. ha<i"ısinsağlamlı~ için
bu: takım kriterler koymuştur ki bunlara "Şuruıu'I-Bulıdrt:BuMrrnin
şartlan" denilir. MUslim'inde kendine özgü şartlan vardır ki bunlara·
"Şuruıu MasUm: MüsUm'in şartları" denilir. Bu iki imamın şartları '
araşında_~rtakve ayn yönler vardır. Her ikisi de:
1) Hadisin senedinin kopuksuz olmasını.
2) Rivtterinin müslUman, do~ru. zayıfılvi yerine sağlam ravi
· koym~ ~Cir~t.iylezinciri de~iştirmeyen (gayr~i müdems), kanŞtmcl
(sözleo bırbınne kanŞtu'1clolmayan), güvenilir. hafızası güçlü. akıllı,
az yanılan, inancı sağlam olması şanını koşarlar.
..
· . .AYrt.caBuJWi,' ZüJui ve NMi gibi çok hadis rivAyeteden hadis
bılgınleonden hadis aktaranlan da derecelere ayırır:. Riviyi bunlarla
sıkı v~~~seyrek ilişkisine, ezberlerne ve iyi aktal'ma gücüne göre dere- .
c~!~~.
Bunlarla sıkı ilişkisi olanları biri~ dereceye, azgöıi1şenleo ikincı dereceye kor. Her ikisinden de rivAyetalır ama ikinci dereceden aldıklanna çoğu kez açıklama yapar.
.
..
MUslimise heriki derecooeki raviden aktarma yapar.
Az hadtsrivAyet edenlerden 8ıctaranlarda ise her iki imam da sadece sallamlik, güvenilirlik ve az yanılmaşarunı atarlar, başka şart
·aramazlar.
.
BüyüJchadis eleştirmenleri, BuhAri'yi:
1- Kiıibımn tertibi ve başlıkla içerik aıasındaki ilişki,

7- Hadisleri bölmesi, ha~sin bir parçasını bir konuda, başka b~
parçasını da başka bir konuda zikretmesi

Müslim'de de vardır. 78'i sadece BuhAıi'de mevcuttur. Bu hadislerde
büyÜk sakatlık görmektedirler. Mesell Boom ve MUslim. MalikZUhri-Enes'tenşu hadisi rivayet ederler:

"Biz ikindi namazını k.lıyorduk. Sonra içimizden biri, Kuba'ya
gider henüz güneş ywekte iken oraya varırdı." (MUslim, Mesacid: .
193 b. 34). Muhaddisler, Malik'in bu rivayetini eleştirerek, doğrusunun Kubadeğil, 'AvMi olduğunu söylerlee Enes'ten gelen başka
rivayette Kuba yerine 'Avali geçer. (MUSlim,Mesacid, b. 34, h. 192).
Muhaddisler, Butıarl'nin seksen ravisini zayıf görmüşlerdir. Gerçekte bu sorun, çok çetin sorundur. lnsanlanı:.ı iç haııerini bilmek
mümkün değildir. Evet açık hatalar görülür ama gizlide yapılanlar bilinmez.
Aynca insanın insanı de~erlendirmesi de çok farklıdır. Kiminin
sağlam gördüğünü, öbürü yalancı görmektedir. Mesela Muhammed
ibn İshak'a kimi yalancı, deccal derken kimi de onu sağlam görmektedir. Mutasavvıf müfessirlerden, Hakim',inen büyük vetilerden saydığı
Ebu Abdi'r-Rahman es-Sülemi'yi bir rakibi hadis uydurmakla suçlamış, sonra bu suçlama literatüre geçmiş ve bu büyük insan, hadis uydurmacısı olarak bilinegelıniştir.
Üzerinde doktora tezi hazırladı~ımız bu büyük mutasavvıfın bUtün hadislerinin, kendisinden önceki literatürde mevcudoldu~unu tesbit ettik ve bil suçlamanın, bir hased sonucunda ortaya atıldığını kanıtladık. İnsanların, bir başkasını değerlendirmede psikolojik durumlarının büyük etkisi olduğu bir gerçektir.

4- Ve bazı zayıf ravilerden hadis derlemesi bakunmdan eleştirir-

Muhaddislerindeğerlendirmesi de birbirinden farklıdır. Kimi
harici ve mu'tezili gibi bid'atçi saydıklarının hadisini kabul etrnezken
kimi de bunlaon, inançlanna ilişkin olmayan rivayetlerini kabul etmiştir.

Hadisçiler, BuhArl'nin110 hadisini eleştirirler ki bunlardan 32 si

Bazı muhaddisler, yöneticilerle ilişkisi olanların, dünya ile uğraşanların -ne kadar sa~lam:doğru da olsalar- hadislerini kabul etmez-

3- Bazı hadislerinin içeri~i,

ler.

ken kimileri de do#ru iseler bunlann hadislerini almakta bir sakınca
görmemişlerdir.
Hallaba/'ı muhaddi~lcr, şaka yapanın dahi hadisini kabul euncyecek ölçüde katı davranmlŞtır. Ahmed Emin, bu konuda şu örneği anar:
Basm muziplerinden bazıları, yolun üstÜnepara keseleri koyup'
saklanırlat. Gclip ıcçcnlcrden biri eğilip de parayı almaya kalkarsa
hemen fırlar,bağırırlarmış. Adam daulanarak keseyi yerinc kormuş.
Muz,ipler katda katıla gülerlermiş, '
Hadisçilerden biri"bunlan cezalandırmak için, bir kescye cam
parçaları konmasını, muzipler bağınnca yerden alınmış pard kesesi ycrine bu cam parçaları dolu kesenin bır.ıkllmasını cal!- gören bir feıva
vermiş.
BU fetvasından öıürü bazı hadisçiler, onu mecrOh (güvenilmez)
görmüşlcen bazıları da: güvenilir olduğunu söy1eırıişle•.dir. 'şte bu nedenler dolayısıyla kişiler hakkında hüküm verınckgüçıür. Hakkında
çelişkili hüküm verilcnlerin enbariz örneklerinden biri de 'krime'dir.
'hn Abbas'ın kölesi olan 'krime, dünyayı hadis ve tefsı!
rivayetlcrıyle doldurmuştur. Aslında ıbn Abbas'ıo kuzey Afrikalı bir
kölesi olup', İbn Abbas'ın vefatındansonra özgürlüğc kavuŞturıılan tk,ome, bazı hadısçiler lllC'dfındanyalancıhk ve Haricigörüşler benimsemek,le, emirlerin ödüllerini kabul etnlekle suçlamnış ve yalanından
birçok örnek anlatılmıştır. Mesela Sa'id ibn Müseyyib'in, mevlası
Bürd'e:
".' İkrime'nin, İbn Abbas'ın üstüne yalan atması gibi sen de benim
üstüme yalanla •.atma!" dediği anlatılır.
Sai~ ibn el-Müseyyib, ıkrime'nin birçok hadisiniyalanlamıştır.
Kasım da:"'krime yalancıdır. Sabahleyin bir hadis söyler, akşamleyin
onun tersini söyler." demiştir.
Bunun yanında onu güvenilir, sağlam görenler de vardır. Taberi,

ona tanı güvenmiş, tefsirini ve tarihini onun aktardi~ı hadislerle dol·
durmuştur. Ahmed ibn Hanbel, ıshak ibn Rahveyh, Yahya ibn Ma'in
gibi hadisçiler de ıkrimc'yi saglam görmü~lerdir.
Bundan dolayı Buhari onun, saglamhk lar...rını yeglcyerek ondan
,birçok hadis rivayet etmişıir. Müslim ise onun yalancılıklarafını daha
kuvvetli bulmuş ve bir ıek hadis dı~ında ORdun hadis almaınışıır. Hac
konusunda ondan aldı~ı hadisi de Said tbn Cübeyr'den yaptıgı
rivayetle desteklemiştir.
Görülüyor ki insanların gizli hallerini bilmek, ravi/erin yalan söyleyipsöylemediklerini kesin biçiIDde ortaya çıkarm,ıkmümkün degiı.
dir, denecek kadargüçtUr. Her hadis derleyicisi de insanları degerlendirirkcn bu farklı yargıdan u7a kalamamıştır.
Buna güzel bir öme,k olarak kUrsüde va'z veren hocaları düşUnebiliriz. Hoca kürsüde bir ayet 'veya hadisin mamısını izah ederken,ne
ayetlc"ne de hadisIc olmayan şeyler söyler. Kendidüşüncelerini anlatırlar, dinleyenler, onun aillauıklarının, ayet veya, hadisin metni içinde
bulundugunu sanırlar. Oysa onun anlaUlkl,arının bicçogu, vaizin kend~
anlayışı, düşüncesidir. Ama bunu,camideki kalabahgm fark etmesı
mümkün degildir.
Dışarı çıkan o cemaat de hocadan duyduklarını kendi anlayış dü~
zcylcrine göre ççvrclerine anlaıırlar. Onlardan duyanların dabaşkalarına anlaıınış olduklarını düşünelim. Hadis olarak anlatılan şeyin ne
kadar dcgişıiğini anlamak güç degildir.
'
Işıe Hadislerin derlenmcsi de böyledir. Bunlara, yüzde yüz Pc~gamberin sözü diye bakmak hatalıdır. Çünkü aktaranlar, o sözl.e~ı,
kendi anladıklarına, beliemelerine göre aktarmışlardır. Onun ıçın
Süfyan-ı Sevri, "E~er size anlatlıklarımı, kalıb olarelleanlatsam, bir tek
hadis bile anlatamam" demiş ve hadislerin anlam ile nakledildigine
dikkaıi çekmiştir.
Evet Hadis imamları, Peygamber'den nakledilen sözleri toplama

konusunda son derece titizlik göstermişler, çok emek ve çaba harçamışlanbr. Onların çabaları takdir ile anılacaktır. Ama bu birilci kişinin
kendi anlayışına göre aktardıgı Sözleri, ıslamın temeli. saymak ve bazı
rivayetlerdeki akıldıŞı, gerçek dışı Sözleri,deAişmez inanç haline getirmek yanlışur.

kında soru soracakları anlatılır, fakat ı:neleklerin adından söz edilmez.(l)
Yalnız Tirmizi'nin ridyet ettiği ve garip olarak nitelediği hadiste
bu meleklerin, birinin Münker, diğerinin Nekir adlı iki siyah, 'ezrak
melek oldukları belirtilmiştir.(2)

Zira mütevatir olmadıkça kişi haberleri şeklinde aktarılan haberler, kesinlik degil, zan ifade eder. zan üzerineinanç kunılamaz. Bunların, Peygamber'in sözü olup olmadıgı, kesinlik k.azanmadıgından
böyle kişi haberleri üzerine inanç kuru~az.
çünkü inanç, çok daha
saglam, sarsılmaztemeller ister. ,

Sorgu meleklerinin, MÜ,nker ve Nekir adını taşıdıldarı, taruşma
konusudur. Bundandolayı Ahmedb. Kasım, EbuAbdullah (Ahmed b."

Hucurat Suresinin 6.ayetinde, bir kişinin getirdiAi haberin araştınlıp dogrulugunun saptanması, dogrulugu belli olmadan o habere dayanarak bir eylemde bulunulmaması emredilmektedir. IşteHadis. kritiginin temeli de bu ayettir.

İbn Hanbel, ~nların Münker, Nekirolduğunu söylemiştir. Mu'tezilenin çoğunluğu, Allah'ın meleklerine Münkerv~ Nekir adımn veril·
meycceğini söylemiştir. Yani sorgu m~leklerinin Münker ve Neklr
adını taşıdıkları hususu, üzerinde birleşilmiş bir konu değildir. Mu'tezileye göre Münker, sorgu sırasında ölününtereddüdü, Nekir de meleklerin onu azarlayıp rezil etmesi<lli.(3)

Hadisindogrolugiı, ancak içeriginin, dinin tel'İ1eltolan ve geldi~i
gibi yazılıp korunan Kur'an vahyine uyınasıylasaptanır. ışte Ahmed
Emin'in de söyledigi' üzre Hadisler, senedbakımından kritik edilmiş
ise de asıl önemli olan ikinci ölçüye vurulmamıştır. Buyüzdertliteratüre, Kuc'an'a, dolayısıyle gerçekıere ters birçok hadis rivayeti girmiş
ve kimi mürsel, munkau' olan bu rivayetler, inanca temel yapılmıştır.
Buradabir örnek vererek sözlerimi tamamlayacagım:

Sahih hadis mecmualannda kabir sorusundan ve kabir azabından
söz ,edilir. Fakat Kur'an-ıKerim'den ve saglam hadislerden, bu soru ve
azabm, cesede degil, ruha olacagı anlaşılmaktadır. Biıhfui, Müslim,
Nesa'i ve ıbn Hanbel'in rivayetettikleri
bir hadiste: Kabre konulan
ölüye, iki melegin gelip Rabb'inin ve peygamberinin kim oldugu hak-

Hanbel)a:
_ Münker ve Nekir sözüne ne dersin? Sorgu melekleri bu adı mı
taŞıyor? Yoksa bunlar, sadece iki melekmidir? diye sormuş.
.

Ebu Daviid'unrivayetinde, kabirde ölünOn ruhunun cese<:linedöndürüleceği kaydı vardır ki bu hadis de Tirmizi'nin hadisi gibi gariptir.
Ölünün ruhunun, kabirde cesedine döneceği kaydı, Kütüb-i sitte içinde yalnız Ebu Dilvud'uR Sünen'inde yer almıştır ve bu hadis sağlam
gözükmemekJ.edir.
Demek ki kabir sorusuv~ azilbı vard.ır, fakat bu soru ve azab, bedene değiİ, tu hadır. Ölmüşinsanınruhu,
takıyamete kadarbir daha
bedene dönmez.Öldükten sonra yakılan, yahut hayvanlar tarafından
parçalanıp yenen, yanıp külolan, zerre zerre parçalan~p h~ç~
~rhayan insanlar da vardır. Olmayan cesede ruhun gehp gırmesı mum~
kün değildir. Kuruyan ağaç nasıl canlanmazsa, ölen insan da dünyada.
(1) Buhar:, Cenaiz, Bab. mi'ci'c fi azibi'l-kabr.
(2) Tirmizi, CeNijz, 70.
(3) Kitabu'r-rQJı, s. 70-71.

bir an için dahi olsa canlanmaz. Nitekim tekrar dünyaya döndürülmek
isteyen ruhlara yüce Allah, bunun olmayacağını bildirmiştir: "Onlardan birine ölüm geldiği zaman Rabb'im, der, beni (dünyaya) geri

döndürünüz ki terk ettiğim dünyada yararlı bir iş yapayım. Hayır, bu
onun söylediği (olmayacak) bir lfiftır. Onlerinde, ta dirilecekleri (kıyamet) gün(ün)e kadar, (geriye dönmelerine engelolan) bir berzah
(geçit) vardır."(l)
Cesede hayat verip onu bozulmaktan koruyan can, yani ruhtur.
Can çıkınca ceset çürürneğe ve temel elemanlarına dönüşrneğe başlat.
Nihayet zamanla· tamamen eriyip toprağa karışır. İnsana kişiliğini veren ruhudur. Ruh ise ölmez, ebedidir. Dünyada yaptığı işlere göre ya
yücelere çıkar, , iyi ruhlarla beraber zevk-U safa içinde
bulunur, ya da
i
zindanlara atılır, azaplara sokulur.
Hz. Ebu Hüreyre, bu konuda Allah'ın Raslilü'nden duyduklarını
şöyle anlatıyor: "Mü'mininruhu (cesedinden) çıktığı zaman onu iki
melek alıp (göğe) çıkarırlar; milIminin ruhunun güzel koktuğunu anlatan Ebu Hüreyı;e, şöyle devam ediyor: Gök halkı:
- Yer tarafından güzel bir ruh geldi. Allah sana ve içinde ömür
sürdüğün bedene rahmet etsin derler. ,
Bu ruh, yüce Rabb'ine götürülür.Sonra

yüce Allah:

. - Bunu sürenin sonuna (yani Sidretu'l-müntehA'ya) götürün, der.
Kafirin kötü kokan lanetli ruhu da (bedeninden) çıkınca gök hal~
- Yer·tarafından habis bir ruh geldi, derler.
Bunu sürenin sonuna (yani zindana) götürün,denilir.
Hadisi nakleden Ebu Hüreyre diyor ki: Allah'ın ResQlü, kafirin
ruhunun kötü koktuğunu anlatırken gömleğini bumuna tuttu. "(2)
(1) Mü'min6ıı,23199.

(2) (Müslim, Cennet, H. 75.

Enes b. Malik, Allah ResUlü'nUn şöyle buyurduğunu anlabllıştır:
"Kişi kabre konulup arkadaşları yanındanayrıldıklarında,
onların
ayaklarının sesini duyar. tki melek gelip onu oturtur, 'Bu adam yani
Muhammed hakkında ne diyorsun?' derler. Mü'min: 'Ben onun, AItahtın kulu ve elçisi olduğuna tanıklık ederim' dcr. Ona, 'cehennemdeki yerine bak, Allah onu cennete çevirdi', denilir. O kimse her iki
makamı da görür. Münafık ve kafir.ise bu soru karşısında: 'Bilmiyorum ) insanların onun hakkında Söylediklerini Söylüyorum', der. Ona: .
'Sen anlamadın ve okumadın {ne kendin gerçeği anladın, ne de bilginlerden sorup öğrendin)' denilir. Ve demirden copIarla ona vuriılur.
Adam öyle bağınr ki cinlerden ve insanlardan başka herkes onun sesini işittir. "(1)
.

"

Başka bir hadis: "Biriniz öldüğü zaman sabah, ~şam ona oturacağı yer gösterilir. Eğer cennet halkından isecennet halkındandır (ora-.
sı cennettir), eğer cehennem halkındanise cehennem halkındandır (o
makamı cehennemdir). Ona: 'İşte Allah seni kıyamet günü tekrar diriltinceye kadar oturacağın yer burasidır' denilir."(2)
Tirmizi'nin garip diye nitelediği hadis şudur: "Ölü kabre konulunc'a (yahut biriniz kabre konulunca) birine Münker, diğerine Nekir denikn iki siyah, ezrak (gök gözlü) melek gelir, 'Bu adam hakkında ne
diyorsun?' derler. O da hayatta söylediği gibi: 'O, Allah'ın kulu ve elçisidir. Allah'tan başka tann olmadığına Muhammed'in de Allah'ın kulu
ve elçisrolduğuna şahitlik ederim', der. Melekler: 'Seninböyle Söylediğini biliyorduk', derler. Sonra onun kabrinde yetmiş kere yetmiş arşın yer açılır (kabri genişletilir), kabrinin içi aydınlatılır. Ona 'Uyu',
, denilir. O der ki: 'Gideyim (bu durumu) aneme haber vereyim', melekler derler ki: 'Gelin gibi uyu, kendi ailesi içinde en sevdiği kimsede!),.
başkasının uyandıramayacağı gelin gibi uyu', ta Allah onu yattığı yer~
den diriltip kaldırıncaya kadar. MüoMık ise: 'Ben onun hakkında in(1) Buhiıi', Cenıfiz, Bib mici'e iiazibi1-Kabr; lbıı Hanbel, m, 26.
(2) Tionizi, Cenaiz, 70. Tionizi. bu hadi.in hum hadis olduğunu söylemiştir.

sanlann bir şeyler söylediğini ~uydum, ben de öyle dedim, bilmiyorum',der. Melekler derler ki: 'Zaten biz senin böyle dediğini biliyorduk'. Toprağa da: 'Onu sıkıştır', denilir. Toprak onu sıkıştırır, kaburga
kemikleri birbirine geçer. Allah kıyamette onu yattığı yerden diriltinceye kadar böyle azab edilir." (1)

Haram'ın kabrine sığindım. Kabirden öyle bir kıeaat (okuma) sesi duy- .
dum ki ondan daha güzelini duymamıştım. Allah'ın Resfilü (s.a.v.) buyurduki: "- O, Abdullah'tır. BiJmiyor musun, Allah onların ruhlarını
aldı, zeberced ve yakut kandillere koydu, cennetin ortasına astı. Gece
ölunca ruhlarıtekrar kendilerine (cesetlerine) geri gÖllderilir." (1)

Dikkat edilirse gÖrülecektir ki bu hadiSin temel kavramı Buhari
ve Müslim'de bulunan, kaliir sualini anlatan hadislerin aynıdır: Oradaki hadisler, çeşitli ravilerin ağzında dola~ dolaşa, başka sözler de karışarak buradaJarşımıza çıkmıştır ki bu katmalar, -Allah daha iyi bilir
ya- Hz. Peygamber'in sözlerine benzemiyor. Bir kere cümle düşüklüğü
var, hitaptan 3. şahsa geçiliyor. Sonra: "Ençok sevdiğinden başka
kimsenin uyandıramayacağı gelin gibi uyu" sözü, sonraki çağların bir
teşbihidir. Gelini en çok sevdiğinden başka kim'se uyandırainaz mı?
Bu husus, toplumların örfüne göre değişir. Hz. Peygamber zamanındaki Arap geleneğinde gelini, sevdiğinden başka kimsenin uyandırıp
uyandırmadığını bilmiyoruz. Kabrin yetmiş kere yetmiş arşın genişletilmesi ifadesi de Buhar1 ve Müslim'de olmayan katmadır. Aslında
hadisin temel kavramı, kabrin şu kadar genişletilmesi değil, ölünün ruhunun geniş bir makam içinde bulunacağıdır. Ruhzaten kabrin içinde
kapanıp kalmaz. Kabir, ruhun hapishanesi değildir. Oraya giren, sadece cesettir.

Şimdi burada oher gece cesetlerineogönderilen ruh, elbette ceSedin
içinesökulmamaktadır.
Bundankasdedilen,
her gece ruhun, kabri civarina gelmesidir. İşte kabirsorgusu sırasında ruhun cesede reddi de,
cesedinin yanında bulunması, kendisini cesedinde imiş gibi sanması&r.'
.

Müslim'de ruhların reddedilmesinden söz edilir ama cesedin içine
sokulacağı ibaresi yoktur. Hadislerde geçen "red" ibaresi, ruhun, cesedinin bulunduğu yere, kabrinin civarına gelmesi, cesedini görmesi anlamını taşır. Ruh, cesedinin içine sokulacağıanlamına gelmez. Ruhun
cesede gireceğilıi söyleyenler, bunun kabre ilk konulduğuzaman
ve
sadere bir kere olacağını söylüyorlar. Oysa aşağıdaki hadis, ruhun her
gece sahiplerine reddedildiğini (döndürüldüğünü) bildirmektedir. Talha b. Ubeydullah şöyle demiş:
"Ormanda malımı arıyordum,gece

İbn Hazm de, kabir fimesinin ve azabmın, bedene değil, bedenden ayrılan ruha olacağını söylüyor. Çünkü yüce Allah:, "Fir'avn

ailesini azôbın en kötüsü kuşattı: Ateş! Sabah akşam ona sunulurlar
, (dünya durdukça azab böyle sürer). Kıyamet koptuğU zaman da:
'Fir'avn ailesini azabın en çetinine sokun' (deriz)."(2) buyurmaktadır.
Bu flunulma, kabir azabıdır. Ayetten, azabın ,ruha olduğu açıkça anlaşılmaktadır.(3)

"Şekk üzerine yakln kurulamaz". umumi prensibi gereği, itikadi
meselelerin garip niteliğindeki ahad haberi üzerine bina edilemeyeceği
'açıkiken, maalesef garip abM haberlerine dayanılarak ruhun, kabirde
tekrar cesedin içine sokulacağı, Ehl-i sünnet itikadı olarak asırlarca
öğretilmiştir. Oysa bu kanaat, ilıni gerçeğe aykırı olduğu gibi nakli bakımdan sağlam bir delilden de yoksundur. Ruhun, cesedin içine tekrar.
gireceği varsayılırsa kabre konulmayan, hayvanlar tarafından. parçalanıp yenilen, yanıp kül olan cesede ruhun girmesi namİ izah edilecektir? çünkü bu takdirde ceset yoktı.ır, tamamen onadan kalkmıştır. Asli
elemanları, başka elemanlara çözülmüş, değişmiştir. Yok olan bir
maddeye ruhu~ girmesi, söz konusu olamaz.

oldu. Abdullah b. Amr b.
(1) Kitabu'r-ruh, s. 222-223.
(2) Mü'min, 40/45-46 '

(3) el-Fisal, IV. 67.'

. Hadislerde kasdedilen gerçek şudur: Ruh, içinde uzun süre yaşa- .
dığı .•~em~ kazandığı bedenden aynldıktan sonra da hem aynıdığı bedenım görür; hem de kendisini, bedenininşeklini,
latif cisim olarak
koruduğundan, aynen bedeniçinde hisseder. Nasıl ki insan rüyada, ya~dığı olayları, ruh olarak yaşadığı gördüğü halde bedenle yaşıyor, göruyor zanneder; rüyada dolaşuğı yerleri, bedensiz olarak dolaşuğının
farkında değildir.
Rüyada ruh bedenden tam ayrılmaz, fakat kapalı, penceresiz bir
kafes gibi ruhun ma'nevi güçlerine basiret gözüne engelolan bedenininetkisinden nisbeten kurtulur. Ruhun görüş açısına gerilen perdeler
kalkınca ruh, bedene gizli kalan dünyalam uzanıro Ölüm halinde ise tamamen bedenin etkisinden kurtulan ruh, gezer, oolaşır, içinde yaşadığı
.bedenin de çevresinde bulunur, hatta ilk anda henüz yeni bedenden
kurtulduğu için kendisini hala beden içinde sanır. İşte ölümden hemen
sonra vukubulacak sorguda ruhun bedene dönmesi, bedeninin yanında
bulunması v~ aynen beden içinde imiş ibisevinç veya azftb duyması
anlamına gelır. Yoksa ruhun bir daha bedene dönmesi, ona yeniden
hayat vermesi, maddi bedenin kalkıp oturması,başın kabİin tahtalarına d~ğmes~ mümkün değildir. Aııah'ın yaratış yasasına ve ayetlerin
açık ıfadesıne aykırıdır. Çünkü Cenab-ı Hall, ruhun bir daha dünya'da,aynldığı bedene dönmeyeceğini bildirmiştir: "Onlardan birine
ölüm geldiği zaman: 'Rabbim, der, beni (dünyaya) geri döndürünüz
ki. t~rk ettigim dünyada yararlı bir iş yapayun. Hayır, bu, onun söyledığı,(olmayacak)
bir IdJtır. Önlerinde ta dirilecek/eri. güne kadar
(geriye dönmelerine engel) bir berzah (bir geçit) vardır."(l)
Kabir sorusunun ve azabının, bedenden ayrılan ruha olacağını savunan İbn Hazm da şöyle diyor: "Sizi topraktan yarattııc, yine oraya
döndüreceğiz. ve bir kez daha ondan çıkaracağız. "(2), ayetinin açıkladığı üzre her insanın cesedi, toprağa dönecektir. Ölünün kabrinde di-

(1) Mü'min, 40/49.

(2) Tabi, 20/55)

rilmesi, ayetlere aykırıdır. Yüce Allah, azaba uğf'c:ıyacakolanların şöyle dediklerini anlatıyor: "Rabbimiz, ,bizi iki kez öldürdÜfl ve iki kez di. rilllin"(l); "Allah'ı na.~ıl inklir edersiniz ki, siz ölüler idiniz, O sizi diriltti; yine öldürecek, yine diriltecek; sonra O'na döndürüleceksiniz. "(2). Eğer ölü, kabrinde dirilecek olsaydı, Aııah bizi iki kere değil,
üç kere öldürmüş ve üç kere diriltmiş olurdu. Bu ise Kur'an'a aykındır.
Yalnız Allah'ın "Şu binlerce kişi iken ölüm korkusuyla yurtlarından
çıkanları görmedin mi? Allah, onlara 'Ölün' dedi de sonra kendilerini
diriltti. Şüplıesiz Allah, insanlara karşı, ikram sahibidir. Ama insanların çoğu şükretmezler."(3); "Yahut şu kimse gibisini görmedin mi
ki, duvar/arı, çauları üstüne yığılmış ıssızbir kasabaya uğramıştı:
'Allah, bunu böyle öldükten sonra nasıl dirilıecek?' demişti. Allah da
kendisini yüz sene öldürüp sonra diriltti ... "(4), ayetlerinde bildirildigi
üzre mu'cize olarak diriltlikleri hariç, ölmüş kimse kıyamete kadar bir
daha dirilmeyecektir. Allah'm Resülü (s.a.v.) de Mi'rac gecesinde en
yakın gökte A-dem'i, sağında saadet ehlinin, solunda şekavet ehlinin
ruhları olduğu halde görmüş, Bedir savaşında öldürülen müşriklere
hitab eLıniş, "Bu laşelere mi hiıab ediyorsun'?" diyenler(}, onların, sözlerini duyduklarını, fakat cevap vereIHcyeceklerini sÖylemiştir.(5)
Gökte görülenler, yöneltilen hitabı duyanlar, bedenler degil, ruhlardır.
Allah'ın Resülü (s.a.v.)dcn, sorgu sırasında ruhların cesetıcrine girecegine dair sah'ih bir hadis gelmemiştir. Yalnız Minhal b. amr yoluyla
bir rivayet gelmiştir ki bu zfıt kuvvetli (lcgildir. Şu'be ve başkaları,
onun rivayetini bırakmıştır. Sahabeden, söylediğimizin tersine olan
hiçbir saglam haber gelmemiştir.
Abdullah b. Ömer, öldürülen Abdullah b. Zübeyr'in yanına gitmiş. Asıımazdan önce cesedinin bir tarafa atılmış oldugunu görünce

(l)
(2)
(3)
(4)
(5)

\'tü'min,
Bakard,
Bakara,
Bakara,
Müslim,
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pUl'$un, 170: ~Yfada ,'!ınşaal1ahsızlı~1 Mubaırirlıed'inbaşına ge~
tiediği"bişlıjtıaltındaşunlan yazıyor:
'~Alctanıdıiı~~e, bir olayd~ daMu~ed"inşlaıtah",de~)'i
. unuUnuş(melejtinqOaaı;ııın~tıp ammsatm8dığlaçıklarlmıyor): .
04AY: BiriıcijM~ıned'.seljf)er
vebirtakıql ~sonırIar'
Sorul~ ııl~lan~ı~ıAa
göreltlüsıUl1J8flolupoı~)'ıtkanır
vereceklerdir.Mu~medd~bU
sorular,için:,"Yanı}sizecevap verece.. ğimi" der ~ıdakilete. psırada"inşbllah:'deıneyi. unutmuşt&'oCevııp içln "vahiy"getirsin diyeC~brainbekler,ıımaCebraiı,bir
tUrll1
gelmez.,"ISgUn ~b\lkesin~'~.qıbrail
sonraselip duru~uaçıkl~.
BirsUrUdedikodu oldukr.ansonra •.. Kur'8fltmTauntsı, aynca Keııe
, Suresinin 23. 24.·a.yetleriyle uy~bulunur:
~Hiçbir Şeyi"Tann'nın
dilemesi dışmda,,'Benonu yarın yapac~ım!' deme','diyerek ... (BkZ.
İbn lsbak, els~Sire,Yıy: Muh. HamiduUah, fıkra: 257; tefsirler,ömeğin F. Razi, 211108; Taberi ISI 151; Nesefi, 319-10 .. Aynca bı.a.
Muslim, hadis no: 1797.)" .

Ve

j

,
(I). tbnHazm. t[·Fisal fi'l-mDel vt'/~elıvd' w'n.niJı4l.

IV. fi7-68.

.

,

Tefsirlerde anlatılan bu gecikme olayının, mantıki yanıyoktur.
zira eğer anlatıldığıgibi üç soruUzerine bu Ayetlerill(llişde; iki soru-

ya cevap verilmiş, üçüncüsüolan ruh hakkındaki cevap belirsiz bırakılmış ise, neden bu cevaplarıo bepsi aynı surede d~~ildir? Neden Ruh
hakkındaki sorunun cevabı İsra Suresinde, ötekiiki sorunun cevabı
, Kehf SOresindcdir? Kehf Suresinde de Ashab-ı Kehf ile, Zu'l-Karneyn
kıssası arasına neden başka olaylar, Musa-Hızır kıssası girmiştir? Bunlar, nüzul sebepleriyleuğraşanların,
Ayetlere iniş sebebi bulma gayretlerinden kaynaklanan tutarsız rivayetierdir. '
Kehf Suresinde: "Iliçbir şey için, bunu yarın yapacağım, deme,
ancak Allah dilerse· (yaparım). de." rnealindeki 23-24. ayetierin, vahyin gecikmesiyle hiçbir ilgisi yoktur. Ayetlerin ~zgeliminden böyle
bir'gecikrneanlaşılmamaktadır.
Ancak biıce l>u rivayetin bir tek gerçek yanı vardır ki o da şudur:
i
Hz. J>eygamber'den Astıab-ı Kehf hakkmda soru sorulmuştur. Soruyu sOran müşriklerden de olabilir, müsıümanı8rdanda. Hz. Peygam, ber (s.a.v.) de "Inş/iallah" dCrneden, sorunun cevabını ertesi gün verece~ini söylemiştir. İşte yüce Allah, sorunun ce~abı olan hikayeyi anlatlıktan sonra Peygamberi de uyararak, "inşaailah" demeden hiçbır
şeyi yarın yapaca~ını söylememesini, kendi kendine bilmedi~i, ~aybe
ilişkin bir yükümlülük altına girmemesini emretmiştir. Peygamber'in,
"Inşaaltah" demeyi unulması, kıssa ile ilgili oldU~ndan IclSsaarasında ·kendisine bu önemli prensip hatırlatıh"ış; .sonra kıssa tamamlanmıştır.

TuranDursun, Kur'An'ln orijinali yakıldılı için aslının yok oldu~unu; mevcut Kur'an'm, Hz. Muhammed'in duyurdu~u Kur'an'm aynı
olmadı~ını ileri sürüyor. i. Kitap 78-79. sayfalar. Birkaç cümlesini aktaralam:
"Kur'an'm ilkorijinali:· Küçük taşlar, deri, ~aç parçası kemik gibi
çeşitli nesnelere yazılıydı. Yakıldı.
Kur'an'm 'ikinci ,orijinali: Ebubekir döneminde yapılan derleme.
Yakıldı. .
Kur'an'm üçüncü orijinalbOsman
döneminde oluşturulan "y~malar Bunlar da dünyanın hiçbir yanında yok.
'
lt

Yapılan inceleme ve a1ctarrnalarda görUlen o ki: Muhammed'in
"vahy katiplerine yazdırdığı" bildirilen "Kur'an"m ne "aynı",.ne de
"tütmi" eldeki Kur'An'da". (s. 7~).
'
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maktadır. Dursun'unçevirisi ile İbn ömer'in sözü arasında büyük fark
var. Çünkü "Kur'arı'ınçoğu" ifadesi başka, "Kur'arı'dan birçok ayet"
ifadesibaşkadır. Birinde Kur'an'ın çoğunun kaybolduğu ifade edilirken ikincisinde Kur'an'dan bazı ayetlerin çıktığı anlatılmış olur. İşte
İbn Omer'in sözü ikinci türdendir.

"Burada çok önemlibir tanıkfı#a başvuralım:
tbn Ömer diyOr ki:
. "Hiçbiriniz, Kur'an'm tümünü aldım (~limdebulunduruyorum)
demesin. Bilemez ki Kur'an'ın çoğu yokolup gitı'!1iştir. 'Ne kadar ortada varsa o kadarınıelimde tutuyorum' desin ;alnlZca." (Süyuti, el

İlkan, 2/32.)

,

.

.

. Bu tanıklık, bugün elimizdeki Kur'an'la Muhammed~in "vahy
katipleri"neyazdırdığı bildirilen Kur'ari'ın aynı olmadılı çokaçık biçimde anlatmıyor mu? Kaldı ki tbn Ömer, Osman dönemindeki derlemeden sOnra bu sözü söylemiştir. Yani Osman döneminde oluşturulan
"Mushar'ın orijinali de ,yok. O ei yazınası, dünyan~n hiçbir yerinde
,bulunmuyor."(87-88).

Konunun içine girmeden önce bu kişinin böl bol. yaptığı sinsice
bir çarpıtmasına dikkati çekmemgerek:
'
, Süyuti'den aldığı 1tapça metinde İbn Ömee'e nisbet edilen sözü,
bilerek veya bilmeyerekyanlış çevirmiş. Keôdi çevirisine göre İbn
Ömer: ".... Kur'arı'ın çoğu, yok olup gitmiştir." demiş. Oysa altı çizile11 Arapça sözün anlaını öyle değil,earklı. burSl1n'un b~ metne yaptığı çeviri, aslında tamamen yanlıştır. Çünkü, yUktemi'baştan olumsuz
alarak '''hiçbiriniz, Kur'an'ın tümünü aldım demesin" şetdindeçevirmiştir. Oysayüklem olumsuz değil, vurgulu olarcıkolumludur. "Biriniz Kur'arı'ın tamamını aldım (elimdedir) diyor," ~lindedir. Devam~
"bile~ez ki Kur'arı'ın çoğu yok olup gitmiştir" şeklindeki çeviri de
yanlıştır.
'

.

Babasııun derlettilive ondan sonra, daha titiz bir çalışma ile yeniden gözden geçirilen, dertenen, eksiklikıeri tamamlanan Mushafiçin
İbn Ömer'in böyle söylemiş olduğu çok kIJşkuludu~.

J

Onun böyle söylemiş olduğunu varsayalım. Bu sözden kasdı,
Kurıarı'ın çoğunun bybolduğunu anlaunak değil, bazıayetlerinin kaybolduğunu belirtmektir. Bu konunun sonunda belirteceğimiz ÜZTe Hz.
Peygamber'in zamanında bazı Kur'an ayetl~ri neshedilmiş, bundan dolayı yazılıp tesbit edilmemiş ve ortadan ,kalkmıştır. Ama bunlar,
Kur'arı'ınbütünlüğün:e zarar verecek ölçüde çok değildir. Zaten kay~
bolmuş olan ayetlerinyerine onlann benzeri veyaonlardatı daha iyileri
vahyediimiş, arada bir boşlUk bırakılmamıştır.
Şimdi konuyu iyi k~vrayabilmek i'çin Kur'arı'ın~asıl
ğinive nasıfyazılıp derlçndiğini gözden g~irelim:

vahyedildi-

m

Doğrosu şu: "Tamamını nereden bileceJc? Bundan birçok Kur'arı
(aye~) gitmiştir (kaybolmuştur).':' '
,
tbn Ömer bu sözüyl~, Kur'arı'ın çoğunun kaybolduğunu değil,
mevcut Mushaftan birçok ayetin gittiğini, yani neshedildiğini anlat-

Vahiy. fısıldamak, gizli konuşmak.;. anlamlarına gelir. Peygamberlere vahiy, Allah'ın gönderdi~imelek {Cebrail AleyhisselAm)'ın,
Allah'ın emirlerini peygambereokumasıdır. Peygamber, insanlarla Allah arasında bir elçidir. Allah, insanlaratasından seçtiği bir kimseye
meleğini gönderip emitlerini bildirir. Mele~in gelişini'peygamberlerden başkası görmez, konuşmasını da ondanbaşkası duymaz.
Vahiy esnasında peygamber, beşeıi duygularından geçer, kendinden habersiz hale gelir, melekle temas eder, meleğin sözlerini dinler.
Meleğin sözleri, onun hafızasına, unutulmayacak biçimde nakşedillr.
Bazan da melek, insan şekline bürün~ek peygambere gelir. Allah'ın

emirlerini okur. Melekle temas, insan bünyesinde büyük sarsıntılar
meydana getirir. Peygamberimiz, vahiy esnasında kendinden geçer,
yüzü sararır, soğuk kış günlerinde bile yüzünde ter taneleri belirirdi.
Etnıfında bulunanlar, ona vahiy geldiğini derhal anlarlardı. HatıA Peygamberin yanında bulunanlardahi, vahyin ağırlığını hisseder, o esnada
ellerini dahi kaldıracak güçleri kalmazdı. Orada arı uğultusuna benzer
bir ses duyulurdu. Bir kere peygamberimiz, deve üzerine binmiş iken
kendisine vahiy gelmiş, üzerine bindiği deve, vahyin ağırlığına dayanamayarak arka ayakları üzerine çöküvermişti.

Peygamber(s.a.v.)
devrinde vahy devamettiği
için Kur'an-ı
Kerim toplanıp bir kitab haline getirilmemişti. tnen ayetleri bazı
sahabiler ezberliyorlar, kürek kemiklerine, hurmakabuklarına,
ince
beyaz taşlara o zamanın yazı malzemesine yazıyorlardı.
Hz. Ebubekir zamanında vukubulan Yemame savaşında yediyüz
sahabi şehid düşünce, Kur'an-ı Kerim'in akibetinden endişe duymaya
başlayan Ömer ibn el-HatıAb, Halife Ebubekir'i, Kur'an'ı yazdırmaya
ikna etti. Bu işle görevlendirdikleri Zeyd ibn Sabit, yorucu bir ÇalıŞmadan sonra Kur'an'ı, Surelerinin tertibini gözönünde bulundunnadan

Hz. Peygamber(s.a.v.),
gelen vahyi, etrafında bulunan vahiy
kAtiplerine yazdırırdı. Her ayetin hangi sureye yazılacağını işaret buyururdu. Derilere, kemik ve taş parçaları, hurma kabukları üzerine yazılan vahiyler, en mu'tena yerlerde saklandığı gibi sahabiler tarafından
daezberlenirdi.
Kur'an-ı Kerim, Cebrail'in işaretine dayanarak peygamberimizin koyduğu tenib üzerine ezberlenir, namazlarda okunurdu. Peygamber'in arkadaşları için en değerli ve zevkli zamanlar,
Kur'an okumaklageçen zamanlardı. Hz. Peygamber(s.a.v.)'in kendisi
de gelen vahyi hemen ezberleiniş olurdu. A'laSuresinin
altıncı
ayetinde yüce Allah, Hz. Muhammed'e: "Sana okulacağıı ve sen AIlah'ın diledikleridışında hiç unUlmayacaksın" buyunnuştur.

derledi. Zeyd bu konuda'şöyle diyor:

Her Ramazan ayında da Hz. Peygamber, sene içerisinde inmiş
olan Kur'an'ı Cebrail'e okur, onunla karşılaştırırdı. NihaYet en son inen.
ayetle Kur'a~son tertibi ni almıştı. Fakat Hz.· Peygamber(sa. v.)'in hayatında bu sabifeler, bir cilt halinde bir araya getirilip bağlanmamıştı.

çisi(s.a.v.)'in vahiy katibi idin. Kur'an'ı araştır ve bir araya topla.

Çünkü Kuran'ın inişi devam ediyordu.

"Yername Savaşı üzerine Ebubekir beni yanına çağıntı. Hattab
oğlu Ömer de yanında bulunuyordu. Dedi ki:
_ Ömer bana geldi: 'Yemame gününde Kur'an ok.uyanlar ağır zayiat verdiler. Kur'an okuyanların, savaş alanlarında şehid düşmesiyle
Kur'an'ın çoğunun ıayi olacağından korkuyoruı'n, Kur'an'ı toplamayı
emretmeni istiyorum' dedi. Beri de ömer'e: 'Allah'ın Elçisi(s.a.v.)'in
yapmadığını biz nasıl yapalım?' dedim. ömer: 'Valiahi bu hay~rlı bir
iştir' dedi. Ömer bana söyleye söyleye nihayet Allah, aklımı bu ışe yatırdı. Ben de Ömer'in görüşünün doğruluğuna kanaat getirdim. Sen
akıllı bir gençsin, hakkındakötü bir zannımız yoktur. Sen Allah'ın EIValiahi bana, herhangi bir dağı yerinden kaldırıp başka bir yere
nakletmeyi önerselerdi Kur'arı'ı toplamayı emretmeleri kadar bana ağir
gelmezdi. Dedim ki:
_ Allah'ın Elçisi(s.a.v.)'in yapmadığı şeyi siz nasıl yaparsınız?
Ebubekir:
- Valiahi bu hayırlı bir iştir, dedi.

Ve söyleye söyleye niı.ayet
yatırdığışeye
benim de aklımı
dallarından, yassı taşlardan ve
başladım. Tevbe Suresi'nin sonu

Allah, Ebubekir ve Ömer'in akıllarını
yatırdı. Kur'an'ı araştırmağa, hurma
insanların tiafızalarından derlemeğe
olan:

"

"

:Andolsun size kendi içinizden öyle bir elçi geldi ki sıkıntıya uğramanizona ağır gelir; size dilşkan, ma'minlere şefkatli, merhametlidir.
Eğer (inanmaktan) yüz çevirirlerse de ki: 'Allah bana yeter. O'ndan
baŞka tanrı yoktu'r. O'na dayandım. 0, hayak Arşın sahibidir' ayetini
yalnız Ebu Huzeyne el-Ensari'nin yanında buldum. "(1)
Kurtubi'nin. de işaret ettiği gibi, demek ki birinci derlernede
Beraeh Suresinin sonundan ikı ayet, sadece EbU Huzeyme'nin, ikinci
derlernede de Ahzab Suresinin 23 ncü ayeti sadece Huzeyme İbn
Sabit'in yanında balunmuştur.
Zeyd'in derlediği bu Mushaf, Ebubekir'in yaıı'ında kalmış, onun
vefauyle Ömer'e intikal etmiş, onlijlvefaUndan sonıa da kızı Hafsa'nın
eline geçmiştir.

" ",Hz. Os~a~'ı~ halife1iği sırasİnda İslam devletinin sınırları genişI~mış, ve çeşıtlı dılleri konuşan insanlar müslüman olmuşlardı. Ana
dıllen yabancı olan bu müslümanların, Kutan'ı bir Arap gibi okumal~-

(1) BulWf, .Fediilu'l Kur'in, 3, 4 ncü biblar; İbn Hanbel, Musned 1113'l1:ııı Eb"
D~"d
"bu'IM
ı
••VU, Kiiii
- esahır, s, 6-7.
.
A'

'

n elbette çok güçtü. Bunlar içinde de Kur'ln'ı ezberleyenler çoktu ama
bunların telMfuzu ile bir Arabın telaffuzu arasında farkların bulunması
tabii idi. Ayrıca Arabistan'ın, birbınnden uzak bölgelerinde yaşayan
Arap kabilelerinin lehçe ve şiveleri arasında da -bugün olduğu gibipüyük farklar vardı. ışte gerek çeşitli Arap kabilelerinin, gerek yeni
müsliimım olmuş yabancıların okumaları arasında beliren farklar,
müslümanlar içinde birbirlerini küfürle suçlamaya kadar varanderin
aynlıklara yolaçtı. Özellikle Erminiyye (Ermenistan) savaşın'da baş
gösteren. bu ayrılıklardan endişe eden kum~ndan:Huzeyfe, dönüşte,
henüz evine gitmeden halife Osman'ın huzuruna girdi:
- Bu ümmet hetak olmadan önce yetiş de onukurtar! dedi.
Irak'tan, Şam 'dan, Hicaz'dan insanların toplandığı o savaşta askerlerin birbirlerini tektir etmelerine neden olan kıraat aynlıklan gördüğünü anlauı: "Ben yahudi ve hıristiyanların ihtilafa düştükleri gibi bu
ümmetin de Kitabıarında ihtilafa düşeceklerinden tasalanıyorum" dedi.
Konuyu arkadaşlarıyle görüşen Hz. Osman: "Benim kanaatime
göre insanların bir klr3aue birleşmeleri gerekir. Zira siz bugün ihtilafa
düşerseniz, sizdensonrakiler daha çok ihtilMa düşerler." dedi. Ve Hafsa'dan tekrar iade etmek üzere ilk Moshafı aldı. Kur'an'ı yeniden yazmakla görevlendirdiği Zeyd ıbn Sabit, 'Abdullah ıbn ez-Zübeyr, Said
ıbn el-As ve Abdurrahman İbn el-Haris ibn Hişam~dan oluşan komisyona gönderdi. Komisyonun" Kureyşliolan üç üyesine:
-Siz ve Zeyd ibn Sabit, Kur'an'dan bir şeyde ihtilifa düşerseniz
onu Kureyş diliyle (lehçesiyle) yazIDız. Çünkü Kur'an, onların diliyle
inmiştirdedi.(l)
BuMrrnin
bir rivayetinde
ise komisyon üyelerinin
hepsi
Ensarlı4lr: Übeyy ibn Ka'b, Mu'iz ibn Cebel, Zeyd ibn Sabit ve
Zeyd'in babası Sabiı(2)
.

,

ıs;

(1) Buhiri, Menikıb, 4, h.
Beylıeki, es-Sunen, 214.
(2) Buhiri, Fediilu'I-Kur'in, b, 7, h, 24.

Komisyon üyeleri Kur'arı'ı ycv.arken herhangi bir kelimenin yazımında ihtilafa .düştüklerinde Hz. Osman'a baş~ururları onun direktinerine göre yazarlardı. Mesela"
"kelimesinin uzun ta ile mi,
yoksate'nis msiyle mi yazılacağında fikir ayrılığına düşmüşler, Zeyd
bunun"
: ".:!! " şeklinde, üç Kureyşli ise" ..:..,. ,-,-' •.şeklinde y~_
zllacağını söylemiş, sonunda Osman'a başv~rmuşlar, Osman: "Onu
Kureyşin diliyle yazınız, çünkü Kur'an, onların diliyleindi.
demiştt

tir.(t)

. Yazım işi bittiksen sonra Osman, Hafsa'dan 'aI(Jlğl ana Mushafı
kendisine iade etti. Çoğunluğun rivayetine göre dört, diğer bir rivttycıe
göre de yedi nüsba yazılan mushafIardan biri Irak'a, biri Şam'a, biri
Mısır'a gönderildi. Dört nüsha yazılmış olması, Kurtubi'nin görüşüdür.
El-Fethu'r-Rabbfmi yazarına göre Mushanar: Mekke'ye, Basra'ya,
KuCe'ye, Şam'a, Yemen'e gönderilmiş, biride Medine'de bıraktlm'ıştır. (2)
.
"
Bundan sonra Osman" okuma farklannı ortadan kaldırıp müslümanları bir tck kıriiatte birlcştinnck amacıyla başkabütün mushanann
ve Kur'an parçalarının yakılmasını cmretmiştir.(3)
Kuşkusuz, Hz. Osman'ın, yazdırdığı resmi Mushar dışındaki mushafların yakılmasını emretmesi, kımal ihtilfillannı ortadan kaldırmak,
müslümanları tek kıraatte birleştirmek, birliği sağlamak içindi. Nitekim Hz. Ali'nin: ':Ey insanlar, Osman hakkında atırı sözler söylemek-

um, ona 'Mush(~flar yakicısı!' de,mekten sakının. Valiahi o, mushafları, bi~ Muhammed'in ashabı iJnünde yakıı.", "Osman zamanında yönetici ben olsaydım, onun musha.f/ar hakkında yaptığını ben de yapardım." dediği rivayet cdilir.(4)
,

(1) el-Fethu'r,Rabhanl,
(2) c1-Fcthu'r-Rabhıinl,

18/34.
18/34.

(3) Beyhcki. cs-Suncn, Kitıin·s-Saliı. 2142.
(4) KurlUni, 1/54; c1-Ftthu'r-Rabninl,
ı8/34.

Gerçi Hz. Osman'ın, özel mushaflan yakbrdı!ı rivayet edilmektedir ama onun bu emrine uymayıp kendi özel mushaflarını saklayanlarınbulundu!u
da tarihen sadittir. Çünkü Hz. 'Ali, Abdullah ibn
Mes'ud, Übeyy ibn Ka'b'ın özel musbaflanndan söz edilmektedir.(1)
Ebubekir ibn Obrıd, özel sahabi musbatlarındaki farkları KitAbu'l- Mesiihirinde toplamıştır. Buhari'nin rivayetlne g0re Hz. Aişe, musha·
fını 'görmek üzere gelen bir Irakhya, özel mushafını gOstenniştir.(2)
Hz. Hafsa'ya iade edilmiş olan ana Mushaf da ölünceye ~ek onun yanında kalmış, Medine valisi olan Mervarı ibn el-Hakem, yakmak üzere
o nüshayı istemişse de Hafsavennemiş, fakat bu mü'minIer anasının
i
vefatı üzerine MervAn o Musbafı alıp yalcmışbt.(3)
,

Özel mushafların yakılmasının temel nedeni, Kur'arı üzerin(je bir
düşünce ayrılı!ının do~masını önlemek idi. Peygamber'inarkada~rı
içerisinde yazı bilenler, ondan dinledikleri vahiyleri, yazıyor, kendi
evlerinde sakhyorlardı. Herkesin yazı bilgisi aynı olmadığı gibi, yazı
- mal7.cmesi de aynı değildi. Bu bakımdan ne kadar özenle yazılmış olsa da yazı stilinin, bilgisinin ve malzemesinin farklılığından ve kişi lerin'zekiiderecesinin, hafızasınin aynı düzeyde olmamasından ötürü kişi nüshalarında bazı farkların olması doğaldı. Ayrıca henüz gelişmemiş, noktasız ve harekesiz olan o zamanki Arap yazısı ile tutulan notlann, aynen Peygamber'den duyulduğu biçimde okunması da çok zor
idi. İşte bundan ötürüdürki.okuma farkları baş gösteqnişti.
Kişilerin~ kendi kendilerine tuttukları nolları, evlerinde veya herhangi bir yerde okurken yanılabilmeleri mümkün idi. Işte bu yanı Imalardanötürü bazı kelimelerin okunuşunda farklar doğmuştu. Kimi bir
(1) Kurwbi'. 1/53,
(2) Buhiri. Fediilu'I-Kur'in, b. S, h. 14.
(3) el-Fethu'r-R.ııtıini.
1&/34.

"elirneyi hitap kipiyle okurken, kimi de onu üçüncü şahıs kipiyle okumuştli.
Bu farklan ancak uzmanlardan oluŞQObirkomisyon onadan ka!"
dırabilirdi. İşte bu iş, ilkolarak Ebubekir zamanında yapıldı. Titiz bir
çalışma ile Kur'ao'ın slireleri derlendi, bir aray getirildi. Fakat sfıre denilen bu bölümler, esaslı bir sıraya konmamış, derlenen parçalar, rastgele bir araya getirilip birciId (Mushat) halindebağlarunıştı. Bu Mushaf,özel nüshalardan farklı idi. çünkü özel nüshalann kiminde siireler
iniş sırasına göre dizil~iş, kiminde böyle bir metot izlenmemişti.
A~nca rivayetler~en anlaşıldığına göre ashab arasında bulunup
bu Mushafa girmeyen bazı ayetler de vardı. İşte Peygamber
Kur'ao'ının tam doğru bir nüshasını derlemek ve slireleri uzunluk ve
konu uyumuna göre sıraya koymak üzre, Hz. Osman zamanında, yine
Ebubekir devrinde kurulmuş komisyonun başkanı Zeyd ibn Sabit başkanlığında Kurulan uzman komisyon, titiz bir çalışma ile Kur'an'ı yeniden derledi, slireleri de sıraya koydu.
Böylece Peygamber'e vahyedilmiş olan bütün Kur'an ayetlerini ve
surelerini içeren Mushaf yazılmış oldu. Bu. Mushaf çoğaltıldı, biri
Başkent Medine'de bııwcıldı, ötekiler, eyalet merkezlerine gönderildi.
Son derleme ve sıraya koyma ile Kur'ao'm tam ve doğru nüshası
elde edilmişti. Am bu resmi Kur'ao'dan az da olsa farklı birtakım özel
Kur'an nüshaları durcrukça Kur'an üzerindeki ihtilarıar sürüp gider ve
hatta büyürdü. İşte böyle bir ihtiıarı önlemek için özel Mushaflar yakıldı.
İkinci derlernede meydana gelen Kur'an nüshasının, birincisinin
tıpa tıp aynı olduğu söylenemez. Çünkü o zaman, derlenmiş idiyse de
yine de bazı ayetler bulunamamıştı. Aynca o Mushafın sUreleri de bir
sıraya konmamıştı. İşte Osman zamanında kurulmuş olan bir rivayette
dört, başka rivayette on iki kişilik komisyon, daha titiz ve daha rahat
bir,Çalışma ile Kur'an'ın tüm ayetlerini dcrleme imkanını buldular.
Çünkü zamanla yazı biraz geliştiği gibi okur yazanlar da artmağa baş-

lamış, ayrıca yazımda meharet de kazanılmıştı. Komisyon, bu işi ilk
kez yapmıyordu. Birinci derlernede bir deneyinfkazanmıştı; Bu deneyim ve mehareti de kazanmış, aynı zamanda yaşı da ilerleyerek olgunluk çağına ulaşmış olan Zeyd ve başkanlığını ettiği komisyon üyeleri,
daha titiz bir çalışma ile Kur'an ayetlerini araştırdılar: Kişilerin yazdıklarını kontrol ettiler ve Kur'an olduğunu kanıtlayabildikleri
bütün
ayetleri saptadılar. surelerdeki yerlerine yerleştirdil~r, stireleri' sıraya
koydular. Böylece sureleri birbirİneson derec~ bağlı, ayetleri birbiriyle kenetli mükemmel 'Mustıaf meydana gelmiş oldu.
Bunun yanında sadece bir kişinin çabasıyla yazılmış, metotsuz
olarak toplanmış özel Mushaflar yakıldığı gibi, bir süre sonra Ebubekir nüshası da yakılmıştır. Gerçi o Mushaf da resmi idi ama bunun gibi sıraya konmamıştı ve bunun gibi mükemmel değildi. Yazısı da buna göre ilkeIdi. Bundan dolayı onun da yakılması gerekirdi.
Böylece tek resmi Mushaf kaldı. Ondan sonra yazılan Kur'an'lar,
hep o ikinci komisyonun yazdığı nüshatardan kopye edilmiştir. Bundan dolayıdır ki bugün dünyanın her )'anında basılan Kur'an'lar, hep
birbirinin aynıdır.
Osman Mushafının aslının var olmadığı savına gelince, bu,
ihtilaflıbir konudur. Ben bizzat Özbekistan'm başkenti Taşkent'te Hz.
Osman'ın Mushafı olarak müzede saklanan noktasız ve harekesiz b,ir
Mushaf gördüm. Aynca Topkapı Müzesinde de Osman Mushafı olduğu söylenen bir Mushafmevcuttur. Bunlann gerçekten Osman Mushafı olduğu ispat edilmese de tersi de ispat edilemez. Osman Mushafının
bugüne kadar gelmemiş olduğu varsayılsa bile bu, Kurıao'm orijinalitesine asla kuşku getirmez. Mümkündür ki kcndiJerindcı:kopye edile,
edile o nüshalar yıpranmış, eskimiş, yırtılıp dağılmış, onlarlJan yep yeni ve çok daha güzel yazılarla, çok çe~ici Mushaflar yazıldığı ii, in or:lann saklanmasına gerek görülmemiştir. BugünkÜ Musııaflann, Osman Mushafının aynı olduğı,ında' kuşku yoktur. Farklı olsaydı, hiç kuşkusuz birb~den
farklı Mushaflar onaya çıkardı. Çünkü o Mushafl~r

tek delildi, çeşitli yerlere gönderilmiş birkaç nüsha idi. Bunlann hepsinden de kopyeler alınmıştır. Böylece günümüze kadar yazılan Mus·
hatlar hep birbirinin aynı olmuştur.
tbnu'n~Nedim gibi kirapla uğraşan bilim adamları. bu nüshalardan
batılarını görmü§lerdir. İbn"Nedim, o MuShafların, ötekiıerden farklı
olduğunu söylemiyor.
'
.
Hz. Osman zamanınd8 yapıımış olan derleme. Peygamber'inyazdırdığı Kur'an'dan farklı olsaydı. Osman'dansonra halifeolan ~. Ali.
kendi özel MushaflDl resmıleştirir. Osman Mushafını yürürlükten kaldınrdi. Oysa öyle yapmamış, kendi Mushafını muhafaza etmekle beraberresmileştirmemiş, Osman· Mushafını resmi Muhsafkabll1 etmiştir.
Bu durum da mevcut Mushafın, asıl Kur'an'a uygunlulunu'gösterir.
Hz. Ali Mushafını görmüş olanlar, onun-sııre,lerinin iniş sırasına
göre düzenlenmiş olmakla beraber-içerik te OSman Mushafının aynı
olduğunu söylemektedirler. Sadece sayısı pek az baıı kelime farkları
vardır. Bunlar da' anlam değişildili yapmayan sinonim' kelimelerdir.
Mesela Osman Mushafında Fatiha'dald:'ihdin4" kelimesi, Ali Musha·
fında "arfidna" şeklindedir. Bunlann ikisi de ayni ariıamıverit. "Bizi
.doğru yola Het", demektir.
Kur'an'ın, olduğu gibi korunduğunda kuşku yoktur. Ancak Peygaınber'e·vahyedilmiş olan bütün ayetlerin, b~ Mushafra bulunduğunu
söylemek, abc,utıolur. Çünkü yine Kur'arı'ın kendi ifadesiyle, PeygambCr'in hilfızasından silinmiş olan ayetler vardır ki. bu olaya nesh .denir. Bu ayetler. Peyg~"lberoin kendi zamanında,Allah'mdilemesiyle,
Peygamber'e unutlUrulduğu için yazılmamış, ve böylece ortadan kalkmış olan ayetlerdir.
Ama Peygamber'in yazdırdığı ayetler sonradan derlenmiş, süreler
. de titiz. bir çalışma ile diziimiş ve o Kur'arı, zamanımıza kadar gelmiştir. Bunda hiç kuşku yoktur.
Resmi Musharran ayn Olarak meydana.getirilmiş -olan özel nüshalar yakılmış olmakla beraber, bunlardan bazıları salelanarak sonraki

kuşaklara intikal etmiştir. Bu~lan g.örenler, b~nl~laA r~smi ~ush~f
arasındaki farkları tesbit etmışlerdır. İbn Ebı Davud un Kııabu 1Mesahiri, bu farkları belirtmiştir. Bunlar gözden geçirilince resmi
Mushaf ile bu özel nüshalar arasında da .temelde bir fark olmadığı, sa-dcce ufak tefe.k baZ~kelime farklatı bulunçluğu, çok az olan bu farkla:
nn da bir anlam değişikliği yapmadığı görülür. Bu durum da resmı
MushaCın, Pegyamber'in okuduğu Kur'an olduğunu kesin bir biçim~e
ortaya koyar. Turan Oursun'un~avı, bu bilimsel gerçek karşısında çürüyüp gider.

Evet böyle diyor Turan Dursun ve devam ediyor. Daha fazlasını
aktarmaya gerek yok. çünkü hepsi önyargı~
ibaret.
Bu zat, ilkokul diplomasını <4J. dışarutan almış 'bir kişidir .•Resmi
tahsili, bundan ibarettir. ınsan yaratılışını bilmez. Böyle iken
Kur'lin'm, insan yaratılışı üzerinde söylediklerini, bir kanıta dayanmadan reddetmesi, önyargtdan başka ne ile izah edilebilir? Kur'arı'da bi-

XLll· KUR' AN'DAKİ BİLİMsEL GERÇEKLER
" Tur~ Dursun, kitab~ın 128.129 ncu sayfalarında yine Kur'arı'da
bılımsel bır gerçek olmadığını ispata çalışıyor:'

"q Temmuz

1989 günlü Sabah gazetesinin, arka sayfasında
. Prof. Cevat Babuna'dan bir haber: "Bir Kur'an Mucizesi Daha" başlık~

k

..'

Neymiş bu "yeni Kur'an mucizesi"?
Prof. Dr. Cevat ~abuna şöyle demiş:
"Biz LS yıl öncesine kadar annerahmindeki bebeğin kalp atışları.
nın 3 aydan sonra başladığına inanıyorduk. Ulttasonografinin uygu.
Ianmasından sonra bebeğin kalp .atışının, gebeliğin·'altıncı haftasında
başladığını öğrendik."
.
~~nu ~y1e o~yleyebilecek bir başka bilim adamı yeryüzünde bu.
lunabılır mı de~ınız? Bilimi,bilimin yansızlığını, "iman poliıikası"na
k(l.;tırma~l1ş, entmemiş b~ bili~ adam~ ciddi ciddi böyle söyleyebilir
mı. Prof. a göre, ana rahmındeki bebeğın kalp atışlannın geJ>eliğin altıncı haftasında başladığı/bilim dünyasında ancak IS yıl.tL b
oıo o
'wuı
U yana
b ı ınıyormuş!
~eki Kur'an'da "bebeğin ana rahminde kalp atışları"na bir değinme mı Var, bir açıklama mı var?
~yır!

Kesi~!ikle Hayır. Zaten böyle bir şeyolamaz."

limsel gerçek olup olmadığma karar verebil~k
ve fen uzmanlandır, ilkokul mez'zunu değiL.

oJanlar, herhalde tıb

Konuya girmezden önce Kur'an'm içeriği hakkındaki bir tesbitimizi hatırlamakta yarar görüyorum:
Kur'an'ı Kerim'in son derece özlü ve kapsamlı bir anlatımı vardır .
Kur'an az kelime ile çok mana anlatır. Bazan iki kelimesini izah etmek
için sayfalarca yazı yazmak. gerekir. Bu genel çerçeve içerisinde
Kur'iln vahyinin içeriğiai üç kısma ayırmak mümkündür:
'ı) G~ncl';l(le kendisinden :5nce inmiş bulunan Tevriit ve ıncil'in
içerdıgi kıssalaı, pren~ipler;
·2) Ararlar araMndayaygın
, yan şirahi töreler, yasalar;

hika\der,

tevhid dinine aykın olma-

3) Bunların l.içhirinde olmayan, Kur'an tarafından·ilk defa söylenen orijinal gerçekler.
Şimdi Kur'an'm, kendisinden önceki Kitaplardan veya Araplardan
naklettiği, hikayelerin asıl mu'eize yöiıü,anlaıım
wrzıdır. Kur'an-ı
Kerim, buhikayeleri ana çizgileriyle anlatır, ayrıntılara girmez. Bundan dolayı bunlar tarihin anahatlarına da ters düşmez. Ama Kur'an'm
bunları anlatmaktaki amacı, tarihi ol:.:yl~ı saptamak d0ğil, bunlar vasıtasıyle öğüt vermektir.
Bundan dolayı Kur'arı-ı Kerim, zaman ve şartlara göre ıeharladığı bu kıssaları, her defasında yeni bir üslübile, olaylar zincirinde takdim ve te'hir yaparak anlatır. Önemli olan, bu hikliyelerin Kur'an'dan

önceki Kitapların veya Arapların anlabmına uygun olmasıdır.
. Bilindi~i üzre Hz. Muhammed (selam ona), İbraniCe bilmedi~i gibı okur yazar da değildi. Bir öğretmenegidip, Tevrfııhikayelerini ayrın~larıyle öğrenmemişti. Okur yazar olmayan, eski dini kitapları okumamış, öğretim göimemiş, yabancı dil bilmez birinsanın, İbranice
olan Mukaddes KitAb'ın kıssa ve prensiplerini hem de ayrintıb~riyle fakat en özlü biçimde, peygamberlerin ahlakınayakışmayanibarelerden
soyutlayarak anlatması, valıyden başka bir ~yle izah edilemez. Onun
için AnkebUt Suresinin 48-49 ncu ayetlerinde: "Ey Muhammed, sen
bu~dan önce bir Ki/db okumuyordun, sağ elinle,de onu (Kitabi)yazmıyorsun. Oyle olsaydı, iptalcilerkuşkulamrlardı. Hayır, o (Kur'ari),
kendi/erine bilgb.verilen (Kitab sahib)/erinin göğüslerinde bulunan
açık ayetlerdir." buyurulmaktadır;
Şimdi Kur'an-ı Kerim, bu hikayeleri, o Kitabida bulunan veya
nakledilenierden ayrı biçimde anlatsaydı, hem Kiıab ehli, hem de
Araplar Hz. Peygamber'e iti•...
<lZ ederlerdLOna
inManıar dahi, "Senin
. söylediklerin, önceki Kitabıarda bulunanı tutmuyor, biz Myle şeyleri
duymadık" diyerek kuşkulanmay~ başlarlardı. Oysa Kur'an'ın amacı
halka bu hikayeleri öğretmek degiı, kısaca zatenbazılarınınduyduğu:
'
bildiği bu hikayeleri, o Tann kitabındaki aslına uygun şekilde hatırlatarak Allah'ın birliğini kilbul ettirmek, insanları. şirkten kurtarıp
AIlM'a kulluğa götürmek idi. Onun için Kur'an, bu hikayeleri, önceki
Kitaplardaolduğu
gibi, Arap hikayelerini de onların anlatageldikleri
gibi anlatmış; yalnız bunlarda peygamberlerin ahlakına aykırı şeyleri
almamıştır. Bundan dolayı Lfıt'un sarhoş olup kızları yle yaltığınl(1),
Davut'un, cepheye gönderdiği .kumandanının karısıyle zina ettiğini(2)
ve Kitabı Mukaddes'te anlatılan benzeri ifadeleri almamıştır.
Kur'an, Araplar arasında uygulanan geleneksel şifahi yasaların
tevhid dinine aykırı olmayanlarını almış, bunların ya aynen veya biraz
(Lı Tekvin: 19/31-35
(2) lkinci Samuel: 1112-5

tadil ile uygulanmasını emretmiş, tevhide aykırı gelenek ve yasaları
iselağvetmiştir. Kur'an'ın getirdiği yasalar, Kitabı Mukaddesteki prensipJerle Araplaonşiffihi yasalaohın kanşımıdlJ. "Bunda da garipsenecek birşey yoktur. ÇünkÜ Kur'an, bir toplumu mutlu kılmak için gelmiştir. Toplumun mutluluğu, alışılagelen iyi yasal~ın ve geleneklerin
adil biçimde uygulanması, kötülerin kaldıtılması; toplumu engelleyici
hurafelerin, batıl düşüncelerin atılması ile olur. Hz. Muhammed
(s.a.v.)~en önceki peygamberlerde
Hz. Muhammed'in kardeşleridir.
Onların misyonu da Hz. Muhammed'inki gibi insanları gerek kendi
nefisleriyle, gerek birbirleriyle, gerek Allahile banşiçinde bulundur- ,
mak, yani onları maddeten ve manen mutlu edecek davranışlariçine
sokmaktı. Hepsinin görevi, Allah'a kulluketmek demek olan İslamı
yerleştirmekti. Bundan dola)'l insanlarıngetirdikleri
genel prensipler,
emirler, nehyler, Hz~ Muhammed'in. ümmeti için de geçerlidir:· "Işte
onlar, Allah'm hidiiyet etıiği (doğru yola ilettiği) kimselerdir. On/arm yoluna uy. "(1) ayetiyle yüce Allah, Hz. Muhammed'e, kendisinden önceki peygamberlerin yoluna uymasını emretmektedir. Yine
bund,an dolayıdır ki fıkıh usfılünde:. "Bizden önceki/erin şeriati, bizim
için d~ şeriatıir." kuralı konulmuştur. "Bu sizinümmetiniz (dininiz)
tek birümmettir."(2) ayetinin belirttiği gibi bütün peygamberler, insanı tek yololan Hakkın yoluna çağırmışlardır~ Onların getirdikleri
dinlerin özü birdir.
Kur'an'ın, önceki Kitaplardan veya Araplar arasında anlatılanlardan öğüt için naklettiği hikayelerin anlalım tarll, üslfıbu mu'eizedir.
Ama Kut'ao'ın hem üslfıb, hem de anlambakımından mu'cize olan yanı,daha önce hiç olmayan, ilk defa kendisinin söylediği vahiylerdir.
Şimdi Kur'an-ı kerim'in kendi orijinal vahylerinin, nasıl bilimsel
bir mu'cize olduğunu anlamak için insanın yaratılış! hakkındaki
ayetlerin anlatımınl'gözden geçirelim. Pek çok müslüman jinekolog,

(I) En'am Suresi: 90
,
(2) Mü'minun SUresi: 52, Enbiya Silresi: 92 '

Kur'arı'ın bu konuda söylediklerinin, modern ilmin verilerine tamamen
uygun düştüğünü kabul etmektedirler. Turan Dursun, bu bilim adamlarının, ilim mantığı ile değil, iman mantığı ile hareket edip, ayetleri
böyle yorumladıklarını, gerçekte ayetlerde onların zorlama ile verdikleri anlamların bulunmadığını iddia edebilir. Ama gerçek hiç de onun
dediği gibi değildir. Kur'an'ı incelemiş olan tarafsız Batılı bilim adamları da bu gerçeği itiraf etmişlerdir. İşte size, bir Rınstiyan embriyologun itirafları: Embryology konusunda önemli bir eser yazmış olar:
Amerikalı bilim adamı Prof. Dr. Keitlı L. M~re'un kitabından bazı
alıntılar yapmak istiyorum:
"Ortaçağda ilim, çok yavaş ilerledi. Bildiğimize göre Embryology
konusunda, Ortaçağda pek az bilimsel görüş ileri sürülmüştür. Ancak
Kur'an müstesnadır.
Müslümanların
Mukaddes Kitabı Kur'an-ı
Kerim'de insanın, erkekle kadının salgılarının karışımından (karışık
bir nutfeden) yaratıldığını, yine insanın bir meni damlacığın (meniyyin yumna) dan yani spermden yaratıldığını, meni hayvancığının, bir
tohum. gibi rahme yerleşip, döllenmeden itibaren altı gün içinde rahmin cidanna asılıp filizlenmeğe başladığını, spermin, kan pıhtısı görünümüne geldiğini söyler.
Yine Kur'arı, embryo'nun, bir sülük görünümü aldığını da söyler.
Bkz. Şekil: ı.

Şekilde görüldüğü üzre embryo, gerçekten sülüğe benzer bir şekil
alır.
Keza Kur'an, embriyonun, çiğnenmiş ete benzediğini de söylemektedir. Şekil 2'de görüldüğü üzre embryo, böyle bir görünüm alır.

Gelişen ~.nbryo, 40-42 gün içinde insan olmağa başlar ki bundan
önce henüz herhangi 'bir canlıya benzemez. Ancak bu süreden sonra
insankarakteri kazanmağa başlar. Aşağıdaki şekiller, embryonun gelişmesini göstermektedir. Son şekil, 41 gün sonraki duruma aittir. (Şekil: 3).
Yine Kur'an, embryo'nun üç karanlık içinde büyüdüğünü söyler
ki bunlar: 1) Dış karın cidarı, (maternal anterior duvar), 2) Rahim cidarı, (Uterus duvarı), 3) İç rahim zarı (amnio chorionic membrane)
olabilir. Kur'an'da doğumdan önce, anne rahminde insanın gelişme
aşamalan hakkında öyle açıklamalar vardır ki bunlarda itirazedilebilecek herhangi bir aksaklık yoktur.(l) Şekil: 3

Embry,Onun gelişmesi

Dış ve iç
zarın

(1) Keıth L. Moore, The Developing Human Oinically Oriented Embıyology, S.
8 Philadelfia/Londonrroronto/Mexico CityIRio de Janeirol Sydneyrrokyo
1982.

XLIII- İNSANıN YARA TILIŞI HAKKINDA
NEDİYOR?
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KUR'AN

t i "ayetinin

taşıdıgı bilimsel gerçekleri
daha iyi kavrayabilınek için, biraz modemEmbriyoloji ve Jinekolojiye göz atmak istiyoruz:
Nutfe:

İnsanın yaratılışı hakkında Kur'an'ıo söylediklerinin, modem ilmin verilerine nasıl uyduğunu. ve böylece Kur'an'ın, nasıl bilimselbir
mu'cize sergiledigini daha iyi kavrayabilmek için, "Yüce, Kur'an'ın
Çagdaş Tersiri" adlı eserimizin onunCD cildinden birkaç sayfa alıntı
yapacağız:
Kıyamet Suresinin 37-38 nciayetlerinde:
"/nsan, dökülen
meniden bir nutfe değil miydi? Sonra alaka oldu da (Rabbi) onu ya_
rattı, düzenledi, biçimlendirdi." buyurolmaktadır.

tık insanın yaratıldığı çamur. aşamasını atlarsak, artık hcr insanın
yaratılışı, nuLfc'den başlar. Kur'an-ı Kerim'de bu kelime, on yerde anılmıştır. Bunların hepsi, birbirinin sinonimi değildir, ayrıntıda farklar .
vardır. Men; kelimesi, hem nutfe, hem de ,onu içeren slvlY.1kapsar.
Nuife üç çeşittir:
1- ErkiI nutfe: Erkeklik bezi olan husye'nin salgıladığı meni sıvısı
içinde bulunan spcrmlerdir.

2- Dişil nuLfe: Kadın yumurtalıgının ayda bir salgıladığı yumurtaCıkUf.
3- Emşac nuıfe: Spcrm ilc, onun döllcdigi yumurtacık karışımıdır: [Fenilised (Döllcnmiş) Ovum].

''';::Yij jlıi
Meni: Erkek Uremeorganları olan husye, prostat ve me.ni kesesinin salgıIadığı meni iki bölümdenoluşur:
Birincisi: Husyedeki meni kanallarında oluşan meni hayvancıkllin (spermler). Buna nutfe adı verilir.
İkincisi: Spermleri taşıyan ve besleyen sıvı.
Meni kelimesi, Kur'an-i Kerim'de üç yerde geçer. Biri Kıyamet
Süresinin: "Insan, dökülen meniden. bir nutfe değil miydi?"
mealindeki 37 nci ayetidir. İkincisi: "Oyarattl ikiçifti: erkeği, dişiyi,;
meni edilen (atılan) nutfeden"(l); üçüncüsüde:' "Aklttığınız meniyi
gördünüz mü? Siz mi onu yaratıyorsunuz yoksa yaratan biz miyiz?"
(2) ayetleridir.

" ...?-

~:y

~

.~p ,:Insan dökülen,meniden bir nutfe

değil miydi?" ayetiniıı, nutfe ilerneniyi birbirinden ayırması ve nutfeyi meninin bir parçası sayması, bilimsel bir mu'cizedir. Şu hadiste de
bu gerçeğe işaret edilm!ştir: "Çocuk, meni sıvısınıntamamından değil, bir parçasından yaratılır. Her sudan çocuk olmaz. Ama Allah, bir
canı yaratmak dilerse kimse onuengelleyemez. "(3)
Ayet, Allah'ın, iki zevci y~i erkeği ve kadını, atılan meninin nut'fesinden yarattığını belirtmiştir. Çünkü ayette: "
':"'? J)i -..;.. ~ÖJ.>,.j

H..,s~ij ;s-' lıi

: Iki çifti, yanierkeği ve dişiyiondan(meninin

bir

cüz'ünden) yarattı" buyurmuştur. Ayetteki ( &o) çer harfi, ba'z ifade
eder. Onun bir cüz'ünden, demektir. Onun zamiri nutfeye değil de
meni 'ye gider. Eğer nutfeye gitseydi. zamlrin dişil ( LA. ) olması gerekirdi.
Aynı gerçek, Necm SUresinde de açıklıIda belirtilmiştir:
(1) Necm Suresi: 45-46.
(2) Vakı'. Suresi: 58-59.
(3) Müslim, Nikah, bibu'l-w. EbUSi'ıd'den rivayet edilmiştir: Kenzul·Ummaı:
161358, h. 44917.

~~;y ,,0.1>:

~i.

: O'dur ki iki çifti: erkeği

dişiyi, atılan men; nuıfesinden yarattı."

p \~L

;...ik;.:.:'"

Demek ki ceninin erkek veya dişi olmasını belirleyen, menideki
nutfe (yani şimdiki deyimiyle sperm) dir; Bunun seçimini yapan da
Yaratıemın keQdisidir. İlahi kudre~, erkek çocuk yarinmak dilerse, er. kil karakterli meni hayvancığınıyumurıacığı aşılamakla görevlendirir,
kız çocuk yaratmak. dilerse. dişi! damgası taşıyan meni hayvaneığını
bu işle görevlendirir:
"Dilediğine dişilerbtıhşeder; dilediğinede erkekler bahşeder:
Yahut onları çift yapar: Hem dişi, hem erkek (verir). Dilediğini de
kl$lryapar".(l)
Meni hayvancıklarını taşıyan sıvının b~ok görevi vardır:
1- Meni hayvaneıklannı beslemek.
2- Bu hayvanelklan etkin yapmak,
3- Meni hayvanclklarının yüzerek önce erkek organından kadının
rahim yoJuna, sonra rahim kanallarına geçmelerini sağlarilak,

.-

4- Ve bu hayvaneıkiarı, rahim yolunun salgıladığı öldürUcU asitlerden korumak.
Hücre ve nuıfenin bazı sırları:
Meni hayvanetkları. husyede bulunan bin civarındaki meni kanalcıklarında oluşur. Bunların oluşumu, kafatası altındabulunanhipofiz
. bezinin salgıladığı hormonun e,tkisi altındadır. Hipofiz bezi, erkeğin,
erginliğinden itibaren bütün cinsel yaşamı boyunca hayalarını etkin~
leştiren hormon u saIgılar. Husyeyi etkinleştir'en bu hormon, sperm kanalcıkları içindeki hücreleri, çocukluk devresi boyunca devam eden
uzun uykudan uyandırır. Hücreler f!Wliyete geçince sürekli olarak bölünmeğe başlar, sonuçta milyarlarca sperm hücresi Urer.

İnsan bedeninde mevcut her hücrenin bir çekirde!i vardır. Bu çekirdek içinde, renkli cisimcikler, ya da kromozomlar denilen çok
önemli .maddeler bul\lnur. İştehücrenın faaliyetinden ve yönetiminden
sorumlu olan, bumaddelerdir. Yani bu maddçler,hücrenin aklı ve yönetiçisi durumundadır. Kromozomlar, hücrenin bütüôprogramını ve
esrandı ,içerirler.
İnsan v-ü.cudundaki her hücreue 46 kromozom, ya da renkli cisimcik vardır.Çekirdektetoplanmış
olan bu kromozomlar, normal hücre- .
debirleşiktir,birbirinden
ayrılmaz. Ancak bölünme ile ço~alma başlayınca kromozqmlar, ikişer iidşerayrıhr,her çift birbirine bitişik olur.
HücredebÇlünme ikiçeşittir:. Mitoz bölünme; meyoz bölünme.
Mitozbölünmecte, kromozomlarıyapan maddeler artar ve her kromozom, tamamen birbirininbenzeri iki parçaya bölünüp birbirinden ayrılır. Her bölüm, yine 23 çift veya 46 tek kromozom içeren tam bir hücredir., Beden, kaybetti~i .milyonlarca hücreyii~te böyle yeniden sa~lar.
Yüce Aııah,hek' an, milyonlarca hÜcre yaratırken milyonlarca hücrede
öldürür. Mesela her saniyede ildbuçuk milyonkan'alyuvan yaratır ve
bir o kadarını da öldürür. Buna göre birgünde ikiyüz milyar ı1Iyuvar
ölürken, bir o kadar alyuvar da ya1'aİ(llır.Yatatılıp öldürü~en sindirım
hücreleri daha çok, deri hücreleri ise bundan da çoktur.
İşte insan ve diğer canlıların vücudunda bu tekdüze bölünme faaİiyeti hiç durmadan sürüp gider. Ancak üreme organlarındaki durum
farklıdı~. Onlarda. önce Illitoz, sonra meyoz bölünme olur.
.. Meyoz bölünmede bölünen hücreden, anagibi tam değil,. yarı
özellikıe ikihücre meydana gelir. 13u yavru hücrelerin çoğalabilmesi
için iki hücrenin birleşmesi gerekir. Bli tür üreme hücrelerinin her birine garnet denilir. iki gametin' birleşmesiyle oluşan hücreye de zigot
adı verilir. Bu tür cinsel Ureme, iki yol izler:
a)Oametlerin formasyonu (oluşumu), b) Dişi gametin, erkekgamet tarafından aşılanarakzigot'un meydana gelmesi. İşte yeni bir varlığın temeli olan Zigot'a Kur'an-ı Kerim, nefs-i vilhide demiştir.

Gametlerin Oluşumu:
Gametleri,erkekte garnet yuvalan (testisler), kadında yumurtalık
(ovaryumlar) yapar. Gerek erkek, gerek kadın gamet yapım merkezleri
(testis-ovaryum), ana karnındaki ceninde oluşur; fakat çocuk cinsel 01.gunluğuna yaklaşıncaya dek bunlar gelişmez, etkinleşmez.Erginlik
çağı yaklaşınca mikroskobikureme hücreleri, sür'at1e etkinleşir. O zaman bunlar, erkekte Spermatoeyst (sperm. üreticisi), kadında Oocyst
(yumurta üreticisi) adını alır. Bunlar erkekte spermatozoaolmazdan
önce bir olgunlaşma dönemi geçirir. Olgunlaşma hem çekirdekte, hem
de sitoplasm'da olur. Çekirdekteki değişim, meyoz bölünmedir. Spermatocysı'in kromozomlatı çift çifttin (2n). Meyoz bölünme ile dört
haploid (ln) hücre oluşur. Bunların her biri, fonksiyonel spermatozoa
olur.
Kadında da diploid Oocyst, ilk meyoz bölünmede iki hücre oluşturur. Bunlardanbiri bÜYÜk,öteki küçüktür. Küçük hücre dumura uğrayıp ilk kutupcisimciği olur (Polosit J). BüyUk.hücre, ikil}ci bir meyoz bölünme geçirir ve yine biri büYUk,biri küçük iki hücre meydana
gelir. Büyüğü, oozit II denilen (pvum:yumurta) olut. Küçüğü ise yine
dcjenerasyona uğrar ve ikinci kutup eisimciği (Polosit II) olur. İki kutup elsimciği yumurt:inınkenarında yer alır.

lıkel oocysı yah~12ndiploid
ünlme hücres;

Çekirdekteki de~işime ~el
olarak: hücrenin sitoplasması da de~işir. Sitoplasmanın ço~u·dejenere olup, tireyen çekirdekteki spermin
başını meydana getirir. Spermin uzun bir kuyru~u, ortasında kısa bir
boynu vardır. Başın önünde akrosom denilen uç bulunur.
'
Spermin boyun kısmında mitokondriya vardır. Lokomotif görevi
yapan kuynı~u, kendisine enerji sa~layan mitokondriyayı içinde taşıyan boynu ve akrosom denilen sağlam külAlu ile sperm, imkan bulunca yumurta ile birleşir. İnsan bedeninin en büyük hücresi, yumurtadır.

Spermin bu etkinn~i ve üretkenli~i, ancak rahme ulaştıklan sonra
ortaya çıkar, yumurtatığın kalın duvarına yaklaştıkça etkiiıli~i artar.
ııahi kudret eli, araya girerek o çok miktardaki hayvancıklardan
yalnız birini seçer. Yumurtacık, İlahi kudretin seçti~i spermi naz ve işvesiyle kendine do~ru çeker ve içeri almak için ona yol açar. Öteki
spermlerde yumurtacı~ın içine girmek için u~raşırlar ama başaramazlar.

Resimde zırhlı baŞı ile yumurtaClğın cidarını delip içeri girmeğe
çalışan bir sperm görülmektedir.
Sperm, yumurtacığın cidarında açtığı delikten içeri girmekıedir.
Dışarda kalan, uzun kuyruğudur.

Sperm yumurtacığın içine girince derhal iki hücre birleşip tek bir
hücre olur, kromozom sayısı normale çıkar, babadan ve anneden gel:n
23 tek kromozom birleşince 23 çift kromozom olur. Böylec~ ~mşac
hücre, ya da döllenmiş yumurta (zigot) yımi bir canlının bedenını yapmak üzere mitotik bö1ünmeye başlar.
Bunu şöyle bir şema ile gösterelim:

Yetişkin kadında

Yetişkin erkekte

1

bedenin bütün hücreleri

bedenin bütün hücreleri

2n

1

Olgunlaşmadan önc.e
Ovari hücreleri 2 n

Olgunlaşmadan önce

ı

testis hücreleri 2 n

Yumurtacık, yumurtalıkta oıuşur. Erginlikten menapoza kadar,
yani otuz, kırk yıl süre ile kadından her ay bir yumurtaçıkar. Kadının
bütün üretkenlik ömrü, sadece 30-40 yıldır.

ı

Gametler (Ovari)
1n

Gametler (spermaLOzoa)

In

Ne gariptir ki anne karnında bulunan kız bebek te dahi altı milyon
ilkel yumurtacık vardır. Ancak bu yumurtacıklar, daha bebek dünyaya
gelmezdenönce solup ölür. Kız çocuğu, adet çağına varıncaya dek yum urtac ıklar, yok olmağa devam eder, sadece otuz bin kadarı kalır ki
işte bu ilkel yumurtacıklar içinden, büyüyüp de yumurtalıktan çıkanık
rahim kanalına varabilenler, 400-SOü'ü geçmez.
Kadın yumurtacığı, insan bedeninin en büyük hücresidir. Bedenin
öteki hücreleri, sadece birkaç mikron büyüklüğünde iken, yumurtacık
ikiyüz mikron (yani li? mm.) büyük1üğündedir. Yumurtacık hücresini
sperm hücresiyle karşılaştırırsak, ikisinin arasında çok büyük fark görürüz. Sperm, sadece beş mikron kadardır. Buna rağmen sperm de,
ceninin tam yarısını oluşturur.

2n

Zgote 2 n

+
+

Mitos çoğalma

.

Yetişkin beden hücrelen 2 n

Erkek/ik-Dişi/ik Meselesi:
Ceninin erkek veya dişi oluşunu belirleyen nedir? Eskiden beri
değişik cevaplar alan bir sorudur bu. İşte tefsirini yaptığımız ayetlerde
bu sorunun açık cevabı vardır.

rı/nsan, başıboş bırakılacağını mı sanır? Kendisi, dökülen
meniden bir nutfe deği/ miydi? Sonra 'aldka oldu da (Allah) onu yarattı, düzenledi. O (meni)den iki çifti: erkeği ve dişiyi var etti."
"0 yarattı iki çifti: Erkeği ve dişiyi. Akıtılan meninin nutfesinden".(l)
Akıtılan meni nutfesi, modern bilimin sperm dediği meni hayvancığıdır. Geçen izahıardan, insan vücudunun her hücresinin, yirmiüç
çift kromozom içerdiğini gördük. Bu kromozomlardan sadece bir çift,
kişinin cinsinden, yani erkek veya kadın oluşundan sorumludiır . .Bu
özellik, son çift kromowmda

mevcuttur.

Erkek hücreleri kromozomlarının son çifti birbirinden farklı: xy
iken, kadın hücrelerinin son çifti birbirinin aynı xx'dir. Şimdi erkeğin
husye hücreleri meyoz bölünmeğe başlayınca, sonuçta meydana gelen
her sperm hücresinin, kromowmuya
x veya y karakterini taşır. Yani
bu spermlerden her biri, ya dişildir, ya da erki!. Erkil karakterli sperm,
dişil karakterli spermden farklıdır.

Erkil spermin başında bir ıŞık noktası göıülmektedir.

Dişil karak-

terli spermde böyle bir ışık yoktur. Ayrıca erkil sperm, dişi i s~ı:mden
daha hareketli, daha çevik ve daha güçlüdür. Erki! sperm, sınsıce ve
fıize gibi sür'atle hareket eder ve alu saat içerisinde yu~urtacığın bulunduğu yere varır. Eğer yumurtacık, döllenmeğe hazır ıse, Yaratıcmın
takdiriyle onu aşılar. Yumurtacık hazır değilse, saatlerce bekler, sonunda öıÜp gider.
Fakat dişil karakterli sperm, ağır davranır, yumurtacığın bulun~~- .
ğu' yere, oniki saat sonra, hatta bazan yirmidört saat sonra ulaşabılı~.
Oraya vardığında şayet yumurtacık, erki! sperm tarafından d?llenmış
ise ölür. Ama yumurtacık geç kaldığı için, erken gelen erkıller onu
dönemeyip ölmüşlerse, dişi i sperm, yumurtaeığı döneme şansı bulur.
Allah'ın iradesiyle, erkil karakterli sperm, yumurtacığı

dönerse

meydana gelen nutfe-i emşac (sperm ile karışmış,döııenr~i~ yu~urtacık yani zigot), 23 çift halinde 46 kromozom içerir. Her çıftın bıreyleri, birbirinin aynıdır. YalnIi son çiftin her kromozomu, arkadaşın~an
farklı: biri uzun, biri kısadır: xy. Aşağıdaki fotoğraf, bu durumu göstermektedir:

Resimde görüldüğü üzre erkek hücrenin içerdiği 46 kromozom,
23 çift olarak~izilmiştir. Her çiftin iki ferdi, birbirinin aynıdır. Ancak
buçiftlerden yalnız birinin bireyIeti,birbirinden farklıdır: x ve y. Bunlardan,ykromozomu kısadır, üstünde bir parıltı vardır. x kromozomu
uzundur, büyüktür ama kendisinde bir parıltı yoktur. İşte bu, dişil kanıkteridir.
Şimdi şayet Allah'ın takdiriile ôişil karakterl •.sperm, yumurtacığı
aşılarsa nl!tfe-i emşac (döllenmiş yumurta) dişil olur: xx.
Kadının ayda bir çıkardığı yumurtacık, sadece dişil karakterlidir:
xx. Yumurtacık, tek karakterli olduğundan, o, ceninin cinsini belirleyemez. Cinsi belirleyen, yalnızmeni hayvancığı(spermler)dir. Çünkü
kimi erkil, kimi dişil karakter taşıyanlar, spermlerdir. Eğer yumurtacığı, erkil meni hayvancığı aşılamışsa çocuk erkek; dişil meni hayvancığı aşılamışsa çocuk dişi olur.
~ Böylece: "Akıtılan mehi nutfesinden, iki çifti: erkeği, dişiyI yaratan O'dur".(I)"O
(meni)den iki çifti: erkeği ve dişiyi var etti"(2)
ayetlerinin manası daha iyi anlaşılmaktadır.
. Hacmi gayetküçük olan sperm, bir fiize gibidir. Zırhlı başı, me~i
sıvısında yüzmesini sağlayan uzun kuyruğu vardır, çevik ve güçlüdür~
· Korkmadan tehlikeli yollardan geçerek hedefine doğru yol alır, ya hedefe ulaşır veya bu yoldaölür.
Ama yumurtacık öyle ~ğildir, dolunay gibidir. Çevresinde bir
ışık halesi vardır ki bilim dilinde buna ışık tacı denilir. Çalım lı yürür.
· Fall0J>tüpündeki tiırek tüyler, onu yavaşyavaş iterek kanalın son üçte
bii"bölümüne getirir. Yumu.rıa burada eşini bekler.
Görüldüğü üzre sperm tam erkeklik karakteri taşırken, yumurtacık da her bakımdan tam kadınlıkkarakteritaşımaktadır.
Demek ki ka·dınla erkek arasındaki ayrılıklar, hayatın her safhasında vardır, yanıulışın kuralıdır. Her birininkendine özgü bir görevi ve işi mevcuttur.
(1) Necm SUresi: 45-46.
(2) Kıyamet SUresi: 39.

Sperm mücadele ve dövüş; yumurtacık ise sükunet ve barındırm~
içindir. Erkek spermi hareketli, atılgan, dişi yumurtası, sakin, bekleyı- cidir." ı..f'~'b .?.l.ll ~ J Erkek, kadın gibi değildir" (I) diyen yüce
Allah, nÇ güzel buyurınu~lUr!
Her erkek, eq~inJiğinden tam ihtiyarlık çağına varıncaya dek her
gün milyonlarca sperm çıkarabilir. Oysa kadm, erginliğinden menapaz
devresine kadar, ayda sadece bir yumurtacık çıkarır. Menapaz da 4050 yaşlar arasında olduğuna göre kadının ömrü boyunca çıkarabileceğ~
tüm yumurtacık sayısı, beşyüzü geçmez. Bunların içinde döllenmeyı
başaranlar ise, ellerin parmak sayısını geçmeyecek kadar azdır.
ACl,lbaneden sperm bu kadar çok iken,· yumurtacık bu kadar azdır? Bunun sebebi şudur:
İnen spermlerin yüzde yirmisi, daha başlangıçta döl Iemeğe uygun
değildir. Yüzde yirmi kadarı da, erkel,<organından inişinden itibaren.iki
saatiçinde öllir. Spermin, döl yolundan.geçip mhimkanalına ulaşması
için en az altı saatgerekir. Bu kadar uzun süre güçlüklerleboğuşmak,
ancak güçlü ve çevik spermlerin yapabileceği bir iştir. Çolduklada bunucrkil karakterli spermler yaparlar. Yavaş hareketli diğer spcrmler -Ici~oklukla dişil karaktcı:lilcr böyledir- bu tehlikeli mesafeyi ancak 1224 saat içinde geçebilirler.
Spermlerin kimi döl yolunun salgıladığı asitlerle öllirken kimi de'
rahim boynunda ölür.

Rahim boynunaulaşaiı

spermlerin birbirini izleyen üç foto~ı:

2

~um~lı foto~ta
pek az spermin şa~ kakh~ı, 3 numaralı foto~ta
ıse rahım boynunda ölmüş spermlerin cesetleri görülmektedir.
~ilindi~i üzre iki rahim kanalı vardır. Spermler, yumunacı~ın
hangı ~alda
,bulundu~unu bilmedikleri için yumurtaeı~ın olmadı~ı
kanala gırer. Bırçok sperm de orada ölür. Ayrıca spermlerin, yumurtacı~ı dölleyebilmesi için yumurtanın kanala gelrniş'~ldu~u sırada kanalavarması gerekir. Aksi takdirde spermin sonuölümdür. Çünkü 24 saatten fazla yaşayamaz. Hatta yumurtanın, döııenme~e elverişliömrü,
sadece 12 saattir.
.
Spermler, dişi üreme organlarında akıntıyakarşı hareket ederler.
Bu olaya pozitif(+) Rheotaxis denir. "Bilindi~i üzre tuba uterinada
akımı Uterus'a; Cavum uteride ise vaginaya do~dur.
.. Spermler, dişi üreme organlarının bazı maddeleritarafından çekilır. ,Bu ~Iaya da pozi~f (+) ehemotaxis denir. Spermler, bu (+) ehemotaxıs'len sebebiyle (uba urarine içindeki dişi germ hücrelerini buldukları gibi karın boşluğuna da düşmezler.'
.
Sperm~n yaşama süresi, içinde bulun~uğuortama
bağlıdır.
Spermler asıt ortamlarda çabucak hareketsiz kalıp ölürler. Bundan dolayı Vagina içerisine düşen spermlerin ,birçoğu, kısa sürede harabolur.
Rahme sığınabilenler, daha uzun süre canlılıklarını koruyabilirler. Genel olarak spermler, Uteris boşluğunda ve tuba ortamda 48 saat hareketliAkalabilirler. Ane,*- maksimumdölleme yeteneği, ilk 4ü saauir.(l)
~e~ı hayv~CI~ları, çeşit çeşiuir. Kimi uzun, kimi kısa, kimi güçlü,
kımı zayıf, kımltek başlı, kimi iki başlı,'kiminin başı dolgun, kiminin
dolaşıktır.
.
.
.
, Milyonlarca spermin hepsi yumurtacığı aşılamağa elverişli değildır. Yalnız yüzde sekseni dölleme~e uygundur. Ancak erkek organından başlayıp ta rahim kanalına kadar varan yolculuk esnasında bu

spennlerin büyük bir bölümü ölür. Yumurtacı~ın bulundu~u fallop b0rusuna ancak beşyüz sperm, sağ olarak ulaşabilir. Bunlar içinde de sadece biri, 'yumunaeı~ın kalın duvannı delip içeri girebilir.
ışte başlangıçta yumurtaciğı aşılamak üzre yola Çıkan sperm sayısı yüzlerce milyonu bulurken, sonunda bu sayı beşyüze iner. Ama bu
ölümler de boşuna de~ildir. çünkü ölen spermlerin çözülencesetleri.
yumurtaeığın kalın kabu~nu eritir. Böylece spermlerden biri, bu iri. celmiş cidardan içeri girerekyumurtacikla
birleşir ve ikisi birlikte
Kur'an-ı Kerim'in nuıfe-i emşdc dediği zigotu oluştunır.
Meni sıvısının üretken olabilmesi için, her milimetresinde en az
yirmi milyon spermin bulunması gerekir. Bu gerçek gözönünde bulundurulursa, spermlerin bu kadar çok olmasının hikmeti anlaşılır, Varhk·
ta kanunsuz bir şey yoktur. Ne zaman ki bir varh~ın ömrü kısa, karşılaşlı~i tehlikeler çok,savunması zayıf ise Allah TeAlA, bu za'fı, sayı
fazlah~ı ile telAfietmektedir.
Virüsler, bakteriler !lemine bakınız.
Bunlar, bir saatlemilyonlarca
ürerama çabuk ölürler. Haşereler dünyasında da aynı kural vardır. Sinek. haftada binlerce yumurta bırakır.
Şayet bu yumurtalann hepsi lavraya, sonra haşereye dönÜşSe kısa zamanda bülün yeryüzünü sinekler kaplar. Artık sineklen başka bir varhğın yaşayabilece~i yer kalmazdı.
Bitkiler aleminde de çeşit çeşit otlar vardır. Bunların çiçeklerinden yada meyvalarından milyonlarca tohum ürer. E~er bu tohumların
her biri yetişip ot olsa, kısa zamanda yeryüzü, aynı türden bitki ile dolar, b3şka bir bitkiye yer kalmaz. Bundan dolayı her bitki veya meyvanın tohumlarının çoğu öıÜr, sadece az bir miktarı bitki veya ağaç olma
olanagını bulur.
Kuşlar, hayvanlar lilemi de böyledir. Bunlanndaha çok yaşayanı,
daha az üretkendir; daha azömürlüsü, daha çok uretkendir.
Demek ki virüslerden bitkilere; kuşlara, balıklara kadar egemen
olan kanun şudur: Ömrü uzun, yaşam tehlikesi az olan canlıların üretkenli~i daha az; ömrü kısa, yaşam tehlikesi çok olan canlıların üret-

kenliği daha f~ladır. İşte bu.kanun sayesinde tabiatta denge sağlanır.
Herhangi bir canlı türü, diğerlerinin varlık hakkına saldınnaz. Herşey
İlahi takdirin hikmetini gösteriyor:
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kadının yumurtalığında oluştuğunu söylemektedir. İlmin söylediğiyl~ .
Kur'an'ın ifadesiarasındabir
aykırılık yoktur. çünkü husyeve yumurtalık, anne karnındaki ceninin sulbü ile. teraibi arasındaki bölgede oluşur. Sonra husye, gebeliğin ilerlemesiyle yavaş yavaş aşağı iner, 7. ay- !
da vücut dışındaki haya torbası içinegirer. Yumurtalık da kadının legenkemikleri boşluğuna kadar iner, orada durur.
Hl1sye ve yumurtalık yerlerinden aşağıinmekle

OREME ORGANLARı
Tank SUresinin 5-7 nci ayetlerinde:
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:~,J! .: Insan,

neden yaratıldıgına bir haksın: Sulb ile teraib
arasından çıkan, atılgan bir sudan yaratıldı" buyurulmaktadır.

~i~

Bu ayet, insanın, sulb,ile terrob arasından tazyikle atılan bir sudan
yaratddığını ifade etmektedir. Müfessirleringenelkanısına
gt)re sulb,
omurganın kuyruk sokumuna yakın kısmıdır. Terrobise iki yandan en
alttaki dörder kaburga kemiğidir. Ayette, insan suyunun, bel ile alt ka. burga kemikleri arasındanyani karın boşluğuarasındançıkan
bir sudan yaratıldığı belirtilmektedir. İnsanın sıvısını yapan ve taşıyan üreme sistemi, alt karın boşluğunun arka kısmındadır.
Sıvınıntazyikle atılm~sIİlI~ 'nedeni, menlkesesi
kasılıııalarıdır. Boşalmasırasındaki
titremeni~ nedeni
lardır. Bu eylemler, istem dışı Çalışan sinir sisteminin
yine istem dışı çalışan parasempatik sinir Sistemine
uyarımıyle, içindengeçen yoğunkan damarlarına kan
mektedir.

ve kanallarının
de bıi kasılma- .
işidir. ı>enis de
bağlı sinirlerin
dolarak sertleş-

Üreme ölgusu, büyük Ölçüde istemdışı çalışanbir sisteme bağlanmıştır ki yaratma eylemi, insanıniste~ne bağlı kalmasın.
Ayet-i kerime, atılan suyun, sulb ile teraib arasından çıktığını
söyıüyor. ilim de biı spennlerin, erkeğin husyelerinde, yumurtanın da

beraber beslen-

meleri, eskiden olduğu 'gibi yine sulb ile teraib arasından gelen kan, sinir ve lenf damarlarıyle olrriaktadır: Husyenin ve yumurtalığın atardamarı sulbileteraib arasındakikarıır aortundan gelir. Husyenin toplardaın~ da aynı bölgeye döküıur. Sol toplardamar, sol böbrek toplardamarınaaçılır. Sağ toplardamar da alt karın toplardamarına bağlanır.
Yumurtalığın atar ve toplardamarları da aynı bölgeye yani sulb ile
teraib arasına bağlıdır. Husye ve yumurtalığı besleyen sinirler de mi- .
denin altında, sulb ile teraib arasında bulunan sinir grupundan daHanmıştır. Lenf bezleri de aynı bölgeye bağlıdır.
" A.yet, atılansuyun,
sulb ile teraibden değil; bunların arasından
çıktığını söylemeklegerçeğin
ta kendisini ifade etmiştir. Çünkü meni
, husye bezlerinde üretilirse de sulb ile tediib arasından geçen boşalma
yoıuyla dışarı çıkmaktadır. Şimdi Dr. Abdu'I-VedCıd'un "}>henomena
Of Nature And The.Quran" adlı eserinden bu yolu izleyelim:
Canlıların üreme sistemi, bir çift spenn yuvasıyle, üretilen spennleri dışarıya veya bir başkabedene taşıyan kanallardan oluşur. Dişinin
üreme kanalları, yumurtalıkta ürcycnyumunaları
Cloaca'ya veya rahme taşır. Erkek üreme kanalları ise spermleri doğrudan doğruya dışarıya, ya da boşalma kanalına götüren bir, yahut iki Vas-dcf7rantia'dır.
Erkek kanalları, çoklukla ihtiyaç zamanmda kullanılmak üzrcspennlerin depo edildiği seminal keselerinin arka· tarafına açılır. Aynı
amaçla kadında da seminal keselerivardır.

Erkek üreme sistemi: Epididimidler, Vasdcferantia(yahut spenn
kanalları), boşalma kanalları, prostat kesesi, Bulbo-urethral keseleri~
dir.

.
.
tik ipe doğru gider, eğri bir menfezle karın duvarı arasından geçiP.~nn boşluğuna girer. Arkaya doğru yönelir ve yavaş yavaş aşağı ınıp
bel boşluğuna girer. Arkaya doğru devam eder, idr.rr k~alının ortasına bağlanır. Nihayet aşağı prostat dibine iner ve menı kanalı ağzına
varır, karşı taraftan gelen meni kanalları ile birleşerek i~
yolunun
prostat kısmına açılır ki idm yolu da buraya açılmaktadır. Nıh~yet ka:
nal, seminal kaplarından ve prostat kesesinden sıvı alır, böy~ece menı
sıvısı yapılmış olur. İşte o zaman spermler, kuyrukl.arını tıtretrneğe
başlar. Meni sıvısı prostat-idrar yolundan geçerek penıs vasıtasıyle dı- .

şarı çıkar.

Erkek sperm yuvaları, spermatik kordonla haya torbasına bağlıdır. Bunlann içinde sayıları dörtyüz kadar sperm yumurtalığı vardır.
Her sperm kesesi, bir ila üç ya da daha çok tüpten oluşur ki bu tüplere
Seminiferous denilir. Bu tüpler, endoerine dokularıyla birbirinden aynlmıştır. Bu doku hücreleri, erkek hormonu Androgen çıkarırlar.
Sperm üreten keseler, seminiferous tüplerinin içindedir. Bu tüplerin hücreleri, mitotik olarak sfir'atle böıünürler. Oluşan yeni hücreler,
. spermleri yaparlar. Spermler, kuyruklarını titretemez. Her sperm tüpü,
Ebididim yapmak için birleşerek 20 fıt (609.6 cm.) uzunluğunda epididim oluşturur. Epididimler, Vaseferantia denilen orta:k sperm kanalın,a bağlanır. Sperm depo eden epididimlerde pek çok tüp vardır. Çiftleş me esnasında bunların sinirleri epididim cidannın dokusuyla temasa geçer ve uyarım sonucunda, depolanmış spermler sperm kanalına
doğru hareket eder. Kanalın bu kısmı, husye kesesinden çıkıp sperma-

Testis

dilimlerindeki

seminifer

Medi,astinum
boşlUOuna

giden

tüpleri

(arka karın)
seminifer

tüpleri

TESTISLER

Görüldüğü gibi meni sıvısını çıkaran yol, bel i~ealt k~
arasın~
bulunan boşllıktan, yani aynen Kur'an-ı Kerim'in dediği gıbı sulb ıle

teraib arasından geçmektedir (Şekillere bakınız).

Erkekte birer sperm fabri~ı
durumund~ olan husyeler, cenin
aşamasında, önce karın boşluğunun arkasındaki omurga kemiğinin
önünde bulunan böbreğin yanında, yani Kur'an'ın deyimiyle sulb ile,
terfub arasında belirir-. Fakat gebeliğin ilerlemesine paralel olardk yavaş yavaş aşağı iner ve doğuma yakın zamanda vücudun dışına çıkar.
Bununsebebi de: 37 derecelik vücut içi ısısının, spermlerin oluşmasına elverişli olmamasıdır. Ama vücut dışında kalan husyelerin 35 derecelik ısısı, sperm yapımına elverişlidir.
Sperm kordonunun karın
boşluğuna girmesi

VAS-DEFERENS (sperm kanalı)
(A) Önce:·testistlerden ayrılan kanal, kasık kanalı (beyaz yol)dan
geçip karın boşluğuna girer.
(B) Sonra: karın boşluğuna giren sperm ka,nalı,. prostatta, idrar
yoluyla birleşir, bu yolla penisten dışarıya çıkar. Meninin bölgedeki
'yolu, sulb alt (omurga) arkası ile, (eğen kemikleri (teraib) önünde bulunmaktadır .
(c) de sperm kanallarının, idrarkanalı
terminal kısmı.

ile birleşmesinden

önceki

Kadının (jrerne Sistemi:
Kadının yumurtalıkları da iki tanedir. Her biri, 3 cm. uzunluğunda .1.5 cm. genişliğinde olup, omurganın alt kısmı arka duvarına dayalı
olan rahmin bir yanında yer almıştır. Yumurta1ıklatı, faııop tüpü deniJenbirer kanal. çevirir. İçi küçük tüplerle dolu olan bu kanallar, bir
yandan yumurtalıklara, öbür yandan rahme bağlıdır.
Embriyo, genişleme elastikiyetinde ohın [ahim torbasının içinde
gelişir~ Rahmin Cervix deniİen ağzı, vaginaya, vagina da dışarıya açılır. Erkek üreme sisteminin tersine, kadın üreme sistemi, idrar yolundan ayndır, onunla birleşmez.
Sperm kanalının kasıktan ~irdijU nokta
(C)
U
i'
A
R
U
R

: ldrar kanalı.
: Prostat kesesi.
: Bel (sulb)
:, Leğen kemiklerinin
ka'Jşağl
: ldrar toması.
: Anus bölgesi.

SV : Mcni kabarcığı
A W: Karın cidan.
AC : Karın boşluğu.

Husye yuvalarında olduğu gibi, yumurta üreten tabakalar da önce
mİtoHk üre~e ile çoğalır. Erkekte her spermatogonia olgunlaşarak
sperm olurken, kadında her oogonia yumurta olmaz. Burada yumurta
olmağ~ elverişli pek çok oogonia varken, bunlardan sadece bir tanesi,
yumurtlama devresinde yumurta olur: Oogonia hücresinde meydana
gelen meyoz Pölünme ile, hücrenin sitoplasma'sı büyür ve yumurta akı
(yolk)yapar. Bilinmeyen bir yöntemle, öteki oogonia hücrelerinin yumurta olmaları önlenir. Yumurta olmayan hücreler de yumurtalık kesesine, kadınlık hormonu Estrogen salgılama görevini yaptırırlar.
İnsan yumurtası, mikroskop yardımıyle, VON BAUER tarafından
1827'de keşfedilmiştir. Diğer hayvan yumurtaıarı yanında insan yu-

murtası çok küçük olmakla beraber, insan bedenin~ en Myük htıcresidir ve 300 mi~romilimetre boyutundadır. Çok miktarda protoplasması
ve büyük bir çekirde~i vardır. İçinde besin ve yumurta akı rezervi
mevcuttur. Oysa çok etkin olan spermatomozoa'nın besin rezervi yoktur. Çok miktarda üreyen spermler 52micromilimerre uzunlu~undadır.
Döllenme (fertilisation):

Yerinden ayrılan spermin, ancak 48 saatlik bir ömrü vardır. Dölleme ömrü ise, ortalama 40 saattir. Bu süre içinde yumurtaile birleşemeyen spermin sonu ölümdür. Yumurtalıktan ayrılan yumurtanın ömro de yine birkaç saatten ibarettir. Bundan dolayı kadının do~urganlı~ı, ancak yumurtlama zaman, ile sınırlıdır.
Normalde yumurta, fallop lü~üne girip, oradan rahim boşlu~una
do~ hareketeder. E~er bu sırada sperm, rahimigeçip fallop lüpüne
kadar gelir de yumurta ile birleşirse döllenme olur. Milyonlarca
spermden sadece birisi, yumurta ile birleşmeşansına sahibolur.
\

'

Nutfe-i Emşdc:

Aslında normal hilcrenin yarı katı kromozom taŞıyan iki hücrenin
birleşmesiyle meydana gelen tam hücreye, bilim dilinde zygote denilir. İşte Kur'an-ı Kerim'de bunanutfe-i emşac (karışmış, birleşmiş
nutfe) denmiştir. İnsan, Kur'an'm nefs-i vdhide de dedi~i bu tek hücreden yaratılmaktadır. Yüce Allah, tnsan Suresinin 2 nci ayetinde:
"\ • ''-.:. ~8;.;.i .•ı.:.:; ~i wa; ~ ~\.:...;")1i cil..:. dı ;Dog-

.

tehlike ile karşılaşır. önce Vaginadaki asidi ortamdan geçerken birçok
sperm ölür. Vagina yolundan sonra spermlerin önüne çikan di~er engel de, dar rahim a~ındaki mukus tıkaçtır. Spermler, buradan geçebil-'
rnek için bunu eriten bir enzim çıkarırlar. Her birinin çıkardı~ enzimler birleşerek bu dokuyu eritir ve engel aşılır. Yolları rahim boşlu~una
varır. Oradaki mukus zarın kıvrımları da küçücük spermler için da~
gibi birer engeldir. Yine de rahme dolan çok miktarda sperm, kendile- '
rine bir geçit bularalCfallop tüpüne girmeyi başarır ve yumurtaya yaklaşır. Burada yoııarına başka birengel daha çıkar. Yumurta, birbiriyle
kaynaşmış hücrelerin oluşturdu~u corona (tae) tabakasıyle kaplıdır.
İçeriye girebilmek için bu taeın delinmesi gerekir. Bu da yine gerekli
enzimin çıkarılması için birlikte çalışmaya ihtiyaç gösterir.
Bu engel de kınlıncil spermler, tıpkı arıların, kraliçe çevresine
üşüştükleri glbi, yumurtanın çevreSinde toplanırlar. Sadece biri yumurtanın içine girebilir, biri girince, yumurtanın reaksiyonu, ötekilerin
girmesini önler ki içeriye giren, serbestçe görevini, yapabilsin. Sperm
içeri girince yumurtanın salgıladığı bir SiVi, çevresinde bir zar oluşturur. Fertilisation membranedenilen bu zar, yumurtayı sarmalar. Başı
içeride, kuyru~u dışarıda kalan sperm, kuyruğunu kaybeder. Böylece
sperm, yumurta yüzeyini bozmat, fakat kendisinin kuynı~u kopar.

.

~
-,
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~
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rusu biz insanı imtihan etmek için karışı~ bir nutfeden ya~attık da onu
işitici ve gôrüca yaptık" buyurmuştur.
"

sar su anlamına gelen nutfe, erkek suyu olan meninin de adıdır.
Ancak burada nutfe, karışık sıfatıyle nitelendirilmiştir. Emşdc, karışmak, karıştırmak anlamındaki meşc'in v.eya karışım anlamındaki
meşic'in ço~uludur. Erkeğin suyu ile kadının suyunun karışımına
emşac denilmiştir.
Yumurtayı aşılamak üzre yola koyulan milyonlarca Sperm, çok

. Bu YüZeyseldeğişikliklen .ayn olarak sytoplasm içinde de temel
değişiklikler olur. Küçülen sytop1asm, suyunu kaybeder ve özel pmtoplasm maddeleri, yumurta içind~ belli bölgelerde toplanır. Bunu
başka değişiklikler izler.

Bu aşamada yalnızyumurta etkindir, henüz fertilisasyon başlamamıştır. Olgunlaşmış yumurta, gelişme ve başkalaşma potansiyeline sahiptir ama bunun için bir uyarı alması gerekir. Bunun için sperm çekirdeği yumurtanın merkezindeki çekirdeğe gider. İki gametin çekirdek zarları erir, sytoplasm içindeki kromozomlar serbest kalır. İki
censtrosome'dan her biri, bir çiçek görünümü ile çevrilir ve kromozomların.bir yanında yer alır.

Bölünme ile meydana gelen her hücre ikiye bölünerek şekillerde
görüldüğü üzre ceninin yapımı başlar:

/

çekirdek

Gerçi nefs-i vahide 'nin, insanın atası Adem olduğu söylenir ama,
İnsan Sfıresinin 2 nci ayetinde açıkça insanın nutfe-i emşac 'dan yaratıldığı; 'Allik Sfıresinin ikinci ayetinde de insanın 'atak'tan yaratıldığı
i ifade edilmektedir. Nutfe-i emşdc ve 'atdk sinonimdir, aynı şeydir.
Demek ki nefs-i vahide de Kur'ao'ın çeşitlilik üslfıbu gereği kah nutfe-i emşac, Kah 'atak denilen embriyodur.

segmanıasyonda
ikiye ayrılma

Kur'an-ı Kerim, insanın kökünün nefs-i vahide olduğunu söyleyerek döllenmiş yumurtaya işaret etmiştir. Döllenmiş Yumurta, karma- .
şık bir yapıya sahiptir. Kadın erkek, yeni nesHn hücreleri, bu tek hücre
olan zigottan ürer.
Hücre teorisi, biy()loglar tarafından, 1838-1839'da ortaya atılmış
ve bu alandaki araştırmalar hep ondan sonra yapılmıştır. Fakat AIlah'm ümmi elçisi (selam ona), 7 nci asırda bunu şöyle ~ıklamıştır:
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..s~\ JA) : O'dur ki sizi bir

tek nefısten inşa etti, onun bir karar kılacağı ve depo edileceği yer
vardır." (1)
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: Sizi

bir tek nefıs-

ten biçimlendirdi, sonra o nefısten eşini var etti" .(2)
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: O'dur ki sizi bir tek nefısten yarattı, ondan eşini var etti ve
ikisinden birçok erkek ve kadın yarattı" .(3)

Tek nefısten yaratma yöntemi, yeni gelen her nesilde sürüp gider.
Her hayat, tek hücre (zigot)dan başlamaktadır. Kur'an, bu husus u gayet açık olarak belirtmiştir:

Y~~
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niden yaratılmanız bir tek nefsin yaratılması gibidir" .(4)

Yukarıda belirtildiği üzre, fallop tüpünde döllenmeden sonra zİgot bölünmeğe' başlar. Morulla durumuna
sür'atle sürer.,Morullada

gelinceye

ayrı bir varlık ol-

ma yolundadır. Ama merkezi çevreleyen hücre grubu, ayn bir varlık
olmaz, bunlar cenini sarmalayan zarIarı yapabilir.

En'am Süresi: 98.
Zümer Suresi: 6,
Nisa Suresi:
Lokman Suresi: 28.

ı.

Bölünmekte olan döllenmiş yumurtacığın (netfe-i emşac'ın) gerçek fotoğrafı. Fotoğraf, döllenmiş yumurtanın dört h~creye bölünmesini ve onun etrafını saran kalın kabuğu göstermektedır.

NU/fe-i emşô.c oluşumunun sonuçları:

dek bölünme

iki grup hücre belirir: Merkezi dolduran hüc-

re grubu, embriyoyu inşa etmekle görevlidir.Bunlar,

(1)
(2)
(3)
(4)
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: Sizin yaratılmanız ve ye-

1- Bilindigi üzre sperm ve yumurtacığın her biri, 'n~~
~ücrenin
yarısı kadar kromozoma sahiptir. Bunlar, kalıum özellı~l~nnı taşıyan
kromozomlar bakımından yarım hücre sayılırlar. Her bın 23 tek kromozom taşıyan bu iki hücre birleşince 46· kromozomlu tam bir hücre
meydana gelir. Bu kromozomlann yansı babadan, yan sı da anneden
gelmiştir. Bu kromozomlar vasıtasıyle bebe#e, babalarının ve annelerinin özellikleri intikal eder. Ama bebek, baba ve ana tarafından geçen
özellikleri taşımakla beraber onların aynı da olmaz ..A~nı anne ve ba:
badan gelmiş olan çocuklar da birbirinin aynı değildır. Karakterlen
farklıdır. Herhalde Peygamber (s.a.v.), şu hadisi ile, babalardan analardan çocuklara geçen kalıum özelliklerine işaret buyurmuŞtur:,
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"Nutfe rahme yerleşince Audh, onunla Adernarasında bulunan
bütün soyu (yani Adem'den kendisine kadar-bütün atalarının özelliklerini) ~etirir, onu o insanlardan herhangi birinin biçiminde yaratır.
'Senilı organlarını, istedigi biçimde birbirine ekledi'(l) ayetini okumadın mı?" (2)
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. Nutfc-i emşac, bölünmeyle ugraşırken, rahim kanalının titrek ttiylerı onu yavaşça rahmin içine dogru iter. Beş gün, ya da en çok bir
hafta içinde nutfei emşac, rahme ulaşmış olur, Orada nereye tutunacagmı araştırırken Allah'm yardım eli, ona rahmin üst yarısında ve arka
cidarında bir yerigösterir.
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'Ala/w, emşac nutfe'nin oluşumunu izleyen aşamadıt. Bu kelime
aşagıdaki ayetlerde geçer:
.
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: Insan, başıboş bırakılaca-

ğını mı sanır? Kendisi, dökülen menıden bir nutfe değil miydi? Sonra
'aldka oldu da Rabbi onu yarattı, düzenledi. Ondan iki çifti: erkeğidişiyi var etti" .(3)
3

1'1

J

J/'

•

r- ~ ~ ~ ~ ':"'.J'
•.• J

~'''':'

•..3

J

'"'.1.3

•.• ,.
.;.:.\.....

,

3

:.,~

3 /:~
~

i'"-' .

~.

,

• .,i~ ...
J
,...s...lJ\ ....ı.

..T

-O'
.-

dur ki (önce) sizi topraktan, sonra nuıfeden yaraltı. Sonra sizi çocuk
olarak çıkarıyor
(4)

.. ...is.~
:1-.:. ,Ji.!.t'
. lı ~.I·:1• : Yaratan
'-';, ' jeJ)!i..... ii;. ...,--..s
, .J .r":

t+fı'~
(i) Hac Suresi: 5.
(2) Mü'minunSuresi:-12 14.
(3) Kıyamet Suresi: 36-39.
H). Öifir (Mü'min) Suresi: 67.
0

(l) İnfitir Suresi: 8.
(2) Buhin. Tirih'inde.lbn
Cenr, İbn MÜDzir.lbn Şahin ve lbn Mirdeveyh rivayet
etmişlerdir: Kenzu'I~'ummil: 2145, h. 3055.
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"Andalsun biz insanı çamurdan bir süzmeden yarattık, sonra onu
bir nutfe olarak sağlam bir karar yerine koyduk. Sonra nutfeyi
'atakaya çevirdik,'alakayı mudga yaptık, mudğayı kemiklere çevirdik,
kemiklere et giydirdik. Sonra onu bambaşka bir yaratıkyaptık. Yaratanıarın en güzeli Allah ne yücedirI" .(2)
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2- Emşac hücrenin oluşumunda sperm ile yumUrtanın payı eşittir.
çünk:ü sperm, cenine 23 kroınozomverdigi gibi, yumurtacık da o ka-·
dar verir. Sperm, bölünme eyleminı üstlenen hücre merkezciginde gö~
rev ~lırken, yumurtacık da nitelik ve beslenme bölümlerinin oluşumuna daha çokkatkı yapar, Yumurtacık, insan bedeninde en büyük hücredir. ÇünkUnutfe-i emşa~. nmmin cidarınayapışıp rahim kanıyla bes-!
lenme durumuna gelinceye delç onagerekli gıda, yumurtacıgm içinJ
yerleştirilmiştir,
.. '.

•. ,
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eğe; öldükt~n sonra dirilmekten kuşkuda iseniz, bili,! ki bi! sizi (önce) topraktan, sonra nutfeden, sonra alaka'dan, sonra yaratılan ve
yaratılmayan mudğadan (bir çignemlik etten) yarattık" .(1)
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Rabbimfl adıyle oku. 0, iflsanı 'ataktafl yarattı"(l)
Müfessirler, ~al3kayı, kan pıhbSI diye terceme etmişlerdir. Ancak
ayetin tefsiri ile ilgilenen tıb uzmanları, müfessirlerin bu görüşüne katIlmıyorlar.
Kuşkusuz konunun uz~nı

'Id ".1 ii..
u ,.Ai ~ ••

olan doktorlarhaklıdırlar.

çünkü:

"Bugün ana rahmine sokulan, toplu i~ne başı kadar küçük bir kamera sayesinde sperm hücresi ile yumurta hücresinin ana rahminde
geçirdi~i bütün aşamaları gÖrüntülemek mümkün olmuştur. ışte bu
görüntüler sayesindedir ki Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde geçen
'alfika kelimesi ile, fallop borusundasperm hücresiyle döllenmiş 0100
dişi yumurta hücresinin, döllenmeden ,bir hafta sonra rahim duvarına
asılıp gömülmesi, (implantation) durumunun' kasdedildi~ini anlıyoruz".(2)
,
Eski müfessirler, son zamanlarda ortaya konan bu verilerden haberdar olmadıkları için 'alaka kelimesini ( ~ ) veya ( ~i
t..uı
~,
)eyani kan pıhtlsı olarak tefsir etmişlerdir. Onların zamanııt4a,.bu yeni veriler bilinmedigi için düştUkleri hatadan dolayı onlar mazur·
sayılırlar. Fakat modem bb ilmi, Kur'ao'm kullandıg. bu kelimenin anlamını ortaya ÇıkarmıŞtır;
Lugat kitapları da doktorların verdi~i modem anlamın, kelimenin
temel kavramına daha uygun oldugunu göstermektedir: el~Mısb8hu'lmunir'de şöyle denlliyoc:
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Kadın ve her dişi. gebe kaldı.
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...:..AJS.): Hayvan su içti. agaçlara takıldı. ~.,:)lı !J"..:.ll ~.

. Öikcn c1biseye battı. ( ?)i ~ )~
Ad~mm bogazına ç~P. gırdı.
Bir şeyi bi~ ~yc ;ıstı. ( .f~1 ~i
): Yaya, asmak ıç~n.,~ul~
ıı.ı d (~u.1.. ~\
.i_~): A.ve ının tuzagm,a av takıldı. ( ~i
).
b a5 a i.
.'
...r) (
"
)
'b
( .i,i ): Kan, kan emen siyah kurt.çuk (sülUk .
.~')I,;J\.
K aza,
..,.....,1
,-- • ) B'
i bır yere
: Kişinin bagtı oldugu malı, eşi, çocugu, (~~i
: ır şey
.

(.#;):

baglayan bag, sap."
'.
' _
Geçen izahıardan anlaşılacagıüzre
'alaka,. bır şeye yapış~p .tu~u.
ku'r ışte 'alaka da aynen lugat ızahlarında- belırtlldıgı
nan şey deme
.
. ,,
'
.
i
ktedir Ve hegibi rahmin eidarına yapışıp batmakta, oraya yer eşme
.
men çevresi, kalın bir kan tabakasıyla sarılmaktadır.
, .
Rahme tutunan 'alakanın, o andaki büyüklügü, sadece 1/4 mm dır.
"nu"münu"düşünen fakat içinde neler bulundugunu, o
ı şte onun ' d ış g Öru
' ,
..'
ıl
zamanki imkansızlıklar nedeniyle fark edemeyen mufessırler, ona a~
e uygun düşmeyen ka.n pıhtısı manasını vermışIugat an Iamın a pek d
ed kü
lerdir Çünkü çıplak gözle hemen hemen görülmeyecek derec e
_ "k o'lan 'alaka kendisini besleyen kan kesecikleriyle kuşatılml~tı.~.
çu.,
.
.,
ed . bu göıi.ınute 'alakanın kan pıhtlsı diye tefsir edılmesının n. em
ş
~üdür. Aslında müfessirler, bu tefsirleriyle büyük bır hata .yapmı ~a
sa t1mazıar. Çünkü rahim cidarma yapışan, hemen he(Oe~ gözle ~ö~~Im~YCCekölçüde küçük 'alaka, kalın bir kantahakası
ıle çevnlıdır.

ı

A

Göz onu, kan pıhtısı biçiminde görür.
Jinekologik 'alaka aşanası:

"Tırnagırnı bir şeye i'lik ettim, yani ona batırdım. Bir şeyi bir şeye ildim, yapıştırdım, o da ilindi... Hasım basmma sarıldı, yani onunla
kaPıŞtı. Diken elbiseye battı, yapıştı. Kadın 'alk eni, vani gebe kaldı. "
Müncid'in izahı da şöyledir: ,,- ~yı..1.ı..f>-.,li

~

: Av,

tuzaga
nıııım ••••••••
nda

(1) 'Alilc Sôresi: l-z'
(2) Jan Langman. Medical. Embryology, Baltimar, 4. baskı; Doç. Dr. Salih Akdemir, Cumhuriyet Döneminde Yaymlanaıı Türltçe Te'lif ve Terceme Eserler
Üzerine Bir Deıerlendirme, Islimi Arafnrmalar Delilsi. Sayı: 8.

dMenıM·

Foto~rafta, yumurtacıgın, yumurtalıktan çıkıp rahim kanalında,
spcrm tarafından döllenmesi ve nutfe-i emşac oluşu aşamaları görülmekt~dir.
Döllenmiş yumiırtacık, birbiri ardınca bölünmeye başlar, dut adı
verilen bir topaç biçimine gelir. Dut büyür, içi sıvı ile dolar o zaman
Blastula denilir. Sonra rahmin cidarına yapışır.
Yaklaşık bir hafta içinde 'alaka aşamasına gelen döllenmiş yumurta, bölünmege başlar, 40 saat içinde 4 hücre, 80 saat içinde 32
hücre; 5 gün içinde tam bir topaç, ya da dut meyvası gibi olur. Bu benzerliginden dolayı kendisine MORULLA (dut) denilir. Morulla'nın içi
su dolar ve Blastula adını alır. Bu sırada Blastula'nın hücreleri iki tabakaya ayrılır:
1-

ıÇ tabaka,

Cenini saran
plasentad"ki
kan kesecikleri

2- Dış tabaka.

Dış tabaka: Yeyici ve besleyici hücrelerden oluşur. Rahme vara,n
cenın, normalde rahmin üst kısmının arka cidarına yapışır. Çünkü
cenınin büyüyüp gelişmesine en elverişli yer orasıdır. Rahim de içinde
birçok kan kesecikleri oluşan kalın zarı ile, cenıni beslemege uygun
konuma gelir.

Iç tabaka: Allah, cenıni ve zarlarını bu tabakadan yaratır. Önce
degirmi olan cenın levhası, sonra uzayarak armut biçimini alır. Sonra
bu levha, dış ve iç olmak üzere iki yapraga dönüşür. Dış yaprak, dikey
hücrelerden oluşur, am nion zarı tarafından örtüıür.
yaprak ise, yumurtalık kesesine bitişir.

ıÇ

Döllenmenin beşinci-yedinci gününde blastula, rahmin cidarına
yapışmış olur. Topacın dış hücreleri, rahim hücreleri.ni kemirerek oraya yerleşme eylemini gerçekleştirdikten sonra rahimden gıda saglamaga başlarıar. Rahim kescciklerindeki kalın kan ile dogrudan irtibatlı
olan bu hücreler rahimden hem kendilerinin, hem de iç tabakada oluşmakta olan ceninin gıdasını alırlar.
\

Rahim eidarındaki
'alaka'yı saran kan
keseeikleri

Resim, besleyici dış tabakaile, cenİni oluşturacak iç tabakayı gösteriyor. ıki
yaprağa aynlan iç tabaka ve çevresinde bulunan yumurtalık kesesi ve amnion

zan.

haftasında Corpus Luteum hasd olur, bu sırada progestron salgısıar-

Muhallaka ve gayr-i muhallaka: önceki izahıardan anlaşıldı~ı
üzre döllenmenin yedinci gününde rahmin cidarına yapışan 'alalca iki
tabakayaaynlır:

tar.
Embriyonun dışındaki zarlar: Chorion, Amnion, ABantois ve
Yolk-sac'tır. Kabu~un iç yüzeyini kaplayan,ve üç zarı içeren Chorion,
suyun buharlaşmasını önler. Amnion da göbek kısmı hariç, embriyoyu
her yandan,sarar. Embriyo, su ile dolan Amnionun içinde kalır. Rahim
içinde bulunan Chorion, dallara aynıır, kendi içinde zariar hasıt olur.

1- Dış kısım: Görevi, rahmin cidanna kenetlenip, ondaki kan keseciklerini emerek kendisine ve kendi,içindeki cenme gıda sağlamaktır.
2- Iç Kısım: Bunun görevide cenini ve zarlarını oluşturmakur.

Yumurta kabu{Ju

Özetlersek: Embriyo'da, biri yaraulacak, şekillenecek; biri de yaraulmayacak, başka "ir biçime girmeyecek olan iki kısım vardır. Dış
kısım, çocuğu saran zardır, bu değişmez, oldu~u gibi kalır. Asıl yaraulacak olan, iç kısımdır. Çünkü cenin ve zarları, bu iç kısımdan yaraUhr. Konu ile ilgili ayetlerin bize verdiği manMardan biri budur. Ama
geride başka tnanalar da vardır. İmam Taberi şöyle diyor:
"Müfessirler, ( ~
) muhallaka ve ( ~
;::&- ) ğayr-j muhallaka ta'biri üzerinde ihtilM eunişlerdir: Kimine göre bu, nutfenin sıfatı\:
,dır, şu anlamı taşır: Biz sizi topraktan, sonra muhallaka ve ğayr'-i mu~\
hanaka olan bir nutfeden yarattık. Muhallaka, düzeltilip biçim veril- "
miş olan yarauktır. Gayr-i muhallaka ise, henüz yarauhp biçimlendirilmeden önce rahimlerin dışarı atuğı nutfedir".(I)
,

MüfessirleriR. sözlerinin birinci şıkkı, embriyo'nun yaratılan ve
yaratılmayan iki tabakaya (iç ve dış tabakaya) aynıdığı şeklindeki iza.ha uyar.
Morulla içinde bir boşluğun oluştuğu satbaya Blastocyst denilir.
Bu değişiklikler olurken Morulla, fallop tüpünün zarı üstündeki tüylerin hareketiyle yavaş yavaş rahmi n içine itilir. Bir hafta içinde Morulla, rahme ulaşır; Corpus Luteum tarafından salgılanan Progestton hormonunun yardımıyla rahim, Morullayıkabule hazırlanır. Blastoeyst,
rahme yapışınca yavaş yavaş rahim dokusuyla sarılır. Gebeliğin ilk on

Aml'llon
Amnion sıvısı

,I

Embriyo dışındaki zorlar

',,(!ı"
t
,
."
,
,

"Aın'nlonbOtluOu

"

Archentron

'

'Chorton

ALAKA AŞAMAsı

Ana ilc,bebek arasındaki bağlanuyıkunlO Plasenta, Chroionun bir
parçasıdır.
Elimizi bir süre suyun içinde bıraksak, derimizin buruştuğunu g~
rüriiz. Suda kalan cemnin de buruşması gerekir. Buruşmayı önleyen,
deride salgılanan bir yağ tabakasıdır. Önceleri ceninin derisi,bir tabaka ile kaplı iken, sönraları iki tabaka ile kaplanır ve bu tabaka Epitricium adını alır. İşte Epitticium, deri bezlerinin, Lunago adlı tüylerinin
salgıladığı yağ tabakası ile korunur.

· Aşa~ıdaki ayetlerde embriyonun, sıvıda geliştirildi~ine işaret se-

LA ~Wi~

zilmektedir: ••

beşeryarattı"

ji;. ..s~i ;;'';

: O'dur

ki sudan bir

(1) ayetinde insanın, meni sıvısından yarauldı~ı yanın-

da, embriyonun, amnion zarı içindeki sıvıda geliştirildi~ine
görülmektedir..
"

:.:"J

.. -'-ş,> __
,~_,.-:, __

... or"

de işaret

.

..•......

Kur'an-ı Kerim, embriyonun gelişmesini, kendi eşsiz üsırıbu içerisinde anlauyor. Embriyonun rahme asılması safhasınaKur'an
'altika
adını veriyor.
Embriyonun daha da gelişerek organlarının belirrneğe başladığı
safhaya Kur'an, mudğa diyor.
.

•• !.~,._..?:"",~_~.J.S' ~~ ·0 a..:; J :Her canlı şeyi sudan yarattık" (2), :~ı;0~1'; )5~
ji;. Wij : Allah, her canlıyı sudan ya-

MUDGA AŞAMASı

it

rattı"(3)

Amnlon

ayetlerinde de insan da dahif bütün canlıların su içinde, su-

dan yaratıldı~na

boIfluOU

EmbrIYO
Beden sapı

işaret buyurulmuştur.

~horıon'un

Embriyonun içindeki de~işiklikler: Embriyonun iç hücreleri, iki
tabaka biçiminde dizilir. Ektoderm (dış tabaka), endoderm (iç tabaka).
Bunların ortasında damesoderm denilen bir ortatabaka meydana gelir. Oç tabaka hücreleri de de~işim ve başkalaştmda görevalır. Böylece bedenin çeşitli organları meydana gelir.

pı.eentlı kısmı .

AII.ntol.

İnsan embriyosu, döllenmeden bir hafta sonra bir bu~day danesi
boyuuına ulaşır. Bunun dörtte üçü baştır. Döllenmeden dört hafta sonra gözler kısmen belirir, kalb çarpma~a başlar. Beşinci haftada organların tomurcukları belirir, kulaklar fark edilir ve embriyo, mekanik
uyarılara cevap verir duruma gelir. Sekiz hafta sonra yaklaşık bir inç
(2.5~m) uzunlu~una ulaşan embriyonun insan oldu~u seçilir. İşte bu
aşamadan sonra embriyoya certin adı verilir.
AI!jlntols

Onikinci haftada kulak içindeki yarımyay kanalları çalışma~a
başlar ve Cenin amnion sıvısı içinde hareketeder. Göz kapakları biçimlenmiş, alunda gözler hareket etmeğe başlamıştır. Dölleitmeden
beş ay sonra yaklaşık sekiz inç (20 cm.) uzunluğuna ve bir libre (377.5
gr.) ağırlığına ulaşan ceninin yüzü, duyumlarını belirtir duruma gelir.

kalb
Sindirim borusu

Embrlyo
Amnlon bo,luğu

(l) Fuıkan Suresi: 54.
(2) Enbiya Suresi: 30.
(3) Nur Suresi: 45.

-

-

Embriyoda iskeletin oluştuğu safhaya Kur'an. kemik ve kemiklere
et giydiritmesi aşaması diyor.

Bu safhalar arasında öyle kalın çizgiler yoktur. Bir aşamada meydana gelen delişiklikler, yavaş yavaş öteki aşamayı getirir. 'A1aka
içindeki gelişme mudp olur, mudla içindeki gelişme ile iskelet aşaması oluşur.
Bııracıaişaret edilmesi gereken önemli bir husus vardır: Memelilerin ceninleri ilk aşamalarda birbirine benzer. Mesela •insan, yahut
tavşan, kuş, tavuk ceninleri birbirinden fark edilemez. Ancak iskelet
aşamaSl8(I~nsonrabunlar birbirinden ayırdedilebilirler. İşte ceninlerin
birbirinden ayırdedilmesi aşamasından sonraki durumu, Kur'in luıllc-,
ahor (başka bir yaratık) olarak tanımlıyor: "Sonra biz on Il, başka bir
yara.tık olarak inşa ~ttik" diyor. Aşa~ıdaki resimde alu çeşit canlı
Cenininin Uçaşamasıgörülmektedir. Birinci aşamada 'hepsi birbirinin,
. aynı gibidir, biri di~erinden ayırdedilemeı. İkinci aşamada başkalaşma
belirmiştir. Üçüncü aşamada artık ceninlerin tUrübelli olmaktadır.

on beyin

AOıZ
ÇeM tomurcuAu

Kalb

INSAN EMBRIYOSUNUN ÇEŞITLI AŞAMALARı
a) 2.6 mm. uzunluğundaki embriyo
c) 31-34 günlük embriyo

b) 18-21 günlUkembriyo
d) 6 haftalık embriyo

· . .. ',l400yd onteyaŞamış bidıısanın. insan 1IayIımm. rahme asılan.
~
.gözle g&filmeyecet derecede tilçOlc bit asaIaktanbiişıadılmı
~lmesı milmkündelildir. Bu. ancak vahiy ile mO{nkUnoIur.(l) .

DURSUN'UNÜÇÜNCÜKİTABINDAKİ
CEVAPLAR:

SA~LARINA

BUrayakadar, Dursun'unI. ve ll. kitaplarında cevaplandınlmasını
gerekli bl,lldu~uı:nnoktaları cevaplandıtdım: Cevaplarıbasımevine
gönderdiktensonra
lll. kitabının çıkugını söylediler. Onu daincele·
dimve birçok noktada birinci ve ikinci kitaplardakini tekrar ettiAini
gördüm. Bu iddiaların hepsiüZerinde ayn ayn durmaAa gerek dUYJ1ladım. Yine,gençdimaAlardakuşku
uyandıracaAını d~Undüıum bazı
Çarpıucı iddialacı cevaplandırma lüzumunu hiSsettim. Bundan sonraki
sayfalarda III. kitaptaki savların cevaplarını bulacaksınız.

XLıv- DURSUN'UN SÖZLERİNDEKi ÇEUtŞKt:
Dursun, hem akım, deveyi batlayan baL anlamma geldilini, yani
insanın düşünceSini köstekleyen bir anlam taşıdaAtmsöylüyor; hem de
Kur'in'm Tannsımn,aktlila ııitelendirilmemiş olmasmı bir kUSW'sayıyor ve: "Kur'in'm Tannsı akıl1t mı?" şeklinde saygıya aykın bir soru
yöneltiyor.
Bu, .demagojidir. Aktl, yarauklarda, özellikle insanda, düşünce
üreten aygıtın adıdır. Merkezi de, bildilirnize gocebey.indir. Başka bir
deyimle: beynin düzenli. işleme sürecine akıldenifir. Karmaşık ve
felsefi tanımlara girmele gerek yok.
Allah, Y8l'lltıkdelil, Yaratandır, Bütün akıllar, O'ndan bir partlu
veya bir. zerredir.felsefede. i Tanrısal
akla Külli Aktı da denilir.
.
.
Kur'an'da'Allah'ınkendisi için akıı sahibi veya akl ediyor denme~
mesi, O'nunakılslZ oldutunu gôsıermezJnsaniçin de akıl sahibi denmemiştir ama aklın işlevi olan ya'kılun (akl ediyor, yani düşünüyor)
denmiştir. Aklın en büyük işlevi bilgidir. Kur'An'dahemen her sayfada
Allah için alim (çok bilen), hakim (herşeyi ilim ve hikıneUe yapan),
. semi' (çok işiıen.),habir (herşeyi bilen, haber alan, duyan) gibi sıfatlar
kullanılmaktadir. Allah bilen ise, en büyük ak tl O'nundur. AncaIc
O'nun aklı, y~tıklannki gibi biraygıt delildir. O, hiçbir sUretleyarauklara benzemez. "O'nun benzeri gibi bir şey yobur." (şUıt: ı ıj Al-

1a~'1I1düş~ncc:si: yaratıklardaki gibi beyin .aygıtına ba~lı de~ildir.
O n~n ~e. ıl~ının,. ne hikmelinin, ne duymasının, ne görmesinin
mahıyetını bilemeyız.
. Ey Dursun, haydi dinlere inanmıyorsun, pey~amberleri kabul et~ı;orsun, ya Dünya yaratılabdan beri gelen bu kadar filozofa ne dersm. On~
hemen yüzde doksan dokuzu, bir Tarinya inanmışlar ve
fel:ıefele?nın tem~l~ne bu inancı yerleştirmişlerdir. Sokrat, Eftatun,
Aristo, Pisagor, DıoJen, Paskal, Spinoza, Jordano Brino Dekart H .
Bergson: Do~uda Firibi, İbn Sini, OaziU, İbn Rüşd S~ldi Razi· Be~
ların hepsı. Allah' a ınanmış;
' ..
. ' . o '.düşünce
' un
hatta O'nunla iç içe olmuş,
ile
yatıp onunla kalkmış dahi insanlardır.
Ey' ~~s,un, senin aklın, bunların aklı yanındadenizde damla kalır... kBu ddahı ınsanlar hep boş şeylerle mi avundu'ftuu.
';'.?
Oysa i'1·mın
. b ugun ü üzeye ulaşması, onların çalışması sayesindedir.
Aııah bizi aşkındır. Biz, bizi yöneten aklımızın mahiyetı' . <lah'
he n üz çze
ö b'li mış' de~iliz. Böyle iken Aııah'ın aklı .ile ne diyeu~raşa
nı
ı
lım? ~ur'an'da Aıı~ h~ında
ne söylenmişse ona inanınz, gerisini
Allah a bırakınz. Çunku ne söylesek, görünmeze taş atmaktan öteye
geçmez.
"İdrak-i maali bu küçük aklagerekmez,
Zira bu terazfı o 1cadm'sikleti çekmez!"

XLV- TANİtl'NIN DİLEMESİYLEİLGİLİ
A YETLERİN ANLAMı:
Turan Dursun'a göre Kur'in, herşeyi Tapnnın dilemesine baAlar..
O'nun dilemedi~i bir şeyolmaz. Kullarından kiminin inancr, kiminin
inanmaz olmasını dilemiştir. İnsan ne kadar çabalasa, Tann, inanmasını dilernemişse inanmaz. Yani Kur'an'a göre insan, kaderde belli eylemleri yapmaAa veya yapmamaAa mahkum edilmiş, kendisine seçim
özgürlUAü verilmeıııiştir. Tlfan şöyle diyor: '
Tükçe Sözlük'te, "irade"nin birinci anlamı "isteme"dir.' Aynı sözIUkte "ruhbilim"dcki anlamı için de "bir şeyi yapmayı veya yapmamayı belirten iç güç, isternek yetkisL" deniyor. Bu anlamı da, İslani
kelamındaki anlamına oldukça uygundur. "Cüz'i irade" de, "küm irade"nin yani "olumlu"yu ve "olumsuz"u birlikte içine alan "irade"nin
bu iki yandan yalnızca birine yöneltilmesi, yani bir şeyi "yapma" ya
da "yapmama" yönlerinden birini seçmedir. (Bkz. 'Gelenbevi Ale'lCelal, 1316, 1/194 ve Öl.) Demek ki "irade", bir "seçme"dir. Olumlu
ve olumsuz; yapma ve yaprnama yanları birlikte bulunurken "küm";
bu yanllırdan biri seçildiği, istek bu yanlardan birine yöneldi~ zaman
da "bölündü~ü" için "cüz'i" adını alır. böyleyken genellikle "küm irade" Tanrı'nın iradesi, "cüzi irade" de insanın ıradesi olarak bilinir ki,
bu yanlıştır. Yani İslam kellimındaki açıklaması böyle de~ildir.
Kısacası: "İrade", karşıya çıkan seçeneklerden birini seçmedir ya
da seçebilme gücüdür. "İrade"siıolan bir "seçim" yapar, onu ya da bu-

nu, şu yönü ya da bu yönü, şu biçimde ya da bu biçimde, olumlu ya da
olumsuz dolrultuda seçer.
,
.
. N~ var ki Kur'in ayetlerinin, hiçbir yorumayer kalmayacak bi:..
Ç~deki açık anlabmlarma göre, insanın böyle bir "seçim" apab·lmSi "l1ann'
'rade'"
Y
i e
. .'.
nın 1 ~i ne,. "Tanrı'nlO dilemesi"ne bellıdir. Şimdi bu~
ilişkm Ayetlerdenhiç'delilse bir kesimine bir göz aaaıım:
"Allah dilemedikçe siz dileyernezsiniz..."
D,iyanet çevirisidir bu. Ve bunu diyen söz 'w •.y'........
"
Ir~ t
. .
'
tl ......, aynen yer.
alı
, yar. (Ba.L., nsan SOresi,Ayet:30; Tekvir: 29.)
.
Bu Ayederin açlklamasıyla, insana, bir ıcyi yapma ya da yapmama ~gü~l~~ şö~le dursun, bir ıcyeyötıelme, bir ~yi "dileme. isteme
öıgürıuıü nün bile verilmedili son derece net bir biçimde anlaUııyor.
Çünkü. bu A~e~eregöre, herhangi bir konuda"Tann dilemeli" ki
ın~ da d~teYeb".sm."t~sanID"dileme"sini, istemesini Tann "dilem~
yor, IStemıyorsa,msan dileyemez, isteyemez.
"Yine Diyanet çevirisinden:
'
".

"Allah kimi dilerse onu saptınr ve kimi dilerse onu dolh-.·· la
koyar."
'....'
~.u yo ,
(En'im S6resi, Ayet:39.) .
. nEy Muhammed! Rabbin dil~seydi, yeryÜZündeinsanlaran h .
manırdı." (YunusSüresi, ayet 99.)
, epsı
Kur'aolm "Tann"sinm şu sözü de ne denliaçıkbr:
,

•

"Biz dilesd herkese hidayet verirdik. Fakat t,.L_nne' .
•
••Rf:
mı tamamen

c'.n V~ ,nsanlarla dolduracağtm4 tldir. benden söz çık.mlştu " (Secde

Suresı, Ayet: 13.) (Din Bu,ııı;148-149)

.

ISO)."Tanndilerse insaniradesini iyiye, dilerse kötüye yöneltir. (s.
it

Şimdi Dursun'un, ba~laml içindeki manalarandan koparıpçıplak
olarak yorumladı~ı iyederin, bulundukları kontekstteki anlamıarına
bakalım:
"Siziyaratan

O'dur. Kiminiz kd/irdir,

kiminiz milimin."

(TeAibÜD:2)
Bu iyette, Allah'ıo, insanlarin kimini kAfir,kiminimü'min yaratmış oldu~u deAil;insanlardan kiminin, Yaratanına karşı nankör, kiminin de inanır oldu~u belirtilmektedir. Nitekim ayetin sonunda Allah'm,
insanlarıo yap~Aıherşeyi gördüAUuyarısı gelmektedir. Bunun anlamı'
şudur: Ey insanlar, yapııgınız işlerin hesabınıvereceksiniz. İnanıp
inanmadlAınızl, doAru hareket edip etmedi~inizi Allah görmektedir.
YapuAımz işlerden sorulacaksınız. Sakın yanlış işleryapmayın!
En'am Suresinin 104. ayetiyle ZUmer Suresinin 62. ayetinde AIIah'ın, herşeyin yarat:cısı oldu~lI\vurgulanır.
Bu iyetlerin amacı, müş~klerin taptıkları tannlann da Allah'ın
yaratıAiolduAunu;yaratılmış şeylerin tann olamayacagını anlatmaktır.
Yani, siz de, taptıAınız o tannlar da Allah'ın yaratıgıdır. O yaratılmış
şeylere tapacagınıza, onlan yaratan Allah'a tapıo, demektir.
"Rabbin ısteseydi, yeryüzündeki/erin hepsi inanırdı. O halde sen
mi insanları, inanmaları için zorlayacaksın? Allah'ın izni olmadan
hiç kjmse inanmaz. Allah, akıllarını kullanmayanların üzerine pislik
(kötü düşünceler) kor." (Yunus: 99- i(0)

Bu ayetlerde, Allah istediAl takdirde yeryüzündekilerin hepsinin
inanaca~ı, Allah'ın izni olmadan hiçbir canın inanmayacaAı bildirilmektedir. Buradaki isteme, inanca zorlama anlamındadır. Allah, insanları inanma~ zorlamak istememiştir. İsıes;eydi,herkes inanmak zorun"
da kalırdı. Ama Allah, insana serbest düşünme ve seçme yetenegi vermiştir. Bunun için düşüncesini belli bir inanca zorlamamıştır. Ayetin
sonu, Allah'ın istemesinin, inanca zorlama anlamında olduAunu göstermektedir: "Sen mi insanlar, inanmalar, için zorlayacaksın?" Yani

Allah onlan zorlamamış iken sen mi zorlayacaksm, demektir. Eler Allah, zorlasa, herkes iJIanır.
Ki~inin inanması, birtakım iç ve dış etkenlere dayanır. Dif_enlerin zihinde bıraktılı izlenimler, Allah'ın insanda yarattılı bedensel
ve ruhsal etkenlerle biçimlenir,' kişiye yön verir. Bunların hepsi AlIah'm yaratmaslyla olur.
Gerçekte Allah, kişinin dUşüncesini şu veya bu yöne çevirebilir.
Her hareket, her güç, her atılım O'na dayıııif.
'İnsanın kabiliyeti, tAeskitere uzanan atalarından, yaşadılı ortamdan gelir. İnsana atalarından gelen genlet vasıtasıyle kabiliyet veren,
Allah'ın yasalarıdır. Bunu temelinden deliştinnek mümkün delildir.
Ayetle kavmipin, özellikle yakınıaii~ın inanmasını çok isteyen,
fakat bunlardan· bir kısmının inanmamasına üzülen Hz. Mubammed
teselli edilmekte<fir. Elçinin görevi duyurmaktır. Herşeye ragmen küfründe ısrar eden kimseyi- kendi. içinde hiçbir iyi düşünce çabası gös~
termedili için- AlI~h, düşüncelerinin bunalımları içinde bırakır. O
kimse hep kötü düşünceler içinde bocalayıp durur.· İşte: "AlIah, düşünmeyenlerin üzerine pislik kor;" cümlesinin anlamı budur. İyiye
yönelmek istemeyenler, kötü düşünceler, inkarlar içinde kalırlar.
"Rabbin dileseydi, insanları bir tek ümmet yapardı. Ama ihtildf
edip 'durmaktadırlar. Yalnız Rabbinin acıdığıkimseler b~ iktildfm dışındadır." (HUd: 118-119)
Bu Ayetteki dilerne de, yine zorlama anlamındadır. Yani Allah isteseydi, insanların hepsini' bir tek iJIançta birleştirirdi. Fakat insanları
. bir inanca zorlamak istemedi\ serbest bıraktı.· Bundan dolayı insanlar
aynııla düştüler. Aralarındaki düşunce farkları, inançlarda da aynlıla
neden oldu. Yalnız Allah'm acıdılı kimseler, dinin özünde birleşir, aynlıktan uzak kalırlar.
Görülüyor ki bu Ayetler de Tn
Dursunun iddia ettili gibi kulun
iradesiziilini delil, tersine, kulun belli bir inanca. zorlanmadı~ını, se-

"

çiminde serbest oldulunu belirtmektedir. Ayeti baııarnından çıkatıp
çıplak olarak mfmalandırmak, yanlış yargılara götürür. zaten Turan
Dursun bunu kasden yapmaktadır.
Bazı ayetlerde "Allah'ın şaşırttığını kimse doğru yola getiremez"
(A'rar: 186, Ra'd: 33) buyorulmaktadır. KaCirlerin davranışlarını kınama amacıyle gelmiş olan bu ayetlerde AlIah'l~ şaşırtmas~ v~ya sa~tırması; dolru yoldabulunan kimseleri ah~ ~lri yollara düşürmesı demek delildir. Kur'an'da kesinlikle böyle bır ıfade yoktur.
Allah'ın şaŞırtması, sapıklık içinde bulunan şaşkın insanları. ça. lırdılı dolru yolagelmedikleri için zorlamaması, bulundu~ları sapıklık içiride bırakması demektir. Nitekim ~'raf:, 1~6'~ Allah ın. ~Şlrttl~
lını kimsenin dolru yola getiremeyeeelı belırtıldıkten s~nra. ~nla
rı azgınlıkları içinde bırakır, öyle bocalayıp du~urlar. denılıyor.
~mek ki Allah, bu insanları azgınlıla sürüklemıyor, dolru yold~~ .
sapık yoldadıriar, azgındırlar. Allah, Elçısı
sap"tlmuyor. zaten adamlar
..'
vasıtasiyle onları dolru yola çalınyor, onlar ınadedıyor, gelmıyor1ar.
O da onları o azgın ve sapık halleri içinde bırakıyor, hocalayıp doruyorlar. Bir de şu ayete bakınız:
"InkAr edenler, Ona Rabbinden bir dyet indirilmeli değil ,:"ydi?
i De kı'· 'Alldh diledig"ini (butür sözlerle) saptırır, yonelem
.
,
.
d ıyor ar.
de kendisine iletir," (Ra'd: 27)
.
Bu ifade, Hz. Muhammed'den, mu'cizeler isteyen putataparları kınama arnacını taşır. Ayet, o kimselerin, bu tür istekleri e sa~ıklarını .
anıatmaktadır. Onları saptıran, elri yollara düşüren Allah delil, onlann kendi söz ve davranışlarıdır. zaten ayetin sonu, Allah'ın sapıırmaO

sının ne anlama geldilini açıklamaktadır:
"Allah, yöneleni kendisine iletir." Ama kendisine yönelmek ~stemeyeni de zorla dolfu yola iletmez. çünkü ~, do~ru yo~ vannak ıstememiş, bulundulu halde kalmayı yellemiştır. İyıye, guz~~e, dolnı~a
yöDelme çabası göstermeyen kişiyi Allah, dolfu yo~a ~'öturn.'ez. ~s se,onu da dolru yola zorlar ama bunu yapmak, ezeh hikmetıne, ınsa-

~ın sorumlul~Au~a ~ykıı:ıdır. Ezeli hikmeti gereAi, hakka yönelmeyi
ınsanın kendı seçımıne bırakırııştırki herkes yaptıAından sorumlu olsun, amellerinin ödül veya ce7.asınl görsün.
.
Razi de külli iradeyi böyle açıklıyor: İşlerili oluşumu, birtakım etk~nlereba~ıdır. B~ ~tkenlerin yaratıcİsı Allah'tır. Etkenle beraber gücun de bulunması, ışın yapılmasını zorunlu kılar. Bu da Allah'ın kulların işlerini de yaratmasını gerektirir. Allah'ın yaratma' dairesi i~iilde
?ulunan insanın işi, birtakım sebeplerebaAlıdır. önce düşünce, sonra
ırade: sonra güç; fi'linoluşma etkenleridir. Düşünce ve egilim, insaı,ı'
beynı~~e ~vcut birtakım kuvvetlerle oluşur. Dış etkenler de düşünce
ve egılımlerı uy~ndınr. Bu güçlerin hepsi Tannsal yasalar çerçevesinde m..eYdanagelır .. Şayetinsan bedeninde Allatı'ın yasalan Çalışmasa
ne duşünce, ne de ırade oluşur. Demek ki insanın yetilerini yaratall AIlah'~~. ,İnsan birşeyi yapmak istese onun için bir enerji gerekir. Bu
enerji de yin~ beden içi ve dışındaki Tannsal yasalann çalışmasiyle
meydana gelır. Çünkü enerji gıdalarla oluşur. Gıdalann sindirimi bedendeki ~r~anların ç~ışmasiyle olur. Gıdalar Allah'ın yarattıgı ş;yıer
oldugu gıbı bedendekı diş, dil, tükrük bezleri, bogaz, mide, oniki par,mak barsagı ve bütün sindirim sistemi hep Allah'ın yarattıgı şeylerdir
v~ AI~ah'ın koydugu yasalara göre çalışır. İşte dış ve iç etkenler birIeşınce ~ş meydana gelir. İnsanın işlerini yaratan etkenJer Allah'ın yaratması ıle var olduguna göre insanın yaptıgı iş de dolayısiyleAllah'ın
y~tt~.gtşeyle~dendir.
~~~k ki: "Allah herşeyin yaraııcısıdır"
hukmu, herşeyı oldugu gıbı ınsanın işlerini de kapsar.

genel

. ~~~t .insa~, kendi .iradeSiyle yaptıklanndan sorumludur. Dedigimız g~?~.•şın oluş~~sı, ıÇ.etkenlerle dış etkenlerin birleşmesine baglı, dır ..Duşunce ve egllımlerı uyandıran dış etkenler, çevreden gelir. Çevre~ı. seçmek, büyük ölçüde insanın elindedir .. Ayrıca insan, uyanan
egılımler arasında seçim yapıp bunlardan begendigini uygulamak özgürlü~üne de sAhiptir. İşte bu özgürlüge irAde-i cüz'iyye denir. İnsan
hayır ıŞ yapmaıç: isterse Allah onu yapma gücünü, kötü iş yapmak isterse Allah onu.yapma gücünü kendisinde yaratır. Fakat kötünün ya-

pdmasından hoşlanmaz. Seçimi yapan insan, yaptıklarından sorumludur. Çünkü insan o işi yapmayı seçmiş; Allah da onun seçimine göre
kendisine yapma gücü vermiştir. Eger ona yapma gücü vermese, insan
hiçbir şey yapamaz ve sorumlu da olmaz. Sorumlu kıldıgı insana, normal şartllU' altında seçtiğini yapma gücünü verir. Şayet vermese, insanın hareketleri, kendi istegiyle deAil, zorunlu olur ve insan yükümlü
olmaktan çıkar. Oysa insan seçme yeteneginden ötürü akıllı, 'değerli,
sorumlu bir varlıktır.
İnsanın işlerini Allah'ın yaratması, bu işlerin önceden yaratılmış
oldugu anlamına gelmez. Işler, insan yaparken yaratılmaktadır. Bizim
ölçümüze göre bu böyledir. Zamanlı varlıklar olan bizlere göre bizim
hayatımız ooyunca yapacagımızişleri Allahen ince ayrıntılanna kadar
bilir. Çünkü işlerin öncelik vesonralıgı bize göredir. Biz zamanlı 01dugumuz için işleri zaman içinde degerlendirir ve onlara önce, şimdi,
gelecek hükümlerini veririz. Fakat Allah zaman üstüdür. Zamanı O
yaratmıştır. O, herşeyi bütün olarak ve ayrıntılarıyle bilir. Bir milyon
yıl önceki işleri bilmesiyle şimdi veya bir milyon yıl sonra olacak işleri bilmesiarasında bir fark yoktur. zamanı yanıtan Allah, tüm zamanlarda olacak olayları bilir. O'nun bilmesi, bizim bir işi şöyle veya böyle yapmak zorunda olmamızı gerektirmez. Çünkü O, bunları bizim irademizle nasıl scçcceğimizi bilir. Biz, seçimimizden ötürü sorumluyuz.
Özetle: İşlerimizin seçimini biz yaparız, onları Allah yaratır. Zaten Allah'ın yardtma dairesi içinde bulunan insanın, işlerinin o daire
dışına çıkması mümkün değildir. Bunu şöyle bir şekille anlatabiliriz:

·"Böylece biz, her ümmete, eylemlerini süslü gösterdik." (En'arn:
108)

"Ahirete inanmayanların eylemlerini kendilerine süslü gösterdik." (NemI: 4)
i

Bu ayetlerde ve benzeribazı
ayetlerde kötü eylemlerin, batıl
inanç ve davranışlann, Allah tarafından insanlara süslü gösterildiği
ifade edilmektedir. Bunlar, Allah'ın yarattığı sosyolojik yasalar sonucu
oluşan alışkanlıklann, insana cazip gelmesini anlatmaktadır. '
İnsanlara eylemlerini cazip gösteren alışkanlıklar, çeşitli etkenlerle oluşur. Bu etkenlerin hepsi. biraz önce anlattığımız üzre Allah'ın yaratma yasası içindedir.
Kur'iin'a göre evrenin tek Tannsı vardır. İyiyi de, kötüyü de yaratan O'dur. İyiyi bir tanrı, kötüyü de ayn bir tanrı yaratmaz. Yahut
olayların başka başka tanrıları yoktur, Bütün eylemler ve yaratmalar
tek Yaratıcının yönetimindedir. Bütün eylemler, Allah'ın dilerne ve
yaratma yasalarına dayandığından"Allah'ın dilernesiyle oluşur.
Ama Allah insana bir seçim özgürlüğü vermiştir. Bu seçim işlemi
de yine O'nun yasaları içinde olur. Fakat Allah'ın dilernesi başka, razı
olması başkadır. Allah, her dilediği şeyden razı-olmaz.
Dilernesi, olayların karşltlı olma yasasını koyması ve böyle planlaması; iyiyi de, kötüyü de yaratacağı prensibini koymasıdır. İyi ve
kötü tüm işler, O'nun dilernesiyle olur. Ama Allah, iyi işlerden,
imandan razı olur. Kötü işlerden, inkardan razı olmaz {Zümer: 7). İnsan ister, Allah yaratır. Yani Allah insana,. istediği eylemi yapma gücü
verir. Bu gücü ona verecek olan, O'nun yasalandır.
Hayret ediyorum, doğrusu, şu evrenin sonsuzluğu içinde bir nokta
kadar kalan yerküremizin üzerindeki milyarı;ın;a yaratıklardan sadece

biri olan; mukayese edilirse noktanın üzerinde birhiç kalan cılız insanlar, bu uçsuz bucaksız evrenin tüm sırlannı çözmüşeesine ve pervasızca inkar hükmünü verip nasıl kendilerini ebediyyen mahva sürüklüyorlar?
İnsanın sorumluluğunu vurgulayan bu kadarayet varken, seçim
alanları dışında, başlarına gelen üzücü olaylardan. ötürü insanları
teseırı amacıyla Allah'ın kaderini hatırlatan iki üç ayete takılıp kalmanın anlamı nedir?
Evet, Kur'iin, insanlann dilernesinin, Allalı'ın dilernesiyle olacağını söylüyor (Tekvir: 29; İnsan: 30). Bu, O'nun genel yasasını belirtir.
Nasıl kalb, barsaklar, istem dışı, Allah'ın iradesiyle çalışırsa dilerne organı olan beyin de O'nun iradesi ve dilernesiyle çalışır. Ama bu genel
dilerne yasası içinde insanın özel seçim payı vardır. Bundan dolayı önce insanın seçimi, sonra da o seçimin,Genel Dilerne Yasası içinde bulunduğu vurgulanmıştır:

"0, sadece alemlere uyarıdır, Içinizden doğru olmak dileyen
kimseler için (uyarıdır). Alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniı." (Tevkif: 27-29)
Görüldüğü üzre 28. ayette Kur'iin'ın doğru olmak dileyen kimseler için öğüt, uyarı olduğu bildiriliyor. Bu, insanınseçimidir. Sonra bu
seçimin de yine Allah'ın dil~me yasası içinde oluştuğu vurgulanıyor.
Bu izah ne yorumdur, ne de saptırma. Kur'an'ın ruhu budur. Kur'iin'ın
, her tarafı, insanın sorumluluğunu vurgulayan ayetlerle doludur. İnsan
diler, yapar, seçer. Ama bunların hepsi, yine Allah'ın dilediği yasalar
içinde olur. O'nun yasaları dışına çıkmak mümkün mü? Her yaratık,
yaratıcısının düzenlemesine, planına göre çalışır. Kendisi yaratıldığına
göre, kendisinin yaptığı eylemler de asıl Yaratıcının yaratma yasalan
içinde kalır. O yasalar dışına çıkan hiçbir yaratık yoktur. Aksi takdirde
evrende O'ndan başka yasa sahibi, düzenleyici ve dolayısıyle O'ndan
başka tanrı veya tanrılar olur.
Kur'an, iradesiyle yaptığı işlerin sorumluluğunu

insana yükler:

Kur'an, insanın, kendi iste~iyle yaptı~ eyremleri, kötülükleri AIlah'a mal etmez:

Ama kendi iradesi dışında başına gelen kötü olaylar Allah'ın kaderine, sınavına bag1anarak insan teselli edilir. Bu, kadercilik degil~ işleri iyileştirmege çalışmayı önlemek de degiı; tam tersine UzüntUyU
atıp yeni umutla ve metanet1e olayları gö~üsleıtle~e ve işleri dÜZeltme~e yöneltmektir. Kur'an şöyle buyurur:

"Nerede olsanız, sağlam kaleler içinde de bulunsanız, yiM ölüm
sizi bulur. Onlara bir iyililcerişir~: 'Bu, Alicih tarafindandır' derler.
Onlara bır kötülük erişirse: 'Bu, senin yüzündendir' derler. De ki
'Hepsi Allah tarafındandırl Bu topluma ne oluyor ki hemen hiç söz
anlamıyor/ar?" (Nis3: 78)
-

"Andalsun, sizi korku, açlık, mallardan, canlardan:ve arünlerden
kısarak deneriz. Sabredemeri müjdele. Onlara birbeıa eriştiği zaman: 'Biz Allah içiniz ve biz O'nadöneceğizl' derler. Işte Rablerinden
bağışlamalar ve rahmet hep onlaradır vedağru yolu bulanlar da onlardır." (Bakara: 155-157)

Bu ayetlerde savaş durumunda ikiyüzlülerin gösterdikleri davranış serginlenmektedir. Onlar, başlarına geleniyiligi Allah'tan biliyor,
ama kötü bir durum olunca da Peygamber yüzünden bu duruma düştliklerini söylüyorlardı. Demek ki ayette insanın iradesi dışında karşılaştl~1 olayların, gerek iyi, gerek kötü, hepsinin Aııah tarafından oldugu vurgulanarak, insanlara umut aşılanmaktadır.

Bu ayetler, insanın, iradesi dışında başınagelen üzücü olaylar
karşısında izlenecek· tutumu belirlemektedir. Ama insanın seçimine
bag'1ı işlerde insan yanlış yolu izlemiş, kötü işler yapmış ish Kur'an"bu
durumda o kişiyi uyarmaktadır:

"Nefsini yilcelten felah bUımuş,'nefsini alçaltan perişan olmuştur."
(Şems: 9-10)

Bundan sonra da insanın istegiyle yapııgı yanlış davranışların,
kendisini kötü sonuca götürece~i belirtilmektedir:
"Sana gelen her iyilik, Allah'tandır (O'nun lutfudur). Sana gelen
her köıÜıük de kendindendir (kendi hatanın sonucudur)." (Nisa: 79)
İyi düşünmeyen, iyi davranmayan kimse eylemlerinin kötü sonucunu
bulur. Rüzgar eken, fırtına biçer!
'

Kur'an, insanın kendi iste~iyle yapııgı haksızlık, hırsızlık, zina,
öldürme, vurma, kabaiık, hased,gönül kırma, gazab gibi kötü eylemleri, kesinlikle Allah'ın kaderine ba~larnaz. Evet bunlan yaratan yine
Allah'ıır. Ama, isteyen, insan oldu~u için bunları yapan"tnsan kınanır,
azarlanır ve cehennemle uyanlır.

. "De ki: Gerçek Rabbinizdendir. Artık dileyen inansın, -dileyen
inkar etsin!" Ve bile bile inkflnn sonucu: "Biz, zalimlere öyle birateş
hazırladık ki çadırı onları kuşatmıştır. Eğer feryadedip yardım isteseler, pullanmış maden gibi, yüzleti haşlayan bir su ile kendilerine yardım edilirı" (Kehf: 29)
Ayetin birinci şıkkı, insanın serbest seçimini anlatıyor. İkinci şikkı da kötülU~ü seçenleri uyarıyor. Amaç da dünyada insanlan inançsızliktan ve bunun sebebolac~ı kötü eylemlerden uzak tutmaktır.

"Ahmed İbn Hanbel (ölm. 241/855) ile Yahya İbn Main'in (ölm.
233/847) karşılaştıkları kıssacının davranışı, onların menfaatçl yönleriyle birlikte ne derece utanmaz olduklarını göstermesi bakımından
ehemmiyetlidir. "
Daha sonra da birçok kaynakta gördügümüz bir öyküye yer verir.
Öykünün özeti Şöyle:

/

XLVI· DURSUN'UN SÖZLERİNDEKİ ÇELtŞKİ:
Dursun, özellikle "Din Bu" adlı kitabının,birinci cildinde, hadis
. kitaplarındaki rivayetleri çok saglam kabul ederek, Hz. Muhammed'in
aleyhinde kullanılabilecekleri seçip kullanmaktadır. Üçüncü cildinde
ise· "İslamın Temelindeki Yalanlar" başlıgı altmda; hadiSlerin hepsine
yalankarışmış olduguı:ıu yazmaktadır:
"Düşünün, fıkha uydurma hadisler karışmış; yani ibadetiyle, öteki
hükümleriyle İslam hukuku uydurma hadislerle hastalıklt .. Bu durumda işin içinden nasıl çıkılır?'" diyor (Din Bu, III. SI). Şunları da söylüyor:
"İki örnek üzerinde duralım:
Kitabı, Diyanet yayınlarıarasında
bulunan Yaşar Kandemir'den
altnular yapılmışur. Kandemir şunları yazar:
"Akıl almaz masallarıylakıssacılar, esas gayesi halkı memnun etmek,onlarin keselerinden alun veya gümüş para sızdırmak olan efsa-'
ne ticaretçisi durumuna düştüler. Bu hedeflerinevarmak için de onlar,
alelade.halka taaııuk edecek hikayelerin binlercesini uydurup Hz. Peygamber'e (s.a.v:)'atfettiler ve onları diııleyicilerine anlattılar."
Kandemir çeşitli kaynaklar göstererek bunları yazdıktan sonra'
şöyleder:

- Ünlübir hadisç;, Ahmed İbn Hanbel'le Yahya İbn Ma'in, Bagdat'ta bir mescitte namaz kılmaktadırlar.·O sırada öykülerini halka hadis diye yutturan biri, yine hadis diye bir söz aktarır. Bunu da, Bize
Ahmed İbn· Hanbel ve Yahya tbn Ma'ln haber verdiler~.Dediler kL'
diyerek başlar. Öykücü uzun uzun anlaur öyküsünü. İki hadisçi de şaş-'
kınlık içinde dinlerler. Sonra öykücüyü yanlarına çagınp konuşurlar:
Yahya- Bu anlatuklarını sana "hadis" diye kim söyledi?
Öykücü- Ahmed İbn Hanbel ile Yahya İbn Ma'!n. Bunları söylediler.
Yahya- Yahya İbn Ma'in benim. :şu yanımdaki de Ahmed İbn
HanbeL. İlle de yalan söylemek istiyorsan, buna bizim adımızı karıştırma!
Öykücü- Yahyaİbn Ma'in'in ahmak oldugunu çok~ndır duyardım; şimdi inandım ki bu dogru. Bre ahmakl Dünyada sızden ~aşka
Yahya tbn Ma'in ve Ahmed tbn Hanbel yok mu ki bana böyle dıyorsun? Bu adları taşıyan 17 kişiden hadis yazmışımdırbenl
Ahmed tbn Hanbel de kendi yüzünü koluyla kapatarak arkadaşı~a: "Bırak şunu gitsin!' der. Öykücü de onlarla alayederek oradan
uzaklaşır.'~ (Bkz. Kandemir, Mevzu Hadisler, s. 86)."
"Bir başka örnek üzerinde düşünelim:
"Uydurma hadisler"i toplamak ve uydurmacı.larla savaşmak alanında ünlü hadisçilerin kitaplarında yer alageldigine göre:
- Abdulmelik tbn Mervan, yani ünlü Emevi Halifesi (halifeligi:
685-705) bir gün, Şam halkından birileriyle oturmaktadır. Yanındaki-

lere sorar: "Irak halkının en bilgini (din bilgini) kimdir1" Onlar da birinin adını verirler. Abdulmelik o bilgine iletilrnek üzere bir mektup
yUN ve Şu'bi admda bir haclisçiyle gönderir. Şu'bi,(I) Tedmür'e var~
dığında, ora~: "Tarın (kıyamet için) iki sur yaratmıŞtır ... " diye başlayıp f.ıalka hadıs anlatan biriyle karşılaşır. Şu'bik~dini tulamaz, karşı
~~ v~,anlattlğının uydunna olduğunu, Tann'nin "iki" değil, yalnız
bır sur yarattiğını söyler. O sırada öğütçü ve çevresindekiler adama
saldırırlar. Şu'bi diyor ki:
- "Valiahi yemin ederek: 'Evet Tann bir değil 30 sur yarattıı' dedim ~e ,ancak o zaman yakamı bıraktllar." (Bkz ..Celaluddin Süyuti,
Tahzıru I-Havass, Beyrtıt, 1984, S. 203-204. Ve öteki ilgili kitaplar.)
. . Bura~ a~ı~ görülüyor ki "yalancı-uydumıacı"yla savaştlğı bildınlen hadısçmm kendisi de, korkuyla da olsa "yalan söylüyor." Hem
de "antiçe~ek" ve "~ann, iki falan da değil, 30 sur yarattl." diyerek ... '
Öyleyse kıme, nasıl güvenilebilir. Hangi "hadiSçi"ye?" (Din Bu III.
~~
..,

. Öyle tse Uydurma Sözlere Nasıl Güvenip de Kesin Hüküm
Veriyorsunuz?
.
Peki, hadis rivayetlerine çok yalan kanŞııııŞ ve onbinlerce hadis
uydurolup Peygamber'in üzerine atılmış (s. 78); Islam alimlerince konulan cerh .ve ta'dil kriterleri dahi uydurma sözlerin, hadislerin arasına
kanşmasmaengel olamamış (s. 89-91) ise siz, nasılbuyalanlara dayanarak Hz: Muhammed hakkında bu kadar olumsuz savlar Heri sürüyorsunuz? Bu yaptlğınız dürüstlüğe sığar mı?
Şunu belirtmemiz ıazımdır ki Hz. Peygamber'in kendi zamanınhaber veren hadis
,dan yüzlerce, binlerce yıl sonraki gelecekten
.
.

rivayetle:ine çok yalan karışmıştır. Bunların çoğu Kur'iO'a terstir.
çünkU Kur'an ğaybi, yani gelecekteki olay~an, ansızın kopacak olan
Kıyametin ne zaman olacağını Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceğini birkaç kez vurgularken (Bkz. A'rlf: 187, Tlhi: 15, Nazi'aı: 42,
En'am: 31, Yusuf: 1ll7, Zuhruf: 61, Muhammed: 18) bu hadis
rivayetleri hem yüzlerce yıl sonrakiolaylardan söz etmekte, hem de
ansızın gelecek olan kıyamete al1metler belirlemektedir. Ansızın gelecek şeyin belirtisiolmaz. Gelmezden öncebelirtileri, izleri görünen bir
olay da ansızın vokubulan olayolmaktan çıkar.
Türkler aleyhinde söylendiği ileri sürülen Hadisler de bu uydurulmuş yalanıardan ibarettir. Bunlar içerisinde Türkleri yeren, onları ahir
zamanda çıkacak Ye'cUc Me'cuc'un bir kolu sayan (Türkler, Ye'cuc
Me'ctle'un bir. kolu idi. Akın için çıkmışlardı. Zu'l-Karneyn gelip seddi.
yapınca artık yerlerine girerneyip dışarıda kaldılar." Bkz. Keşfu'lHaftl:l/38) rivtlyetleri yanında "Türklersize dokunmadığı sürece siz
onlara dokunmayın!" (Keşf: 1/38), şeklinde kısmen'TUrkleri öven,
onların, baş edilemeyecek savaşçılar olduklarını belinen hadisler de
vardır: Ve şu hadis: "Istanbul elbettefetlwlunacaktır.
Onufetheden
kumandan, ne güzel kumandan, onu fetheden aster ne güzel askerdir!" (tbn Hanbel, Müsned: 4/435)
Dursun, Türkler aleyhindeki hadisin, Müslim ve Ebii Davfıd'un
kitaplannda bulunmasını, sağlamlıgma kanıt göstennektedir. Bir rivayelin, çeşitli kitaplarda bulunması, saglamlı~ının kamtl olamaz.
Hadis derleyicileri, Peygamber'den iki-üç asırsonra artık ağızdan
agıza söylene söylene topluma yayılmış olan aktarmalan şurdaQ.burdan derlemişlerdir. Aynı rivayeti veya benzerini aynı kişiden bırkaç
kolleksiyoncu derlediğigibi; biri bir aktancıdan, öteki de başka bir aktancıdan aynı konudaki sözleri derlemiştir. önemli olan, bir riv!yetin
çok kitapta yer almış olması degil, önemli olan, o rivayetin temelde
kimin tarafından rivayet edildiği ve iki Uç asır ağızdan agıza dolaşırken ne derece orijinalitesini korumuş oldugudur.

. Mesela Ebii Davôd: "Türk/er size dokunmadığı sürece siı onlara
dokunmayın" rivayelini "sahabeden bir adamdan" almıştır. Kim bu
adam? Mechul. Söyleyen bellide~il. Artık siz bu sözün dogroıuk derecesini hesabedin. Türkler aleyhindeki diger sözlerin temel kaynağı
da Ebu Hüreyre'dir. Bu zatın, sözleri nasıl karıştırdıgını daha önce
izah etmiştik.
Bu konuda başka bir rivayet de EMsüfyan'dan
aktarılmıştır.
EMsüfyan kim? Mekke'nin fethine kadar Peygamber'in can düşmanı.
Mekke'nin fethinde, müslüman olmaktan başka çare bulamıyor. Ve bu
adam, Peygamber'den Hadis rivayetediyor. Peki ama bu zat Peygamber'in yanında kalmadı ki. Kendisi Mekke'de idi. Öyle uzun boylu
Peygamber'in solıpelinde bulunmuş degildir. Bu sözleri nereden ~uydu
da nakletti.
Yine bu EMsüfyan, Peygamber'in Hirakl'e mektubunu da anlatmıştır ki uydurmalıgını Mesaj'da izah etmiştik.
Türklerin, ye'eue' Me'eue'un bir koluoldu~u, akın için çıkmış
olan bu kolun, geri döndüklerinde İskender tarafındanyaptırılan
sed
dolayısıyle
yerlerine varamayıp dışarıda kaldıkları hakkındaki
rivayetin, iler tutar tarafı var mı? Belli ki bunlar, Türklerin güçlenmesiyle otoriteyi elden kaçırmakla olan Arap ırkçıtarının uydurdukları
sözlerdir.
Şimdi burada Dursun'un bir çelişkisine dikkati çekmek istiyorum.
O da şu: Dursun, Peygamber'in, sadece Arap toplumuna gönderildigini, hatta Hicaz Bölgesinden başka bir toplumun müslüman olmasını
dahi düşün!Dedigini ileri -sürüyor.
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~ıyametin bir alameti olarak Araplann Türklerle ÇaıplŞlp, sonun~
da onları öldürecekleri hakkındaki hadisler düzmedir.
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Boom, Cihfıd: 96,97.
Amr bin Tağlib'in rivayetine göre Peygamber (s.a.v

"Kıl,ad
yak1
ız kıyamet alamet erın enkabı (çarık~ ~,iye~birdka~i~pelıç~f=~
;ibi geniş ve değimu olan
dı'r,. Yüzlerı, ust uste erı
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1 'nd ndır
bir kavim ile çarpışmatıız,kıyamet a cımeterı e.
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Varsayalım ki öyledir. Öyle ise, hiç görmedigi,·bir ilişkisinin 01madıgı, belki de varlı!ını dahi duymadı!ı Türkleri ne diye yersin, onlan düşman ilAn etsin?
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ş lacak kavım de ayrı
Bu rivayette Türk adı geçmez. Ayn~,~1
i.
n ba ı Babek
ayrı iki kavimdir. tbnHacer, bunlardan bırmın, zmdıklan
Ş
ve yandaşları oldugunu söylüyor.

İkinci rivayette ise Türkadı
geçmektedir: Ebiihüreyre'nin
rivayetine göre Allah'ın Elçisi şöyle buyurmuş: "Siz, kiıçük gözlü, kumızı yüzlü, basık burunlu, yüzleri üst üste deri /caplı /callcanlar gibi
delirmi ve etli olan Türklerle çarpı/fl1lJdıkça kıyamet kopmaz. Kıl
ayakkabı (çarık) giyen bir /cavimle çarpışmadıkça kıyametkopmaz."
(BubiQ, Citıad: 96; MUslim, Fiten: b. 18, h. 65; Ebii Daviid, Melahim:
9)
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Ebii Daviid, Sünen, K. el-MeWıim: 8, 9, h. 4302, 4303-4305.

EbU Davôd'un Büreyde'den çıkardığı rivayete göre de: "Küçük
gözlü bir kavim (ravinin izMıına göre yani Türkler) sizinle savaşa-

cak. Onları üç /eezArap Yarımadasına kadar kovalayacaksınız. Birinci kovalamada onlardan kaçanlar kurtulurlar. Ikinci kovalamada onlardan bir kısmı kurtulur; bir kısmı öıur. ÜçUnCükovalamada hepsinin kökü /resi/ir." (MeıMıim: 9, hadis: 4305)
Şimdi burivayetleri akıl süzgecinden geçirelim: Peygamber, arkadaşlarına hitabedip: "Siz, şöyle şöyle bir kavimle, yani Türklerle"
veya açıkça: "Türklerle savaşacaksınız. Böyle olmadan kıyamet kopmaz" diyor. Bundan anlaşılan mana: Peygamberin arkadaşlarının kendi hayatlarında Türklerle savaşıp onları imh>a edeceği, sonra da
kıyametin kopacağıdır. Çünkü hitap "Siz savaşacaksınız" şeklindedir.
"Siz" denilenler sahabilerdir.
\

Peki, Peygamber'in arkadaşları Türklerle-savaştılar mı? Hayır.
Peygamber, eğer kıyametin, kendi hayatından hemen sonra başlayacağına inansaydı, ne kavmini irşada çalışır, ne İslamın yayılmasına
gayret sarf ederdi. Nasılolsa birkaç yıl sonra kıyamet kopacaktı. ArtıJr
ne gerek vardı İslamı yaymağa?
Rivayetlerinsözleri de birbirinden farklı. Amr İbn Tağlib'inkidaha kısa, Ebôhüreyre'ninkinde ilaveler var ve yinebunlar da aynı şahsın
rivayeti olmasına karşın birbirinden farklı, eksiklik, fazlalık var. Kiminde Türk adı geçiyor, kiminde geçmiyor. İşte bir başkası:

"Siz, kıl ayakkabı giyen bir kavimle çarpışmadıkça kıyamet kopmaz. Yüzleri üst üste deri kaplı kalkanlar gibi geniş, etli ve kıllı yüzlü
bir kavimle çarpışmadıkça kıyamet kopmaz." A'rec'in, yine Ebôhüreyre'den rivayetinde ise: "Gözleri küçük, burunları basık, yüzleri
deri kaplı kalkanlar gibi geniş ve_etli" ilavesi var (Buhari, CihM: 97;
Müslim, Fiten: b. 18, h. 64).
Bu rivayetin, iki ..avisi vardır: Biri Amr ibn Tağlib, diğeri -ki çoğunluk rivayeti bundan gelir-, EbUhüreyre'dir. Bu sözü, Ebôhüreyre'-

nin kendisinin söylemiş olduğuna ihtimal. vermiyoruz. Onun ağzına
koymuşlardır. Nasıl ve neden koydular, onu biraz sonra anlaıacağız.
Bu rivayetlerde, Peygamber, arkadaşlarım,. Türklerle savaşmaya
teşvik eder durumdadır. Ama aym Peygamber'in: "Habeşliler size~-

kunmadıkça siz onlara dokunmayın. Türkler size dokunmadıkça sız
onlara dokunmayın;" dediği de aktarılmıştır. Bu hadis de EbU Davôd, Sünen, K. el-MeIMıim, b. 8, h. 4302; Nesai, CihM, bflbu ğazveti't-Türk, h. 3178 de mevcuttur.
Şimdi Peygamber'in, bir yandan arkadaşlarını, Türklerle savaşm~ğayönlendirirken, bir yandan da onlara dokunmamalarını emretmesı,
böyle bir çelişki içine düşmesi düşünülebilir mi? Müslümanlara s~dır~
mayan bir millete saldırmak, Kur'an'ın buyruğuna aykırıdır. Çunku
Kur'an: "Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda savaşın, fakat saldırmayın. Allah, saldırganları sevmez." (Bakara: 190) ayetiyle, tek
ya~lı saldırıyı menetmiştir.
Aym Peygamber'iri: İstanbul'un ffltihi olan Türkleri çok güçlü anlatırhlacla övdüğü de rivayet edilmektedir: "/stanbul elbette fetholu-

nacaktır; onu fetheden kumandan, ne güzel kumandan, onu fetheden
asker negüzel askerdir!" (İbn Hanbel, Müsned: 4/335; el-Müstedrek:
4/476). Süyôti bu hadisi sahih gönnektedir (Feydu'l-Kadir: 5(262).
"Ben!m .bir o~dum var. Ona Türk adını verdim. Onları doğuya yerleştırdım. Bır
millete 'kızarsam, onları bu milletin başına salarım." «Dlvanu Luga-

.

Kaşgarlı Mahmut da şöyle bir hadis nakletmiştir:

ti't-türk, Kilisli Rifat neşri, matbaatu'l-amire,

1333-1335,1.,293-294).

İstanbul'u fethedecek ulusu öven, "Onlar size dokunmadıkça siz
diyerek arkadaşlarına, Türklerle barış içinde
yaşamayı emreden Peygamber, tam bu söylediklerinin tersine, kati vasıflarım belirterek, kah da açık isimlerini anarak Türklerle savaşmayı,
hatta onların kökünü kesmeyi emreder mi? Eğer asırlar sonra olacak
ğayb .olaylarını bildiyse -ki Kur'an'a göre ğaybi ~~"tan
başka kimse
bilmez- Türkler, Haçlı Ordularına karŞı göğüslenm sıper etmese, yer-

onlara dokunmayın!"

bilmedi mi ki Türklerin aley-

h bilim adamları da onların yüksek karakter ve meziyetlerini öven kitaplar yazdılar. Cahiz de bunlardan biridir.
.

Bu çelişkili rivayetler, maalesef hadis kitaplarında yan yana durmaktad';. Peygamber, yüzlerini dahi görmediğibir millet için ne diye

Fazailu'j-Etrak
(TürklerinFaziletleri)
adlı eserin yazarı EbU
Osman Amr ibn el-Bahr el-Cahiz (150, 160·255(766, 776-869)'in ünlü
eserinden bazı alıntılar yapmakta yarar görüyorum:

leştirdiği dinden hiç eser kalmayacalım
hine böyle sözler Söyledi?

böyle yergiler söylesin? Onları bir yandanöverken
bir yandan da
yersin? Kumandamnı ve ordusunu övdüğümilleti; öldürülmesi gereken bir millet olarak göstersin. Bir yandan onlarla banş içindeolmayı
öğütlesin, öte yandan onlan öldürmeyihedefgöstersin?
Bu çelişkili rivayetler, maalesef hadis kitaplarında' bolca vardır.
Neden bu tür sözler uyduruldu ve Peygamber'in üstüne abldı? Söyleyelim:
Abbasi devrinde, Mu'tasım ZllJ11anındaHilafet Oı:dus~na Türk kumandanlar.ve askerler girmeğe başladı. Tez zamanda sadakat, kahramanlık ve başanlarıyle sivrilen Türk askerler vekumandanlar, özeIlikle Arapların, sonra ötekı müslüman olmuş kimselerin kıskançlığını
celbetti. İşte Türkleri çekemeyen insanlar, onlara karşı yöneticiler ve
enteller katında buğz, soğukluk uyandırmak üzre bu tür rivayetler uydurup Peygamber'in ağzına koydular.
Hicri İkinci Asır ortaları, henüz hadis derlemehareketinin başlangıç devri sayılır. Buhari ve Müslim gibi ünlü hadisçiler daha doğmamıştı. Bu sıralarda bir sahabi'nin, özellikle de EbfıhUreyre'nin ağzına
konulup Peygamber'e ba'ğlanan sözler, halk arasıpa yayıldı. Sonradan
hadis derleyicHeri, buldukları senedli rivayetleri derlediler. Bizzat
r ıhan'nin ifadesiyle, topladığı 600 bin Hadisten, tekrarlar abldığı tak. dirde geri kalan sadece dört bin civannda Hadisin seçilmiş'olması,
rivayetlerdeki sahteciliğin boyutlannı göstermeğe yeterlidir; Bu dört .
bin Hadisin de yüzde yüz Peygamber sözü olduğunu kimse garanti
edemez. Çünkü bunlar içinde işte biraz önce üzerinde durduğumuz,
Kur'ao'a, akıl ve manbğa ters çok hadis vardır.
Kıskanç kimseler, art niyetliler, Türklerin aleyhinde böyle
rivayetler üretirlcen, Türklerin meziyetlerini daha yakından bilen insaf-

Cahiz'in eseri, Dr. Ramazan Şeşen tarafından "HİLAFET ORDUSUNUN MENKIBELERİ VE.1ÜR.KLERİNFAZİLETLERİ"
adıyla
Türkçeye çevrilmiş ve Türk Kültürünü Araştıtma Enstitüsü tarafından
1967 de yayınlanmıştır. Ahntılarımın oradan yapıldığını belirtm~k isterim:
"Türk, vahşi hayvana, kuşa. havadaki hedefe, insana, çömeltilmiş
veya yere konmuş hayvandan hedefIere(I),avının
üzerine pike yapan
kuşlara ok atar. O, hayvanını hızla sürdüğü halde, öne, arkaya, sağa ve
sola, yukarıya ve aşağıya ok atar. Harici yayına bir ok kaymadan Türk
on tane ok atar. Bir dağdan inerken veya bir çukur v;adinin içine girerken atlOı haridnin düzyerde sürdüğünden <htha hızlı sürer. Türk'ün
ikisi yüzünde, ikisi kafaSİnın arkasında olmak üzere dört gözü vardır.
Hariciler'in
, harbin sonunda, Horasanlılar'ınharbin başında eksiklikleri
vardır:
Horasanlılar, dOşmanla karşılaşmanın başlangıcında geri çekilirler. Bu sırada kaçmaya başlarıarsahezimete
uğramışlardır. Bununla
beraber çok defa geri dönerler. Fakat bu, askeri tehlik~ye maruz'bıraktıktan ve düşmanı hileuma tama ettirdikten sonra vukubulur ..
Hariciler bir geri kaçtılarmı, 'kaçmışlardır. Artık, geri çekildikten
sonra tekrar hücuma geçmeleri hesaba katılmıyacak kadar nadirdir .
Türk, Horasanh gibi geri çekilmez. Geri döndüğü takdirde öldü~
rücü bir zehir, insanın işini bitiren bir ölümdür. Zira, arkasındaki insana önündeki insan gibi okunu isabet ettirir. Bu Ialdar hızlı gitmesine
rağmen kemend atmasından, kemendi ile düşmanın atını yere yıkmasından ve süv~yi atının üzerinden kapıp almasından emin olunamaz.

Şimdiye kadar kemendden Muhallab b. Ebi Sufra(l), al-Haris b. Hilfl1
ve 'Abbad b. el-Husayn(2)'dcn başka hiçbir kimse kunularnamıştır.
Bununla beraber Türk, ekseri kemend alarken başka türlü bir oyun düşünür. Kemend atltğı kimseyi yakalayıp yedeğinealmazsa cahil, bu
neıicenin Türk'ünbeceriksizliğinden,
kemend atılan kimsenin
maharetinden ileri geldiğini zanneder."
Humayd, ayrıca, "Türkler süvarilerine iki, üç yay ve bu kadar
kiriş taşıplayı öğretmişlerdir." dedi. Sözüne devamla şöyle dedi:
"Türk
kımları ile
yolculuğa,
bu hususta

da

hücum ettiği zaman şahsı, silahı, hayvanı, hayvanının tailgili her şeyi yanında bulundurur. Hızlı yürüyüşe,devamlı
uzun gece yürüyüşlerine ve memlekeLler kateuneye gelince
o cidden şayan-ı teaccüpıür.
.

rf) Sumama b. Aşras'in sözleri.]
Muhammed b. el-Cahm gibi 'sık sık Türkler'den bahseden S~mama b. el-Aşras de şunları söyledi: '
"Türk, anca~ korkulması gerekenden korkar. Ümid edilm~yecek
şeye karşı ümit beslerncı. Bir şeyi elde eımeye çalışmaktan onu kesin
ümiLSizlik alıkor. Daha çoğunu elde etmedikçe aıı bırakmaz. Eğer, her
ikisini eld" .etmesi mümkünse. hiç birini feda . etmez.
İyi bilmediği bir
.
şeyin hiç bır tarafını iyi bilmez. İyi bildiği hususun tamamını sağlam
yapar. Her işini.biz7.3l kendisi yapar. İçi dışı gibidir(3). Hiçbirnetice
çıkmıyacak bir şeyle uğmşmaz. Uyku ile vücudunu dinlendirmesige\

(I) Ebu Sa'id al-Muhallab h. Ebi Şufra zalim b. Sanik el·Azdi el-'atakl, Dabi'da
doğup Basra'da yctişmişıir. Mu,'ab b. Zulıeyr tarafından Hariciler'le muharebcye Iliyin edilmiş, iam 19 scne onlarla çarpışmış, nihayet sonunda muzaffer
çıkmışur. Bundaıı sonra. 'Abdulmalik tarafından BorılSan valiliğinc LŞyinedilmiştir·(79 h.). LI icri 83 (m. 702) yılında orada vefat ctmiştir (VaCayat IV, 432439; tbn Sa'd VIlII, 94; e1-lsiba W, nr. 8143; el· Caıtı va'l·ta'dil IVIL, 369;
A: maddc; Caskcl n, 421).
.
,
(2) EbU Cahı..im 'Abbid al·Busayrı b. Vazid b. 'Am re el-Habati e1-Tamimi. zama·
nında Temim kabilesinin kahramanlanndandı. 1bn cl-Zubayr zamanında Basra
inzibat kuvvctlcri kumandanlığına tayin edilmiş, Iıicri 85 (705 m.) yılında
Kıibul'de düşman tarafından öldürülmüştür (c1-Ma'arif 182; R.ğbat cl-imi!
m. 66; el-Muhabbar 222; Tabari U. 681-683, 720-723; Caskcl n, 102).
(3) Bu iki cümle 'Abdusselam
M,lUı1ln ve Sisi neşirlerinde Şöyledir: '7ÜTk iyi
bildiğinin tamamını muhlum ~e sağlam yapar, Onun içi dışı gibidir. (Rasi'il
el-Cihiz I, 60).
'

ı.

H

rekmedikçe uyumaz. Bununla beraber uykusu uyanıklıkla karışıktır.
Uyanıklığı esnasında uyuklamaz. Eğer, onların memleketlerinde peygamberler ve filozoflar yaşayıp da bunların fikirleri kalpleri~den geçse, kulaklanna çarpsa idi sana Basmlılar'ın edebiyatını, Yunanlılar'ın
felsefesini, Çinliler'in sanatını unuttururlardı."
,.
Sumama sözlerine şunlan da ilave etti:
"Horasan yolunda önümüze bir Türk çıktı. Başımızda askerleri ile
bareber hücum eden kahmman bir kumandan vardı. Türk ile aramızda
birvadi bulunmakta idi. Türk, kumandandan mübareze yapmak için
bir süvarı istedi. Kumandan ona karŞı ömrümde kendisinden daha mükemm~ı, daha yetişkin ve daha boylu postlusunu görmediğim birini Çıkardı. Bu süvarİ onun yanına geçti. tkisi bir müddet birbirleri ile
mücadele ettiler. Arkadaşımızın onun gibibirkaç kişiye kari geleceğini zannediyorduk. O ise bu esnada bizden uzaklaşıyordu. Bir aralık
Türk gerisin geri kaçmayabaşladı. Buhareketi, arkadaşımızın onu altettiğini zannettiğimiz bir sırada yaptı. Süvfu1 de onu takip etmeye lÇoyuldu. Türkün başını kesip getireceğinde şüphe etmiyorduk. Farkına
varamadık. Bir de ne görelim, arkadaşımız atın üzerinden kayboldu ve
ayrıldı. Türk ise atından inerek onu öldürdü ve eşyalarını aldı. Sonra
onun atını yakalayıp yanına yedeğe alarak giıti."
"Türkler yaltaklanma, yaldızlı sözler, münafıkıık, kovuculuk,
yapmacık, yerme,riya, dostlanna karşı kibir, arkadaşlarına karşı fenalık, bid'at 'nedir bilmezler. Çeşitli fikirler onları bozmamıştır. Hile-i
şer'iyye ile başkalarının malını helM saymazlar. Onların tek aybı ve
başkalarını kendilerinden soğutan husus, vatanıarına karşı çok iştiyak
duymaları ve zaferin sevincini, birbiri peşinden vukuunu, ganimetin
tadını ve çokluğunu, sahralardaki oyunlarını, çayırlardaki gezintilerini
hatırladıklan, [.... ] ve uzun zaman boş durmakla kahramanlıklarının
boşa giunesini, aradan uzun müddet geçmekle enerjilerinin tükenmesini istemedikleri için muhtelif memleketlerde dolaşmayı çok sevmeleri,
yağmaya ve çapulculuğa düşkünlükleridir. Zira, bir şeyin ustası olan

bir insan ondan mahruın kalmaya tahammül edemez. Bir işi bilmiyen
ondan kaçar.
"Türkler, Arablar'dan' başka milletleriçindevatın
se~gisine en
fazla sahip olan milleuir. çünkü; onların vücutlarının terkibinde, tabiatlarının karışımında (ahUit=kan, balgam, safd, sevela) başka milletlerin sahip olmadıklarıderecede memleketlerine, topraklarına dair hususiyeder, vatanlarının'suyuna çekme hassasıve diğer kardeşlerine benzerlik vardır. Görmüyor musun? Bir Basrabyı görünceonun Basrah
mı? yoksa Kufeli mi? olduğunu biıınezsin. Mekkeliyi görünce onun
Mekkelimi, Medineli mi? olduğunu tanımazsın. Cebeleli(Horasan
Dağıstan'ı)'yigö~ürsün onun Cebele'den mi, Florasan'dan mı olduğunu
bilmezsin. Cezireliyi görürsün onun Cezirelimi? Yoksa Şam b mı'! 01duğum~ farkedemezsin. Faka~ bu k9nuda Türklefde yanılmazsm. Onların nereli olduklarını anlamak için kıyafet ilmine (izlerden ve şekillerden netjcelerçıkarma ilmj),ferasete, başkalarıt)a sormaya ihtiyaç
duymazsm. Türkler'in kadınları erkekleri gibidir. Hayvanları kendileri
gibi Türk hususiyetini taşlr(türkidir)(l).
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"Bütün bunlardan sonra şunu da bil ki, herhangi bir milletin, neslin, soyun ve atanın çocuklarının ya sanatta maharet kazandıklarmı, ya
güzel söz söylemekte, ya edebjyat ve hjkmette, veya devlet kurmakta
veyahut da harp sanatmda diğer millellere üstün olduklarını görürsün.
Allah'ın bazı sebepler dolayısiyle onları bu mesleklere kabiliyetli yarattığı, bu ışlere uygunsebepleri onllifa verdjğiiçin onların,bu k~n~larda .çok ileri giuikIcrini görürsün. Zjra, arzuları dağınık, fikirle"i karışık, kafaları çeşitli şeylerle meşgulolan, mesleki hususunda techiz
edjlmiyen ve ona hazırlanmayan kimse bu konulardan hiç birisjnde
. Çinlikr'jn sanatta, Yunanlılar'ın felsefe ve hikmette, Arablar'm ileride
(1) Müellif eserlerinin muhtelif yerlerinde bu hususa işaret eder. K. cl·
Hayavan'da "TürkkT'in memleketlerinin, develere, hayvanlara, davarİara, vahşi hayvanlara ayrı bir şekil veı;diğini görürsün" (el-Hayavan IV, 71). K. elBiğü'de ise "Biz Türk ülkelerindeki her şey~ntürki'olduğunu gördük." der (elBiğü s. 134. Ayrıea bk. el-Hayavan 370; Fahr el-Süddan s. il2).

bahsedeceğimiz hususlarda, SasAniler'in siyasette,. Türk1er!in harpte
gösterdikleri mahfırct gibi tam v~ mfikemm.el maharet gösterememiş"lerdiı:.
türkler şunu da ilave ettiler.
"Ayrıca, Arablar iki kısma ayrılır. 'Adnaniler, Kahtaniıer.
.Kahtaniler'e gelince bizim haliCelere akrabalığımız onlarınkinden daha
yakındır. Biz, haliCelerle onlardan daha sıkı kan bağına sahibiz. Zira
haliCe, Kahtan b, 'Abar'in değil, İsm'a'll b.lbrihim'in çocuk~arındandır.
İMlhim'in Kıpliolan cariyesi Hacar'dan(l) İsma'a'il adındaki oğlu,
Süryaniolan karısISara'dan(2) İshak adındaki oğludUnyaya gelmiştir ..
Geri kalan altıo~lununanası
ise asıl Arablardan Kantura bint
Maftlın(3) dur. Kaht.aniler'den olankimsenin "anamızlOsoyu sizin
anamzm soyundan daha şereflidir." demesinin sebebi Kanlura'nm asıl
, Arabiardan olmasıdır. İbrahim'in ·bu.altıoğlundan dördü Horasan'da
yerleşip "Horasan Türkleri"ni
meydana getirdiler .. Bizim,
KahtIiniler'den olan kimseye verilecek cevabımız b",dur."(4)

(1) Bk. 'Fabari'I, 268-281; Tic el-'ams, Lisan: hcr.
.'
mBk. Tabaril,266-274, 300-303, 342-345; Usan, Tie c;l-'arüs: syr.
(3) tbn lIabib şöyle der: "lbrahim Peygamber'in çocuklan şunlardır. Umm el-Valad olan Hacar'den doğanlsmail, Uban b. Başvil'in km Sara'dan doğan lshak, diğerlcri yani Madya, Madün.Yakşin.Zimrıin,
Aşbiık, Şuhh is~astl
arabiardan olan Kantiira bint Maftün'dan doğmuştur. lbrahim bunlardan Madün, Aşbük, Şuhh'u diğerlerini de iiave ederek doğuya gönderdi. Bu qçü Horasan'a yerleştiler. Orada çocuklan oldu. Horasan Türkleri bunlardandır (IHMuhabbar 394). Aynca bk.Tekvi'n XXV, I; Camhara ansab el-'Arab V, 510;
tbn Hişam 71; Tarzil el·Etrak35-38; Lisan, Tic el-ams: kntr. lbn el-'lbri ise
"ıbrahim, Türk hükümdannm kızı Kantdriile evlendi." der (el-Muhta~ar,
Beyrut 1890, s. 23).
(4) Hilifet Ordusunun Menkıbeleri ve Türklerin Faziletleri, s. 67-77,.Ankara.
1966..

gamberin mesajı da dil bakımından özel, içerik'bakımından evrenseldir. Ham mesajı anlayıp da hayatına geçiren, uygulayan her insan fetah
'.bulur. Filozoflarm görüşleri, kurallan evrenselolur da peygamberlerin
mesajı evrenselolmaz mı?
Ama Peygamber; mesajını ilk önce içinde yetiştiği topluma, anıayacaklan dille iletmekle yükümlüdür. Sonra bu mesaj yayılır, nitekim
yayılmıştır da. llu konuda daha geniş bilgi almak isteyen, Kur'an-ı
Kerim'in Evrensel mesajıadlı eserimizi okuyabilir,

XLVII- ELÇİ ÖZEL, MESAJ EVRENSEL:
",
Dursun'un savınagöre Hz. Muhammed'in misyonu, Arap kavmi
ıle Tanrı ~sı~~
el~ilik yapmaktır. Peygamber "ne iletecekse bu topluma,
kendı
dılıyle
'd e, M uh
d"
, ıletmekle yükümlü. Kur'an'ın b"t"
u unu... ıçın
am.me m kavmınden, yani 'toplum'undan, Tanrı vahiyIerini bu topluma detmek zorunda olduğundan sözedilir. Muhammed'in toplumu,
Arap toplum.udur, Araplann da tümü değil, yalnızca birkesimi... Mekke ve çevresı halkıdır" diyor Dursım ve aynı cümleler içinde:
"Muhammed'in, tüm insanların peygamberi, Kur'an'lO da tüm insanlara yönelik olduğunun· anlatıldığı yerler de var Kur'aAn'd·
ak' , ,
· k'l .d 'b" ,
•
i nıce
I
çe ıŞ 1el' en ındır bu." diyor (III. s, 99, 101).
'
, . Kur'an'da çelişki yok ama, kendisi konuyavakıf
lışkı var sanıyor .

olmadığı için çe-

. ~vet Kur'a~'a gö~e h~r ~e~gamber, içinde yetiştiği topluma göndenlır ve mesaj, o mılletın dılıyle kendisine vahyedilir, Hz. Muhamm~ ,de Amp toplumuna gönderilmiş ve kendisine Ampça mesaj verilmıştır. Kendisinin ilk muhataplan Arap olduğu için mesaj Arapçadır.
~akat,bu,. ~ygamberi~ ilk muhatapları açısından böyledir. Ama
mesajının ıçerığı evrenseldır. O mesajı anlayan herkes, içeriğini uygular. Bu, yalnız Hz. Muhammed'e öz?ü bir şey de değildir. Her pey-

Kur'an-ı Kerim'de Peygamber'in, bütün nasa, yahut alemlere gönderilmiş olduğunu belirten anlatımlar, Peygamber'in Araplara gönderildiğinibelirten ayetlere aykın değildir. ÇünkU Aİ"aplar, çok çeşitli
kabilelerden oluşmaktadır. Her biri, kendisini ötekinden bağımsız görürdü. Aralarında da kavgalar sürüp giderdi. İşte nas; bütün nas (insanlar) sözüyle tüm Arap kabileleri, Kur'an hitabını anlayanVtüm insanlar
kasdediımiştir.
Dediğimiz gibi Peygamber'in görevi, kendisini anlayan topluma
Tanrı mesajını iletmektir. Bundan dolayı da Peygamber, kendi zamanında toplumunun dışına tebliğ götürmeıniştir, Fakat bu demek değildir ki getirdiği mesaj, sadece Araplara yöneliktir. Hayır, o mesaj, anlamıyla ulaştığı her insanın mesajıdır. Onu okuyup da anlayanher insan,
gereğini yapınca başarıya, mutluluğa ulaşır.

olgusu devreye girm~en

bu mümkün mü? .

Önemli olan, bir sistemin, şu veya bu toplumda dağınık biçimde.
var olması değildir. Önemli olan, çeşitli kesimlerde, dağınık: biçimde
bulunan yasalarıkompoze
ederek ondan yep yeni ve dinamikbir hukuk sistemi yaratabilmektir.
Hukuk bilmez, tarih bilmez, ümmi bir toplum içinde yetişmiş
ümmi bir insanın, kendi kendine, asırlarea imparatorlukları yönetecek
olan brr hukuk sistemi düzenlemesi mümkün mü?

XLVIII· ONBEŞ ASıR DAYANAN ANA YASA:
. Binbeşyüzyıl
önceyi düşünün. Hiçbir yazılı hukuk sistemine
sahib bulunmayan,geleneksel
kabile törelerine göre yaşayan bir toplum içinde birinsan çıkıyor. Öğrenim görmemiş, hattA okuma yazma
da bilmeyen bu insan, onbeş asırdan beri çeıilli imparatorluklar yönetmişolan yasalar, kurallar, prensipler koyuyor. Üzerinekütüphaneler
dolusu açıklamalar yazılmış vecizeler, hikmetler söyıüYQr.
Eğitimsiz bir insanın, bunları kendi kendine yapabilmesi mümkün
m~? Bugün en zeki yaratılışıı, ama eğitim gönnemiş bir köylü bunu
yapabilir mi? Var mı dünyada bunul) bir örneği?
.

"Sözlerini Tevrat'tan aldı, Arap geleneklerinden derledi," diy.orlar. Evet, Tevriit'tan aldığı kıssalar ve kurallar vardır. Zaten Kur'arı,
getirdiği hükümlerin, öncekilerin kitaplarında da bulunduğllTlu (A'Uı:
18, Şuarii: 196); kendisinin, önceki Kitiib'ı doğrulayıcı olarak indiğini
söylüyor.

Şunu da unUlmayalım ki Hz. Muhammed zamanında Tevrat, henüz Arapçaya çevrilmemişti. M. Onuncu asra kadar da çevrilmemiştir ..
Hz. Muhamm~ de İbranice bilmezdi. Okuma yazma bilmeyen, öğretim görmeyen, dil bilmeyen Hz. Muhammed, nasıl oldu da Tevrat'ın
kıssalarını ve temel prensiplerini son derece beliğ bir üslfıb ile ve kuşku uyandıracak ifadelerden de soyutlayarak Arapçaya aktardı? Vahy

Bırakın eskiyi, şimdiİerdehukuk eğitimi görmüş, hatta prof. olmuş kaç kişi, asırlara dayanacak bir anayasa yapabilir?
Yetmiş yıllık Cumhuriyet tarihimilde dö.rt defa Anayasa değiştirilmiştir. ÜçUnebiz tanıkolduk. 1960, 1971, 1982 anayasaları.
Görüyorsunuz ki en mod~m hukuk ustalarının yapııkl~ı anayasalar, on yıldan fazla dayanamıyor. Peki ama üm mi bir insanın yaptığı
anayasa nasılonbeş asır dayandı?
Evet hala Kur'fın, İslam alemind~ kimi yerde kısmen, kimi yerde
tamamen anayasa olarak uygulanmaktadır. Böyle bir anayasayı, sizin
. deyiminizle Hz. Muhammed'in yapmış olması, mu'eile değil denedir?
Elbette mu'cize olan bu yapıt, onun eserideğildir. Onun eseri olması
da mümkün değildir. Bu yapıt, meleğin vahyidir. O, kendisi hakkında
kuşku uyandırm~ğa çalışan kıyamete dek gelecek tüın iplakilere şöyle
. diyor:- ., (Ey Muhammed), bundan önce sen bir kitap okumuyordun,
elinle de onu yazmıyordun; eğer öyle olsaydı, o zaman iptalciler kuşkulanıdardı. Hayır o, kendine bilgi verilenlerin göğüslerinde bulunan
açık açık ayetlerdir. Bizim ayetlerimizi, zalimlerden başkası inkar
etmez." (Ankebut: 48-49)
.

Kur'an, istisnasız bütün hayvanları, sosyolojik kurallara tabi birer
ümmet kabul ederken Kur'an'ın tebliğeisi nasıl olur da kara köpeği, falan veya fiıan hayvanı şeytan kabul eder? Bunlar, ~üşüncelerinedestek bulma çabasında olan insanların, sözlerini Hz. Muhammed'e dayandırma ihtiyacından
kaynaklanmış
aktarımlardır.
Zaten Hz.
Ai~nin, bu sözü söyleyene:

"- Siz, biz kadınları köpek ve eşekle bir mi tUtuyorsunuı?" şeklinde itiraz etmesi de bunu açıkça göstermiyor mu? Hz. Aişe, gerçekten Peygamber'in söylemiş olduğu bir söze itiraz eder miydi?

XLIX. YİNE KADıN ERKEK MES'ELESİ:
. . Dursun, Hz. Muhammed'in, "Kadın, eşek ve kara köpcğin, önün~
bır ışaret koymadannamaza durmuş olanın önünden geçince onun namazım bozacağını" söylediğini ammsatarak İslamda kadının aşağılandığını belirtiyor. (III. Kitap, s. 126).
. '
Oursun, bir yandan hadislere yalan karıştığınısöylüyor,
bir yandan da mutlaka. doğruluğunu kabul ettiği bu tür rivayetleri Hz. Muhammed'in ve İslamın aleyhinde kulIanıy~r. Bu hadisin Buhfiri'de bulunması, doğruluğuna yetmez. Bir kere hayvanlar arasında ayırım yapması, kara köpcği şeytan yapması, Kur'an'a terstir.' Çünkü Kur'an, yaratıkların renklerinin değişik olmasını, Allah'İn bir mu'cizesi göstermektedir (Rum: 22).
,
Bu ayete bakınız: "Yeryüzünde yürüyen hiçbir hayvan ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yo~tur ki (onlar da) sizin gibi birer ümm.et
(toplum) olmasınıar. Biz, Kitapta herşeyi tesbit etmişizdir. Sonra
Rablerinin huzuruna toplanacaklardır." (En'am: 38)
. .Görü1düğ~ ~re Kur'an, istisnasız bütün hayvanları ve kuşları, aynen ınsanlar gıbı sosyal kuralları olan birer toplum saymaktadır. Ayrıca onların da Rabbin huzuruna toplanacağını ifade etmektedir ki bundan yalnız insanların değil, hayvanların da ölümden sonraki hayatta
var olacakları, Allah'ın huzuruna varacakları anlaşılmakta<.lır.

8a'I'ıo Koca anlamıoda kullanılması, kadını aşağılarnaz.
Dursun, çarpıtmalacına devamla diyorki:
Kur'an'da "koca"ya 6 kez "BAL" denir. (Bkz. Bakam: 228; Nisa:
128; Nur: 31.) Bir başka yerde de bir "put"a, "tanrı"ya "Ba'l" dendiği
görülür. (Bkz. Saffat: 125). "BaT', söz konusu dinlerin kaynağının biçimlendiği dönemlerin Fenikelilerinde "en büyük Tanrı"dır. Ve "efendi" anlamındadır. Tıpkı "Rabb" gibi, tıpkı Yunanlıların "Adenis"i gibi.
Çünkü ikisi de "Ba'!" den kopya. (Bilgi için bkz, Prof. Dr. Philip Hitti,
. Tarihu Suriyeve Lübnan ve Filistin, s. 125-126.)
"Efendi" anlamlı bir "put", bir "tanrı" olan "Ba'!" adı, Kur'an
ayetlerinde neden "koca"ya da verilmiştir?
Bu, "koca"ya ve "karı"sına nasıl bakıldığını da ortaya koymakta.
"Koca"., Kur'an'da "karı"sının "efendi"sidir. Aynı zamanda da bir tür
"tann" durumundadır "kan"sı için. "Ba'l" denmesi bundan .
Koca "efendi" olunca, "karı"sı da, ne denli "özgür (hucre)" sayılırsa sayılsın; "dişi köle (cariye)!' sayılır. "Dişi köle" gibi. "alınıp satılması" yoktur. Ama kocaya verilen yetki, karı için uygun görülen konum, kadının "alınıp satılmaya" yakın bir durum sergiler. Sonuçta "kadın", bir tür "mal" sayılır.

Böyle olduğuiçindir
.ki, Kur'iin'da, SAd suresinin 23. ve 24.
ayetlerind~ "kadın"a ~dişikOyun anlamına gelen '''Na'ce" denmiştir.
(Bkz. Tefsıder, ömeğın Taberi, Camiu'l-Beyan, (23192-97.) (Din Bu

'. III. 162)

.'

**.

-!'Hadislerdeki açıklamaya da uygundur bu. Muhammed'in anlatımına göre koca "rm" yani çoban, onun. karısıysa "raiyye"den yani sü~
rüdendir."

.

hadiste:

Sözünü ettiği
hem erkeğin, hem de kadının, ailelerine
sahip çıkmalan, çocuklarına iyi bakmalan, onları iyi yetiştirmeleri
öğütlenme~tedir. Hadisinash

şöyledir:

Ba'l kelimesi, ashnda bir putun adı ise de dilde kullana kullana
zamanla anlam değiştirmiş, sahip manasında kullanılmıştlİ'. Bunu koca
anlamında ille defa kullanan, Kur'an değildir. Kur'an'dan öncekizamanlarda artik bu kelime, koca anlamında kullanıhyordu. Kur'an da
kullanmıştır.'
"
.
Kaldı ki bu kelime, koca için ,kullanı1dl~ gibi kadın için de kul1amlırJşte as-Sıhah fi'l-Luğati ve'l-Ulum adlı lugatin açıklaması: .
"Baıı, koca. çoğulu: bu'Ule'dir. Kadına da zevc ve zevcedendiği
g~~i~'l
ve ba'le de denilir. Ba'l, aynı zamanda damarlarıyla su içti~~·ıçı.nsulanmağa ihtiyaç göstermeyen hurma demektir. Bi~al:'erkeğin,
aılesıyle eğlenmesi,sevişmesidir.
Keza kadının, kocasıyla sevişmesine
de mü~~'ale denilir. Dehşetedüşen erkek hakkında dili geçmişzaman kıpıyle ba'ile, deniHr. Dehşete düşmüş kadına da ba'le denilir." ,
(as-Sıhah; S, 76, Beyriit 1975)
. Görülüyor ki koca için ba'l adının kullantlması,kadınin.
onun
malı, kölesi anlamını taşımaz. Çünkü aym isim, kadın için de kul1anıhr.-Bu durum da bu kişinin ne kadarard niyetle hareket ettiğini kanıtlamaktadır.
'
'
Kadın, erkeğin kölesi değildir. Eğer köle ol~ydı, erkek üzerinde
hakkı olmazdı. Oysa Kur'~,kadın
ve erkeği, karşılıklı olarak birbirleri üzerinde hak sahibi göstermektedir:

"Erkeklerin, kadınlar üzerinde bulunan hakları gibi, kadınların
da erkekler üzerinde hakları vardır." (Bakara: 228)
Dursun, kendi 'icadı olm'. bu hayati ba'l konusundaki savını şöyle
sürdÜ(Üyor:

"Hepiniz çobansınız, her biriniz, sürüsünden sorumludur. Imam
Erkek ailesinin
çobanıdır, sürüsünden sorumludur. Kadın kocasının evinde çobandır,
sürüsünden sorumludur. Hizmetçi, efendi~vinin malı üzerinde çobantiır, sürüsünden sorumludur. (Hadisin aktarıqsı Abdullah ibn Ömer)
demiş ki: Sanıyorum (peygamber): 'Adam, babasının malımn çobanıdır, sürüsünden sorumludur. Her biriniı çobansınız ve sürünüzden
sorumlusunuzl" dedi."{Buhafı, Cum'a: ll, Cenaiz: 32, İstikraz, 20;

(devlet başkanı) çobandır, sürüsünden sorumludur

Müslim, Imaret: 20; EbU Davlıd, Imaret: 1; Tirmizi. Cihad: 27)'
Görüldüğü üzre hadiste erkek için rm (çoban) ta'blrikuJlarııldığl
gibi kadın için de aynı tabir kullanılmıştır. Erkek; ailesinin üstünde ..ai
(çoban) olduğu gibi, kadın da raiy~ (çoban)dır. Yönetirnde bulunan da,
yönetliklerinin üzerinde rai(çobanjdır.
Hadisin amacı, bir kesim insanlarıçoban, ötekil,eri de onların sü- '
rüsü yapmak değil, sorumlulukrnevkiin~olan
kişileri, görevlerini iyi
yapmayı;ı, sorumluluklarıaltında
bulunanlarıkoruyup
koJlamağa yö-

neltrnektir. Hadisin sonunda da "Hepiniz çobansınız ve hepiniz, güddüklerinizden, yani yönettiklerinizden sorumlusunuz." buyurolmuş-'
tur.
Bu olağanüstü güzel vecizeyi, böyle yanlış değerlendirmek,
pıtmak insmın, dürüstlüğün neresine sığar?

çar-

Dursun, daha sonra şu yargıya vanyor:
"Sürüdekiler, mallardan ol~şur. Bu durumda, İslam düşüncesi,
kadını sürüden saymakla da ona "mal", "erkeğin malı" gözüyle baktığını bir kez daha ortaya koyar." (Kitap: 3, s. 163).
Hadisi gördük. Hadiste, "kadın, erkeğin raiyyesidir" diyebir anlatım yok. Buradaraiyye de, hayvan anlamında sürü değil, yönetim al'lında bulunanlar, yani halktır. Kadın, erkeğin raiyyesidir, diyelim, hadiste ev halkı, çoluk çocuk da kadının raiyyesi olarak anılır. Yani ev
halkı, çoluk çocuk, hizmetçiler, kadının malı mı oluyor? Bu ne biçim
Çarpıtma, garazkarlık, bağnazlıktır! ÖOyargl, insanı sağlam düşünceden uzak tutuyor.
Dursun, sözlerine devam ediyor:
"Aynı temelden dolayıdır bu da. Yani İslam, kadını mal-mülk
gördüğü için. Bir malın, mülkün sahibi, dilediği zaman bu maldan
mülkten vazgeçebilir. Kaldınp atabilir, satabilir.' Kimse karışamaz.
Ama bir malın, mülkün, kendi sahibini atabileceği, satabileceği düşünülemez ... " (III. K s. 163)
Düpedüz yalandır bu cümleler. Erkek, geçinemediği karısını boşayabilir. Bunun da şartları vardır. Mahkemesi vardır, şahidi vardır.
Boşanmanın en az oldu.ğu ülkelerin, İslam ülkeleri olduğu, herkesin
bildiği bir gerçektir. T. Dursun,t. Arsel ne derse desin. Gerçek budur.
Ne ise geçelim onu.
"Satabilir" sözü, yalan ve iftiradır. Hem de kasıtlı yalan. Aslında
bu zat, 162. sayfada özgür kadının "dişi köle" gibi alınıp satılması
yoktur" derken, 163. sayfada kadının satdabileceğini söyleyerek kendi

A) Karı ve kocanın
Cünun,baras

her ikisinde

de' bulunabilecek

kusurlar,

B) Yal~ız kocada bulunan kusurlar, Cebb, ane, i'tiraz ve cüzam.
c) Yalnız kadında bulunan kusurlar: Afeı, kam, ratk.
/ a. Cünun, delilik; baras, alacalık; cüz3m da biliPen hastalıktır.
Hanefi mezhebi, bu bölümdeki kusurlarıayrılık sebcbtgönnez, Fakat
~ Maliki mezhebine göre Kan-kocanın her ikisinde cıe bulunabilecek
kusur dörtlür:Oelilik,
cüzam, baras (alacalık) ve azyete'dir. Azyete,
ilişki esnasında büyük abdestini kaçıtrnaktır. Maliki mez~e~ine .gör~
karı kocanın hangisinde bu kusurlardan biri bulunsa, ötekinın, nılcA~1
fethetme hakkı vardır. HanA kendisinde de aynı kusur bulunsa ~I,
yinekarşı tarafın kusurundan ötürü ondan ayrılma hakkına sahıptır.
Çünkü insan kendinden iğrenmez de başkasında olan aynı hastalıktan
iğrenir.
Miliki mezhebi~ bu konuda kadına daha çok hak tanımıştır:
Nikahlan sonra koca delirirse kadının fesih hakkı vardır. fakat
nikahlan sonra kadın delilirse kocanın fasih hakkı.yoktur. Zira koca
daha güçlü olduğundan, kadının vereceği zararakarşı kendisini koru-

yabilir. Akitten önce veya sonra erkekte cüzam illeti bulunması duru.
munda, kadının fesih hakkı vardır ama, akitlCn sonra kadında cüzam
illetinin oluşması, kocaya niqhı fesh hakkını vermez. (el-Fıkh ala'l- .
mezahibi'l-erbaa: 4/191-192).
Baras (deride oluşan alacalık), akiuen önce oluşur ve çok miktar~
da olursa, her iki tarafa da fesih hakkı verir. Ama az miktarda olursa
ihtilaflıdır. Akİtten sonraki az miktarda olan baras, nikiihı bozma nedeni değildir. Faka,t miktarı çok olursa, kadına fesih hakkı· verir ama
erkeğe vermez (Aynı eser, s: 182).
tfişki esnasında gaitasını tutamamak demek ,olan azyete, akİtten
sonra erkekte görülürse kadının fesih hakkı vardır ama kadında görülürse erkeğin fesih hakkı yoktur.
b. Erkeğe özgü kusurların: cebb, aneh, hisii' ve itiraz olduğunu
söylemiştik ..
Cebb:Penisin ve husyelerin kesik olmasıdır. Ane: Penisin, cinsel
ilişki kuramayacak derecede küçük, yadaanormal ölçüde büyük olmasıdır. Hisa, husyelerin küçük olmasından veyaburkulmasından ötürü meni sıVısı çıkmaması durumudur. İtiraz da, organın sertleşmemesidir.
Erkektebu kusurlardan biri bulununca, kadının nikahı feshetme
hakkı vardır. Hanefi ve Şafiilere göre adam; karısını arzu etse bile
onunla cinsel ilişki kuratnıYorsaanin (ilişkiye yaramaz) sayılır. (Aynı
eser: 4/196).
Hanemere göre sadece erkeğe özgü olan cebb, ane ve hisa' kusurlarında kadının fesih hakkı vardır, diğerlerinde yoktur.·
Erkek, kadının geçimini ve konutunu sağlamak zorundadır. Eğer
kadının yiyeceğini, giyeceğini veya konutunu sağlamazsa kadın,
nikahı feshetme hakkına sahibolur. Bu konuda damezheplerin görüşleri arasında değişiklikler vardır:
.
Kadının daha çok lehinde olan ŞAfiimezhebinili görüşü şöyledir:

i

E~r koca, kans~nın asgari geçimini, yani yiyeceğini. giyeceğini
ve oLuracağl çvi sağlayamazsa iki yol vardır:
, Ya kadın buna sabreder, kendi malından harcar, harcadığınl koca~
.sının Uzerine borç sayar. Kocası bolluğa çıkınca kadın, harcadığını ondan alır.
Ya da sabreLmez,evliliği feshelmek üzere dava açar. Yargıç, kocanın gerçekLengüç durumda olup olmadığınıanlamak için üç gün süre LÜnır.Dördüncü günün sabahında ya kendisi nikahı bozar veya kadına niklillı bozmasını emreder. Eğer bulunduğu yerde mahkeme yoksa
kadııı, kocasına üç gün süre tanır, dördüncü g,ünün 'sabahında,kendi
kendisini kocasından ayırır (el-Fıkh,ala'l-mczahibi'l-erbaa: 4/582).
FesihLen ayrı olanık kadın, nikah ~ıyılırken. boşama hakkının
kendisine veıilmesini şart koşar da erkek builu kabulederse, kadın istediği zaman kCL/ii kendisini boşayabilir. Kadına boşama yetkisi verilmesine 'ııfviddcnilir.
.
..
Bir de kadın, kocasından herhangibirnedenleayrılmak
diler de
,kocası onu boşa'n,r~sa, kocasııuı bir mal veya para vererek onu ayrılmağa fazıedebilir. i3uııada hul' dcnilir. Bu iki konuyu; 'bu kitabın Kadın Hakları bölümünde açıklaf!llşuk.
GörUldüğü [j-~rA,:s:üın hukuku, hiç de Dursun'un iddia ettiği gibi
kadını erkeğin mahk:iınu yapmaırtış,-gerekli durumlarda ona nikilhı
boı.ma, hatta kendil'i boşama hakkı dahi tanımıştır.
Turan Dursun. uydurma hadi~lerden söz ederken: "tsıfım Hukukunda genelkurallarınkiminin
liyetc, timinin dchadislere dayandırıl- ..
dığını; bu hadislerden. bir bölümünün uydurITiaolduğunu" söylüyor ve
örnek olarcık da: "az-zaı'uraL ıubihu'I-mahzurat: Zorunlu durumlar, sa"
kıncalı şeyleri sakıncasız yapar.~' kuraıim anıyor.
Bu söz, hadis değildir, ama anlamı Kur'an'a uygundur. Kur'an-ı
Kerim, yasak olan etleri ve yiyecekleri anlatırken: "Femeni't-ıurra
ğayra bağın veld adinfeta isme a/eyh: Zorda kalan kimsenin taşkınlık

yapmadan; başkasının hak/ana saldırmadan bunlardan yemesinde bir
sakınca yoktUr." (Bakara: 173, En'am: 145, Nahl: 115) buyurmakta.dır.
İşte buayete dayanarak "Zorunlu durumlar, sakıncah şeyleri sakıncasız yapar" kuralı konmuştur. Daha doğrusu ayet, birkanun maddesi yapılmıştır. Söylene söylerte de hadis sanılmıştır. Gerçekte bunun
hadis olmadı~ını elbette hukukçular bilirler.
Hukukçular bu kurala dayanarak: ihtiyaç durUmunda bo~ındaki
lokmayı bir yudum şarap ile aşağı indirmenin caiz oldu~unu söylemişlerdir (bkz. Keşfu'l-hafa: 2/45).

mın pek çok koyunları ve sı~ınları vardı. Böyle iken zengin adama bir
misafir gelince, kendi koyunlarına kıyamadı~ından, konu~una ikram
için fakir adamın kuzllSunu aldı. "
"Peygamber Natan, bu adama çok kızdı~ını gördüğü Daviid'a demiş ki:
"- İşte o adam sensin ve Rab bu işe çok kızdı, senin gözlerinin
önündekarılarını
alıp komşuna verce~ini; komşunun, gÜReşin gözü
önündesenin karılarınla yataeağını söyledi. Davud:
"- Rabbe karşı suç işledim, dedi. Natan da:
"- Rab da senin günahını sildi! dedi." (II. Samuel: 12. s. 315-317)

• Kur'iln, Kadına liKoyun" mu Demiş?
Dursun'a göre: "Böyle old~ğu içindir ki Sad Siiresinin 23-24.
ayetlerinde, kadlf!a, dişi koyun anlamına gelen "na'ce" denmiştir." diyor (III. K. s. 162)~
Tam bir çarpıtma ve tahrif.önce Kur'an, kadına na'ce demiyor,
TeveaCtaki bir hikayeyi anlatıyor. Tevrat hikayesinde geçen bu söz,
peygamber Natan'ın, kumandanının karısına göz dikmekle hata etmiş
olan mıvud'u uyarmak üzre sOyledi~i bir temsildir. Şimdi Kitfıb-ı Mukaddes'ten olayın özetini anlatalım;
"Davfıd, bir sabah evinin damında gezinirken, karşı evde yıkanan
bir kadın görmüş. Çok hoşuna giden bu kadını çağırtıp onunla yatmış.
Kumandanlarından
Urya'nın karısı olan bu kadın, gebe kalmış ve·
Daviid'a haber salıp gebe kaldı~ını bildirmiş. Kadınla evlenebilmek
için Daviid, kumandan Urya'yı ön cepheye tayin etmiş. Ueya ölünce
Daviid bu kadınla evlenmiş."
"Davfıd'un yaptığı, Allah'ın zoruna gitti~i için Allah, peygamber
Natan'ı Davlıd'a göndermiş. Natan demiş ki:
"- Bir kentte biri zengin, öteki fakir iki adam vardı. Zengin ada- .

İşte Kurlan, ayrıntıya girmeden, bu olayı şöyle özetlemiştir:

"Sana o davacıların öyküsügeldi mi? Hani odasının duvarına
ttrmanmışlardı: DavUd'un yanına girmişlerdi ve DavUd onlardan
korkmuştu. 'Korkma, dediler, biziki davacıyız: Birimiz, ötekinin hakkına saldırdı. Simdi sen aramızda hak ile hükmet, zulmetme. Bizi yolun ortasına (adalete) götür. Bu kardeşimin doksandokuz koyunu
var, benimse bir tek koyun um var. Böyle iken 'Onu da bana ver' dedi.
Ve konuşmada bana ağır bastı.
"DavUd, dedi ki: 'Andolsun o, senin koyununu, kendi koyunlarına
katmayı istemekle sana zulmetmiştir. Zaten ortakların çoğu, birbirine
zulmetmek ister. Yalnız inanıp iyi işler yapanlar bunun dışındadır ki
onlar da ne kadar azdır!'
"DavUd, bu dava ile kendisini imıihan ettiğimizi anladı ve Rabbinden bağışlanma diledi, eğilerek secdeye kapandı ve (bize) yöneldi. Biz de ondan bu(kusuru)nu affettik. Yanımızda ona bir yakınlık ve
güzel bir gelecek vardır." (Sad Siiresi: 21-25).
Görüldüğü üzre ayettena'ce kelimesi, kadın de~il, peygamber
Natan'ın, temsil olarak anlatb~ı koyun demektir. Natan, Daviid'a, yapmış olduğu işin kötülüğünü, böyle bir koyun, kuzu misaliyle anlatmış-

tır. Kur'An da ibret için Tevdt'ta ve şerhlerinde anlatılan bu olaya
işlret etmiş, ancak Davnd hakkında kuşku uyand~
aynntıya girmemi4tir.
ı

~u olayda verilen ders, insanın, bir başkasının malına, karısına,.
mevkiine göz dikmekten, bencillikten uzak durmasıdır. Bunun, kadını
aşağılamakla en ufakbir ilgisi yoktur.

L- KÖLELİGİGETİREN, DİNDEGILDİR
T. Dursun, III. Kitabımn 1.68. sayfasında Tevrlt'tan bazı cümleler
vererek dinl~re göre köıenin, sAhibinin malı oldupu,
kölenin, öldüresiye dÖvülebrleceAini; Kur'An'dada "kölelik" kurumunun var olduAnnu iddia ediyor.
Şunu bilmek ıazım ki köleliği getiren, dinler de~iIdir. Toplumda
güçlUler, zayınan kölelCşıirmişler ve bu kunımu dünyaya yaygınlaştır.•mışlardır. Dinlerde gelmiş, tüm dünyaya yaygın. olan bu uygulamayı
ka1dıima imkanı bulamamıştır. Tevraı'ıanaldığı·alınıılar, İsrail oğullatın~n ileride egemen olacağını belirterek 'xahtıdilere umut ve moral
vermek amacını taşır. Yoksa dünyada olmayan bir şeyi ilk defa
dünyaya getirmez.
İslama gelince, Kur'an, insanlık bakımından köle ile efendi arasında ayınm yapmaz. Kur'an değer ölçüsU olarak köleliği, efendiliği
değil, takvayı esas almıştır: "Sizin en deterli olanınız, en çok korunanmızdır." (Hucurat: 13).
Kur'An-ı Kerim, inançlı bir köleyi, inançsız bir özgUr ve zenginden üstün görmektedir: "Allah'a orıak Jcoşan·kadm,·hoırmuza gitse
dahi, inanan bir cariye, ortak koşan özgllr tir kadından iyidir. Ortak
koşan erkekler de inanıncaya kadar, onları (kadınlarınızla) evlendir-

meyin. (özgür bir erkek) hoşunuza gitse dahi, inanan bir köle ortak,
koşan bir adamdan iyidir ...•• (Bakara: 221)
Eğer İlahi kitaplar ve özellikle Kur'fuı,köleliğin, zayıflann yanında olmasaydı, ilk önce Peygamber'in çevresinde köleler ve zayıflar
toplanma~;R. Peygamber'in çevresinde bu zayıf insanların toplanmasından dolayıdır ki zengin insanlar, onlarla aynı mecliste bulunmak istememiş,Peygamber'e,
yanına gelip kendisiyle konuşmaları için ozavaııı kimseleri yanından kovmasını önermişlerdi. İşte bu münasebetle
şu ayet inmişti:

"Sabah akşam Rablerinin rızasını isteyerek, O'na yalvaranları
kovma. Onların hesabından sana bir sorumluluk, senin hesabından
da onlara bir sorumluluk yok ki, onları kovup da zalimlerden olasını"
(En'fun: 52)

.

Yalnız ,Hz. Peygamber'in değil, diğer peygamberlerin de çevresinde ilk önceyoksullar,
köleler, yani ezilen kesim toplanmıştır.
Kur'an,. bu hususu, Hud Peygamber'in kıssasında sembolize eder:

"Hud kavminin ileri gelen inkarcı grupu dedi ki: 'Biz, seni de bizim gibi insa,! görüyoruz ve sana, bizim basitgörüşlü ayak (akımlarımızdan başkasının uyduğunu görmüyoruz." (Hud: 27)

"Yoksul A'ma için Peygamber'in uyartıması"
Hz. Muhammed, Kureyş liderlerinden biriyle konuşurken, kör ve
yoksul Abdullah geldi. Söze karışacak, Peygamber'den, kendisine
Kur'an okumasını istedi. Kendi yanlarında yoksulların bulunmasından,
bu liderlerin hoşlanmadığını bilen Peygamber, Abdullah'ın söze karışmasından rahatsız oldu ve suratını astı. Abdullah'ın söze karışmasına
canı sıkılan zengin adam da kalkıp gitti.
İşte bu münasebetle inen aşağıdaki ayetler, Peygamber'in davranı-

şını eleştirmekte, yoksulu onore etmektedir. .

"Surat astı ve döndü: Kör geldi, deyi. Ne bilirsin, belki o arınacak? Yahut öğüt dinleyecek de öğüt kendisine yarayacak? Kendisini
zengin görüp tenezzül etmeyene gelince; sen ona yöneliyorsun. Onun
arınmamasından sana ne? Fakat koşarak sana gelen, saygı duyarak
gelmişken, sen onunla ilgilenmiyorsun. Hayır, o ayetler bir hatırlatmadır. Dileyenonu düşünüp öğüt alır!"(Abese: 1-12)

Yukarıdaki ayetler, dinin, yoksulun, zavallının yanında olduğunu
ortaya koymaktadır.
Peki öyle ise Kurtan, nedenköleliği

tamamen kaldırmadı?

Dediğimiz gibi binbeşyüz yıl öncekidünyada
bunu birden bire
yapmak imkansız idi. Çünkü insanları bazı alışkanlıklarından ayırmak
mümkündür ama büyük çıkarlarından ayırmak çok güçtür. Kölelik,
dünyaya yerleşmişti ve hali ,vakti yerinde olanların köleleri vardı.
Bunların elinden birden bire kölelerini almak, onların yeni dine direnmelerine neden olurdu.
Ayrıca müslümanlar, varlıklarını sürdürebilmek için savaşmak
zorunda idiler. Düşman kendilerinden aldığı tutsakları köle yaparken,
müsıümanlar onlardan aldıkları tutsakları serbest bıraksalardı, bu durum, düşmanın saldırı cesaretini kamçılardı.
Ve benzeri bir çok nedenle kölelik tümden kaldırılmamıştır: ama,
kaldırılması yolunda ileri adımlar atılmıştır:
I. önce birer mal sayılan bu insanlar, mallıktan insanlık düzeyine
çıkarılmış ve ruhsal değer bakımından efendileriyle eşit yapılmıştır.
2. Efendiler, kölelerini öldüresiye dövme hakkına sahip iken
İslam bunu yasaklamış, kölelere,' hizmetçilere iyi bakılmasını öğütlemiştir.

3. Eskiden köle öldüren özgür insan öldürülmezken, İslam bu konuda insanlar arasında ayınm yapmamış, köle öldürene de kısas hükmü vermiştir.
4. ÖZgürlUgünü kazanmak isteyen kölelere bu imklnın verilmesi
emrediimiştir: "Ellerinizin altında bulunan(köle Ye cariye)/erden,
miiJcaıebe (özgüd,ük andıaşması) yapmak isteyenlerle -eger kendilerinde hay" (borcunuödeyecek mal) oldugunu bilirseniz- müh2tebe
yapın ve Allah'msize verdiğimalından onlara da verin/ .." (Nur: 33)
Mü/cô,tebe, belli bir para karşılıgında efendisinden özgürlügünü
satın alma akdidir. Köle, efendisinden böyle bir istekte bulunursa
ayetın hükmüne göre efendisi buna razı olmak,' zorundadır. Hz.
Ömer'in özgürlü#ünü satın almak İsteyen kölesine/bu fırsatltanımak
istemeyen Enes'i sOpalaması: "Onlarda birhay" bilirseniz '(yani onlar söz verdikleri parayı saglayacak durumda iseler) onlarla mülcatebe
ediniz!" Ayetininzorunlulukbildirdigi
kanısında ~Idugunu göstcrir
(Metatihu'l-tcıyb: 231217).
A

.".

.

5. Kur'an-ıKerim, mevcut kölelerin özgürlü~ekavuşturulmasını
ibadet saymış ve bazı günahların ..ba#ışlanma~ı için de önce köle
azadını (özgürlüğe kavuşturmayı) şart koşmuştur.
a) Etti#i yeminden dönmek isteyen, eğer imkanı varsa köleyi ö,zgUrlüğe kavuşturacaktır (Maide: 89).
'
b) Eskiden bir çeşit boşama sayılan zıhar uygulamasını kaldıran
.Kur'an, böyle bir şcy yapanın da köle azadetmesini gerekli görmüştÜr
(Mücadele: 3)
.

t

olarak göstermiş ve bu geçiti geçemeyen, y~j köleiili kaldırmayan insanları, çok önemli bir görevi yapmamakla kUSurlu görmüştür. Pey- ,
gamberliğin başlangıç yıllarında inen sôrelerden Beled Süresinde şöy"
le buyurulur:
"Fakat o, sarp yokuşa atılalnadı. Sarp yokuşun ne olduğunu sen
n,ereden bileceksin? Bir
boynu (köldik I.indrinden) tözmek, yôhut
".
açlık gününde doyurmaktll':Akrabii olan )'t'timi, YÔ/lIlthiçbir şeyi olmayan zavallıyı." (Beled: 11·16).
.

Bu ayetlerde, sarp yokuşlu tcpeyi oluşturan güzel huylar sayılıyor. Bunlar: Bir boynu kölelik zincirinden çözmek, yani bir köleyi özgürlüge kavuşturmak; açlık, kıtlık zamanlarında akraba olan yctime,
ya da yoksulluktan perişan insana yemek yedinnektir.
Bir çöl Arabı, Peygamber'c: "Bana, yaptığım zaman kurtuluşa
ereeeğim bir iş söyle" demiş. Peygamber: "Bir boynu çöz, bir canı
özgürlüge kavuştur!" diye yanıt vermiş. Adam: "Bu.ikisi aynı şey degil mi?" diye sormuş. Allah'm Elçisi: "Hayır, canı özgürlüğe kavuş.furman, yalnız o kimseyi serbest bmıkmand", Boynu çözmen ise,
Of/un, özgürlüğe kavuşması için para yardımında bulunmandır." buyurmuş (et-Tcshil: 4/201).
ı~'te bunlarköleligin

kaldırılmasına doğru atılmış büyük adımlar-

Köleligin iki kaynagı vardır: 1) Savaş tutsakhgı, 2) Satın alma.

6. Kur'ful,özgürlü#ünü kazanmak isteyen· kölelere bir yardım fonu da oluşturmuştur. zekAt verilecek sekiz sınıftan biri de özgürlü~ünü kazanmak isteyen kölelerdir (Tevbe: 60).
.

Aslında köle olmayan kimse satılamaz. Bundan (lolayı kölelittin
tek kaynagı kalmaktadır ki o da savaş tUL<;akhgıdır.Savaşta alınan tutsakların köle yapılıp yapılmaması, o zaman için kumandanın takdirine
bırakılmıştlr. Kur'ful'ın gösterdigi hedefe bakıısaydı, kısa zaman sonra
köleligin kaldırılması gerekirdi. Ama maalesef müslümanlar bunu yapamamışlar, böylece Kur'an'ıo gerisinde kalmışlardır. Bu bir eksiklik
olsa da kabahat başa dinin temelinde degil, uygulamadadır.

7. Kur'an-ı Kerim, insanlığa. köleliği, aşılması gereken bir geçit

Kur'An'ın yanında Peygamberimiz de, sözleriyle, insanları, mev-

c) fIatfi ile adam öldüren de, bunun sorumlulu#undan kurtulmak
için köle azadedecektir (Nisa: 92)

cut, köl~!eri özgür~ü~e kavuştunnaya leşvik etmiş, diger yandan da Allah ~nhor ~~ga~ bır ınsanı köle yapan kimseye, Ahiretle hasım olacagrnı söYloemıştır,kı bu hadisin ruhu uygulansaydı, mevcut köleler dışında
artık bır daha ınsanlar köle yapılmayacak ve kölelik,kendiliginden ortadan kalkaCaktı.
Kutsal Hadis olarak: gelen bit Hadisin metni ve anlamışö~ledir:
ti:

EMhüreyre (r.a.), Peygamber (s.a.v.)'inşöyıe dedigini rivayet et-
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"Allah buyurdu ki: 'Ben kıytimetgünu"nde u"ç Koışının
I.··' . h
asmı
(da vacısı)yımo Benım adıma söz verip de sözünü tutmayan;
hür bir insanı :~llfJ pa:,asınl Yi~en ve çalıştırdı!ı işçinin ücretini vermeyen."
(Buharı, Buyu: 106, kare: 10; İbn Mace, RühUn: 4' İbn Hanbel M'
ned: 2/358)
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İnsanlar~nnelerinden hür dogarlar. Bu toprak, hava ve su tüm ins~ların, hatta tümcanhların malıdır. Kendi yaşamına zarar verilmedıkçe, saldırılmadıkça hiç kimse bir başkasının y"lIı>mahill
'1'den alam
H' k'
.
'"Y"'''.
ını e ın
•
az. ıÇ ımse, anasından özgür dogan i~anı köle yapamaz.

Kur'an vahyi, Külli Ruh'tan, insanlıga doğa;n bir güneştir. p,
ufuklarda parladıkça insanlık günlük güneşlik dünyada mutlu olacaktır.
Birkaç asırdanberi şeytan, çeşitii yollarla insanların gönülleri~den
inancı sölç.mege çalışmaktadır.Bunu~ için Komünizmi iyibir vasıta
bulmuştu. Komünistler, dinin, insanıan uyuş~urmak için Burjuvazinin
bir sömürü icadı olduğunu söylediler ve bundan kurtulmak için, dinden uzaklaşmak gereğini vurguladılar.
Dinsiz dünyada cennet gibi bir hayat vardiyle yetmiş yıl, insanları
uyultular. Ama yetmiş yıllık uğraşları, gönüllerden dini sökemedi.
1979 yılında Azerbaycan'ı ziyaretimde NazııTıHikmet'in şiirlerini içeren bir kitapçık gördüm. Nazım bir dizesinde "İncil'in ve Kur'an'm
küllerini göğe savuracağız" diyordu.
Ama İncil ve Kur'an sönmedi, önündeki bulutları ya'rarak gür ışığıyla ortaya çıktı ve Nazım gibi nice inançsırları yaktı,küllerinide çukura savurdu.
Yetmiş yıl cennet va'diyle uyutulan, sadece malları değil, özgürlükleri, hatta bazan canları da alınan insanlar, tıpkı peygamberler devrinde olduğu gibi yine kurtuluşu, dinin çe\Tesinde toplanmakta buldular.

Sizdini, insanın gOIsnnden sökemezsiniz. Inançsız insan mutlu
olmaz, bedbaht olur. Din duygusundan uzak olarak yetişen gençlere
baıan, Avrupa'daki Amerika'daki durumu gözlerönüne getirin. Mutluluğu fuhuşta, içkide, diskotekte arayan insanlar mutlu mu 0luy6dar?
Bu kadar hırsl7llğın, kaynamanın, ıeıorün, cinayetin, masum insanlan
taram~nın sebebi nedir? Bu kadar inlihann,ıopluma
yaydan Aids
beıaıarının sebebi nedir? O tasavvur ettiliniz inançsız toplumda mutluluk diye birşey bulamazsınız, bedbahtlık içinde boğulu,rSunuz, kurtuluş için feryM edersiniz ama anık çok geç olur.
Vaktiyle Kore'de savaşmıŞ bir subaydan dinlemiştim:
"air yüzbaşı arkadaşım, dine inanmazdı. Taruşınalanmızda hep
inkar ederdi. Fakat savaŞ'başladl, cephedeyiz, Mevzilere yerleşmişiz.
. Onıda bir askerin boynunda asılı bulunan hamaylı (küç~ Kur'an-ı
Kerim) gördU. Birden askerinb,oynuna atıldı· ve hamaybyı kopanp
kendi koynunasakıu. O zamandedimki:.
Yahu arkadaş, burada da mı bencillik!? Şimdi sıkışınca kurtarıcı gördüğün Kur'~n'a sarılıyorsun ve önce kendi canının kunulmasını
dUşUnüyorsı,.ın."

it, yardım

dileyece~i Allah'ıdır. Bu inancı gönülden söküp alınca o insan aydınlığa çıkmaz, karanlıklara gömülür.
.
Tannsal vahye sanlan insanlar, sa~lam bir d~teAe ~apışmış, he~
zaman kendilerine gUç verecek, yardım edecek bır varlıgı yanlannda
bulmuş olurlar. Bu, bir avunma de~i1, kendini var edenle beraber 01-

. madır.
..
Anne bağrına yaslanançocuknasıl
kcndini güvende ve mutlu.~isderse Allah'ı inanan insan da kendini öyle güvende ve mutlu hısse:r. tmAn, insanı iyiye, doğruya,güzele,erdeme
göıüren bir kılavuz;
mutluluk yolunu aydınlatan bir ışıktır:
..
"Kim tağulU inkar. edip Allah'(l inanırsa, muh~kk.ak. ki o, kopma~
yan s(lglam bir kulpayapışmıştır. Allah, işitendir" bılendır."
"Allah, inananların vellsidir. Onları karanlıklardan. aydınlığa Çıkarır. Ka/ir/erin dostları da. tağUııUr. O da onları aydınlıktan karanlıklara çıkarır." (Bakara: 256-257)

n_

O değcrli subay bunu anlatınca ben de şu ayetleri okudum:
"Gemiye bindikleri zaman, dini yalnız Allah'aözgü~ılarak
O'na
yalvarırlar. Fakat Allah onları sağlıkla karaya çıkarınca hemen O'na
ortak koşarlar." (Ankeblit: 65).
"Insana bir zarar doklUlduğu zaman bize yalvarır. Sonra, ona
bizdenbir nimet verqiğimiz zaman: 11u, benim bilgim (çabam) sayesinde bana verildi' der." (Züıner: 49).
"Size ulaşan her nimet Allah'tandır. Sonra, size/bir sıkıntı dtJ/amduğu zaman da yalnız O'na yalvarırsınız. Ama sizden o sıktnııyı /caldırınca, içinizden bir grup, hemen Rablerine ortalc koşar/ar." (Nahl:
53-54).

Insanı mutlu edeli, her zaman ve her yerde sarılacağı, başvuraca1

15.05.1991, Çarşamba
SAMSUN

