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- I - 

Bu yazıda size Muhammed Peygamber’in yaşamını anlatmayacağım. Daha önemli bir hizmette 

bulunacağım. Muhammed Peygamber’in yaşamını anlattığını öne süren kitapları nasıl 

okumanız ve iyisini, kötüsünü nasıl ayırmanız gerektiği ile ilgili önemli ipuçları vereceğim. Hele 

ki bu kitapları yazanlar ve önerenler uydurma veya doğrulanmamış rivayetler içeren siyer 

kitaplarının varlığından söz ediyorlarsa bunları ayıklamak için iki kez çaba göstermeliyiz. 

Ayıklama ilkelerini aşağıda maddeledim. Dikkatli okuyunuz, bunları başka yerde 

göremeyebilirsiniz. 

 

1) Arapların Sözlü Kültürü 

Siyer ve hadis kaynaklarının saygınlığını dile getirenlerin kendileri de bilir ve söylerler ki, VII. 

yy. Hicaz’ında kitap kültürü yoktu. Arapların kentlisi de göçebesi de vardı. Göçebe Arapların 

dili, göçebe Türklerin dili gibi neredeyse bütünüyle sözlüydü. Ticaret yapmalarına yetecek 

ölçüde okuma yazma bilmek onlara yeterdi. Bugünün Türkiye’sinden de çok iyi biliyoruz ki 

okuma yazma bilmekle okuryazar olmak veya “kitaplarla arası iyi olmak” birbirinden çok farklı 

şeyler. Kentli Araplar kitaplara daha yakın olmalı, çünkü kentlerde zanaat ve mühendislik iş 

kolları vardır. Bu yine de büyük kitaplıkların var olması için, yani Arapların kitapla içli dışlı bir 

yaşam sürmeleri için yeter neden değil. Kaldı ki Arap şairlerin ve öykü anlatıcılarının ününden 

söz ederler. Bizdeki Dede Korkut gibi, ezberden anlatırlarmış, dinleyenler de dinleye dinleye 

ezberlerlermiş.  

Biraz dilbilim karıştırmış olanlar bu noktada itiraz edebilirler. Neredeyse bütünüyle sözlü olan 

bir dil nasıl bu denli karmaşık ve gelişmiş dilbilgisi kurallarına sahip olur? Yanıtı Arapçanın çok 

eski olmasında. Semitik diller uygar dünyanın en eski dillerinden. Çok eski diller olan Akadca, 

Babilce ve Asurca da Semitik dil ailesinden. Sümerce munintuma'a sözcüğü aynı Arapçadaki 

gibi, çekilmiş, im kökünden gelen bir fiil. “O (eril), onun (dişil) için uygunlaştırdığında” 

anlamına geliyor. Bu karmaşık Semitik yapının zamanla önden veya sondan eklemeli dillerden 

türediği düşünülüyor. Bunun için çok uzun zaman geçmesi gerekiyor ve Arapça buna yetecek 

denli eski bir dil.  

Araplar hiç yazmaz değillerdi. Ancak siyer ve hadis bağlılarının da onayladıkları tarih 

kitaplarına göre Hicaz kentleri yalnızca Araplardan oluşmuyordu, bir Yahudi azınlık vardı. 

Yahudiler Araplarla karşılaştırılamayacak denli kitaplarla içli dışlılardı. Çünkü en başta Tevrat 

o günlerde –abartılı kestirimleri bir yana bırakırsak– en az bin yıllıktı. Bunun yanında İsa’dan 

hemen sonra yazmaya başladıkları Talmud’ları vardı. Tevrat’ın uzunluğu yaklaşık 250 sayfa, 

öteki peygamberlerin kitaplarıyla (Neviim + Ketubim) Eski Ahit 1000 sayfayı buluyor. Talmud 

da yaklaşık 20000 sayfa. “Eşek yüküyle” kitapları var anlayacağınız, çok okuyorlar, çok 

yazıyorlar. Üstelik kendi tarihlerini de oldukça ayrıntılı biçimde yazıyorlar. Araplar ise 

destanları ve koşuklu anlatıları birbirlerine sözle aktarıyorlar. İşte birinci ilke bu: VII. yy 

Hicaz’ında tarih yazıcılığı öncelikle Yahudilere ait bir iş. Dolayısıyla Muhammed Peygamber’in 

yaşamı için en eski kaynaklara başvurduğunuzda eliniz mahkum, ister istemez bir Yahudi 
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yazıcıya çarpıyorsunuz. Hangi Yahudi’ye? Fark etmez, Kuran’ı kesinlikle kabul etmeyen, 

Muhammed’i şarlatan, düzmeci, deli sayan (hala öyledir) bir Yahudi’ye. Bu demektir ki en 

güvenilir siyer kaynağına bile azımsanmayacak ölçüde çer çöp karıştırılmış, iftiralar ve 

uydurmalar sokuşturulmuştur. 

Bunu bir Yahudi değil de Arap yapsa bile, o koşullarda bir kişiliğe mucizeler yakıştıracağında 

öyküneceği veya esinleneceği en güçlü kaynaklar Yahudi kitapları ve sözlü kaynaklarıdır. 

Okuyanlar bu kitapların mucizeyle, akıl almaz olaylarla ve kehanetlerle tıka basa dolu olduğunu 

görürler. Anlatım tarzı olarak da Talmud, hadis kitaplarına benzer. Altı büyük hadis kitabının 

bu kitaplardan yaptığı aşırmaların küçük bir listesi için Hadislerin Yahudi ve Hristiyan Kökeni 

yazıma göz atabilirsiniz. Veya bir siyer kitabı alıp bunları Yahudilerin kitaplarındaki öykülerle 

ve Kuran’ın anlattıklarıyla bire bir karşılaştırabilir, hangisine daha yakın olduğunu kendi 

gözünüzle görebilirsiniz.  

 

2) Muhammed Peygamber’in Kendi Yazdıkları 

Tarihe mal olmuş bir bilim adamını, bir politikacıyı veya kurgu yazmayan herhangi bir yazarı 

tanımak için önce kendi yazdıklarını mı okursunuz, yoksa onu hayattayken görmemiş 

başkalarının yazdıkları biyografileri mi? Ne ilginç, söz konusu kişilik Muhammed olunca kendi 

yazdığı kitabı atlayarak başkalarının yazdıklarına yöneliyorlar. Muhammed’in sayısız 

biyografisini okuyan ve hala Kuran’ı kapağını açmamış birini tanıyorum. Geçenlerde birisi 

Muhammed’i yakından tanımak istediğini ve hangi siyer kitabını önerdiğimi sordu. “Kendi 

yazdığı kitaptan başlamaya ne dersiniz?” dedim. Kimi tanrıtanımaz bu noktada daha mantıklı 

davranıp Kuran’dan başlıyor, haklarını vermeliyim. 

Kuran dikkatle okununca görülür ki, Kuran’ın Muhammed dediği kişi, kendisini izleyenlere 

Kuran’dan başka bir şeyi yazıp çoğaltmalarını öğütlemiş olamaz. Hatta bunu yapmamaları için 

onları iyice uyardığını bile çıkarsayabiliriz. Şu ayetleri dikkatle okuyalım: 

“Eğer doğru sözlü iseler, onun benzeri bir hadis/söz getirsinler.” 52:34 

Sözlükler Arapça hadis sözcüğüne söz, anlatı, söylev anlamı veriyor. Siyer, sünnet, hadis 

öyküleri birer anlatıdır. Muhammed’in Kuran dışında anlatısı yoktur. Kuran buna izin 

vermemiştir. 

“Karşılarında okunup duran bir kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmiyor mu?” 29:51 

“Oysa ayetlerimiz onlara açık kanıtlarla okunduğunda, Bize kavuşacaklarını düşünmeyenler, 

şöyle dediler: ‘Bundan başka bir Kuran getir veya onu değiştir!’” 10:15 

Belli ki Muhammed’in yakınında Kuran’a bir şeyler eklemek isteyenler var. Sakın yanılmayalım, 

bugün İsrailoğullarının hala var oldukları gibi bu insanlar da hala var. 

“…Dininizi, bugün size olgunlaştırdım, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak 

İslam’ı seçtim.” 5:3 
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Demek ki din Kuran’da tamamlanmış, olgunlaşmış (Ar. ekmeltu). Muhammed’in başka kitaplar 

yazdırması gibi bir gereklilik zaten yokmuş. 

“…Bundan sorumlu tutulacaksınız.” 43:44 

Muhammed yanındakilere bunu söyledikten sonra kendi sözlerini veya başından geçenleri 

yazmalarını söylemiş olamaz, buna izin vermiş de olamaz. Eğer görevini gereğince yerine 

getirdiyse bunu yapmamaları için de onları uyarmıştır. Muhammed’in izinden gidenler onun 

kişisel sözlerini ve eylemlerini ancak sözle aktarmışlardır. Bu demektir ki bunların yazıya 

geçirilmesi, onun elçiliğini kabul etmeyenlerin işidir. 

Geleneksel okuma Kuran’ın yalnızca adıyla andığı veya “Ey nebi!” diye seslendiği bölümlerin 

Muhammed’in yaşamı hakkında bilgi verdiğini varsayar. Oysa kitabın başka bölümlerinde de 

Muhammed’in nasıl davrandığıyla ilgili pek çok bilgi vardır. Yer, zaman ve kişi adlarının 

bildirilmiyor oluşunu bir eksiklik olarak görmek hata olur. Sözgelimi Haman, Talut, Karun gibi 

kişilerin ve Mısır, Eyke gibi yerlerin adlarını veren Kuran, Muhammed’in ilişki kurduğu kişilerin 

veya ayak bastığı yerlerin adlarını vermediyse buna gerek olmadığındandır: 

“Ey iman sahipleri! Size açıklandığında canınızı sıkacak şeylerle ilgili soru sormayın. Kuran 

indirilmekte iken onları sorarsanız size açıklanır. Allah onlardan vazgeçmiştir. Allah Gafur’dur, 

Halim’dir. Sizden önceki bir toplum da onları sormuştu; sonra tutup hepsini inkar ettiler.” 5:101-

102 

Gelenekselcilerin gözden kaçırdıkları nokta Kuran’ın yap dediği her şeyi Muhammed’in yerine 

getirmiş olduğudur. Kendisinin ve onu izleyenlerin çekingenlik gösterdikleri (24:2), hata 

yaptıkları (8:67, 33:37, 80:1-10), yıldıkları ve güçsüz kaldıkları (4:104, 9:43, 17:73-75) yerlerde 

Kuran zaten onları eleştirmiş veya uyarmış veya yüreklendirmiştir. Peygamber kesinlikle 

hatasız değildir (48:2). Gösterilen istisnalar dışındaki her buyruğu gereğince uygulamıştır. 

Kuran’ın Muhammed’in kendi sözü de olduğunu da kabul etsek, Tanrı sözü olduğunu da kabul 

etsek Kuran’la siyer kitapları arasındaki çelişkiler ortadadır. Yazara bağlılık öne sürenler 

yazarın yazdıklarına güvenmelidir, başkalarının onun hakkında yazdıklarına değil. 

 

3) Kitaplılar’ın Kuran Bağlılarını Saptırma İsteği 

“…Bundan başka bir Kuran getir veya onu değiştir.” 10:15 

Kuran pek çok kez Kitaplıların yani Yahudilerin ve Hristiyanların Kuran bağlılarını Kuran’dan 

ve gerçeklerden uzaklaştırmak isteklerinden söz eder. Bu dileklerini duayla Tanrı’ya havale 

etmiyorlar elbette, çalışıyorlar. Kuran’da “dediler, çağırdılar” türünde ifadeler önce eyleme, 

ikincil olarak da söze karşılık gelir.* 

“Kitap halkının nankörlük edenleri ve ortaklar koşanlar, efendinizden, size bir iyilik indirilmesini 

istemezler…” 2:105 

                                                           
* Konuyla ilgili ayrıntı için Kuran’daki Dualar ve Konuşmalar Simgeseldir yazıma bakınız. 
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“Kitap halkının çoğu, kendilerine gerçek açıkça belli olduktan sonra, içlerindeki kıskançlık 

yüzünden, inancınızdan sonra, sizi nankörlük etmeye döndürmek ister…” 2:109 

“Kitap halkından bir küme, sizi saptırmak istiyor…” 3:69 

Ey inanca çağırılanlar! Aslında, dini uğraş edinenlerin ve geçimlerini din üzerinden sağlayanların 

çoğunluğu, insanların mallarını haksızlıkla yerler ve Allah’ın yolundan alıkoyarlar. 9:34 

Ayrıca 2:120,135, 3:98-106, 4:44, 5:64 ayetlerini inceleyiniz. 

Kuran metni sabit, çakılı ve üzerinde oynama yapmak türlü nedenlerle olanaksıza yakın. Bu 

nedenle yukarıdaki ayette görüldüğü üzere inkarcılar için tek çıkış yolu Kuran’ın yanına başka 

kitaplar, dogmalar, inançlar, anlatılar koymaktır. Kuran’ın yanına elçileri ve Tanrı’yı anlattığını 

öne süren kitaplar koyduğunuzda, eğer Kuran okuru bu temel ilkeden habersizse, bunları da 

Kuran’la birlikte okuyor ve bu kitaplarda anlatılanları Kuran’da arayıp bulmaya çalışıyor. İki 

kitabın arasını bulduğunu sandığı her konu onun yanılgısı oluyor. Çünkü; 

“Biz, Kitap’ta hiçbir şeyi eksik bırakmadık...” 6:38 

“O, ayrıntılı olarak Kitap’ı size indirmişken, Allah’tan başka yargıcı mı arayacağım?... Efendinin 

sözü, doğruluk ve adaletle tamamlanmıştır.” 6:114-115 

Ve Kuran’ın yanına koymaya çalıştıkları kitapların siyer kitaplarında görüldüğü gibi süslü ve 

çekici olacağı bildirilmiştir: 

“Ve işte böylece, insan ve cin şeytanlarını her peygambere düşmanlar yaptık. Aldatmak için, 

birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar…” 6:112 

Kuran’ın yanına Buhari’yi de koyabilirsiniz, siyer kitaplarını da, nüzul (indiriliş) nedenlerini de. 

Komünist Parti Manifestosunu da koyabilirsiniz, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’ni de, fark 

etmez. Bir Kuran bağlısı olarak yaptığınız hata, bu kitapların başka kitaplardan ayrıcalıklı 

olduğunu düşünmenizdir. Bir Kuran bağlısı için yalnızca Kuran ayrıcalıklıdır. Kuran’ın yanına 

yaşamın bütününü koymalıyız. O bütün ki, Kuran’ın sözünün bağlamıdır. 

Muhammed’in sözde yaşamını anlatan ve Kitaplıların yazdıkları bir sürü kitap bulabiliriz. 

Bunların neredeyse hepsi geleneksel Müslüman kaynaklarda yer alan öyküleri yineliyor. 

Kötüleyeni de, öveni de... Daha Kuran’ın ve bu kitapların içeriklerini özenli, yöntemli olarak 

karşılaştıran ve siyer kavramını eleştirel ve bilimsel bir gözle inceleyen bir kitap görmedim. Bu 

çabayı gösterebilecek olanların herhangi bir siyer kitabını okumasında sakınca yok. 

Yapamayacak olanlar için en iyi siyer kitabı Kuran’dır. 

 

*** 
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Bu yazıda piyasada bulunan ve en iyi bilinenlerden biri olan, Salih Suruç'un ödüllü kitabını 

hızlıca inceleyip Kuran'la karşılaştıracağım. Kitabın adı ilginç: “Kainatın Efendisi 

Peygamberimizin Hayatı”. Efendi, Arapça rabbin Türkçesi. Bu tamlamanın Arapçası “Kainatın 

Rabbi” oluyor ki kitabı yazan, yayınlayan ve ödüle değer bulanların Tanrı ve Kuran bilinçleriyle 

ilgili ciddi ipuçları içeriyor. 
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Birinci cilt 98. sayfadan başlıyoruz. Muhammed daha bebekken mucizeleri başlıyor. Kuran 

Muhammed’in mucizesi olmadığını söyleyedursun. Kehanet gücüne sahip olan yalızca 

hükümdar değil. Yörenin Yahudileri de çocuğun büyüyünce hoşlanmayacakları işler yapacağını 

biliyorlar. 

 

Her nasıl oluyorsa Muhammed yetişkinliğe erişene dek çevresinde kimseden özel olduğu 

bilgisini duymuyor. Tersine, elçilik görevini üstlenene dek sıradan bir insan olduğunu söylüyor 

bize Kuran: 

De ki: “Allah dileseydi, onu size okumazdım ve onu size bildirmezdi. Ondan önce bir ömür boyunca 

aranızda yaşadım. Yine de aklınızı kullanmayacak mısınız?” Yunus 10:16 

Rahip Bahira, hadis kitaplarının önemli kişiliklerinden. Kabulahbar gibi onun da Yahudi olduğu 

siyerciler ve hadisçilerce biliniyor. Çocuk Muhammed’in mucizeleri sürüyor. Araplar herhalde 

aptal olduklarından çocuğun üzerinde sabit duran bulutu fark etmiyorlar! Onu fark etmek 

üstün gözlem yeteneği olan bir Yahudiye düşüyor. İlerleyen sayfalarda durum ilginçleşecek 

gibi: 



Hz. Muhammedin Hayatı gerceginkitabi.wordpress.com 

- 8 - 

 

 

Kuran’ın elçisinin “kutsal” taşlarla işi olmadığını biliyoruz: 

Ey inanca çağırılanlar! Şarap, kumar, tapıncak yapılmış taşlar ve fal yoluyla gelecek aramak, 

şeytan işi birer pisliktir. Artık, bundan kaçının; böylece, belki kurtuluşa erişirsiniz. Maide 5:90 

Buna karşılık siyerin elçisi kutsal Kara Taş’ı Kabe’de hak ettiği yere koyup kutsamayı 

sürdürüyor: 
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Zamanın Hicaz’ı kahinden geçilmiyor. Peygamber de bundan fazlasıyla payını alıyor doğal 

olarak: 

 

Bakalım Kuran bu konuda ne diyor: 

De ki: “Allah’ın kaynaklarının benim yanımda olduğunu söylemiyorum. Gizli gerçekleri de 

bilmiyorum. Kuşkusuz, bir melek olduğumu da söylemiyorum. Ben, yalnızca bana bildirilene bağlı 

kalırım!”… Enam 6:50 

De ki: “Allah dilemedikçe, kendime bile, ne bir yarar ne de bir yitim verme gücüm yok. Gizli 

gerçekleri bilseydim, iyi şeyleri çoğaltırdım; başıma bir kötülük de gelmezdi… Araf 7:188 
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Yine de yüz çevirirlerse, şunu söyle: “Tümünüze eşit olarak duyurdum. Size sözü verilen, yakın mı; 

yoksa uzak mı bilmiyorum.” Enbiya 21:109 

Öyleyse hatırlat! Efendinin nimeti sayesinde, ne bir kahinsin ne de bir deli! Tur 52:29 

Bir kahinin sözü de değildir; ne denli az düşünüyorsunuz? Hakka 69:42 

Siyerin peygamberi, savaş esirleriyle ilgili verdiği karardan münafık (ikiyüzlü) olduğunu bildiği 

kişinin ricasıyla dönüyor: 

 

Kuran’ın peygamberi ise ikiyüzlülere göz açtırmıyor: 

Ey peygamber! Allah’a yönelik sorumluluk bilinci taşı; nankörlük edenlere ve ikiyüzlülere uyma… 

Ahzab 33:1 

Ey peygamber! Nankörlük edenlerle ve ikiyüzlülerle savaşım yap ve onlara katı davran. Tevbe 

9:73 

Ey peygamber! Nankörlük edenlerle ve ikiyüzlülerle savaşım yap ve onlara katı davran. Tahrim 

66:9 

O ikiyüzlüleri görmedin mi? … Onların yüreklerine, Allah’tan korktuklarından daha çok korku 

veriyorsunuz. Haşr 59:11-13 
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Siyerin peygamberinin Abdullah bin Übey’e pek korku verdiği söylenemez, değil mi? İkinci 

cilde geçiyoruz. Siyerin Hz. Muhammed’inin haftalarca beddua etmek gibi bir alışkanlığı var. Sık 

sık görüştüğü haham ve rahiplerden edindiği bir şey olmalı: 

 

Kuran’a göre dua böyle bir şey değil. Var gücüyle çalışmak ve güç yetiremeyeceklerini de 

Allah’a bırakmak gerekiyor: 

“Allah’a niye güvenmeyelim? Bizi, doğru yola eriştirmiştir. Bize yaptığınız ezinçlere karşı 

kesinlikle dirençli olacağız. Kuşkusu olmayanlar, artık Allah’a güvensinler!” İbrahim 14:12 

Gevşemeyin ve üzülmeyin. Üstün olan sizsiniz; eğer inanıyorsanız. Ali İmran 3:139 

Öyleyse boş kaldığında yeni bir işle uğraş! İnşirah 94:7 

Yoksa Allah, aranızdan çaba gösterenleri belirlemeden ve dirençli olanları belirlemeden, cennete 

girebileceğinizi mi sandınız? Ali İmran 3:142 

Nankörlük edenlere ve ikiyüzlülere uyma. Onların incitmelerine aldırış etme ve yalnızca Allah’a 

güven. Ahzab 33:48 



Hz. Muhammedin Hayatı gerceginkitabi.wordpress.com 

- 12 - 

 

Bir Kuran bağlısının nefretini beslemesinin kimseye yararı olamaz. Beddua olarak 

yorumlanabilecek söylemler ancak kişilerin yüzüne okunursa yararlı: 

Sana gelen bilgiden sonra, onun hakkında, artık kim seninle tartışırsa, şunu söyle: “Gelin; 

oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, bizleri ve sizleri çağıralım. Sonra, 

Allah’ın lanetinin, yalancıların üzerine olması için lanetleşelim!” Ali İmran 3:61 

Artık, acı bir cezayı onlara bildir. İnşikak 84:24 

Allah’ın ayetlerini inkar edenler, peygamberleri haksız yere öldürenler ve insanlar arasında 

adaletle buyruk verenleri öldürenler; artık, acı bir cezayı onlara bildir. Ali İmran 3:21 

Allah’ın ayetlerinin kendisine okunduğunu duyduktan sonra, onları duymamış gibi, büyüklük 

taslayarak direnir. Artık, acı bir cezayı ona bildir. Casiye 45:8 

Çocukken başlayan mucizeler son hızla sürüyor: 
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Yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse, gücün yetiyorsa, yeryüzünün dibinde bir delik veya gökte bir 

merdiven arayarak onlara bir mucize getir. Oysa Allah dileseydi, onların tümünü doğru yola 

eriştirirdi. Artık, sakın bilisizler arasında olma. Enam 6:35 

Onlara bir mucize gösterilmiş olsaydı, ona gerçekten inanacaklarına ilişkin, tüm güçleriyle, 

Allah’ın üzerine yemin ediyorlar. De ki: “Mucizeler, ancak Allah’ın katındandır!” Gelse de 

inanmayacaklarının ayırdında değil misiniz? Enam 6:109 

Dediler ki: “Bize yeryüzünden bir kaynak fışkırtmadıkça sana inanmayız!” Veya “Hurmalar ve 

üzümlerle dolu bir bahçen olmalı ve arasından çağıldayan ırmaklar akıtmalısın!” Veya “Öne 

sürdüğün gibi üzerimize parçalar biçiminde gökyüzünü düşürmelisin!” Veya “Allah’ı ve melekleri 

karşımıza getirmelisin!” Veya “Altından yapılmış bir evin olmalı!” Veya “Gökyüzüne yükselmelisin; 

okuyacağımız bir kitap indirmedikçe yükselmene de inanmayız!” De ki: “Benim efendim tüm 

yakıştırmalardan ayrıktır. Ben, elçi olan bir insanoğlundan başka bir şey miyim?” İsra 17:90-93 

Siyerin elçisi okuma-yazma bilmiyor, kendisine altı yüz sayfalık bir kitap indirilmesine karşın 

öğrenme gereği de duymuyor, çok geniş bir insan. Hizmetçisi ise 15 günde İbraniceyi 

abecesiyle birlikte, 17 günde Süryaniceyi abecesiyle birlikte öğrenebiliyor: 
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Her nasılsa çevresindekiler cin gibi Zeyd’i bırakıp bu cahil adamın sözünü dinliyorlar. Bakalım 

siyercilerin okuma yazma bilmemek anlamı yakıştırdıkları “ümmi” sözcüğünü Kuran tanımlamış 

mı: 

Üstelik onlardan bir bölümü, ümmilerdir. Kuruntu ve uydurmalar dışında Kitap’ı bilmezler, 

yalnızca yakıştırıyorlar. Bakara 2:78 

Seninle tartışırlarsa, şunu söyle: “Ben, beni izleyenlerle birlikte tüm benliğimi Allah’a teslim 

ettim!” Kitap verilenlere ve ümmilere sor: “Siz de teslim oldunuz mu?” Teslim olurlarsa doğru yolu 

bulmuşlardır. Ali İmran 3:20 

Oysa kitap halkından öyleleri vardır ki, sorumluluğuna tartılar dolusu bıraksan, sana geri verir. 

Öyleleri de vardır ki, sorumluluğuna bir altın bıraksan tepesinde dikilmedikçe sana geri vermez. 

“Ümmiler için, üzerimizde yükümlülük yoktur!” dedikleri için böyle yaparlar. … Ali İmran 3:75 

Ali Rıza Safa’nın çevirisinde ümmi sözcüğünün geçtiği yerleri Arapça olarak bıraktım. X 

koysaydım da olurdu. Çünkü ümmi sözcüğünün kitapsız, kitap ulaşmamış demek olduğu açıktır. 

Muhammed, öğretme sorumluluğunu yüklendiği kitabı hatasız ve kendisine bildirilen sırayla 

derleyecek kadar okuyup yazabilmektedir: 

… Yemin olsun kaleme ve satır satır yazdıklarına! Efendinin nimeti sayesinde sen delirmiş değilsin. 

Kalem 68:1-2 

Kitap’ı kimin derleyip yazdığının bilgisi de siyer kitaplarında değil, Kitap’ın kendisinde var: 
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Nankörlük edenler şöyle dediler: “Kuran, tüm olarak bir defada ona indirilmeliydi, öyle değil mi?” 

Senin yüreğini güçlendirmek için böyle yaptık. Ve onu belirlenmiş bir düzen içinde okuduk. 

Furkan 25:32 

Onu aceleye getirerek dilini oynatıp durma. Kuşkusuz, onu toplamak ve okutmak bize özgüdür. 

Kıyamet 75:16-17 

Siyer “bilimi” dört yandan açık veriyor. Herakliyus Süleyman’ın mektubuna besmeleyle 

başladığını nereden bilebilir? Bu bilgi Eski Ahit’te de, Yeni Ahit’te de yok: 

 

Ayrıca küçük bir not; burada aktarılan metin Muhammed Hamidullah’ın “Hz. Peygamber’in Altı 

Mektubu” kitabında deşifresini yaptığı metinden farklı. Hamidullah’ın kitabına konu olan 

metnin orijinalliği tartışmalı ancak Herakliyus’a yazılan mektup olma iddiasında olan başka bir 

metin de yok. 
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Yukarıda göreceğiniz türden öyküler siyer kitaplarında bolca geçiyor. Mucizevi olmasının 

yanında insana şu soruyu sorduruyor: “Bunca insan Peygamber’in kehanetleri ve mucizeleri 

nedeniyle mi Müslüman olmayı seçti? Peki, bu öyküde Kuran’ı nereye koyacağız? Böyle böyle 

Müslüman olunuyorsa, hiçbir mucizeye tanık olmayanların Müslüman olması nasıl beklenir?” 



Hz. Muhammedin Hayatı gerceginkitabi.wordpress.com 

- 17 - 

 

Kuran’ı okumadıkları artık belli olan kişilerin yaptıkları hataların en basit olanlarından biri: 

 

Kuran’a göre Kabe’de bulunan tanrı heykelleri Muhammed’den binlerce yıl önce, İbrahim’in 

zamanındadır (bkz. 21:52-63, 37:91-96). Muhammed’in zamanında gelindiğinde bu heykeller 

isimlere indirgenmiştir: 

Lat ve Uzza’yı görüyor musunuz? Ve diğerini; üçüncüsü Menat’ı? Erkekler sizin de dişiler onun 

mu? İşte bu, alçakça bir paylaşım! Bunlar, sizin ve atalarınızın uydurduğu isimlerden başka bir 

şey değildir. Allah, onlar hakkında hiçbir kanıt indirmemiştir. Yalnızca sanıya ve benliklerinin 

isteklerine uyuyorlar. … Necm 53:19-23 

Yahudilerin kutsal kitabı Talmud’u ve Yahudi ilmihallerini okuyunca hahamların tanrıları 

simgeleyen heykel ve biçimlerden rahatsızlık duyduklarını görürüz (bkz. Israel Shahak, Yahudi 

Tarihi Yahudi Dini, V. bölüm). Hatta bugün bile Yahudilerin haça büyük bir alerji duydukları 

Batı’da bilinen bir gerçektir. Buna karşılık kavramsal, soyut putlara karşı aynı kertede duyarlı 

değildirler. Şimdi yukarıya, cilt II sayfa 52’ye geri dönelim. Ne diyordu siyerin Muhammed’i: 

“Yazılarımı, Yahudilerin değiştirmeyeceklerinden emin değilim.” Hayır, her Müslüman 

Yahudilerin Kuran’ı değiştir(e)mediklerinden emindir. Onun yerine hadis ve siyer yazmış 

olabilirler mi? Rahip Bahira, Kabulahbar gibi kişilerin bu kitaplarda bulunması bizi hiç 

kuşkulandırmıyor mu? Yahudilerin beyin tırmalayan bilmecelerine, espri ve kinaye 

anlayışlarına kulak dolgunluğu olanlar burada atılan imzayı görmüşlerdir. Peygamber’e 

söyletilen “Yazılarımı değiştirmeyeceklerinden emin değilim” cümlesi, bıyık altından gülen bir 

hahamın bu öyküye kendi imzasını atmasından başka bir şey değildir. Bir başka öyküde 

Muhammed’e put nesnelerini kırdıran hahamlar, bu öyküde, kitabı okuyacak olan hahamlara 
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göz kırpan bir selam çakmıştır. Dinini Kuran’dan öğrenmemeyi seçen ve/veya başka dinleri 

öğrenme gereği duymayan Müslümanlar bu inceliği görememekteler. Yazdıklarının 

değiştirilmesinden gerçekten korkan ve meslek sahibi olan bir elçi, niteliksiz işçi olan 

hizmetçisinin birkaç günde öğrenebildiği okuma yazmayı çoktan öğrenmiş olurdu. 

Gelelim siyer peygamberinin son günlerine. Peygamber her nasılsa kendisinden önceki elçilerin 

Kuran’da bildirilmeyen özelliklerini bilmektedir: 

 

Musa’ya o buyruğu verdiğimizde, sen batı yamacında değildin, tanık olanlar arasında da değildin. 

Kasas 28:44 

İşte bunlar, sana bildirdiğimiz gizli gerçeklerin haberlerindendir. Oysa onlar [Yusuf’a] dalavere 

çevirmek için topluca sözleştiklerinde, sen yanlarında değildin. Yusuf 12:102 

Elçilerin haberlerinden, senin yüreğini güçlendirecek her şeyi sana anlatıyoruz. Çünkü gerçek, 

sana bunda gelmiştir; inananlara öğüt ve öğreti olarak. Hud 11:120 

Siyer peygamberi Allah’ın meleklerine buyruk veriyor: 
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Kuran’da meleklerin hangi koşullarda iş gördüğü, ölüm anının ve kararının kimin elinde olduğu 

açıktır: 

Bize yakıştırarak sözler uydurmuş olsaydı… şah damarını kesinlikle keserdik. Hakka 69:44-46 

Muhammed, bir elçiden başkası değildir. Ondan önce de elçiler gelip geçmiştir. Şimdi o ölürse veya 

öldürülürse, topuklarınızın üzerinde geriye döneceksiniz, öyle mi? … Ali İmran 3:144 

“Suçlarınızı bağışlasın ve belirlediği bir zamana dek size süre tanısın. Kuşkusuz, Allah’ın 

belirlediği zaman geldiğinde ertelenmez; keşke bilseydiniz!” Nuh 71:4 

Görüldüğü gibi Kuran’a göre böyle bir olay yaşanmış olamaz. Ancak hadis kitaplarına ve 

bunların birincil kaynağı olan Yahudi kutsal kitaplarına göre olayın benzeri Musa’nın başından 

geçmiştir: 
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“Ölüm meleği Musa’ya gönderildi. Yanına vardığında Musa ona bir tokat attı ve gözünü çıkardı. 

Bunun üzerine rabbine geri döndü ve ‘Beni ölümü istemeyen birisine göndermişsin’ diyerek 

yakındı. Allah çıkan gözünü ona geri verdi ve ‘Yine git ve elini bir öküzün sırtına koymasını söyle, 

elinin altındaki her kıl için ona bir yıllık ömür verildi’ dedi.” Buhari, Cenaiz 69, Enbiya 31; 

Müslim, Fedail 157, 158; Nesai, Cenaiz 121; Ahmet bin Hanbel II, 269, 315, 351, 533. 

Rab yolda, bir konaklama yerinde Musa’yla karşılaştı, onu öldürmek istedi. O anda Sippora 

[Musa’nın karısı] keskin bir taş alıp oğlunu sünnet etti, derisini onun ayaklarına dokundurdu. 

‘Gerçekten sen bana kanlı güveysin’ dedi. Böylece Rab Musa'yı esirgedi. Eski Ahit, Çıkış 4:24-26 

Bu arada hadislerde geçen Azrail adının Kuran’da geçmediğini ve Yahudi kitaplarından 

alıntılanan İbranice bir sözcük olduğunu anımsatayım. 

Birinci yazıda Muhammed’in yaşamını anlatma iddiasındaki kitapların Kuran’la ve Yahudilerin 

mitolojik kitaplarıyla karşılaştırılması işini birilerinin yapması gerektiğini yazmıştım. Benim 

bunu yapacak zamanım ve kaynağım yok. Düşününce, belki buna gerek de yok. Her şey ortada. 

Muhammed –burayı vurgulamakta yarar var- ister kendi yazmış olsun, ister Tanrı’dan aldığı 

vahyi yazıya geçirmiş olsun, Kuran’da anlatılan elçiyle siyer ve tarih kitaplarında anlatılan elçi 

çelişir. Bambaşka, tanınmaz durumda, sahte bir Muhammed üretilmiştir.  

Üzerinde durmamız gereken bu sahteciliğin bugünkü somut sonuçlarıdır. Bu sonuçları canlı 

olarak yaşamakta, bu sahteciliğe hoşgörü göstermenin bedelini ödemekteyiz. Çocuk gelinlerle 

ilgili yapılan her haber, “İslamcı terör”le ilgili her kitap, dinlerin veya “İbrahimî dinlerin” 

hepsinin aynı olduğunu savunan her makale, bu sahte Muhammed anlatısını veri alma 

potansiyeline sahiptir. Müslüman toplumlar bu sahteciği Sünnet, gelenek, uygulamada birlik 

gibi şu veya bu bahaneyle kucaklamayı sürdürdükçe Kitaplıların eline hem tanrıbilim alanında, 

hem de politik alanda benzersiz bir silah vermiş oluyorlar. Kitaplı, kendi atasının yaratıp 

büyüttüğü ve Muhammed adını verdiği korkuluğu döverek emellerine bir bir ulaşıyor. Kuran’ın 

uyarısı günü geçmiş bir uyarı değildir. Kuran bin dört yüz yıl öncesinin kitabı değildir. Kafamızı 

kumdan çıkarıp bu yalın gerçeği saymadıkça genç kuşakları tanrıtanımazlığa, Müslüman 

yaşamları bombalara kurban vermekten başka seçeneğimiz olmayacak.  

Neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlama olasılığı olan zihinler için bu kadar emek ve 

zamanın fazlasıyla yeterli olacağını düşünüyor ve Türkiye’nin yetiştirdiği sayılı toplum-

bilimcilerden olan Niyazi Berkes’ten kısa bir alıntıyla konuyu kapatıyorum. 

“Dinleri bir çırpıda “afyon” diye niteleyivermek bir aşırılık olsa bile, onlarda eninde sonunda bu 

nitelendirmeye yarayan yanlar gelişir. … Dinlerin kendileri bile, afyonculuk yalanlarını kendi 

içlerine sokmamak için geçmişte hayli çaba göstermişlerdir. Pek başarılı bir iş yapabildiler 

denemezse de. İslamlık tarihini az çok bilen kişilerin öğrendiği gibi, en başta “yalan 

peygamberlere” karşı bir savaşım dönemi var. İslamlıkta bu çabaların başarısı, öteki dinden fazla 

olmuştur sanırım. Çünkü bu dinde, yukarıda sözünü ettiğim iki öge (ekonomik çıkarlar ile politik 

çıkarlar gücü) daha erkenden etkili olmaya başlamıştır. Hristiyanlık uzun süre bir çeşit yeraltı 

tarikatı olma zorunda kaldığı halde, İslamlık bir yüzyıl bile geçmeden güçlü ve zengin bir siyasal 

egemenliğin taşıdığı bir bayrak oldu. Bu yüzden onun tarihinde afyoncu yalanları erkenden 

başladığı gibi, onlara karşı savaş da erkenden başlamıştır. 
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Yalancı peygamber sorunundan sonra, son zamanlarda adını çoğumuzun ilk kez duyduğu “siret” 

hikayeleri faslı gelir. Peygamberin ölümünden çok sonraları bir “siyeri nebi” yazın türü üremeye 

başlamıştı (“siyer”, “siret” sözcüğünün çoğuludur. “Siyeri Nebi” peygamberin yaşam davranışları, 

tutumu, gidişi anlamına gelir). Bu “siret” hikayelerini İslamlık kendi inanç sistemi içine 

sokmamıştır. Öyleyken, bugün bile onu sokmaya çalışanlar var. Bu “siret” hikayelerinin hangi 

siyasal amaçlarla geliştiğini bilmeyen bugünün din afyoncuları, bunları İslamlık dininin bir 

parçası sanırlar. Çıkarcılık, insanları hem kör hem cahil yapar ister istemez. “Siret” masallarını 

derleyip onun ilk sistematiğini yapan İbn İshak’ın amacı dinsel değil, siyasal ve dünyasal bir 

amaçtı. Arap fetihlerinin meşruluğuna, Hristiyan devletlere karşı üstünlüğü tezine ideolojik bir 

temel sağlama amacını güdüyordu.” Niyazi Berkes, Siyasal - Ekonomik Tarih Karşısında Din, 

Sesimiz Dergisi, sayı 132, Ağustos 1980; Niyazi Berkes, Teokrasi ve Laiklik, 1997 baskısı içinde. 

 

 


