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Soru:Soru:Soru:Soru:    

Ben, Allah Teâlâ'nın Peygamberimiz Muhammed Mustafa -sallallahu aleyhi ve 

sellem-'i ilk yarattığında O'nu nurdan yarattığını ve Allah Teâlâ'nın diğer varlıkları 

(mahlukâtı) da sadece O'nun sebebiyle (vesilesiyle) yarattığını iki kitapta okumuştum. 

Ben, bundan emîn değilim.Sizden bunu açıklamanızı ricâ ediyor ve size teşekkür ediyorum. 

Cevap:Cevap:Cevap:Cevap:    

Hamd, yalnızca Allah'adır. 

Buna benzer bir soru, daha önce İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi'ne 

gelmişti.  

O sorunun metni ise şöyleydi: 

"İnsanların büyük bir kesimi, (kâinattaki) her şeyin, Muhammed -sallallahu aleyhi ve 

sellem-'in nurundan yaratıldığına ve O'nun nurunun, Allah'ın nurundan bir nur olduğuna 

inanmakta ve şu hadisleri rivâyet etmektedirler: 

)) C�ِِمْن نُو *ٍ ْ
َ

I 
J ُ
K�َ Lِهللا	نَا نُوُ� 

َ
M((. 

"Ben, Allah'ın nuruyum. Her şey de benim nurumdandır "Ben, Allah'ın nuruyum. Her şey de benim nurumdandır "Ben, Allah'ın nuruyum. Her şey de benim nurumdandır "Ben, Allah'ın nuruyum. Her şey de benim nurumdandır (benim nurumdan 

yaratılmıştır)."."."." 

َق 	ُهللا نُ (( 
َ
 َما َخل

ُ
P Q�

َ
M َم

Q
يِْه �ََسل

َ
ٍد َص
Q 	ُهللا َعل Qوَ� ُ:َم((. 

"Allah, ilk önce Muhammed "Allah, ilk önce Muhammed "Allah, ilk önce Muhammed "Allah, ilk önce Muhammed ----sallallahu aleyhi ve sellemsallallahu aleyhi ve sellemsallallahu aleyhi ve sellemsallallahu aleyhi ve sellem----'in nurunu yaratmıştır."'in nurunu yaratmıştır."'in nurunu yaratmıştır."'in nurunu yaratmıştır." 

َحدٌ (( 
َ
M Cْ

َ
M ِميٍم 

َ
Uَُْد بِال

َ
M نَا
َ
M L VWَ� Cْ

َ
M ٍ;َْق 

َ
نَا َعَرWٌ بِال

َ
M((. 

"Ben, ayn harfi olmayan Arabım yani Rabbim."Ben, ayn harfi olmayan Arabım yani Rabbim."Ben, ayn harfi olmayan Arabım yani Rabbim."Ben, ayn harfi olmayan Arabım yani Rabbim.    Ben, mîm harfi olmayan Ahmed'im Ben, mîm harfi olmayan Ahmed'im Ben, mîm harfi olmayan Ahmed'im Ben, mîm harfi olmayan Ahmed'im 

yani Ehad'im."yani Ehad'im."yani Ehad'im."yani Ehad'im." 

Bu hadislerin bir aslı (temeli/dayanağı) var mıdır? 

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi bu soruya şöyle cevap vermiştir: 

"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in Allah'ın nurundan bir nur olarak 

vasfedilmesi (nitelendirilmesi), eğer bununla Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in 

Allah Teâlâ'nın zâtından bir nur olduğu kastediliyorsa, bu, O'nun bir insan olduğuna 

delâlet eden Kur'an âyetlerine aykırı bir görüştür.  
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Yok eğer bununla, insanlar ve cinlerden dilediğine bir hidâyet vesilesi olduğu 

gözönünde bulundurulduğunda O'nun getirmiş olduğu vahiy nur kastediliyorsa, bu 

doğrudur. Nitekim komitemizin bu konuda bir fetvâsı yayınlanmıştır. 

Fetvânın metni şöyledir:  

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in nuru vardır. O nur da, Allah Teâlâ'nın 

kullarından dilediğine hidâyet verdiği risâlet ve hidâyet nurudur. Şüphe yok ki risâlet ve 

hidâyet nuru, Allah Teâlâ'dandır. 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

�{�{�{�{����Ñ��Ð��Ï��Î���Í����������Ì��Ë��Ê����Ñ��Ð��Ï��Î���Í����������Ì��Ë��Ê����Ñ��Ð��Ï��Î���Í����������Ì��Ë��Ê����Ñ��Ð��Ï��Î���Í����������Ì��Ë��Ê��Ù���Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ù���Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ù���Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ù���Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò
���â��á��à�����ß��ÞÝ��Ü���Û��Ú���â��á��à�����ß��ÞÝ��Ü���Û��Ú���â��á��à�����ß��ÞÝ��Ü���Û��Ú���â��á��à�����ß��ÞÝ��Ü���Û��Ú��H��GF��E��D���C��B��A��H��GF��E��D���C��B��A��H��GF��E��D���C��B��A��H��GF��E��D���C��B��A

��Y���XW��V��U��T������S��R��Q��P��O��N��M���L��K��J����������I��Y���XW��V��U��T������S��R��Q��P��O��N��M���L��K��J����������I��Y���XW��V��U��T������S��R��Q��P��O��N��M���L��K��J����������I��Y���XW��V��U��T������S��R��Q��P��O��N��M���L��K��J����������I

������j��ih��g��f��e��d��c���b��a�� �̀�_�� �̂��]��\�����[��Z������j��ih��g��f��e��d��c���b��a�� �̀�_�� �̂��]��\�����[��Z������j��ih��g��f��e��d��c���b��a�� �̀�_�� �̂��]��\�����[��Z������j��ih��g��f��e��d��c���b��a�� �̀�_�� �̂��]��\�����[��Z

���o����������n��m��l�������k���o����������n��m��l�������k���o����������n��m��l�������k���o����������n��m��l�������kzzzz      ]آليا�� �	لشو�             ] ��-��: سو	

""""Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya bir perde arkasından konuşur veyahut Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya bir perde arkasından konuşur veyahut Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya bir perde arkasından konuşur veyahut Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya bir perde arkasından konuşur veyahut 

da ona kendi izniyle dilediğini vahyedecek bir elçi gönderir. Şüphesiz ki O, Aliyy'dir da ona kendi izniyle dilediğini vahyedecek bir elçi gönderir. Şüphesiz ki O, Aliyy'dir da ona kendi izniyle dilediğini vahyedecek bir elçi gönderir. Şüphesiz ki O, Aliyy'dir da ona kendi izniyle dilediğini vahyedecek bir elçi gönderir. Şüphesiz ki O, Aliyy'dir (zâtı, 

isimleri, sıfatları ve fiilleriyle yücedir),,,, (kullarının bütün işlerini idâre etmede) hikmet hikmet hikmet hikmet 

sahibidir. İşte biz, böylece sana da emrimizden bir ruh sahibidir. İşte biz, böylece sana da emrimizden bir ruh sahibidir. İşte biz, böylece sana da emrimizden bir ruh sahibidir. İşte biz, böylece sana da emrimizden bir ruh (katımızdan sana bir Kur'an)    

vahyettik. Halbuki sen vahyettik. Halbuki sen vahyettik. Halbuki sen vahyettik. Halbuki sen (daha önce)    kitab nedir, îmân nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kitab nedir, îmân nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kitab nedir, îmân nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kitab nedir, îmân nedir bilmezdin. Fakat biz onu, 

kullarımızdan dilediklerimize doğru yolu gösteren bir nûr kıldık kullarımızdan dilediklerimize doğru yolu gösteren bir nûr kıldık kullarımızdan dilediklerimize doğru yolu gösteren bir nûr kıldık kullarımızdan dilediklerimize doğru yolu gösteren bir nûr kıldık (onu dosdoğru yolu 

gösteren bir ışık kıldık).... (Ey Elçi!)    Gerçekten sen, Gerçekten sen, Gerçekten sen, Gerçekten sen, (Allah'ın izniyle)    dosdoğru yolu dosdoğru yolu dosdoğru yolu dosdoğru yolu (İslâm'ı)    

gösterirsin. Göklerde ve yerde bulunan her şeyin sahibi Allah'ın dosdoğru yolunu. gösterirsin. Göklerde ve yerde bulunan her şeyin sahibi Allah'ın dosdoğru yolunu. gösterirsin. Göklerde ve yerde bulunan her şeyin sahibi Allah'ın dosdoğru yolunu. gösterirsin. Göklerde ve yerde bulunan her şeyin sahibi Allah'ın dosdoğru yolunu. (Ey 

insanlar!) İyi bilin ki bütün işler, sonunda Allah'a döner." İyi bilin ki bütün işler, sonunda Allah'a döner." İyi bilin ki bütün işler, sonunda Allah'a döner." İyi bilin ki bütün işler, sonunda Allah'a döner." (Şûrâ Sûresi: 51-53)    

Bu nur, -bazı inkârcıların iddiâ ettikleri gibi- evliyânın yüzüğünden elde edilmiş veya 

dönüşmüş bir nur da değildir. 

Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in bedenine gelince, O'nun vücudu kan, et ve 

kemiktendir. Bir baba ve anneden yaratılmıştır. O, dünyaya gelmeden önce herhangi bir 

şekilde önceden yaratılmış değildir. Allah'ın yarattığı şeyin, Muhammed -sallallahu aleyhi 

ve sellem-'in nuru olduğu veya Allah Teâlâ vechi keriminden bir tutam nur aldığı, bu bir 

tutamlık nurun Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in kendisi olduğu ve Allah 
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Teâlâ'nın bu bir tutamlık nura baktığı, ardından onun içerisine başka katre nurlar kattıktan 

sonra her katresinden bir peygamber yarattığı veya bütün varlıkları Muhammed -

sallallahu aleyhi ve sellem-'in nurundan yarattığı konusundaki bu gibi rivâyetlerden hiç 

birisi Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'den sahih olarak gelmemiştir. 

Yukarıda zikredilen fetvâ gereğince (soruyu soran kişi tarafından) zikredilen şeylerin 

bâtıl bir inanç olduğu ortaya çıkmaktadır. 

 )) VWَ� Cْ
َ
M ٍ;َْق 

َ
نَا َعَرWٌ بِال

َ
M((. 

"Ben, ayn harfi olmayan Arabım yani Rabbim.""Ben, ayn harfi olmayan Arabım yani Rabbim.""Ben, ayn harfi olmayan Arabım yani Rabbim.""Ben, ayn harfi olmayan Arabım yani Rabbim." 

Sözüne gelince, bunun doğruluk/sıhhat bakımından hiçbir temeli yoktur. 

Aynı şekilde: 

ُد بِ (( 
َ ْU

َ
M نَا

َ
M ٌَحد

َ
M Cْ

َ
M ِميٍم 

َ
 .))ال

"Ben, mîm harfi olmayan Ahmed'im yani Ehad'im.""Ben, mîm harfi olmayan Ahmed'im yani Ehad'im.""Ben, mîm harfi olmayan Ahmed'im yani Ehad'im.""Ben, mîm harfi olmayan Ahmed'im yani Ehad'im." 

Sözünün de doğruluk bakımından hiçbir temeli yoktur. 

Rububiyet ve tek olma vasfı (sıfatı); yalnızca Allah Teâlâ'ya has olan sıfatlardandır. 

Yaratılmışlardan birisinin, "Rab" ve "Ehad" (bir/tek) diye vasfedilmesi (nitelendirilmesi) 

kesinlikle câiz değildir. Bu iki sıfat, Allah Teâlâ'nın sıfatlarından olup yalnızca O'na âittir. 

Bir elçi (rasûl) veya bir insan bu şekilde vasfedilemez (nitelendirilemez). 

Allah Teâlâ, Peygamberimiz Muhammed'e, âile halkına ve ashâbına salât ve selâm 

eylesin."1 

Soru: Soru: Soru: Soru:     

Allah Teâlâ, gökleri ve yeri, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'i yarattığı için 

yaratmıştır, denilebilir mi? 

Ayrıca: 

 )) َY
َ
ال
ْ
ف
َ ْ
ُت 	أل

ْ
ق
َ
َما َخل

َ
Yَ ل

َ
ْوال

َ
  .))ل

""""(Ey Muhammed!)    Sen olmasSen olmasSen olmasSen olmasaydın, kâinatı yaratmazdım!"aydın, kâinatı yaratmazdım!"aydın, kâinatı yaratmazdım!"aydın, kâinatı yaratmazdım!" 

Sözünün anlamı nedir ve bu hadisin aslı (temeli) var mıdır ve bu hadis sahih midir? 

Bize bunun hakikatini açıklar mısınız? 

 

                                                 
1
  İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Fetvâları; c: 1, s: 310 
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Cevap:Cevap:Cevap:Cevap:    

Hamd, yalnızca Allah'adır. 

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- yaratıldığı için gökler ve yer yaratılmamıştır. 

Aksine gökler ve yer, Allah Teâlâ'nın şu âyette buyurduğu sebepten dolayı yaratılmıştır: 

�{�{�{�{��ã��â���á��à��ß��Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø���×����Ö��Õ��ã��â���á��à��ß��Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø���×����Ö��Õ��ã��â���á��à��ß��Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø���×����Ö��Õ��ã��â���á��à��ß��Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø���×����Ö��Õ

���î��í��ì�����ë��ê��é��è��ç��æ��å��ä���î��í��ì�����ë��ê��é��è��ç��æ��å��ä���î��í��ì�����ë��ê��é��è��ç��æ��å��ä���î��í��ì�����ë��ê��é��è��ç��æ��å��äzzzz  ]لطال� �آلية�   ] ��: سو	

""""Yedi kat göğü ve yerden de o kaYedi kat göğü ve yerden de o kaYedi kat göğü ve yerden de o kaYedi kat göğü ve yerden de o kadarını darını darını darını (yedi kat yeri)    yaratan, yalnızca Allah'tır.  yaratan, yalnızca Allah'tır.  yaratan, yalnızca Allah'tır.  yaratan, yalnızca Allah'tır.  

Allah'ın buyruğu bunlar Allah'ın buyruğu bunlar Allah'ın buyruğu bunlar Allah'ın buyruğu bunlar  (gökler ve yer) arasında iner durur. arasında iner durur. arasında iner durur. arasında iner durur. (Ey insanlar!)    Bilesiniz ki  Bilesiniz ki  Bilesiniz ki  Bilesiniz ki  

Allah, gerçekten her şeye gücü yeter Allah, gerçekten her şeye gücü yeter Allah, gerçekten her şeye gücü yeter Allah, gerçekten her şeye gücü yeter (hiçbir şey O'nu âciz bırakamaz) ve Allah, gerçekten ve Allah, gerçekten ve Allah, gerçekten ve Allah, gerçekten 

her şeyi ilmiyle kuşather şeyi ilmiyle kuşather şeyi ilmiyle kuşather şeyi ilmiyle kuşatmıştır mıştır mıştır mıştır (hiçbir şey O'nun bilgisi ve kudretinin dışına çıkamaz)."."."."1111 

Soruda zikredilen hadise gelince bu, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'e 

atfedilen bir yalandır (iftiradır) ve doğruluk/sıhhat bakımından hiçbir aslı/temeli yoktur. 

Allah Teâlâ, Peygamberimiz Muhammed'e, âile halkına ve ashâbına salât ve selâm 

eylesin."2 

 

 

����        ����        ����        ����        ����        ���� 

                                                 
1
  Talâk Sûresi: 12 
2
  İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Fetvâları; c: 1, s: 312 


