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Hamd, yalnızca Allah'adır. Salât ve selâm da Peygamberimiz
Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'edir.
Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem- de peygamberlerden
birisidir. Peygamberler, elçilik göreviyle görevlendirildikten sonra Allah
Teâlâ'ya karşı gelmek amacıyla günah adına hiçbir şey
işlememişlerdir.Bu, müslümanların üzerinde ittifak ettikleri bir görüştür.
Peygamberler, küçük günahlardan değil de büyük günahlardan
mâsumdurlar.
Nitekim Şeyhul-İslâm İbn-i Teymiyye -Allah ondan râzı olsun- bu
konuda şöyle demiştir:
"Hiç şüphesiz ki peygamberlerin, küçük günahlardan değil de
büyük günahlardan mâsum olduklarını söylemek, İslâm âlimlerinin
çoğunluğu ve bütün tâifelerin görüşüdür... Bu, aynı zamanda tefsir,
hadis ve fıkıh âlimlerinin çoğunluğunun görüşüdür.Hatta ilk
müslümanlardan, imamlardan, sahâbeden, tâbiînden ve onlara tâbi
olanlardan,bu görüşe mutabık (uygun) bir görüşten başka bir görüş
nakledilmemiştir."1
Bu konu hakkında İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi'ne
yöneltilen soru şöyledir:
Bazı insanlar ki bunlardan bir kesim de inkârcılardır. Onlar şöyle
diyorlar:
Nebîler ve rasûller, hatâ edebilirler. Yani onlar da diğer insanlar gibi
hatâ ederler. Devamla şöyle diyorlar: Nitekim yapılan ilk hata; Âdem'in
oğlu Kâbîl'in, kardeşi Hâbîl'i öldürmesidir. Dâvûd -aleyhisselâm-,
aralarında hüküm vermesi için kendisine gelen iki melekten birincisini
dinlemiş, ikincisinin davasını dinlememişti. Yunus -aleyhisselâm- ve
kendisini balığın yutması kıssası, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in
Zeyd b. Hârise ile olan kıssası.Bu kimseler diyorlar ki: Rasûlullah -sallallahu
aleyhi ve sellem-'in söylemesi ve ortaya çıkarması gereken bir şeyi
içinde gizlemişti.
Yine Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in ashâbı ile olan
kıssasında:
"Sizler, dünya ile ilgili işlerinizde daha iyi bilirsiniz" demesidir.
Bu kimseler yine şöyle diyorlar:
"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bu yönden hata etmiştir."
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Yine, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in gözleri görmeyen
(âmâ) sahâbî ile olan kıssası hakkında şu âyetlerin indiğini söylemişlerdir:
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"Yanına görmeyen (âmâ) biri geldiği için yüzünü ekşitti ve sırtını
döndü.(Ey Peygamber!) Ne bilirsin, o belki de alacağı öğütle
arınacaktı."1
O halde nebîler ve rasûller gerçekten hata ederler mi? Bu
günahkâr kimselere ne ile cevap vermeliyiz?
Bunlara şöyle cevap verilir:
"Evet, nebîler ve rasûller hatâ ederler. Fakat Allah Teâlâ onların bu
hatalarını onaylamaz. Aksine onlara ve onların topluluklarına olan
rahmetinden dolayı Allah Teâlâ onlara yaptıkları hataları açıklar,
onların zellelerini affeder, kendisinden bir lütûf ve rahmet olarak onların
tevbelerini kabul eder.Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet
edicidir. Nitekim bu soruda zikredilen konular hakkında Kur'an
âyetlerini dikkatlice inceleyen bir kimse bunu açıkça görür. Âdem aleyhisselâm-'ın iki oğlunun olayına gelince, ikisi de peygamberlerden
değillerdir.Bununla birlikte Allah Teâlâ, Kâbîl'in kardeşi Hâbîl'i
öldürmekle işlediği kötü amelini Kur'an'da açıklamıştır."2
-Peygamberlikle
görevlendirilmeden
önceki
durumlarına
gelince,İslâm âlimleri, peygamberlerden bazı küçük günahların sâdır
olabileceğini, büyük günahların ve zinâ ve içki içmek gibi insanı
cehenneme götüren günahların onlardan sâdır olmayacağını, onların
bu büyük günahlardan mâsum (korunmuş) olduklarını söylemişlerdir.
-Peygamberlikle görevlendirildikten sonraki durumlarına gelince,
bu konuda doğru olan görüşe göre, onlardan küçük günahlar sâdır
olabilir. Fakat Allah Teâlâ, onların bu küçük günahlarını onaylamaz.
Şeyhul-İslâm İbn-i Teymiyye -Allah ondan râzı olsun- bu konuda
şöyle demiştir:
"Âlimlerin çoğunluğundan nakledilen genel görüş, peygamberler
küçük günahlardan mâsum (korunmuş) değillerdir ve Allah Teâlâ, bu
küçük günahlardan dolayı onları onaylamamıştır.Yine âlimlerin
çoğunluğu, peygamberlerden küçük günahların vukû bulmasının
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imkânsız olduğunu da söylemezler. Bu ümmette peygamberlerin
tartışmasız mâsum olduklarını söyleyen ve bunun için büyük bir söz
söyleyen ilk tâife, Râfızîlerdir. Zirâ onlar, peygamberlerden unutkanlık,
yanılma ve tevil yoluyla bile küçük günahların vukû bulmayacağını
söylemektedirler."1
- Peygamberler, Allah Teâlâ'nın dînini tebliğ konusunda günahtan
korunmuşlardır.
Nitekim Şeyhul-İslâm İbn-i Teymiyye -Allah ona rahmet etsin- bu
konuda şöyle demiştir:
"Hiç şüphesiz peygamberlerin nübüvvetine (peygamberliğine)
delâlet eden âyetler (mucizeler),onların Allah -azze ve celle-'den
haber verdikleri konularda mâsum olduklarına delâlet etmiştir.Onların
haber verdikleri şeyler, haktan başka bir şey değildir. İşte,
peygamberliğin anlamı budur. Peygamberlerin haber verdiği şeyler,
Allah Teâlâ'nın peygambere gaybtan haber verdiğini, peygamberin de
insanlara gayptan haber verdiğini rasûlün insanlararı dâvet etmeyi ve
Rabbinin elçilik görevini onlara tebliğ etmeyi içerir."2
Bilmeden işledikleri hatalara gelince, bu yolludur:
-Dünya ile ilgili işlerde hata etmeleri.
Bu hata vukû bulabilir.Nitekim Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve
sellem-'den bu hatâ vukû bulmuştur. O -sallallahu aleyhi ve sellem-,
ziraat, tıb, marangozluk ve buna benzer dünya ile ilgili işlerde diğer
insanlar gibidir. Çünkü Allah Teâlâ, peygamber gönderirken: "Ben, size
tüccâr veya çiftçi veya marangoz veya doktor gönderdim",
dememiştir. Bu gibi dünya ile ilgili işlerde hatâ etmesi, insanın
fıtratındandır.Dolayısıyla bu hatâ, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem'in risâletine (elçilik görevine) bir kusur ve leke getirmez.
Nitekim Râfi' b. Hadîc'ten -Allah ondan râzı olsun- rivâyet
olunduğuna göre, o şöyle demiştir:
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"Allah'ın peygamberi -sallallahu aleyhi ve sellem- Medine'ye
geldiklerinde Medineliler hurma ağaçlarını erkek ve dişi hurma
çiçekleri ile aşılıyorlardı. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- onlara:
Ne yapıyorsunuz? diye sordu.Onlar: Biz bunu (eskiden beri) yapar
dururuz, dediler. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-: Umulur ki siz
bunu yapmasaydınız daha hayırlı olurdu, diye buyurdu. Bu söz üzerine
onlar bu aşılama işini bıraktılar.Sonunda hurma ağaçları meyvelerini
silkip döktüler veya ağaçların hurmaları az mahsül verdi.Bu durumu
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'e zikrettiler. Bunun üzerine o:
Ben ancak (sizin gibi) bir insanım. Ben size dîninizden herhangi bir şeyi
emrettiğim zaman onu derhal alıp kabul edin. Size (teşri' olmak üzere
değil de dünya işleri ile ilgili olarak) kendi görüşümden herhangi bir şey
ile emredersem, şüphe yok ki ben de ancak bir insanım, buyurdu."1
Gördüğümüz gibi Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- dünya ile
ilgili bu şeyde hatâ etmiştir. Çünkü o -sallallahu aleyhi ve sellem-, diğer
insanlar gibidir. Fakat o, dîn ile ilgili şeylerde bilerek hatâ yapmaz.
Dîn ile ilgili şeylerde bilmeden yapılan hatâya gelince, bu konuda
âlimlerin tercih olunan görüşüne göre, Peygamber -sallallahu aleyhi ve
sellem-'den bunun gibi hatâ vukû bulabilir. Fakat bu, birincisinin aksine
bir durumdur.
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'e bir mesele arzedilr de o
meselede yanında dayanacağı herhangi şer'î bir nas yoksa, kendi
görüşüyle ictihad edebilir.Nitekim müslümanlardan bir âlim ictihad eder
ve ictihadında doğruyu isâbet ettirirse, iki ecre sahip olur. Hatâ eder de
doğruyu isâbet ettiremezse, bir ecre sahip olur.
Nitekim Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle
buyurmuştur:


 
"Hâkim, hüküm vermek istediği zaman ictihad eder, sonra
(ictihadında) doğruyu isâbet ettirirse, kendisine iki ecir verilir. Hâkim,
hüküm vermek istediği zaman ictihad eder, sonra (ictihadında) hatâ
ederse, kendisine bir ecir verilir."2
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Yine, Bedir savaşında esir alınan esirler kıssasında da Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem-'den bu olay vukû bulmuştur.
Nitekim Enes b. Mâlik'ten -Allah ondan râzı olsun- rivâyet
olunduğuna göre, o şöyle demiştir:
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"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Bedir günü esirler
konusunda insanlarla (ashabı ile) istişarede bulunup: Şüphesiz ki Allah azze ve celle-, onlara karşı size güç ve kuvvet vermiştir, buyurdu. Ömer
b. Hattâb kalkıp : Ey Allah'ın elçisi! Boyunlarını vur, dedi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem- ondan yüzünü çevirdi. Sonra Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem- dönüp : Ey insanlar! Şüphesiz ki Allah,
onlara karşı size güç ve kuvvet vermiştir. Onlar, dün ancak sizin
kardeşlerinizdi, buyurdu. Ömer kalkıp: Ey Allah'ın elçisi! Boyunlarını vur,
dedi. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- ondan yüzünü çevirdi.
Sonra dönüp insanlara aynı sözü söyledi. Ebu Bekir ayağa kalktı ve: Ey
Allah'ın elçisi! Uygun görürsen onları affet ve onlardan fidyeyi kabul
buyur, dedi. Bunun üzerine Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in
yüzündeki üzüntü ve keder belirtileri hemen gitti. Ardından onları affetti
ve onlardan fidye aldı. Bunun üzerine Allah -azze ve celle- şu âyeti
indirdi: 'Eğer Allah’ın Levh-i Mahfuz'da yazdığı daha önceki bir hüküm
olmasaydı, aldığınız fidyeden dolayı size büyük bir azap dokunurdu."1
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Gördüğümüz gibi bu olayda Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında açık bir nas olmadığı için ictihad edip ashâbı ile istişâre
etmiş, dolayısıyla tercihte hatâ etmiştir.
Sünnette ise, bunun benzeri pek azdır.Bu sebeple bizler, nebîler ve
rasûllerin mâsum olduklarına inanmamız,onların Allah Teâlâ'nın emir ve
yasaklarına asla karşı gelmediklerini bilmemiz ve Peygamber -sallallahu
aleyhi ve sellem-'in dünya ile ilgili işlerde hatâ yaptığını sebep
göstererek vahyi tebliğ etme konusunda onu laf söylemek isteyen
kimsenin sözüne son derece dikkat etmemiz gerekir.
Aynı şekilde, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in haber
verdiği bazı şer'î hükümlerin, onun kişisel ictihadları olduğunu ve bunların
doğru ve yanlış olabileceğini söyleyen sapıkların sözlerine de son
derece dikkat etmemiz gerekir.
Bu sapıklar, Allah Teâlâ'nın şu sözünü hiç okumazlar mı?
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"O kendi hevâ ve hevesinden konuşmaz. O, (konuştuğu şeyler)
kendisine vahyedilen vahiyden başka bir şey değildir."1
Allah Teâlâ'dan, bizi bâtıla sapmaktan uzak tutmasını ve bizi
sapıklıktan korumasını dileriz.
Yine de en doğrusunu Allah Teâlâ bilir.

Muhammed b. Salih el-Muneccid
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