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u çalışmamızda Bedir ve Hendek savaşları sırasında Müslümanlara
meleklerin yardım ettiği konusunda ayetlerde geçen vurguları ve ri-
vayet kültüründeki aktarılan bilgileri tarihsel bağlamda, meselenin

olabilirliğinin mümkün olup olmadığı cihetinden incelemek istiyoruz.

İslam Tarihi kaynaklarımızda aktarılan rivayetleri incelerken üslubu-
muz, öncelikle ilk klasik İslam tarihi eserleri olan İbn İshak (v.151/767),
Vakıdi (v.207/823), İbn Hişam (v.213/833), İbn Sad (v.230/844), Belazuri
(v.279/982), Taberi (v.310/922) gibi klasik dönem müelliflerinin eserlerin-
deki rivayetleri incelemek şeklinde olacaktır. İsmini zikrettiğimiz bu eser-
lerden sonra yazılan İslam tarihleri daha çok bunların tekrarı mahiyetinde
olduğu için bu bilgileri tekrar etmeyi zait buluyoruz. Ancak, yeri geldiğin-
ce bazı noktalarda buralardaki yorumlara da temas edeceğiz. Ayrıca bu me-
seleye Kuran’da da referans verildiği için Kuran’daki ayetleri bu bağlamda
tahlil ederek meseleye açıklık getirmek istiyoruz.
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A-ME SE LE NİN ÖNE Mİ
Be dir Sa va şı, Hz. Pey gam ber Dö ne mi sa vaş la rı için -
de özel lik le ay rı bir yer tu tar. Bu sa vaş, Müs lü -
man la rın on üç yıl bo yun ca Mek ke’ de çek tik le ri ve
ha la sırt la rın da acı sı nı his set tik le ri iş ken ce le ri ya -
pan ve hic ret ten son ra Mek ke’ de ki mal la rı na el ko -
yan Mek ke’ nin az gın li der le ri ne kar şı ka zan dık la rı,
bü tün Arap lar ta ra fın dan şaş kın lık la kar şı la nı lan
önem li bir za fer dir. Bu sa vaş bir var ol ma mü ca de -
le si dir ve Hz. Pey gam be rin ta bi riy le “MMeekk  kkee’’  nniinn  ccii--
ğğeerr  ppaa  rree  llee  rrii  ””  yok edil miş tir.1

Bir di ğer önem li sa vaş ise Hen dek Sa va şı’ dır ki;
Arap ya rım ada sın da ki Arap la rın o za ma na ka dar
top la ya bil dik le ri en bü yük kuv vet ola rak ni te len -
di ri le bi le cek sa yı la rı on bi ni aşan Mek ke or du su na
kar şı, za man za man mü na fık la rın ay rıl ma sıy la sa yı-
la rı 300’e ka dar dü şen Müs lü man la rın kah ra man ca
yap tık la rı des tan sı sa vun ma sa va şı dır. Kur ’an-ı Ke-
rim ’in ta bi riy le “yyüü  rreekk  llee  rriinn  hhaann  ççee  rree  llee  rree  ddaa  yyaann  ddıı  ğğıı  --
”2 bu sa vaş ta Mek ke li le rin Müs lü man la rı yok et me
ko nu sun da ki bü tün ümit le ri son bul muş tur. 

Bu sa vaş la rın iki si de İslam ta ri hin de bir dö -
nüm nok ta sı sa yı la bi lir. Bi ri Arap la rı şaş kı na çe vi -
rip ye ni dev le te il gi yi ar tı ra rak, ade ta
Müs lü man la rın var olu şu nun baş lan gı cı nı gös te rir -
ken, di ğe ri de Hz. Pey gam be rin be lirt ti ği gi bi Müs-
lü man lar açı sın dan sa vun ma dö ne mi nin bi ti şi ni ve
sal dı rı dö ne mi nin baş la ma sı nı sağ la mış tır.3 Bu atak
dö ne mi ile ri nok ta da ar tık fü tu hat la bes le nip İslam -
’ın dün ya ya açı lı mı nı sağ la ya cak tır ve bu nun mi la -
dı nı da Hen dek sa va şı baş lat mış tır der sek yan lış
ol ma ya cak tır.

Bu iki za fe rin öne mi hak kın da söy le ne bi le cek
söz le ri bir ke na ra bı ra kıp, ça lış ma mız da te mas et -
mek is te di ği miz ko nu ya dö ner sek, İslam ta ri hi kay-
nak la rın da bu za fer le rin an la tım la rı ol duk ça coş kun
ve mü ba la ğa lı dır. Bu an la tım lar ba zen kah ra man lık
öl çü le ri ni ve in sa ni du rum la rı aşan nok ta la ra ka dar
sü rük le nir. Bu tür mü ba la ğa lı an la tım lar ise bi zim
için Kur ’an-ı Ke rim’ de ya şa yı şı nın ör nek ol du ğu be-
lir ti len4 Hz. Pey gam be ri an la ma da bü yük en gel teş-
kil et mek te dir. Çün kü bu tür mü ba la ğa lı an la tım lar,
so nuç ta Hz. Pey gam be ri ör nek lik ten uzak laş tır ma -
ya ve ör nek alı na maz nok ta ya sü rük le mek ten baş ka
bir işe ya ra ma mak ta dır.

Özel lik le bu iki sa vaş sı ra sın da me lek le rin yar-
dı mı ko nu su, İslam ta ri hi ile il gi li eser ler de de ği şik
bo yut lar da an la tı lır. Me se le nin muğlâklı ğı nı an la -
ma sa de din de kla sik İslam ta ri hi kay nak la rı na de-
ğin me den ön ce, çağ daş İslam ta rih çi le ri mi zin
eser le ri ne ba kar sak, bu iki sa vaş ta mey da na gel di -
ği be lir ti len ila hi yar dım lar ko nu sun da ki ka na at le -
rin de bir bir lik te lik gö re mi yo ruz. Ba zı İslam
ta rih çi le ri me se le yi ol du ğu gi bi ka bul et mek te ve
bu sa vaş lar sı ra sın da me lek le rin yar dı mı nın ger çek-
li ği ni be lir tip bu gö rüş le ri ne ayet le ri de lil ge tir -
mek te dir ler.5 Ki mi ta rih çi le ri miz ise me se le ye hiç
de ğin me den sa de ce ayet le ri re fe rans ver mek te6 ve -
ya Kur ’an-ı Ke rim’ de ma ne vi as ker ler den bah se -
dil di ği ni be lir te rek bu ko nu da ki ka na at le ri ni
ak tar ma mak ta dır lar.7

Ba zı araş tır ma cı lar me lek le rin yar dı mı nı ma n-
e vi bir yar dım8 ola rak alıp, bu nun fi zi ki bir yar dım
ol ma dı ğı nı, me lek le rin mad di bir te sir ya pa ma ya -
ca ğı nı, bu te si ri Müs lü man la rın kı lıç la rı ile yap tık -
la rı nı,9 bu ra da ki yar dı mın an la mı nın sa de ce gü ven
ar tır mak, di renç ver mek üze re bir ön lem ol du ğu -
nu,10 sa yı ca az olan sa ha be nin mo ra li ni dü zelt mek
için müş rik sa yı sın ca Be dir’ de bin me lek, Uhud’ da
ise üç bin me lek sö zü ile ce sa ret ve ril di ği ni, böy le -
ce Müs lü man la rın ra hat la tıl dı ğı nı be lir tir ler.11

Ba zı bil gin ler ise me se le yi ta ma men me caz
ola rak al gı la yıp sa vaş lar da ki ga li bi yet le rin me lek -
le rin her han gi bir yar dı mıy la de ğil, sa vaş ku ral la rı -
na ri a yet edip sa vaş ted bir le ri ne baş vur mak la
ger çek leş ti ği ni, bu ma na da me se le nin, yük sek mo -
ral, di sip lin ve ted bir ile bir ge ce ön ce iç ki içen ay -
yaş müş rik le re kar şı ka za nı lan bir za fer ol du ğu nu
be lir tir ler.12 Bu an lam da Ku ran ’ın ka sır ga yı Al lah -
’ın as ke ri ola rak yo rum la dı ğı nı,13 o sı ra da mey da na
ge len rüzgâr ve kum fır tı na sı nın bu na yar dım et ti -
ği ni, Hz. Pey gam be rin ha zır la dı ğı yük sek mo ral li
sa ha be or du su nun elin de ki kı lıç ye ri ne so pa ol say -
dı bi le, o coş kuy la müş rik le ri ye ne bi le cek le ri ni be-
lir tir ler.14

Bu izah lar dan da an la şı la ca ğı üze re sa vaş lar da
me lek ler va sı ta sıy la ila hi yar dım lar ko nu sun da ta-
rih çi ler ara sın da bir fi kir bir li ği yok tur,  ka fa ka rı -
şık lı ğı or ta da dır. Bu da me se le nin zzii  hhiinn  lleerr  ddee
hhaall  llee  ddii  llee  mmee  ddii  ğğii  nniinn  ggööss  tteerr  ggee  llee  rriinn  ddeenn bi ri dir. Ko-
nuy la il gi li ayet le rin ol ma sı da me se le yi da ha
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önem li ha le ge tir mek te dir. Bu ne den ler den do la yı
bu ko nu yu in ce ler ken ön ce lik le bu ko nuy la il gi li
ri va yet le rin tah lil le ri ni yap mak son ra da bu an la -
tım la ra de lil ola rak ge ti ri len ayet le ri in ce le mek is-
ti yo ruz.

B-Rİ VA YET LER
Ko nuy la il gi li ge len ri va yet ler, da ha çok Be dir sa va -
şı üze rin de yo ğun laş mak ta dır. Uhud sa va şı se be -
biy le inen ayet ler de bi le bu ko nu ya te mas
edil mek te dir. Ay rı ca Hen dek sa va şın da yar dım ko-
nu su da ak ta rıl mak ta dır. Bun la rın dı şın da Hu neyn
sa va şıy la il gi li ola rak bir kaç re fe rans ve ril mek te dir.
Bu se bep le ri va yet le ri ve ayet le ri tah lil eder ken ön-
ce lik le Be dir sa va şıy la, da ha son ra da Hen dek Sa-
va şıy la il gi li olan la rı tah lil et mek, bu ara da di ğer
re fe rans la ra da de ğin mek is ti yo ruz.

1-BE DİR SA VA ŞI

Kla sik İslam Ta ri hi kay nak la rın dan İbn İshak’ ta
me lek le rin sa va şa ka tıl dık la rı ile il gi li bir ka yıt yer
al ma mak ta dır. Sa de ce di ğer ba zı kay nak la rı mız da
da ge çen Be dir sa va şın da şey ta nın hic ret sı ra sın da
Hz. Pey gam be ri ya ka la ma ya ça lı şan Su ra ka b. Ma -
lik şek li ne gir di ği,15 Mek ke li le ri sa va şa teş vik et ti -
ği,16 an cak me lek le ri gö rün ce de ni ze ka dar ka çıp
ken di ni de ni ze ata rak Al lah’ tan “dün ya da ki ro lü -
nün kal dı rıl ma sı nı müh le ti nin ta mam lan ma sı nı ” is-
te di ği şek lin de pek ma kul ol ma yan bir ri va yet
bu lun mak ta dır.17 Bu ri va yet, muh te me len şey ta nın
gö re vi nin so na er me si ni bi le is te ye cek ka dar me-
lek ler den kork tu ğu nu ifa de et me ye yö ne lik ve en
uzak yer ola rak an cak de ni zi dü şü ne bi len Arap mu-
hay yi le si nin uy dur du ğu bir ha ber ol sa ge rek tir.18

Ay rı ca şey ta nın Be dir sa va şı na ka tıl ma sı Müs lü man
şair le rin müş rik le re yö ne lik söy le dik le ri şiir ler de
or ta ya ko nul muş son ra da ri va yet le re gir miş ve
muh te me len Su ra ka’ nın düş man la rı ta ra fın dan or-
ta ya ko nul muş ol sa ge rek tir.19 Ola yın şey tan-in san
iliş ki si açı sın dan ve böy le bir şeyin olup-ola ma ya -
ca ğı açı sın dan dü şü nül dü ğün de de ka bul edi le bi lir
bir ya nı gö rül me mek te dir. Bu ko nuy la il gi li baş ka
bir ça lış ma mız da me se le ye te mas et ti ği miz için bu
me se le yi ge çi yo ruz.20

İslam ta rih çi le ri miz den Be la zu ri, Me lek le rin
yar dı mı ile il gi li ola rak sa vaş lar da me lek le rin ve

rüzgârın yar dı mıy la yar dım edil di ğin den bah se der,
an cak hiç bir ör nek üze rin de bu ko nu nun de tay la -
rı na gir mez.21 Ta be ri ve İbn Hi şam ise me se le yi İbn
İshak ve Be la zu ri’ de geç me yen bir bi riy le çe liş ki li
bir kaç ri va yet ile izah et me ye ça lı şır lar. 

Bu ri va yet ler den bi ri Gi far ka bi le sin den sa va -
şı sey ret me ye ge len iki müş ri ğin, si lah ve at ses le ri
ile sa vaş mey da nı na ge len Ceb ra il ’in bin di ği atı na
hi ta ben “ya hay zu m” şek lin de ki se si ni duy ma la rı
üze ri ne, bi ri nin öl me si, di ğe ri nin ba yıl ma sı şek lin -
de dir.22 Ta rih çi İbn Ke sir bu ri va ye ti baş ka bir ri va-
ye ti de lil ge ti re rek red det mek te dir.23 Bu ri va ye te
gö re eğer Ceb ra il ’in se si ile sa va şı sey re den bir müş-
rik ölü yor sa, Hz. Pey gam be re kar şı sa va şan lar bu
se si ne den duy ma dı lar? Ay rı ca müş rik le rin öl me si
için ses ye ter li ise, Ceb ra il ’in at üs tün de si la hı nı ku-
şan mış bir şekil de gel me si ne ge rek ol ma ma sı la zım-
dır.

Ay nı kay nak lar da Hz. Pey gam be rin Ceb ra il ’in
at üze rin de yar dı ma gel di ği ni be lirt ti ği bir ri va yet
bu lun mak ta dır.24 Bu ki tap la rı mız da bu ri va yet le rin
he men aka bin de ak ta rı lan ri va yet de ise sa ha be ler -
den ak ta rı lan: “Müş rik ler le çar pı şır ken kı lı cı mı zı
uza tı yor duk, kı lı cı mı zı vur ma dan müş ri kin ka fa sı
dü şü yor du.” şek lin de bir ri va yet bu lun mak ta dır.25

Bu ri va ye te gö re sa va şa ge len me lek ler gö rün me -
mek te dir, an cak sa vaş mak ta dır lar. Ta bi bu ri va yet
de bir yu ka rı da ki ve bi raz son ra ve re ce ği miz bir-
çok ri va yet te ki me lek le rin gö rün dü ğü ne da ir ri va -
yet le ri nak zet mek te dir. Mi sal ve re cek olur sak, bu
ri va ye ti ve ren İbn Hi şam’ da ge çen baş ka bir ri va -
yet te me lek ler göz le gö rün mek te dir.26 Yi ne Va ki -
di’ de Hz. Pey gam be rin sa ğın da so lun da sa va şan,
an cak kim ol duk la rı bi lin me yen adam lar dan bah se-
di lip, bun la rın onu ko ru yan me lek ler ol du ğu ak ta -
rıl mak ta dır.27 Dik kat edi lir se ri va yet le rin bir
kıs mın da me lek ler gö rü nür bir şekil de sa va şır lar -
ken, bir kıs mı na gö re ise gö rün me den sa vaş mak ta -
dır lar. Bu da kay nak la rı mız da ki bu ri va yet le rin
bir bi ri ni nak zet ti ği ni gös te ren bir du rum dur ve
han gi ri va yet esas alı nır sa, di ğe ri nin ona ters düş tü -
ğü gö rü le cek tir. 

İlk kay nak la rı mız dan ak tar dı ğı mız bu ri va yet -
le ri ye ter li gö rüp faz la de ta ya gir me ye rek Hz. Pey-
gam be rin bi le me lek le ri gö rüp gör me di ği
ko nu sun da ki tar tış ma la rın ol ma sı nı bir ke na ra bı-
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ra ka rak28 bu ri va yet ler hak kın da ba zı tah lil ler yap-
mak is ti yo ruz. 

Eğer bu ra da ki ri va yet ler ge re ği sa va şa ge len
me lek ler, in san su re tin de gö rü nü yor lar sa29 bu du-
rum da bu ya ban cı sa vaş çı lar, sa ha bi le rin ne den
dik ka ti ni çek me mek te dir? Hz. Pey gam ber üni for -
ma ol ma dı ğı için müş rik ler le ay nı el bi se le ri gi yen
Müs lü man la ra, sa vaş sı ra sın da bir bir le ri ni ta nı ya -
bil me le ri için pa ro la öğ ret miş ti.30 “Ehad eha d” şek-
lin de olan bu pa ro la ile ara la rın da an la şa cak lar dı ve
pa ro la yı bi le nin Müs lü man ol du ğu an la şı la cak tı.31

Bu du rum da, sa vaş or ta mın da bu ya ban cı sa vaş çı -
la ra bu pa ro la ne den so rul ma dı? Ri va yet le re gö re
me lek le rin sa rı ğı nın ren gi ne32 ka dar an la tan sa ha -
bi ler, bu bi lin me yen adam la ra pa ro la yı ne den sor-
ma dı lar? Bu so ru lar bi rer mu am ma dır. 

Eğer bu me lek ler Müs lü man lar la bir lik te ay nı
saf ta müş rik le re kar şı sa vaş tı lar sa, bu du rum da
müş rik or du su na Müs lü man sa yı sı faz la gö rü ne -
cek ti. Ve ri len en az sa yı olan bin ra ka mı nı al sak bi -
le Müs lü man la rın or du su nun sa yı sı müş rik le re
1300 ki şi ola rak gö zü ke cek ti. Hâlbu ki Ku ran-ı Ke -
rim bu sa vaş ta kâfir le re Müs lü man la rın sa yı sı nın
az gö rün dü ğü nü açık ça be lir tir. (…ssii  zzii  ddee  oonn  llaa  rrıınn
ggöö  zzüünn  ddee  aazzaall  ttıı  yyoorr  dduu...... En fal-44) Böy le ce me lek le -
rin bu sa vaş ta sa vaş tık la rı id di a sı bu aye te de te zat
teş kil et mek te dir.33 Bu ra da kâfir le rin me lek le ri gör-
me di ği dü şü nü le mez. Bu nun la il gi li gel miş bir çok
ri va yet an la tıl mak ta dır.34 Za ten me lek ler eğer gel-
di ler se, kâfir le ri kor kut mak için gel dik le rin den do-
la yı on lar me lek le ri gör me le ri ge re kir. Gö rün ce de
Müs lü man la rın sa yı sı nı ken di le rin den faz la ola rak
gör me le ri so nu cu or ta ya çı ka cak tır. Bu da il gi li aye -
te ters bir du rum dur.

Me lek le rin in san su re tin de sa vaş tık la rı şek lin -
de ki ri va yet le rin en önem li aç ma zı, Ku ran’ da üç
yer de (CCuu  nnuu  dduunn  LLeemm  TTee  rraavv  hhaa –GGöörr  mmee  ddii  ğğii  nniizz  oorr--
dduu  llaarr) şek lin de ge çen (Tev be 26-40, Ah zab-9) ayet-
ler dir. Esa sın da Ku ran sa vaş sı ra sın da ki yar dım
ko nu sun da böy le hi tap eder ken, in san su re tin de ki
me lek sa vaş çı lar dan bah se den ri va yet le rin, baş ka
bir tah li le ge rek duy mak sı zın terk edil me si ge rek -
ti ği ni dü şü nü yo ruz.

Ri va yet le re ge nel ola rak ba kar sak il ginç bir aç -
maz da, sa vaş ta gö rü nüp gö rün me dik le ri yu ka rı da

de ğin di ği miz gi bi çe liş ki ler ba rın dır ma sı na rağ men,
me lek le rin kı ya fet le ri ve at la rı ko nu sun da ki en in -
ce de tay la rın bi le ve ril me si dir. Bu na gö re ba zı ri-
va yet ler de me lek ler yer ve gök ara sın da35, ba cak la rı
ala ca ten li kır at la ra bin miş, ak be niz li şahıs lar ola-
rak ta rif edil mek te dir.36 Ay rı ca me lek le rin sa rık la -
rı nın Be dir sa va şın da be yaz, Hu neyn ’de kır mı zı
ol du ğu, Ceb ra il ’in ki ise sa rı renk te ol du ğu,37 sa rık -
la rı nı omuz la rı nın ara sı na sar kıt tık la rı38 ve bu sa-
vaş ta Ceb ra il, İsra fil, Mi ka il ’in her bi ri nin bin
me le ğin ba şın da baş la rı na kır mı zı, sa rı, ye şil sa rık -
la rı sar mış, gö ğüs le rin de işa ret li tüy ler ile nur dan
ala ca ten li işa ret li at lar üze rin de (hem nur dan hem
ala ca ten li na sıl olu yor sa?) sa vaş mey da nı na gel dik-
le ri be lir ti lir.39 Yi ne Ceb ra il ’in Be ni Ku rey za sa va -
şı na ba şın da at las tan be yaz bir sa rık, üze rin de ipek
at las tan ka di fe bir el bi se ile eyer len miş bir ka tı ra
bin miş ol du ğu hal de gel di ği be lir ti lir.40 Baş ka bir
ri va yet te ise sa vaş sı ra sın da gök yü zün den si yah ka-
rın ca ya ben zer si yah çiz gi li bir el bi se düş tü ğü, bü -
tün uf ku kap la dı ğı, va di nin do lu do lu kan ak tı ğı,
bu nun da me lek ler ol du ğu an la tı lır.41

Bir çok sa ha be nin gö rün me di ği ni be lirt ti ği me-
lek le rin, kı ya fet le ri ne, çe şit li renk ler de sa rık sa rış
tip le ri ne, gö ğüs le rin de ki işa ret li tüy le re, at la rı nın
ba cak la rı nın ala ca lı ğı na ka dar de tay la rın ve ri le bil -
me si, o sa vaş or ta mın da ka na a ti miz ce müm kün gö-
rün me mek te dir. Bu ka dar de tay lı ca gö rü ne bi len
me lek le ri sa de ce bir kaç ki şi nin de ğil, her ke sin gör-
me si ge re kir di. Bu ka dar önem li bir ola yın çok az
sa ha be nin gün de mi ne gir me si ve sa ha be bü yük le -
ri nin bu ko nu lar hak kın da bil gi ler ver me me si de
şaşır tı cı dır. Bu ko nu da ki ri va yet ler den bir kıs mı nı
da Be dir sa va şı sı ra sın da Müs lü man ol ma yan ki şi -
le rin ak tar ma sı da ay rı bir ay rın tı dır. 

Ay rı ca ka nat la rı ol du ğu bi li nen me lek le rin sa -
vaş için at la ra ve ka tır la ra ih ti yaç duy ma sı ve sa va -
şa bun lar eş li ğin de ve si lah lar la gel me si de42 ay rı bir
prob lem dir. Bu nok ta da bu tür an la tım lar me ca zi
an la tım tü rü dür şek lin de izah edi le bi lir. Bu tak dir -
de ya ni me lek le rin tip le ri ni, kı lık ve kı ya fet le ri ni
me caz ile yo rum la ma yo lu açı lır sa, ay nı yo rum la ma
tü rü fi i li sa va şa ka tıl dık la rı43 ko nu sun da ki ri va yet -
ler için de uy gu lan ma sı ge re ke cek tir. Eğer bu ri va -
yet le ri me caz ola rak yo rum la ya cak sak, ay nı
ri va ye tin de va mın da ge len me lek le rin sa vaş ma la -
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rı nı da fi i li sa vaş ma ola rak de ğil, me caz ola rak yo-
rum la mak en ma kul açık la ma tü rü ola cak tır. 

Bu ko nu da ge len ri va yet ler hak kın da bir di ğer
dik kat çek mek is te di ği miz yön ise bir kı sım ri va -
yet le rin si ya si ge rek çe ler le or ta ya ko nul ma sı dır.
Bu nun la il gi li il ginç bir ör nek Hz. Pey gam be rin
am ca sı Ab bas ’ın esir edil me si me se le sin de gö rül -
mek te dir. Ba zı ri va yet le re gö re za yıf ve çe lim siz bir
sa ha bi olan Ebu’l-Ye ser Kab b. Amr, Ab bas ’ı esir
edip ge ti rin ce ona, Ab bas ’ı na sıl esir et ti ği so ru lur.
O da şek li ni ta rif ede rek, hiç gör me di ği bir za tın
Ab bas ’ı esir et me ko nu sun da ken di si ne yar dım et-
ti ği ni be lir tir. Hz. Pey gam ber de o za tın me lek ol-
du ğu nu söy ler.44 Bir di ğer ri va ye te gö re ise, sa vaş
so nun da Ab bas: “ be ni kır ata bin miş, gü ler yüz lü,
içi niz de gö re me di ğim bi ri esir et ti ” de yin ce, onu
esir eden sa ha be olan Ebu’l-Ye ser, bi raz ev vel ki
söz le ri nin tam ter si ne ken di si nin esir et ti ğin de ısrar
ede rek: “ha yır, onu ben ken dim esir al dı m” di ye iti-
raz eder.  Bu nun üze ri ne Hz. Pey gam ber ona: “Sus!
Al lah se ni şeref li bir me lek le des tek le di ” bu yu rur.45

Bu du rum da ay nı olay la ve ay nı şahıs la il gi li iki
fark lı bir bi ri ne zıt ri va ye tin or ta ya çık ma sı dik kat
çe ki ci dir. Bu na gö re ilk ri va yet te me lek esir ede ne
gö rü nür ken, ikin ci sin de gö rün me mek te dir. Do la -
yı sıy la ay nı ko nu da ak ta rı lan bu ri va yet ler bir bi ri -
ni nak zet mek te dir. An cak ke sin olan bir du rum var
ki; iki ri va yet te de Ab bas, güç lü bi riy miş ve as lın -
da esir edi le mez miş an cak me lek ler onu esir ala bil -
miş gi bi bir imaj ve ril mek te dir. As lın da, bu
ri va yet ler si yer ki tap la rı nın ya zıl dı ğı Ab ba si as rın -
da, Ab ba si sul tan la rı nın de de le ri olan ve o sı ra da
mü ca de le et tik le ri Ali oğul la rı nın ata sı Hz. Ali’ nin
kah ra man lı ğı na kar şı Ab bas ’ı öv me ye yö ne lik si ya -
si uy dur ma lar dan baş ka bir şey de ğil dir.46

Ko nu muz la il gi li ve re ce ği miz bir di ğer ör nek
ise Hz. Pey gam be rin ha ya tı nın mez hep ler ara sı
mü ca de le le re kur ban edil me si nin il ginç bir ör ne -
ği dir. Ri va ye te gö re47 Be dir sa va şı sı ra sın da gön de -
ri len me lek ler den beş yü zü Ceb ra il’ le bir lik te sa vaş
sı ra sın da Hz. Ebu be kir ’in ya nın da, beş yü zü de Mi-
ka il’ le bir lik te Hz. Ali’ nin ya nın da sa va şı yor lar dı.4

Bu ri va yet le Me lek ler her iki si nin ya nın da yer alı-
yor ve böy le ce sa vaş sı ra sın da sa de ce Hz. Ali de ğil,
Hz. Ebu be kir de ön pla na çı kar tıl mış olu yor. Bu tür
ri va yet ler Hz. Ali’ yi ön pla na çı ka ran Şia’ ya kar şı

den ge si ya se ti gü den Ehl-i Sün net ’in man tı ğı nı gös-
ter me si açı sın dan çok il ginç tir. 

2-HEN DEK SA VA ŞI

Hen dek sa va şın da me lek le rin yar dı mın dan bah se -
den ba zı ri va yet ler bu lun mak ta dır. Bun la rın en be-
lir gi ni olan ri va yet te, de tay lı bir Ceb ra il ta ri fin den
son ra Ceb ra il ’in sa vaş so nun da Hz. Pey gam be re ge -
lip me lek le rin si la hı bı rak ma dı ğı nı, Be ni Ku rey za
yur du na gi di yor ol duk la rı nı söy le di ği ni be lir ten ri-
va yet tir.49 Ri va yet te ki Ceb ra il ’in kı ya fe ti ve bi ne ği -
nin de tay la rı ko nu sun da ki an la tı mın na sıl ol du ğu-
nun yo ru mu nu yu ka rı da yap tı ğı mız için ge çi yo ruz.
Bu nun dı şın da sa ha be den Hu zey fe’ nin sa vaş so nun -
da sa vaş mey da nın dan ay rı lan ve me lek ol du ğu nu
dü şün dü ğü yir mi ta ne sa rık lı adam gör dü ğün- den
bah se di len ri va yet bu lun mak ta dır.50 Bu ri va ye tin
tek bir ki şi den gel me si dı şın da, di ğer sa ha be ler ta ra-
fın dan gö rül me yip te yit edi le me yen olay lar cin sin -
den ol du ğu nu be lir tip, ay rı ca Hen dek sa va şı
sı ra sın da me lek le rin sa vaş tık la rı na da ir hiç bir ri va -
ye- tin ol ma ma sı ve İbn Hi şam ’ın zik ret ti ği “..Be dir
dı şın da me lek le rin hiç bir sa vaş ta fi i len sa vaş ma dık -
la rı … ” ri va ye ti51 ve Ku ran’ da ki “gö rün me yen or du-
la r”52 ta bi riy le de çe liş ti ği ni be lirt mek is ti yo ruz.

Hen dek sa va şı, esa sen sa ha be nin gay re ti, Hz.
Pey gam be rin ted bir le ri ile ba şa rı lan bir za fe ri an-
lat mak ta, me lek le rin fi zi ki yar dı mın dan bah se di -
len so mut bir olay ri va yet ler de net ola rak
bah se dil me mek te dir. As lın da bu sa vaş sı ra sın da
mey da na ge len so ğuk ve rüzgâr, Müş rik or du su nu
vur muş tur.53 Bu nu, so ğuk ve rüzgârın or du da ki ça-
dır la rı sö küp, ateş le ri sön dür dü ğü sı ra da or du su na
hi ta be den Ebu Süf yan ’ın söz le rin de gö re bi li yo ruz;
“Ey Ku reyş ce ma a ti! Val la hi, siz du ru la cak bir yer -
de du rup sa bah la ma dı nız. Val la hi, siz du ru la cak gi -
bi bir yer de de ğil si niz. At lar, de ve ler öl me ye
baş la dı. Kıt lık her ta ra fı sar dı. Benî Ku ray za Ya hu -
di le ri de bi ze kar şı ak si lik et me ye baş la dı lar. On-
lar dan, ho şu mu za git me ye cek ha ber ler al dık.
Rüzgârlar dan ba şı mı zı ge len le ri gö rü yor su nuz. Ne
ten ce re le ri mi zi, ne ate şi mi zi, ne de ba rı na ca ğı mız
ça dır la rı mı zı ye rin de bı ra kı yor. He men göç edip gi-
di niz. İş te, ben göç edip gi di yo rum.”54 Bun dan son-
ra sı nı İbn Hi şam şöy le an la tır; “or ta ya çı kan so ğuk
bir fır tı na, düş man ça dır la rı nı sö kü yor, ateş le ri ni



HZ. PEYGAMBER DÖNEMİ SAVAŞLARINDA MELEKLERİN YARDIMI MESELESİ Mehmet AZİMLİ

Journal of Islamic Research 2010;21(3) 177

sön dü rü yor, at la rı nı ür kü tü yor, düş ma nı to za bo-
ğu yor du. So nun da düş man pe ri şan ol du, çe kip git -
ti. Bu du rum on la rı ken di baş la rı nın der di ne
dü şür müş, or dugâhla rı na çe kil mek, sin mek zo run -
da bı rak mış tı. Rüzgâr ça dır la rın bez le ri ni, de ri le ri -
ni yır tı yor, di rek le ri ni sö kü yor, ko pa rı yor, ser gi le ri
kum la ra gö mü yor, hiç kim se hiç kim se nin ya nı na
gi de mi yor du. Ya kı lan ateş ler sö nü yor, de ve ler at lar
bir bir le ri ne ka rı şı yor du. Müş rik le rin kalp le ri ne bü -
yük bir kor ku düş müş tü.”55

Yal nız bu ra da ki rüzgâr ve sar sın tı la rı me lek -
le rin müş rik le re yö ne lik yap tık la rı bir olay ola rak
al gı la ma mak la zım dır.56 Eğer bu nu me lek le rin
müş rik le re yö ne lik bir aza bı ola rak al gı lar sak, bu
tak dir de ay nı aza bı Müs lü man la ra da gös ter dik le -
ri ni ka bul et mek zo run da ka lı rız. Çün kü bu rüzgâr
ve so ğuk müş rik le ri üşü tüp te dir gin eder ken, Müs-
lü man la rı da te dir gin et miş ti. Hu zey fe’ den ge len ri-
va yet te Hz. Pey gam be rin Müş rik le rin ka rargâhı nı
kon trol et mek üze re ki min gi de ce ği ni sor muş gi-
de ne cen net va ad et miş tir. An cak sa ha be ler den
hiç bi ri kor ku, aç lık ve so ğuk tan do la yı ye rin den
kal ka ma mış ve sa de ce Hu zey fe git miş tir.57 Ay nı ri-
va ye tin de va mın da Hu zey fe gö re vin den dön dük -
ten son ra Hz. Pey gam be re ra por ve rir ken şun la rı
söy le mek te dir; “Yâ Rasûlal lah! Halk Ebu Süf yan ’ın
ba şın dan da ğıl mış, ba şın da an cak bir ce ma at kal-
mış tır. Al lah, bi zim üze ri mi ze bo şalt tı ğı so ğuk gi bi,
on la rın üze ri ne de so ğuk bo şalt mak ta dır. Fa kat biz
bu na kar şı lık Al lah’ tan on la rın di le me dik le ri ec ri
di le riz.” de miş tir ve üşü dü ğü için Hz. Pey gam ber
ta ra fın dan ısı tıl mış tır.58 Bu ra dan da an la şıl mak ta -
dır ki Hen dek sa va şı sı ra sın da ki rüzgâr ve so ğuk
özel bir şey de ğil, mev si min ge re ği olan ve Müs lü -
man la rın da his set tik le ri bir şey di. Ni te kim Mek-
ke li le rin so ğuk mev si mi nin gel me sin den do la yı bir
an ön ce sa va şı bi ti rip ay rıl ma yı dü şü nü yor ve he sap
edi yor lar dı.

Esa sen me lek le rin sa vaş sı ra sın da ki yar dım la -
rı ko nu sun da ki prob lem le ri me lek le rin sa de ce Be -
dir sa va şın da fi i len sa va şa ka tıl dık la rı şek lin de ki
ri va yet le çöz me ye ça lış mak da me se le yi hal le de -
me mek te dir.59 Bir de fa bu nun man tık lı bir iza hı da
bu lun ma mak ta dır. Me lek ler farz ede lim ki, Uhud
ve Hu neyn ’de Müs lü man la rın ha ta sı var dı bu se-
bep le yar dım et me di ler. Mu te’ de, Bi’r-i Ma u ne’ de,

Re ci’ de ne den yar dım et me di ler? Ay rı ca İslam ta-
ri hi nin gün gi bi açık dö nem le rin de ki sa vaş lar da bu
yar dım lar ne den ol ma mış tır? Ne den ri va yet le re
yan sı ma mış tır? İslam ta ri hin de me lek le rin yar dı -
mı na en la yık ol ma la rı ge re ken sa ha be or du la rı ku-
ze ye doğ ru fet he çık tık la rın da Bi zans lı lar bu
or du lar hak kın da bir çok göz lem ler yap tı lar. So nuç -
ta bu or du hak kın da bir çok öv gü ler den bah se der -
ler ken me lek ler den ve ya in sa nüs tü sa rık lı
in san la rın yar dı mın dan bah set me miş ler dir.60 Ay rı -
ca ilk İslam fü tu ha tı nı an la tan fü tu hat ki tap la rı -
mız da da fü tu hat sı ra sın da me lek le rin yar dı mıy la
il gi li bil gi le ri bu la ma mak ta yız.

So nuç ola rak Be dir sa va şın da çok üs tün gay-
ret ler le can la rı nı or ta ya ko ya rak düş ma nı mağ lup
eden, Hen dek’ te na maz la rı nı ak sa tır ca sı na ça lı şan61

ve Kur ’an-ı Ke rim ’in ifa de siy le yü rek le rin kor ku -
dan bo ğaz la ra da yan dı ğı62 sı ra da can la baş la İslam -
’ın bay ra ğı nı dü şür me yen bu gü zi de in san la rın
ça ba la rı nı önem se mek la zım dır. Bu sa vaş lar sı ra -
sın da bu in san lar Al lah ’ın koy du ğu sa vaş ya sa la rı -
nı uy gu la yıp ga lip gel miş ler dir. Za fe rin gök ten
ge len me lek ler le ka za nıl dı ğı nı söy le mek, on la rın
ça ba ve gay ret le ri ni en azın dan ha fi fe al mak ola-
cak tır. Me lek le rin yar dı mı me se le si nin muh te me -
len bi raz son ra an la ta ca ğı mız ayet le rin yan lış
yo rum lan ma sı ve bu sa vaş lar et ra fın da söy len miş
kah ra man lık şiir le ri et ra fın da kur gu lan mış şey ler
ol du ğu nu dü şü nü yo ruz.63

3-AYET LER

Kur ’an- Ke rim’ de sa vaş lar da ki ila hi yar dım la il gi li
ola rak Be dir sa va şın dan bah se den En fal su re si,
Uhud sa va şın dan bah se den Ali İmran Su re si ve
Hen dek Sa va şın dan bah se den Ah zab su re sin de ko-
nuy la il gi li ayet ler bu lun mak ta dır. Bu ra da ayet le rin
me al le ri ni Di ya net Vak fı nın me a lin den ve rip da ha
son ra de ğer len dir me ler de bu lun mak is ti yo ruz. Ön-
ce lik le Be dir ve Uhud sa va şıy la il gi li ola rak ge len
ayet le re de ğin mek is ti yo ruz. Be dir Sa va şıy la il gi li
ola rak En fal 9-13 ayet ler ara sın da şöy le de nil mek -
te dir;

“Ha tır la yın ki, siz Rab bi niz den yar dım is ti -
yor du nuz. O da, ben peş pe şe ge len bin me lek ile si -
ze yar dım ede ce ğim, di ye rek du a nı zı ka bul
bu yur du.
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Al lah bu nu (me lek ler le yar dı mı) sa de ce müj de
ol sun ve onun la kal bi niz ya tış sın di ye yap mış tı. Za -
ten yar dım yal nız Al lah ta ra fın dan dır. Çün kü Al lah
mut lak ga lip tir, yegâne hü küm ve hik met sa hi bi -
dir.

O za man ka tın dan bir gü ven ol mak üze re si zi
ha fif bir uy ku ya dal dı rı yor du; si zi te miz le mek, şey-
ta nın pis li ği ni (ver di ği ves ve se yi) siz den gi der mek,
kalp le ri ni zi bir bi ri ne bağ la mak ve sa vaş ta se bat et-
tir mek için üze ri ni ze gök ten bir su (yağ mur) in di -
ri yor du.

Ha ni Rab bin me lek le re: “Mu hak kak ben si zin -
le be ra be rim; hay di iman eden le re des tek olun; Ben
kâfir le rin yü re ği ne kor ku sa la ca ğım; vu run bo yun -
la rı na! Vu run on la rın bü tün par mak la rı na! di ye
vah ye di yor du.

Bu söy le nen ler, on la rın Al lah ’a ve Re su lü ne
kar şı gel me le rin den ötü rü dür. Kim Al lah ve Re su -
lü ne kar şı ge lir se, bil sin ki Al lah, aza bı şid det li
olan dır.”

Uhut Sa va şı mü na se be tiy le na zil olan Ali İmran
su re si 123-128 ayet ler de şöy le de nil mek te dir;

“An dol sun, siz ler güç süz ol du ğu nuz hal de Al -
lah, Be dir’ de de si ze yar dım et miş ti. Öy le ise, Al-
lah’ tan sa kı nın ki O’ na şük ret miş ola sı nız.

O za man sen, mü min le re şöy le di yor dun::  İndi -
ri len üç bin me lek le Rab bi ni zin si zi tak vi ye et me -
si, si zin için ye ter li de ğil mi dir?

Evet, siz sa bır gös te rir ve Al lah’ tan sa kı nır sa -
nız, on lar (düş man la rı nız) he men şu an da üze ri ni -
ze gel se ler, Rab bi niz, ni şan lı beş bin me lek le si zi
tak vi ye eder.

Al lah, bu nu si ze sırf bir müj de ol sun ve kalp-
le ri niz bu sa ye de ra hat la sın di ye yap tı. Za fer, yal-
nız ca mut lak güç ve hik met sa hi bi Al lah
ka tın dan dır.

Al lah, kâfir ler den bir kıs mı nın kö kü nü kes sin
ve ya on la rı pe ri şan et sin, böy le ce bo zul muş bir hal -
de dö nüp git sin ler di ye, si ze yar dım eder).

Ki bu iş te se nin ya pa ca ğın bir şey yok tur ya -
hut (Müs lü man ol sun lar da) töv be le ri ni ka bul et -
sin, ya da (ısrar eder ler se) on la ra azap et sin di ye
(Al lah Be dir’ de si ze yar dım et ti). Çün kü on lar za-
lim dir ler.”

Ko nu yu, ri va yet ler des tek li izah eden ki mi
mü fes sir le ri miz, yu ka rı da ola bi lir li ği nin ne ka dar
müm kün ol du ğu nu tar tış tı ğı mız ri va yet ler reh ber -
li ğin de me se le yi tef sir edip, söz ko nu su Be dir,
Uhud ve Hen dek sa vaş la rın da me lek le rin ka fir le re
kar şı Müs lü man la ra yar dım et mek üze re64 gel di ği -
ni be lir tir ler.65 Ki mi le ri ne gö re me lek le rin ge li şi
apa çık bir ger çek tir.66 Bu me se le bağ la mın da me-
lek le rin han gi sa va şa biz zat ka tıl dık la rı, han gi si ne
ka tıl ma dık la rı, ka tıl dık la rı sa vaş ta sa va şa gi rip gir-
me dik le ri ni tar tış mış lar dır.67 Ki mi mü fes sir ler ayet-
ler de ge çen ila hi yar dı mın sa de ce Be dir’ de
be lirt mek te dir ler. Bu ko nu da mü fes sir ler ara sın da
bir gö rüş bir li ği bu lun ma mak ta dır.68

Ki mi mü fes sir ler ise Âl-i İmran ve En fal su re -
sin de ki ayet ler de an la tı lan me lek le rin yar dım me-
se le si ni, iki ayet gru bun da da ge çen ve me lek le rin
iniş se be bi ni an la tan “Al lah, bu nu si ze sırf bir müj -
de(Mo ral) ol sun ve kalp le ri niz bu sa ye de ra hat la -
sın di ye yap tı.” iba re si çer çe ve sin de ala rak, bu
sa vaş lar da me lek le rin fi zi ki bir yar dı mı ol ma dı ğı nı,
an cak psi ko lo jik ve mo ral yar dı mı söz ko nu su ol-
du ğu nu be lir tir ler.69

Bu mü fes sir le rin ba şın da Râzî (606/1209) gel-
mek te dir. O, ayet ler de bah se di len yar dı mın mo ral
des te ği, gü ven duy gu su ve or du ya bir za fer müj de -
si an la mın da ol du ğu nu, de ğil se me lek le rin sa va şa
biz zat ka tıl ma dık la rı nı, ayet te ki esas an la mın bu ol-
du ğu nu be lir tir.70 Râzî, da ha ön ce ki bir ta kım mü-
fes sir le rin bu ko nu da ki ben zer gö rü şü nü ak ta ra rak,
me lek le rin sa vaş ma dık la rı, an cak müj de için gel-
dik le ri şek lin de ki gö rü şü nü her iki ayet gru bu nu
yo rum lar ken de ver mek te dir.71

Ra zi, ay rı ca bir di ğer mü fes sir olan Ebu Bekr
el-Esamm ’ın me lek le rin fi zi ki ola rak sa vaş ma dık la -
rı ko nu sun da ki gö rüş le ri ni nak le der. Şöy le ki; “Tek
me le ğin söz ge li mi Ceb ra il ’in ya pa bi le ce ği iş için bu
ka dar me lek gel me si ne ge rek yok tur. Bi na e na leyh
Ceb ra il Be dir gü nün de ha zır bu lun duy sa, Müs lü -
man la rın kâfir ler le sa vaş ma sı na ge rek yok tur. Eğer
me lek ler sa vaş mış lar sa ve eğer in san lar on la rı gör-
müş ler se, on la rı ya in san su re tin de gör müş ler dir ve-
ya hut da baş ka bir su ret te. Bi rin ci yi ka bul eder sek,
bu tak dir de Hz. Pey gam ber ’in or du sun dan mü şa -
he de edi len mik ta rın me lek le rin sa yı sın dan do la yı
üç bin ve ya da ha faz la ol ma sı ge re kir di ki, hiç kim -
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se bu nu söy le me miş tir. Ay rı ca bu du rum; “Si zi de
on la rın göz le rin de azal tı yor du” (En fal-44) âye ti ne
de ters dü şer. Eğer Müs lü man lar o me lek le ri, in san
su re tin de gör me miş ler se, o za man kesîf ya hut da
latîf bir ci sim olan me lek ler den in san la rın kalp le ri -
ne çok şid det li bir kor ku nun düş me si ge re kir di.
Hâlbu ki du ru mun hiç de böy le ol ma dı ğı bi li nen bir
ger çek tir. Eğer on lar, me se la ha va gi bi latîf ci sim ler
idiy se ler, on lar da ka tı lık, sert lik gi bi özel lik ler bu-
lun maz; böy le ce on la rın at la ra bin miş ol ma la rı da
imkânsız ol muş olur.”72 Me lek le rin müj de ve mo ral
tak vi ye si için sa vaş la ra gel dik le ri şek lin de ki ben zer
gö rüş le ri, baş ka tef sir ki tap la rı mız da da bu la bi li riz.73

Ha mi dul lah da tek bir me le ğin ye te ce ği bir du rum
için bu sa yı la rın ve ril me si ni hiç bir men fa at gö zet -
mek si zin sa va şan sa ha be nin sa mi mi ye ti için ol du -
ğu nu ve “...bu nu yal nız ca müj de ol sun di ye yap tı...”
aye tin de bu na işa ret edil di ği üze re mo ral ve ril di ği -
ni be lirt mek te dir.74

Çağ daş mü fes sir ler den Re şit Rı za, ayet ler de ge -
çen ila hi yar dı mın müj de ni te li ğin de olup, mad di
de ğil ma ne vi ola rak kalp le re mo ral ve ril di ği ni,75 her
iki aye ti de izah eder ken açık ça be lir tir.76 Mu ham -
med Esed bu ayet ler bağ la mın da Ra zi ve Re şit Rı za’ -
ya(1935) ta bi ol muş ve bin, üç bin, beş bin gi bi
de ği şik ra kam lar la ifa de edi len sa yı da ki me lek le rin
yar dı mı nın zor luk la ra kar şı sab re den ve so rum lu -
luk la rı nın bi lin cin de olan sa ha be le ri teş ci et me ye
yö ne lik me ca zi an la tım lar ol du ğu nu,77 ayet ler de ki
“...bu nu yal nız ca müj de ol sun di ye yap tı...” iba re si -
nin bu nu açık ça di le ge tir di ği ni be lir tir.78

Sü ley man Ateş, ayet ler de ki ifa de ler den me lek -
le rin biz zat sa va şa ka tıl ma dık la rı nı,  sa vaş ta en
önem li şeyin gü ven duy gu su ol du ğu nu, ru ha ni var-
lık la rın des te ği nin ru ha ni ola ca ğı nı, me lek le rin de
Müs lü man la rın ira de si ni güç len dir dik le ri ni, on la ra
gü ven duy gu su aşı la dık la rı nı79 ve ma nen des tek ve-
re rek düş ma nın da içi ne kor ku sal dık la rı nı be lir tir.80

Ay rı ca ayet ler de ge çen ve me lek le re hi ta ben ifa de
edi len “bo yun la rı nı vu ru n” ifa de si nin biz zat fi zi ki
ola rak bo yun vur ma de ğil, bo yu nun üs tün de ki dü-
şün ce mer ke zi olan ba şın kas te dil di ği ni, çün kü el
or ga nı nın baş tan emir al dı ğı nı be lir tir.81

Ça ğı mız mü fes sir le rin den Ebu’l-Ala Mev du -
di(1979) bu ko nu da ki gö rü şü nü şöy le di le ge ti rir;
“Kur ’an’ dan öğ ren di ği miz esas il ke le rin ışı ğın da, me-

lek le rin sa vaş ta ve öl dür me iş le min de bil fi il gö rev
al ma dık la rı, fa kat muh te me len Müs lü man la rın dar-
be le ri nin et ki li ve isa bet li ol ma sı na yar dım et tik le ri
gö rü şün de yiz. Fa kat ger çe ği yal nız ca Al lah bi lir.”82

Bu ra ya ka dar ak tar dı ğı mız alın tı la rı ye ter li gö -
rüp bu alın tı lar ışı ğın da Ali İmran ve En fal su re -
sin de an la tı lan sa vaş lar da me lek le rin kâfir le re kar şı
yar dı ma gel me si me se le sin de so nuç ola rak di ye bi -
li riz ki; me lek le rin bu sa vaş lar da fi i len yar dım la rı
yok tur. Bu so nu cu me lek le rin ni çin in di ği ni açık-
la ma amaç lı ola rak iki su re de de tek rar edi len ge-
rek çe, açık ça ver mek te dir. “… bunu yal nız ca
müj de(mo ral) ol sun, kal bi niz ya tış sın di ye yap tı...”
Bu an lam da bu ayet le ri an la ma da anah tar ke li me,
Büş ra (müj de) ke li me si ol mak ta dır. 

Biz bu iki ayet gru bu ko nu sun da bu iba re nin
ye ter li ge rek çe yi ver di ği ni, yar dı mın sa de ce ma ne -
vi ol du ğu nu açık ça be lirt ti ği ni ak ta rıp, faz la sö ze
ha cet ol ma dı ğı nı söy le ye rek, Hen dek sa va şı ile il gi -
li ola rak inen Ah zab su re sin de ki il gi li ayet le re te -
mas et mek is ti yo ruz.

Hen dek sa va şı se be biy le na zil olan Ah zab su-
re si 9-12. ayet ler de şöy le de nil mek te dir;

“Ey iman eden ler! Al lah ’ın si ze olan ni me ti ni
ha tır la yın; ha ni si ze or du lar sal dır mış tı da, biz on la -
ra kar şı bir rüzgâr ve si zin gör me di ği niz or du lar gön-
der miş tik. Al lah ne yap tı ğı nı zı çok iyi gör mek tey di.

On lar (müş rik ler) hem yu ka rı nız dan hem aşa -
ğı ta ra fı nız dan (va di nin üs tün den ve alt ya nın dan)
üze ri ni ze yü rü dük le ri za man; göz ler yıl dı ğı, yü rek-
ler gırt la ğa gel di ği ve siz Al lah hak kın da tür lü tür -
lü şey ler dü şün dü ğü nüz za man;

İş te ora da iman sa hip le ri im ti han dan ge çi ril -
miş ve şid det li bir sar sın tı ya uğ ra tıl mış lar dı.”

Bu üç ayet bö lüm le ri dı şın da Tev be su re sin de
ge çen iki ayet de bu ayet le re des tek ola rak ge ti ril -
mek te dir;83

“Son ra Al lah, Re sul ’ü ile mü min ler üze ri ne se-
kîne ti ni (sükûnet ve hu zur duy gu su) in dir di, si zin
gör me di ği niz or du lar in dir di de kâfir le re azap et ti.
İş te bu, o kâfir le rin ce za sı dır.”Tev be-26. 

“Eğer siz ona (Resûlul lah ’a) yar dım et mez se -
niz (bu önem li de ğil); ona Al lah yar dım et miş tir:
Ha ni, kâfir ler onu, iki ki şi den bi ri ola rak (Ebu Be -
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kir ile bir lik te Mek ke’ den) çı kar mış lar dı; ha ni on -
lar ma ğa ra day dı; o, ar ka da şı na. Üzül me, çün kü Al -
lah bi zim le be ra ber dir, di yor du. Bu nun üze ri ne
Al lah ona (sükûnet sağ la yan) em ni ye ti ni in dir di,
onu si zin gör me di ği niz bir or du ile des tek le di ve
kâfir olan la rın sö zü nü al çalt tı. Al lah ’ın sö zü ise za -
ten yü ce dir. Çün kü Al lah üs tün dür, hik met sa hi -
bi dir.” Tev be- 40.

Hen dek Sa va şı se be biy le inen ayet te ge çen
iba re de ki “gör me di ği niz or du la r” iba re si Tev be su-
re sin de ver di ği miz iki ayet te de geç mek te dir. Bu
ayet le rin il kin de Hu neyn sa va şın da ikin ci sin de
Hic ret sı ra sın da Hz. Pey gam be re se ki ne tin in di ril -
di ği ve gö rün me yen or du la rın yar dı mın dan bah se -
dil mek te dir. Özel lik le ikin ci si ne bak tı ğı mız da bu
aye tin hem Ah zab su re sin de ki aye ti, hem de Hu-
neyn sa va şı se be biy le inen aye ti izah et ti ği ni gö rü -
rüz. Ayet te Hz. Pey gam be re ma ğa ra da iken inen
sükûnet ten ve gö rün me yen or du lar dan bah se dil -
mek te dir. Bil di ği miz gi bi ma ğa ra da sa vaş ol ma dı ve
or du lar da çar pış ma dı. Bu an lam da bu iba re ile kas-
te di le nin or du an la mın da ol ma dı ğı sükûnet, di renç
ve gü ven an la mın da ol du ğu açık tır.

Bu ayet le ri da ha iyi an la ma ve Ku ran üs lu bu -
nu ta nı ma nok ta sın da bir çok ben zer ör nek ve re bi -
li riz. Bu ra da sa de ce iki ör nek le ye tin mek is ti yo ruz;

“(SSaa  vvaaşş  ttaa))  oonn  llaa  rrıı  ssiizz  ööll  ddüürr  mmee  ddii  nniizz,,  ffaa  kkaatt  AAll  llaahh
ööll  ddüürr  ddüü  oonn  llaa  rrıı;;  aatt  ttıı  ğğıınn  zzaa  mmaann  ddaa  sseenn  aatt  mmaa  ddıınn,,  ffaa  --
kkaatt  AAll  llaahh  aatt  ttıı  ((oonnuu))..  Ve bu nu, mü min le ri gü zel bir
im ti han la de ne mek için (yap tı). Şüp he siz Al lah işi-
ten dir, bi len dir.” En fal-17.

ŞŞuurraa  ssıı  kkee  ssiinn  ddiirr  kkii  ssaa  vvaaşş  ssıı  rraa  ssıınn  ddaa  AAll  llaahh  nnee  ookk
aatt  mmıışş  ttıırr  nnee  ddee  ööll  ddüürr  mmüüşş  ttüürr..  BBüü  ttüünn  bbuunn  llaa  rrıı  HHzz..  PPeeyy--
ggaamm  bbeerr  vvee  ssaa  hhaa  bbee  lleerr  yyaapp  mmıışş  ttıırr..  AAnn  ccaakk  oonn  llaa  rraa  oo  ggüü  --
ccüü,,  iimmaa  nnıı  kkaa  bbii  llii  yyee  ttii  vvee  rreenn  iissee  AAll  llaahh’’  ttıırr.. Bu se bep le
Al lah böy le bir ifa de kul lan mış tır. Bu, Ku ran ’ın üs-
lu bu ve ifa de tar zı dır. Bu tür ayet ler de ki me caz üs-
lu bu in ce le di ği miz ayet ler de ki ila hi yar dım ko nu su
için de ge çer li ol ma lı dır.

Yi ne Ah zab su re sin de ge çen bir ayet te Ku rey -
za Ya hu di le ri ni kas te de rek; 

“AAll  llaahh,,  eehhll--ii  kkii  ttaapp  ttaann,,  oonn  llaa  rraa  ((mmüüşş  rriikk  oorr  dduu  llaa  --
rrıı  nnaa))  yyaarr  ddıımm  eeddeenn  llee  rrii  kkaa  llee  llee  rriinn  ddeenn  iinn  ddiirr  ddii  vvee  kkaallpp--
llee  rrii  nnee  kkoorr  kkuu  ddüü  şşüürr  ddüü;;  bir kıs mı nı öl dü rü yor, bir
kıs mı nı da esir alı yor du nuz.”” Ah zap-26.

Bu ayet te ki ifa de de an la tı la nın ter si ne, aass  llıınn  --
ddaa  ffii  ii  lleenn  AAll  llaahh  ’’ıınn  yyaapp  ttıı  ğğıı  bbiirr  şşeeyy  yyookk  ttuurr..  OOnn  llaa  rrıı  kkaa--
llee  llee  rriinn  ddeenn  iinn  ddiirr  mmee  mmiişş  ttiirr..  BBuu  rraa  ddaa  kkii  YYaa  hhuu  ddii  llee  rriinn
kkaall  bbii  nnee  kkoorr  kkuu  ddüü  şşüü  rreenn  vvee  oonn  llaa  rrıı  kkaa  llee  llee  rriinn  ddeenn  iinn  ddii  --
rreenn  MMüüss  llüü  mmaann  llaarr  ddıırr..  AAnn  ccaakk  bbüü  ttüünn  bbuunn  llaa  rrıınn  ooll  mmaa  --
ssıı  nnaa  vvee  ggeerr  ççeekk  lleeşş  mmee  ssii  nnee  iimmkkâânn  vvee  rreenn  iissee  AAll  llaahh’’  ttıırr..
Yü ce Al lah bu ra da me se le ye ken di si sa hip çık mak -
ta dır. Ku ran ’ın ge nel üs lu bu böy le dir. Tev hit di ni -
nin ge nel il ke le ri de bu nu ge rek ti rir. İslam Di ni’ nin
ve onun Kut sal Ki tab ’ı Ku ran ’ın, söy lem ola rak Al -
lah mer kez li (Te o sen trik) ol ma sı, üs lu bu nun da
nor mal ola rak bu şekil de ol ma sı nı ge rek tir miş tir.
Al lah ’ın in san la ra kar şı tav rı nın ne ola ca ğı nı ve Al-
lah ’ın ya sa la rı ge re ği na sıl dav ran dı ğı nı, Türk çe de -
ki bir de yim çok gü zel açık la mak ta dır;“AAll  llaahh  ’’ıınn
ppaarr  mmaa  ğğıı  vvaarr  ddaa  ggöö  zzüü  mmüü  ççıı  kkaa  rraa  ccaakk?” Bu tür den
ayet le ri bu for mat ta an la mak la zım dır. Ku ran üs-
lu bu bu nu böy le izah et mek te dir.

Tek rar ko nu mu za dö ner sek “gö rün me yen or-
du la r” iba re si ile an la tı lan Hz. Pey gam be rin sükû-
ne ti ve bu ka dar sı kın tı lı bir du ru ma kar şı ol ma sı
ge re ken ta vır la rı gös ter me si dir. Al lah ona bu ka bi -
li ye ti ver me sey di, bu ba şa rı lar ol ma ya cak tı. Eğer
ma ğa ra da te laş et sey di, Hu neyn ’de bü tün sa ha be
kaç tı ğı sı ra da o da me ta ne ti ni bo zup on la ra ka tıl -
say dı, ay rı ca Hen dek’ te her kes evi ne sı ğı nır ken, o
da tes lim bay ra ğı nı çek sey di za fer gel mez di. Za ten
en bü yük yar dım da bu dur ve ba şa rı bu ra da ya tar.
Bu ba şa rı ya gö tü ren ka bi li yet ler, gö rü nen, el le tu-
tu lan fi zi ki şey ler de ğil, Al lah ’ın in sa nın do ğa sı na
ver di ği ka bi li yet ler dir. Hz. Pey gam ber de bun la rı
or ta ya çı kar mış ve en zor du rum la rı bi le at lat ma sı -
nı bil miş, so nuç ta dün ya ya ben ze ri gel me yen bir
li der ol du ğu nu is pat la mış tır. BBuu  bbaağğ  llaamm  ddaa  bbuu  ssaa  vvaaşş--
ttaa  kkii  yyaarr  ddıımm  kkoo  nnuu  ssuu  nnuu  ddaa  AAll  llaahh  ’’ıınn  iinn  ssaann  ddoo  ğğaa  ssıı  nnaa
vveerr  ddii  ğğii  kkaa  bbii  llii  yyeett  lleerr  vvee  ddoo  ğğaall  oollaayy  llaarr  oollaa  rraakk  aann  llıı  yyoo  --
rruuzz.

C-DE ĞER LEN DİR ME
Ko nuy la il gi li ola rak in ce le di ği miz ri va yet le ri ve
ayet le ri ak tar dık tan son ra şu or ta ya çık mak ta dır ki;
Sa vaş lar da ki ila hi yar dım ko nu su nu net ola rak an-
la ya bil mek için bir üs lup, bir il ke çer çe ve sin de ha-
re ket et mek ge re kir. Ön ce lik le Al lah ’ın bu
ko nu da ki il ke le ri ni an la ma dan, ri va yet ler bağ la -
mın da me se le yi an la ma ya ça lı şır sak bir ye re var-



HZ. PEYGAMBER DÖNEMİ SAVAŞLARINDA MELEKLERİN YARDIMI MESELESİ Mehmet AZİMLİ

Journal of Islamic Research 2010;21(3) 181

mak, me se le yi bir il ke ye oturt mak müm kün gö zük-
me mek te dir. Al lah ’ın ila hi yar dı mı ko nu sun da ki il -
ke ve ya sa la rı nı an lar sak, o za man ayet le re ve Hz.
Pey gam ber ile il gi li ola rak an la tı lan olay la ra bu il-
ke ler mu va ce he sin de an lam ver me miz ko lay la şa -
cak tır. De ğil se sün ne tul lah me se le si ko nu sun da
zi hin ler de ki ka rı şık lık gi de ril me den me se le yi izah
et mek müm kün de ğil dir.84

Bu nok ta da Müs lü man la rın za yıf du rum da ol-
duk la rı ve Al lah ’ın yar dı mı nın da ha ge rek li ol du ğu
Uhud’ da, Mu te’ de ve da ha son ra ki sa vaş lar da ne -
den yar dım et me di ği so ru su nu ak la ge tir mek te dir.
Al lah ’ın ev ren sel ya sa la rı de ğiş mi yor sa, bu yar dım-
lar bir yer de ger çek le şir ken, di ğer yer de ne den do-
la yı ger çek leş me mek te dir? Hz. Pey gam be rin
bir çok sa ha be nin ca nı nı fe da et me si sa ye sin de
ölüm den kıl pa yı kur tul du ğu Uhud Sa va şı’n da ve -
ya Uhud Sa va şı’n dan da ha kö tü bir gün olan Ta if’ -
te bu yar dım la rın gel me me si tu haf de ğil mi dir? 

Bu so ru la ra kar şı şöy le bir sa vun ma ya pı la bi lir;
“Al lah, sa vaş lar da Müs lü man la ra is te di ği za man
yar dım ede bi lir, is te di ği za man yar dım et me ye bi -
lir.”85 Ri va yet ler de ki ge nel an la tım lar da da bu te -
ma iş len mek te dir. Bu nun an la mı şudur; “Al lah ’ın
ne za man yar dım ede ce ği bel li de ğil dir, bu Al lah ’ın
di le ği ne kal mış tır. İster se Be dir’ de ki gi bi yar dım
eder, is ter se Uhud’ da ol du ğu gi bi yar dım et mez, bı-
ra kır.”  

Böy le bir an la yış, Al lah için bir ku ral sız lı ğı ve
ba şı boş lu ğu ve dün ya nın dü ze ni nin de bir hoy rat -
lık üze re ku rul du ğu an la yı şı na ka dar gö tü re bi lir.
Hal bu ki Al lah yer yü zü nü koy du ğu bir ta kım ya sa -
lar la yö net mek te dir ve bu ya sa la rı sün ne tul lah ola-
rak ifa de et mek te dir. Sün ne tul lah ola rak ni te le di ği
bu ya sa lar da bir de ği şik lik ol ma ya ca ğı nı ken di si
söy le mek te dir. “Al lah ’ın öte den be ri sü re ge len ka-
nu nu (bu dur). Al lah ’ın o ka nu nun da as la bir de ği -
şik lik de bu la maz sın.”86 Bu an lam da sa vaş
yar dım la rı nın olup ol ma ya ca ğı da bir ya sa ya ta bi
ol ma lı dır. “İs te di ği za man yar dım ede r” şek lin de ki
bir an la yış, “Al lah yer yü zü nü ya sa sız yö net mek te -
di r” şek lin de bir so nu ca var mak ta dır ki bu an la yış,
koy du ğu ya sa la ra uya ca ğı nı be lir ten Al lah için sö-
zün de dur ma ma yı ge rek ti rir ki bu da ayet le re mu-
ha lif bir gö rüş tür. “Al lah as la sö zün den dön mez.”87

Çün kü o, top lum la rın ba şa rı ve ya ba şa rı sız lı ğı nın

ken di el le rin de ol du ğu nu, ken di le ri yer yü zün de
Al lah ’ın top lum lar için koy du ğu ku ral la ra uy duk -
la rı müd det çe, du rum la rı nın de ğiş me ye ce ği ni bil-
dir mek te dir. “Şüphe siz ki bir ka vim, ken di ni
de ğiş tir me dik çe; Al lah da on la rı de ğiş tir mez.”88

Bu ra da yer yü zün de Al lah ’ın ya sa la rı nın ge çer -
li ol du ğu nu, bun la rın as la de ğiş me di ği ni Al lah ’ın
da koy du ğu bu ya sa lar la yer yü zü nü ida re et ti ği ni
bir kez da ha be lir te lim. Bu ra dan ba şı boş ve ne ola-
ca ğı bel li ol ma yan bir du rum la kar şı kar şı ya ol ma -
dı ğı mı zı, il ke ler le ka yıt lı ol du ğu mu zu an lı yo ruz.
Onun koy du ğu bu ya sa lar özel bir ta kım se bep ler
ne de niy le de ğiş ti ri le mez. Bu nu Hz. Pey gam ber, oğ -
lu İbra him ’in ve fa tı se be biy le söy le di ği bir ha dis te;
Al la hın koy du ğu ya sa la rın ev ren sel ol du ğu nu, özel
bir ki şi için bun la rın de ğiş me ye ce ği ni be lir te rek
me se le yi ifa de et miş tir.89 Bu ha dis ten ha re ket le ko-
nu muz la il gi li bir ör ne ğe ge çip me se le nin da ha net
an la şıl ma sı nı is ti yo ruz; yağ mur Al lah ’ın yer yü zü ne
koy du ğu bir ya sa dır. Bu ya sa hiç kim se için özel
ola rak ça lış maz. Be dir sa va şın da da yağ mur yağ mış-
tır, an cak bu on la ra özel bir du rum de ğil dir. Ku-
ran’ da “ra hat la ma nız için Al lah ’ı yağ mur
in dir di ği ni ”90 be lir til me si de on la ra özel ol du ğu nu
gös ter me mek te dir. Za ten yağ mu ru yağ dı ran Al-
lah’ tır, baş ka sı de ğil dir. Za ten yyaağğ  mmuurr  ssaa  ddee  ccee  MMüüss--
llüü  mmaann  llaa  rraa  öözzeell  oollaa  rraakk  ddee  ğğiill,,  mmüüşş  rriikk  llee  rriinn  ddee  üüzzee  rrii  nnee
yyaağğ  mmıışş  ttıırr..  Bu ra da da yağ dır dı ğı yağ mu ru ve si le
edi nip Al lah’ tan ol du ğu nu ha tır lat mış tır. Çün kü
do ğal olay lar ve ev ren sel ya sa lar, ki şi le re ve grup-
la ra gö re de ğiş mez.  

Bu sa vaş lar da ki ba şa rı lar da Al lah ’ın yar dı -
mın dan öte inanç la ka za nı lan ba şa rı lar dır. Ku ran’ -
da bu du rum açık ça şöy le be lir ti lir; “Gev şe me yin,
üzül me yin, inan mış sa nız, mut la ka siz en üs tün sü -
nüz dü r”. 91 Bu ayet, ba şa rı nın ina na rak, he de fe ki-
lit le ne rek ola ca ğı nı be lir tir. Bu ra da Müs lü man
ol ma şar tı bi le yok tur. Al lah ’ın ya sa sı ge re ği kim
ka za na ca ğı na ina na rak, he de fe ki lit le nir se ga lip ge -
lir. Bu nu per çin le yen baş ka bir ayet te ise şöy le de-
nil mek te dir. “Ni ce az top lu luk lar, Al lah ’ın iz niy le
ni ce çok top lu luk la ra ga lip gel miş ler di r”. 92 Ya ni
inanç la sa va şan top lu luk lar (Be dir’ de ol du ğu gi bi)
sa yı la rı az da ol sa Al lah ’ın yer yü zün de koy du ğu
ku ral lar ge re ği ga lip ge le cek ler dir. So nuç ola rak in-
san lar(sa de ce Müs lü man lar de ğil) eğer inanç la, gü-
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ven le çar pı şır lar sa ye ne me ye cek le ri kim se yok tur.
Bu gü ven duy gu su na sa hip olan in san lar kâfir bi le
ol sa lar da va la rı na gü ven le sa rı lıp çar pış tık la rı za -
man ba şa rı on la rın dır. So nuç ta her za man ve ze-
min de her kim olur sa ol sun sa vaş ku ral ve il ke le ri
ge çer li ola cak tır. 

İla hi ya sa lar böy le iş le mek te dir. İş te Be dir’ de,
Uhud’ da, Hen dek’ te, Hu neyn ’de bu ya sa ça lış mış -
tır. Be dir’ de ki ve Hen dek’ te ki inanç lı, fa kat az top-
lu luk, ga lip ge lir ken, Uhud’ da sa vaş ya sa la rı na
uy ma dık la rı için ga lip ge le me miş ler dir. Hu neyn ’de
ise sa vaş es na sın da, yap tık la rı yan lış tan dö nüp bu
ya sa ya ta bi ol duk la rı için ga lip gel miş ler dir.93 So-
nuç ta yi ne Al lah ’ın ya sa la rı ça lış mış tır. 

Hz. Pey gam ber yap tı ğı sa vaş lar da de vam lı bu
il ke le re iti bar et miş tir. O, bu ku ral la ra hep uy muş,
her sa vaş ön ce si ge rek li olan ha zır lık la rı yap mış,
ca sus la rı nı kul lan mış, giz li li ğe ri a yet et miş, hen dek
kaz mış, sa vaş dü ze ni ni ve ka rargâh tes pi ti ni en in -
ce nok ta sı na ka dar ayar la mış, ge rek li bü tün ted bir -
le re baş vur muş tur.94 Hiç bir za man ha zır lık
yap mak sı zın otur du ğu yer den ila hi yar dım bek le -
me miş tir. O, sa vaş ah la kı nı ila hi yar dım üze ri ne te-
mel len dir me miş tir ve bu şekil de ki bir sa vaş ah lak
ve ada bı nı as ha bı na da öğ ret miş tir. Or du la rı nı sa-
vaş la ra ve se riy ye le re gön de rir ken “kork ma yın me-
lek ler yar dım ede r” şek lin de müj de ler le de ğil,
ted bir ler tav si ye ede rek gön der miş tir. Bu na da ir
ha ya tın da ve ha dis le rin de bir ifa de bu lun ma mak -
ta dır. O bu bağ lam da ki ifa de le rin de, ila hi bir üs lup-
tan öte, be şe ri bir üs lup kul lan mış tır. Or du
psi ko lo ji si ne uy gun teş çi üs lu bu nu mu ha fa za et miş-
tir.95 SSaa  vvaaşş  ttaa  mmoo  rraall  eeğğii  ttii  mmii  nniinn  nnee  kkaa  ddaarr  ppssii  kkoo  lloo  jjiikk
eett  kkii  eett  ttii  ğğii  nniinn  bbii  lliinn  ccii  iiççee  rrii  ssiinn  ddee,, ssaa  vvaaşş  iill  kkee  llee  rrii  nnii  uuyy--
gguu  llaa  yyaa  rraakk  vvee  mmoo  rraa  llii  eenn  üüsstt  ssee  vvii  yyee  ddee  ttuu  ttaa  rraakk  eenn  zzoorr
ssaa  vvaaşş  llaa  rrıı  bbii  llee  llee  hhii  nnee  ççee  vviirr  mmee  yyii  bbiill  mmiişş  vvee  iillaa  hhii  yyaarr--
ddıı  mmıınn  iill  kkee  yyii  uuyy  gguu  llaa  mmaakk  ooll  dduu  ğğuu  nnuunn  bbii  lliinn  cciiyy  llee  ssaa--

vvaaşş  llaa  rrıı  kkaa  zzaann  mmıışş  ttıırr.. Sa ha be de onun bu üs lu bu nu
an la mış, ken di sin den son ra ki fü tu hat yıl la rın da bu
il ke le re ri a yet edip bü tün dün ya yı şaşır tan fe tih le -
ri ger çek leş ti rir ken bu tür yar dım la rın bek len ti si
içe ri sin de ol ma mış tır.

An cak ma a le sef ba zı mü el lif ler me lek le rin yar-
dı mı nın ger çek leş me di ği ni sa vu nan la rı ima nın
esas la rın dan olan me lek le ri inkâr et mek le suç la ya -
bil miş ler dir.96 Bu gö rüş ler de bir iyi ni yet oku mak
müm kün de ğil dir. Bu man tık la baş ta Râzî ol mak
üze re bir çok mü fes sir ve âli mi iman sız lık la suç la -
mak ge re ke cek tir ki, bu ko nu da bir söz söy le me yi
za it bu lu yo ruz. An cak şunu be lir te lim ki; ta rih, ya-
sa lar la ça lı şır. Ola bi lir li ği müm kün olan şey ler üze-
ri ne ku ru lur. Abar tı içe ren, in sa ni özel lik le ri aşan
şey ler ta ri hi oluş tu ra maz.

Ça lış ma mı za son ver me den ön ce bu ri va yet le -
rin ge tir di ği iki tür olum suz luk tan da söz et mek is-
ti yo ruz. Bun lar dan il ki, bu sa vaş lar sı ra sın da
kor kan, tit re yen an cak ka rar lı lı ğı nı ve inan cı nı
kay bet me yen Hz. Pey gam ber ve onun et ra fın da ki
yü ce as ha bı nın inan dık la rı, ça lış tık la rı, in sa nüs tü
ça ba lar sarf ede rek ba şar dık la rı o muh te şem Be dir
za fe ri ni ve Ara bis tan’ da o za ma na ka dar top la nan
en bü yük or du ya kar şı Hen dek sa va şın da gös ter -
dik le ri des tan sı mü ca de le yi, ila hi yar dım lar sa ye -
sin de ko lay lık la ka za nı lan za fer ler ol du ğu şek lin de
an la ma teh li ke si var dır ve bu an la yış en azın dan
on la rın ça ba sı nı ha fi fe al mak olur. 

Bu tür ri va yet le rin ge ti re ce ği bir di ğer olum-
suz luk ise, o yü ce in san la rın ça ba la rı nı olum suz la -
mak tan öte, son ra ki in san la ra: “o pey gam ber dir,
Al lah’ tan yar dım alı yor du. Bu an lam da bi ze ör nek
ola maz.” his si ni ve re rek bi ze ör nek bir ha yat bı-
rak tı ğı Ku ran’ da be lir ti len97 Hz. Pey gam be rin ha-
ya tı nın ör nek lik ten çı ka rıl ma sı an la yı şı na da
sü rük ler.
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