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Akvemu’s-Siyer* 
  

 

 

Takdim 

Aşağıdaki metin, Düzceli Yûsuf Suâd Efendi’nin Hz. Peygam-
ber’in hayatına ilişkin olarak kaleme almış olduğu Akvemu’s-Siyer 
isimli çalışmasının, Kılıçzâde Hakkı tarafından yapılmış bir eleştiri-
sidir. Kılıçzâde -metin içinde de geçeceği üzere-, Yûsuf Suâd Efen-
di’nin mezkûr eserinin sadece bir bölümünü (“yalnız bazı aksâmı-
nı”) eleştirmektedir. 

                                                           
*  Kılıçzâde Hakkı, İ’tikâdât-ı Bâtılaya İ’lân-ı Harb, İstanbul, 1332, s. 108-126. 
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Kılıçzâde’nin eleştirilerini sunmadan önce, Düzceli Yûsuf Suâd 
Efendi ve “Akvemu’s-Siyer” isimli eserinden*** kısaca bahsetmek 
isteriz. 

Yusuf Suad, aslen Kafkasya’nın Şapsığ yöresinden olup, 1864’te 
yaşanan büyük Çerkes sürgünü neticesinde Osmanlı topraklarına 
yerleştirilen binlerce Adige ailesinden birine mensuptur. Babası 
Neğuç (ait oldukları soyun ismi) Hulusi Efendi, ulemâdan bir zâttır. 
Yusuf Suad, 93 Harbi’nin devam ettiği 1877 yılında, Düzce kasaba-
sına bağlı Bataklık Karaköy’de dünyaya gelmiştir. Dinî ilk bilgileri 
babasından öğrendikten sonra, ibtidâî ve rüşdiye mekteplerini Düz-
ce’de bitirdi. Daha sonra İstanbul’a gelerek, Şehzâde Câmii’nde 
dersiâm Çarşambalı Hacı Ahmed Efendi’den medrese derslerini 
tamamlayarak (Eylül/Ekim) 1901’de icâzet aldı. Daha sonra da 
devletin değişik kademelerinde memurluk yaptı. Mezuniyet sonucu 
avukatlık da yapmaya başlayan Yusuf Suad’ıın, birçok Çerkes gibi 
avukatlık mesleğini seçmesinde, sürgündeki halkının haklarını sa-
vunma ve vatana dönüş için gerekli girişimlerde bulunabilme faktö-
rünün etkili olduğunu düşünmek mümkündür. 

Arapça ve Farsça’ya âşinâ olan, Çerkesce ve Türkçe konuşan ve 
yazan Yusuf Suad, Düzce’deki rüşdiye mektebi muallimliği sırasında 
eserlerini kaleme almaya başlamıştır.Yusuf Suad’ın diğer eserlerini 
bir kenara bırakırsak; siyer alanındaki çalışmalarının iki farklı eser 
olarak basılmış olduğunu görürüz. Bunlardan; baskı tarihi açısından 
ilk sırada yer alanı, Mir’âtu’ş-Şuûn isimli üç ciltlik eseridir. Bu eser, 
daha sonra neşrettiği Akvemu’s-Siyer’den hem te’lif tarzı hem de 
iddiası açısından farklılık arz etmektedir. 

Seçilen başlıkla iddiasını ortaya koyan, şimdiye kadar yazılan 
siyerlerin akvemi, yani en “doğrusu” olma iddiasını taşıyan bu kita-
bında Yusuf Suad, senedlerini zikretmemekle birlikte bir konudaki 
farklı rivâyetleri telfîk etmeye çalışmış, birçok Arapça ibâre ve şiiri 
de delil olarak kullanmış ve çoğu zaman bunları tercüme etmeksi-
zin aktarmıştır. Farklı rivâyetleriyle ve ayrıntılarıyla ele aldığı muci-
zelerin, dönemindeki yaygın kanaatin aksine, gerçekliğini savun-
muştur. 

                                                           
***  Bu bilgileri şu çalışmadan özetleyerek aldık. Bk. Güllü Yıldız, “II. Meşrûtiyet Dönemi 

Siyer Müellifleri Arasında Geleneğin Sesi: Düzceli Yusuf Suad”, Dîvân: Disiplinlerara-
sı Çalışmalar Dergisi, c. XV, sayı: 29 (2010/2), s. 63-93.  
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Yusuf Suad’ın Akvemu’s-Siyer’i henüz formalar halinde neşredi-
lirken, “mahdût bir konu muvâcehesinde” yazılan ilk tenkit, Tâhi-
ru’l-Mevlevî (1877-1951) tarafından Beyânu’l-Hak (sayı: V/118, s. 
2155-2156)’ta kaleme alınmıştır. Yine Akvemu’s-Siyer’in neşredil-
mesinin üzerinden bir yılı aşkın bir süre geçtikten sonra, İctihâd 
gazetesinde (sayı: 66, s. 1434-1439) Kılıçzâde Hakkı imzalı bir yazı 
yayınlanmıştır. Bu yazı ile birlikte bu eser üzerinde, karşılıklı iki 
risâlenin kaleme alınacağı bir tartışma da başlamıştır. Abdullah 
Cevdet’in çevresinde ve İctihâd’ın yazı ailesinde yer alan ve Batıcılık 
akımının önemli isimlerinden biri olarak “softalara, dervişlere ve 
bâtıl itikatlara” açtığı savaşta kalemini kılıç gibi kullanan Kılıçzâde 
Hakkı’nın bu ilk yazısının ardından Yusuf Suad, Akvemu’s-Siyer, 
Cevab: İctihad Gazetesi’ndeki Kılıçzâde Hakkı İmzalı Makaleye  başlı-
ğıyla bir risâle yayınlamıştır. Kılıçzâde Hakkı da, âdeta tartışmayı 
sonlandırmak istercesine Akvemu’s-Siyer Münasebetiyle Son Cevab: 
Yusuf Suad Efendi’ye Tahsîsen, Softalara Ta’mîmen  risâlesini kaleme 
almıştır ve tartışma fiilî olarak sona ermiştir. Tartışmanın devam 
etmemesinde, eserin diğer ciltlerinin yayınlanamaması yanında, 
dönemin ve Yusuf Suad’ın içinde bulunduğu şartların etkili olduğu-
nu düşünmek yerinde olacaktır. 

II. Meşrûtiyet sonrası emsallerine sıkça rastlanabilecek bu tar-
tışmada, aslında sözkonusu edilen eser üzerinden, dönemin en 
önemli meseleleri hakkında temel fikirler ortaya konulmuştur. İki 
farklı fikir dünyasına mensup Yusuf Suad ve Kılıçzâde Hakkı, men-
sup oldukları cenâhın iddialarıyla karşı tarafı suçlarken, aslında 
karşısındaki şahıs ve yazdıklarından ziyade, temsil ettiği zihniyet 
kalıplarını eleştirmiştir. Yusuf Suad, kısa sayılabilecek bir süre için 
II. Meşrûtiyet dönemi matbuât hayatının içerisinde yer almış ve 
böyle bir tartışmaya taraf olmuştur. Fikirleri ve dayanak noktaları 
açısından, belki yeni bir şey söylememiştir; ancak şu ya da bu ölçü-
de çoktan vazgeçilen ya da şüphe ile yaklaşılan, mucizelerin hakika-
ti, tarihî rivâyetlerin güvenilirliği gibi konuları hâlâ dillendiren bir 
müellif olması ve bunu, dönemin ruhuna hiç te uygun olmayan 
ağdalı, ağır bir dille yapması; onun, hem karşısında durduğu Batıcı-
lardan, hem de yanında yer aldığı İslamcılardan farklı bir ses olarak 
değerlendirilmesini gerektirmektedir. 
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Şimdi ise, Kılıçzâde Hakkı’nın hayatı* hakkında çok özet bir bil-
gi vermek isteriz. 

1872 yılında, Osmanlı Devleti’nin sınırları içinde bulunan Yu-
goslavya’nın Niş kentinde çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya 
gelen Kılıçzâde Hakkı, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı (Doksan Üç 
Harbi) sırasında ailesi ile beraber Manastır’a göç etmek zorunda 
kalır. Osmanlı yönetimine karşı önemli bir fikrî muhâlefetin şekil-
lendiği 1890 Nisan’ında, Mühendishâne-i Berr-i Humâyûn’a kaydo-
lur ve 1894’te mezun olur; daha sonra da çeşitli kolordularda görev 
alır. 

Kılıçzâde, devletin bekâsı için arayışların ivme kazandığı Bal-
kan Savaşları sırasında, İçtihât dergisinde yayınladığı “Pek Uyanık 
Bir Uyku” isimli makalesi ile, toplum hayatına yönelik radikal öneri-
ler sunar. 1912 Şubat’ından itibaren, biyolojik materyalizmi savu-
nan “İçtihât” ailesine katılan İsmail Hakkı, yazılarından dolayı “Kı-
lıçzâde” ünvanını alır ve bundan böyle de bu ünvanla anılır. İç-
tihât’ta askerî yenilgilerin tahlili ile ilgili yazılarını sürdüren Kılıç-
zâde, (kendisine göre) katı kuralları nedeniyle İslam’ı, toplumsal 
gelişmenin önünde önemli bir engel olarak görür. Bu yönde kaleme 
aldığı bazı yazılarından dolayı yargılanan Kılıçzâde, 15 Ocak 1914 
günü, binbaşı rütbesinde iken emekli edilir. 

Kâinâtın ve insanın yaratılışını tekâmül kanunlarıyla açıklayan 
Kılıçzâde, el-Medâris, Sebîlu’r-Reşâd, Hayru’l-Kelâm, Medrese 
İ’tikatları  adlı İslamcı dergilerle uzun tartışmalara girer ve onların 
savunduğu ilâhî kanunlara karşı, tabiat kanunlarını savunur. 

1927-1946 yılları arasında CHP (Muş) milletvekili olarak bu-
lunduğu parlamento yıllarında, dinî kurumların devlet hayatı içinde 
yer almamasının zorunlu olduğunu vurgulayan İsmail Hakkı Kılı-
çoğlu, 1960 yılında hayata veda eder. 

Kılıçzâde Hakkı’nın hayatına ilişkin bu kısa bilgiden sonra, Kı-
lıçzâde’yi (bir doktora tezi çerçevesinde) çok detaylı olarak incele-
miş olan Celal Pekdoğan’ın şu ifadesini de nakledip, ilgili metni 
sunalım: “Kılıçzâde Hakkı, Hz. Muhamed’in biyografisi ile ilgili ola-
rak bütün siyerler ve onlardan iktibasta bulunmuş olan şarkın ve 

                                                           
*  Kılıçzâde Hakkı’nın hayatına ilişkin bu kısa biyografiyi, Celal Pekdoğan’ın hazırlamış 

olduğu, “Batıcı Bir Düşünür Olarak Kılıçzâde Hakkı (1872-1960), Hacettepe Üniversi-
tesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara, 1999” isimli doktora tezinden 
özetle aldık 
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garbın İslam tarihlerinin ileri sürdükleri görüşlerden farklı görüşler 
ileri sürmektedir”. 

Metin 

İsmi budur; Nebî Zişân Efendimizin On Dördüncü Asr-ı Hicrîde 
Te’lîf ve Neşredilmiş Târîh-i Hayâtıdır. Müellifi, meşîhat-ı ulyâ 
mektûbu kalemî müsevvidi Düzceli Yûsuf Suâd Efendi’dir.  

Kitabın kabında, münderecâtıyla taban tabana zıt olmak üzere 
âtîdeki şerh, daha doğrusu reklam mevcuttur.  

Siyer-i seniyye-i cenâb-ı risâletpenâhîye dâir mühim bir eser-i 
kıymettârdır. Bir takım hutab ve muhâverât ve kasâid ve eş’âr-ı 
kadîme vardır ki, her biri birer enmûzec-i belâğat-i arabiye olduğuna 
rağmen, şimdiye kadar ancak ümmehât-ı kütüb-i siyerde yazılı kalûb1 
müdâvel eserlerde bulunmazdı. Akvemu’s-Siyer bu gibileri mevârid ve 
mevâkı-i mahsûsalarında biibârâtihâ kayd etmiş olmakla, aynı za-
manda bir kıymet-i edebiyey-i de hâizdir. Akvemu’s-Siyer, hakâyık-ı 
âliyeyi yakından keşf temâşâ etmek merakında bulunan bilâ istisnâ 
her sınıf insanların okuyacağı yegane kitaptır.2 

Efsanelerden, hurafelerden mücerred ve sırf hakâyıka müstenid 
bir tarih-i hayât-ı nebînin muhalledâtımız meyânında mevcut ol-
maması, nebî zişân efendimiz hazretlerini hakikat-ı asliye ve ulvi-
yet-i mücerrede-i pâkizesiyle temâşâ etmek isteyenleri cidden 
dilhûn etmekte idi.3 

Netâic-i sâbite-i fenniye ve sünnet-i ezeliye-i ilâhiyeye müstenid 
olmayan hurâfe âlûd vekâyı’ ve mu’cizât ile dolu olan o bitmez tü-
kenmez “siyer”lerin münderecâtından cidden bîzâr olan efkâr-ı 
ahrârâne sahiplerinin, yalnız müslümanların değil, edyân-ı sâire 
ashabının ve hatta en muannid dinsizlerin bile kabul edebileceği bir 
tarih-i hayât-ı nebînin intişârına intizâr etmekte pek ziyade hakları 
var idi. 

Zira Târîh-i Nebî, aynı zamanda bir Târîh-i İslam dahi olaca-
ğından, bu vesile ile bazı yeni hakâyıkın tulû’ ve zuhûr edeceği ümit 
olunabilirdi. Bununla beraber; günden güne terakkî etmekte olan 

                                                           
1  Kasâid ve eş’âr-ı mezkûrenin bilâ terceme bir Türkçe kitapta bulunmasıyla, üm-

mehât-ı kütüb-i siyerde yazılı kalmış olması arasında hiçbir fark yoktur. 
2  Bu müddeânın sıdkını (!) metn-i kitab pek güzel ispat etmektedir. 
3  Kâri’lerimiz yakında Celal Nuri Bey’in Hâtemu’l-Enbiyâsını okumakla bu atşı teskîn 

edeceklerdir. 
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tahlîlî ve tenkîdî itirazlar dolayısıyla, yanlış itikatlara ve yanlış an-
lamalara meydan verilmiş olmamak için, efkârı tatmin edemeyen 
bazı hâdisât ve vekâyı-ı hâriku’l-âdeyi usûl-i hâdıra-i fenne tevfîkan 
şerh ve te’vîl etmek mecbûriyet-i kat’iyyesi de his olunmakta idi. 
Hulâsa; bütün manasıyla yeni bir târîh-i hayât-ı nebîye ihtiyacımız 
kat’î ve âşikâr idi. Bu azim ve atş-ı bahş ihtiyacı teskîn ve iskâ etmek 
vazifesi gayet tabiî olarak ulemây-ı dîn hazerâtına teveccüh etmekte 
idi. Binâenaleyh; efkâr, esasen muntazır olmaya haklı bulunduğu 
böyle bir tarihin, makâm-ı âlî-i meşîhâtın en mühim bir şu’besi ol-
mak lâzım gelen mektûbî kalemine mensûb ulemâdan bir zât tara-
fından te’lîf sûretiyle -bu te’lîf kelimesinin altına kalınca bir hat 
çekiyorum- vücûda getirilmesi, kitabın kıymet ve ehemmiyetini 
arttıracağı derkâr idi. Binâenaleyh; kitabın neşredildiğini öğrenir 
öğrenmez hemen bir tanesini tedâriğe musâraat eyledim. Kitabı 
yutarcasına mutâlaa etmiş olacağımı kâri’lerim elbette takdir etmiş-
lerdir. 

Bütün bir geceyi sarf ederek sabahladığım, uykusuzluktan bîtâb 
kaldığım şu mutâlaadan ma’nen olsun müstefîd olsaydım, bütün 
maddî yorgunluklarımı tazmîn etmiş olacaktım.  

İnsanın ümidi ne kadar büyük olursa, inkisâr-ı hayâli de o nis-
bette büyük ve elem âver olurmuş. İşte bu vechile, ma’nen ve mâd-
deten hâsıl olan yorgunluktan, hitâm-ı kırâati müteâkib, bîtâbâne 
sandalyemin arkalığına dayandığım zaman bilâ ihtiyâr şu mutâlaa-
da bulundum: 

Heyhât! İstanbul’da bâb-ı meşîhât mektûbu kaleminde bu gibi 
hurafe alûd efkâr cây kabul bulursa, acaba bilfarz, Konya medrese-
lerinde câri olan efkâr nasıldır?...  

Hâsıl ettiğim ızdırabı, ye’s ve elemi tasvir etmek faidesizdir. Zi-
ra bu kitabı okumuş olanlar ile şu makâle-i âcizanem üzerine ihti-
mal ki, merak edip okuyacaklar aynı ızdırabı hissedeceklerinden, 
ayrıca elemlerini arttırmak istemem. Fakat ondördüncü asr-ı hicrîde 
neşredilmiş böyle bir tarih hakkındaki efkâr ve mutâlaâtımı neşr ve 
beyân etmekten de vazgeçmem. Maksadım, kitabı kıymetten dü-
şürmek değildir; bilakis müellifine sarf etmiş olduğu emeklerden 
dolayı, bir teşekküre kendimi borçlu addettiğim gibi, birinci cildi 
beşyüz sahifeye* varan böyle cesîm bir eserin sâik-i tahrîri olan mü-

                                                           
*  Düzceli Yûsuf Suâd (Neğuç)’ın Akvemu’s-Siyer isimli, tek ciltlik ilk bölümü 500 sayfa-

ya yakın olan eserinin ikinci cildinin basılıp basılmadığı bilinmemektedir. Bk. Musta-
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ellifinin hissiyât-ı dîniyesine karşı, yine dindârâne bir ihtirâm tak-
dim etmeyi de bir vecibe bilirim. Fakat yine tekrar edeyim; kitabın 
münderecâtı hakkında alâ tarîki’l-ihtisâr beyan mutâlaadan sarf-ı 
nazar edemeyeceğim. 

Akvemu’s-Siyer, iki lisanlı bir kitaptır. Yani, ne tamamen Türk-
çe ne tamamen Arapça’dır. Binâenaleyh; kitabın iki dilli olması, 
kendisinden tamamıyla istifade edilmesine mâni’ olmuştur. Bilinmi-
yor; bu kitap Türkler için mi yazılmıştır yoksa Araplar için mi? ... 
Mâmâfîh; herhangisi okusa, kitabın ancak nısfından -o da pek güç-
lükle- istifade edebilecektir. Zira kendisi için, yalnız o kadarı 
mekşûftur. 

Memleketimizde Arapça’yı değil, Türkçe’yi bile luzûmu derece-
sinde bilenler az olduğu için, bir kitaptan edilecek istifadeyi umûmî 
kılmak istiyor isek, hangi halka hitab etmek mecburiyetinde bulun-
duğumuzu nazar-ı dikkate alarak o yolda bir lisan kullanmalıyız. 
Şâyet, bir diğer lisandan iktibâsâtta bulunacak isek, onu da tercü-
mesiyle beraber yapmalıyız ki, herkes anlayabilsin. 

Bundan mâadâ; kitabın derûnundaki eş’âr ve ibârât-ı Arabiyeyi 
bir Türk değil, iyi bir tahsil görmemiş her Arap dahî anlayamaz. 
Kitabın Türkçe kısmında o kadar gayr-i me’nûs kelimeler vardır ki, 
anlaşılmasını büsbütün işkâl etmektedir. Hülâsa; bu kitap, hele 
avâm için tamamıyla kapalı ve esrâr ve acâibât ile mâlî bir binadır. 
Kitap, eğer havâs için yazıldıysa, bu cihet tasrîh ve i’lân edilmeliydi. 
Lâkin, biz bugün havâsı değil, avâmı yükseltmek fikrinde olmalıyız. 
Çünkü, selâmetimizi ancak bu sınıfın seviye-i fikriyesinin yükselme-
si te’min edebilecektir. Tarz-ı beyânınca, bu derece muşkilu’l-fehm 
ve binâenaleyh müz’ic olan bu kitap, hiç olmazsa vekâyı’ itibariyle 
bir kıymeti hâiz olmalıydı. Halbuki o, bir tarih değil, bir masal, bir 
hurâfât kitabıdır ! … 

Bu kitabın tamamından bahsetmeye makalemin kadrosu müsait 
olmadığından, yalnız bazı aksâmını mevzû-i bahs edebileceğim: 

 

 

 

                                                                                                                             
fa Uzun, “Türkçe Siyer Kitapları”, “Siyer” maddesi içinde, Türkiye Diyanet Vakfı İslam 
Ans., İstanbul, 2009, XXXVII, s. 325. (K. G.) 
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1. (Tezvîc-i Abdullah bahsinde, sahife: 65-70): 

Müşârun ileyhin pederleri Abdulmuttalib’e, âlem-i münâmede 
evvelce nazar etmiş olduğu4 nahrin, yani kurbanın îfâsı geldiği em-
rolunuyor. Bu emir dahî netice itibariyle oğullarından birisinin kur-
ban edilmesi luzumuna müncer oluyor,5 siyâk-ı hikayeye nazaran 
bu emri veren Cenâb-ı Hak’tır. Fakat emri kendisi doğrudan doğru-
ya mı verdiği veyâhut bi’l-vâsıta mı i’tâ buyurduğu anlaşılmıyor. 
Nihayet iş, Rasûl-i Müctebâ Efendimiz Hazretleri’nin peder-i müker-
remleri Hz. Abdullah’ın kurban edilmesinde karar kılıyor. Çünkü o, 
hâmil-i nûr-i Ahmedî’dir ve Abdulmuttalib’in en sevgili evladıdır. 
Allah zü’l-Celâl ise hep böyle kıymetli şeylere tâlib oluyor! Sübhân 
min tahayyurin. Hülâsa; Abdulmuttalib -tıpkı İbrahim ve İsmail 
(aleyhimâ es-selâm) hikayesinde olduğu gibi- bir elinde bıçak bir 
elinde Abdullah olduğu halde nezrin ve emrin îfâsı için mezbahaya 
gidiyor. Fakat insanlar, o âsî mahlûkât, yine Allah’ın işine karışıyor, 
işin içine burunlarını sokuyorlar; Abdulmuttalib’e Allah’ın emrini îfâ 
ettirmiyorlar. Nihayet Hayberli yahudi kâhineye (şâyân-ı dikkattir!) 
mürâcaat olunuyor. Allah ile pazarlığa girişilir gibi, Abdullah’ın 
bedelini yüz deveye kadar çıkarıyorlar; bir çok kur’alardan sonra iş 
takarrur ediyor, yüz deve kurban ediliyor, Hz. Abdullah kurtuluyor. 
Bir insanın diyeti de yüz deve olmak üzere, sünnet-i Abdulmuttalib 
olarak kalıyor. 

Hikayenin tertibi nihayet şu neticedeki hüküm için ise, bir şey 
denilemez. Fakat maksat bu olmadığından, hikayeyi dinledikten 
sonra biraz düşünmek mecburiyetindeyiz. Evvelâ; insan yeryüzünde 
Allah’ın halifesidir ve (Allah) ona kendi rûhundan nefh etmiştir; 
yani, Allah’ın indinde insanın bir kıymeti vardır. Binâenaleyh; onun 
kanının akıtılmasını taleb etmez. Sâniyen; bir lahza için kabul ede-
lim ki, Allah bu arzuda bulunsun; fakat emrinde gâlib olan Allah’ın 
muahharan nekûl etmesini, hem de bu nekûlun insanların cebr ve 
tazyîkiyle olmasını nasıl kabul etmelidir? Maksat Abdulmuttalib’i 
tecrübe idiyse, bu da zâiddir. Çünkü Abdulmuttalib, esasen bir dine 
tâbi değil, putperest idi ve Allah’ın nazarında Hz. İbrahim gibi bir 
ehemmiyet-i mahsûsası yoktu. Abdulmuttalib, indallah diğer ahâd 
Arap gibi idi. Binâenaleyh; maslahat-ı te’vil götürür yeri yoktur. Hz. 

                                                           
4  Zamân-ı câhiliyette evlâdını nezr etmek, Arab-ı câhilenin Hz. İbrahim zamanından 

kendilerine intikal etmiş âdetlerindendir. 
5  Hz. İbrahim ve İsmail hikayesinde olduğu gibi. 
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Peygamber, “ene ibnu’z-zebîhayni”* buyurmuş, ister sahih ister 
gayr-i sahih olsun, fakat hadis bir kere Cenâb-ı Nebî’ye atf edilince 
bir mânâ vermek lâzım gelmiştir. Cedd-i a’lâsı Hz. İsmail’in hikayesi 
malumdur. Lâkin buna bir mânâ daha ilave etmek mecburiyeti hâsıl 
olunca, ikinci zebâhanın da peder-i vâlâları olmak muvâfık-ı masla-
hat olacağına karar verilmiş ve hikaye de o sûretle tasnî’ edilmiştir. 
Mütefekkir bir kafanın bunu başka türlü kabul etmesi imkan hâri-
cindedir. Yâhut, katolik olmak lâzımdır. Çünkü katoliklikte tefekkü-
re ve tahlîle ve tenkide mesâğ yoktur. Elminnetullah ki, müslüman-
lar tefekkür ve taakkul ile me’mûrdurlar. 

2. (98-99): 

“Nevzâd-ı âlî nihâd, batından hurûcuna müteâkib ağlamış 
veyâhut hilâf-ı âde aksırmış ve bu meyânda bir de tekellüm etmiş 
idi. Şu kadar ki, kelâm-ı gayr-ı muayyen kalmıştır. Bazı re’ye göre 
‘Celâlu Rabbi’r-Refî’, Deniz Kul’a göre ‘Allahu ekber kebîrun’, ev 
‘elhamdu lillahi kesîrun’, ev ‘sübhânellahi bükraten ve esîlen’ diye 
bir de tekellüm etmiştir… Beşikteki tekellüm, diğeri de bunların 
gayrıdır”. 

(105): 

“Abdulmuttalib Âmine’nin hânesine gelip hafîd-i saîdi kendisi-
ne verilmek üzere tekne altından çıkarılacağı zaman görmüşler ki, 
tekne iki parça ayrılmış ve nevzâd-ı âlî nihâd aralığından semaya 
doğru bakıp duruyor ve mübarek elinin baş parmağını emiyor ve 
ondan süt akıyor idi”. 

(128-129): 

“Zât-i Ahmedî hiçbir halinde diğer sıbyana müşâbih değil idi. 
Bilhassa serî bir sûrette büyümekte idi. İki aylık olunca her tarafa 
habve ve harekete (yani emeklemeye), üçüncü ayda ayağa kalkma-
ya, dördüncü ayda duvarı tutarak yürümeye, beşinci ayda ayağı 
üzerinde kendi kendine meşye, sekizinci ayda sesini işitilecek kadar 
ve dokuzuncu ayda kelâm-ı fasîh ile, onuncu ayda sıbyan ile bera-
ber ok atmaya başlamış ve iki yaşını henüz ikmâl etmeden, güçlü, 

                                                           
*  Bu lafızla böyle bir hadisin aslının olmadığı belirtilmiştir. Bk. el-Hâkim en-Nîsâbûrî, 

el-Mustedrek ale’s-Sahîhayn, tahk. Mustafa Abdulkadir, Beyrut, 1990, II, 609, nr. 
4048; İsmail b. Muhammed el-Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ ve Muzîlu’l-İlbâs ammâ İştehera 
mine’l-Ehâdîsi alâ Elsineti’n-Nâs,  Beyrut, 1988, I, 199-200, nr, 606; Muhammed 
Nâsıruddîn el-Elbânî, Silsiletu’ l-Ehâdîsi’z-Zaîfe ve’l-Mevzûa, Riyad, 1992, I, 500, nr. 
331. (K. G.). 
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kuvvetli ve iri kemikli bir babayiğit olmuştur. Eyyâm-ı redâında her 
gün üzerine güneş ziyası gibi bir nur nâzil olarak, sonra yine açılır 
gider idi. Beşiğinin melekler tarafından tahrîk ve terkîs edildiği 
görülür idi. Ve beşiğinde iken bazı evkâtta kameri görerek, onunla 
tıflâne söyleşir ve onu tutmak arzusuyla elini uzatır; o halde kame-
rin buna doğru temâyülü müşâhede edilir idi”. 

Şimdi; bütün bu hikayeleri, “ve len tecide lisünnetillâhi …”* ve 
“ene beşerun mislüküm …”** âyet-i celîleleri mûcibince tefsir ve 
te’vil etmek müşkil değil, âdetâ gayr-ı mümkündür. Bir nevzâdın 
âlem-i şuhûda gelir gelmez ilk defa temas ettiği havadan müteessir 
ve müteheyyic olarak ağlaması ve hatta aksırması kadar tabiî bir 
şey olamaz. Ve bu hal ne kadar tabiî ise, tekellüm etmesi o kadar 
gayr-i tabiîdir. Çünkü, bir şeyi husûle getirmek için makinenin ona 
kâbiliyetli olması lâzımdır. Bundan mâadâ, tekellüm gibi bidâyeten 
mutlaka ta’lîme muhtaç olan bir fiilin def’aten husûl-i istiâd edilmek 
-velev peygamberler için olsun- pek mantıkîdir. Bâhusûs; bu tekel-
lüm sekiz-on yaşında bir çocuğun ancak söyleyebileceği uzun bir 
cümle olursa mesele büsbütün çatallaşır. 

Parmaktan süt akması dahî gayr-i tabiî bir keyfiyettir; parmak-
tan ancak kan akabilir. Gerçi süt dahî kandan başka bir şey değildir. 
Fakat “meme” gibi bir kimyâhânede tahlile muhtaçtır. Maksat, 
nebîy-i sabîyi doyurmak idiyse, bunların hiçbirine hâcet yok idi.  

Tıbben sâbit olduğuna ve her vakit evlerimizde çocuklarımız 
üzerinde tecrübe ettiğimize göre, en kuvvetli bir çocuk, asgarî 7-9 
aylık iken kıyâm ve ana, baba gibi sehlü’t-telaffuz kelimeleri tefev-
vüh edebilir. Koşmak, konuşmak ve hele ok atmak gibi hareketleri 
bir hayli zaman sonra icrâ edebilir. Sâir insanlardan hiçbir farkı 
olmadığını beyân buyuran nebiy-i ekremin çocukluk devirlerinin 
dahî etfâl-i sâire gibi güzerân olmuş olacağına şüphe yoktur ki, bu 
da ale’l-âde ma’lûm olan safahât dahilinde vukû’ bulmuştur. 

Bir inkılâb-ı azîmi vücuda getirmek isti’dâdında yaratılmış olan 
bir vücûd-i âliyenin hâl-i tufûliyetinin etfâl-i sâireye olamayacağını 
herkes kabul eder. Çünkü o yüksek zeka ve faâliyet-i rûhiye, âsârını 
vaktinden evvel dahî izhâr edebilir; burada iştibâha veya itiraza hiç 
mahal yoktur. Fakat iddia burada kalmalı, ileri geçmemeli idi. Zira, 

                                                           
*  el-Ahzâb, 33/62: “… Allah’ın yasasını değiştirmeye imkan bulamazsın”. 
**  el-Kehf, 18/110: “… Ben de sizin gibi beşerim”. 
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gayr-i tabiîlikler Hz. Peygamber’i hiç yükseltmez. O’nun büyüklüğü, 
ekmel bir insan olmasındadır.   

Karnı doymuş, uykusunu almış gayr-i muztarib bir çocuğun 
şâik ve şâtır olarak saf havalı bir çölde bir çadırın yanındaki beşiği 
içinde ziyâ-i kamere -alelâde- aldanarak onunla tıflâne söyleşmesi 
ve tutacağım diyerek ona elini uzatması tabiî olduğu kadar, sevimli 
ve şâirâne bir levha-i ma’sûmânedir. Lâkin o azametli duvar ve baş-
ka bir merkeze müncezib cirm-i kamerin bu tıfl-ı mübâreğe temâyül 
etmesi müstehîldir. Kamer uzaktan solgun ziyâsıyla bir çocuğu eğ-
lendirebilir; fakat o çocuğa temâyül ve takarrub edince onu pek 
ziyade korkutur. 

3. Şakk-ı sadr birkaç defa vukû’ bulduğu için hikayesi de bir 
mahalde zikrolunuyor. Hülâsası; Zât-ı Nebî’nin sadrını şakk ediyor-
lar, cevfinden yüreğini çıkarıyorlar, yarıyorlar, altın leğen içinde 
gümüş ibrikten dökülen bir su ile -zemzem olmak şarttır- yıkıyorlar; 
içinden bazı fena şeyleri çıkarıp atıyorlar; sonra yerine koyuyorlar. 
Sadrı dikiyorlar ve mühürleyip gidiyorlar. Acayiptir ki, bu kadar 
mühim bir ameliye-i cerrâhiyede ne antisepsiye riayet olunuyor ne 
bir âlet kullanılıyor !.  

Kalbin, cevf-i sadırdan ihrâcı değil, fakat hareketten kalması 
halinde mevt ânı husûl bulduğu ve bugün kalp üzerinde bir ameliye 
yapılmadığı kat’iyyen ma’lûm iken, yine bir lahza için kabul edelim 
ki, vâkıa sahih olsun, fakat yine bugün tamamıyla taayyün etmiştir 
ki, kalb denilen makinenin vazifesi; verîdlerden kanı nukat-ı bedene 
sevk etmekten ibarettir. Ve gayet masna’ olan bu makinenin 
derûnunda fazla ve müstekreh hiçbir madde yoktur. Kalb, idrâk ve 
hissiyât merkezi değildir. Bu vezâifi îfâ edecek avâmili dimağ 
derûnunda aramak lâzımdır. Eğer mutlaka bir tasfiyeye luzûm gö-
rülmüş ise, hiç olmazsa dimağı tathîr ve tasfiye ettirilmeliydi. Zira 
hasenât ve seyyiât gibi a’mâl ve ef’âli vücûda getiren kuvvây-i rûhi-
yenin merkezleri oradadır. O merkezler bugün … Müslüman ulemâ 
için bir latme-i tahkîr olmak üzere -hep gayr-i müslim etıbbâ ve 
hukemâ tarafından- bir sa’y-ı mütemâdî neticesinde tamamıyla 
ta’yîn olunmuşlardır. Maamâfîh “ve inneke lealâ hulukin azîm”* 
tavsîf-i celîline mazhar olan bir zât-ı mukaddesin bu sûretle tathîr-i 
kalb ameliyesine ihtiyacından kendisini tenzîh ederiz. 

                                                           
*  el-Kalem, 68/4: “Ve sen, büyük bir ahlak üzerindesin”. 
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Şakk-ı sadr meselesinde (sahîfe, 305) cibrile atfen bir hikaye 
daha var: 

“Ba’de’t-tahtîm, boğazından bir tutuş tutup sıkıştırmıştır ki, zât-
ı pâk-i nebevî çare bulamayarak bukâ ile ichâşa, yani tahallusa 
medâr olmak ümidiyle ağlamağa başladı”. 

Şurada fikir, hayretinden tevakkufa mecbur olur. Çünkü, Cibrîl-
i emînin mevkii indallah ne kadar büyük olursa olsun, mir’ât-ı ilâhî 
olan zât-ı celîl-i nebeviyeden pek dûn olduğuna ve teblîğ-i vahiyde 
vazifesi ale’l-âde bir yâverin vazifesinden ileriye geçemeyeceğine 
binâen, öyle hilâf-ı edeb mütecâvizâne bir sûrette Hz. Nebiy-i Ek-
rem’in boğazından tutup ihnâk edecek sûrette şiddetle sıkması hoş 
görülecek bir hareket değildir. İşte bu gibi masallardır ki, “Mu-
hammed (sav) bir isterik idi” demeye, müellifîn-i nasârâya cesaret 
veriyor ve müellifîn-i islâmiyedir ki, bukâsında ihdâr ediyorlar; zira 
hakikatte bu gibi hâlât, yani boğulacak gibi boğazı sıkılmak ve 
onunla beraber ağlamak, düşüp bayılmak hep isteri illetine dûçâr 
olanlarda görülür. 

4. (sahife 306): “Cibril, Merve ile Safâ arasına geldiği ânda öyle 
bir şekilde görünmüştü ki, ayakları yerde başı semâda idi. O anda 
cenahlarını açıp mağrible maşrık arasını tamam doldurmuş idi. 
Ayakları sarı, kanatları yeşil idi. Cebhesi parlak, yüzü nûrânî idi. 
Saçları kızıl renginde idi. İki gözü arasında ‘lâ ilâhe illallah Mu-
hammedun rasûlullah’ muharrer idi. İş bu şekil ve şemâil mûcib-i 
havf ve hirâs olduğu halde …”. 

Cidden korkucu bir şekil… Halbuki Cibril’in vazifesi, Hz. Ne-
bi’yi korkutmak ve korkudan bayıltmak değil, belki taraf-ı ilâhîden 
telakkî ettiği bazı evâmirin tebliğinden ibaret idi. O halde bu kadar 
tekellüfe ve hilâf-ı fıtrat bir şekle girmeye hâcet yok idi. Bundan 
başka insan, Akvemu’s-Siyer’de bir tavsîf-i Cibril karşısında bulun-
duğunu bilmese -kabûl olunan renklere göre-, mukarrabînden bir 
melek değil, bir hind papağanı tasvir olunuyor zan eder. Bu kadar 
gayr-i tabiî şeylerin bir araya geldiğini kabul ettikten sonra, re’si 
semtü’r-re’se, şemse ve belki ondan da yüksek olan ecrâma muhâzî 
olan bir azîmu’l-heykel meleğin Hz. Nebi’ye ki, birbirine nisbeti 
güneşle arzın birbirine nispeti gibi bile değildir. Sözünü işittirmiş 
olmasını kabul etmek artık zaruret hükmünü alır. İnsan bir bu hika-
yeyi göz önüne getiriyor, bir de “lî maallâh…”  celse-i ulvîsini ta-
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savvur ediyor da, cehaletimize pâyân olmadığına karar vermekte 
muztar kalıyor. 

* * * 

İşte, birinci cildi beşyüz sahifeye varan bu Akvemu’s-Siyer adlı 
tarih kitabı, bâlâda numûneleri irâe edilen hurafelerle doludur. 
Halbuki, hayât-ı Nebiy-i muhterem, târih-i İslam, hurafelerden, 
masallardan ibaret değildir. O, hakâyık-ı âliyey-i muhtevîdir. 
Binâenaleyh, onu hurafelerden tathîr etmek zamanı gelip geçmiş 
iken, o masalları ibkâ edecek eserler vücûda getirmek için sarf olu-
nan emeklere cidden acınır. el-Yevm, bir insanın hayat-ı rahm-i 
mâdere ilkâh olunduğu dakikadan itibaren mezara kadar bi-
temâmihâ ta’kîb ve tahlîl, semâvât ve ecrâma ait bütün mesâil ve 
kânunlar hemen tamamen hal ve keşf ve bir hakikat-i sâbite gibi, 
enzâr-ı benî beşere bi’l-isbât vad’ olunmuş ve sünen-i ilâhiyenin 
mine’l-ezel ile’l-ebed hiçbir şey için tebeddül etmesi imkan haricin-
de bulunduğu tebeyyün etmiş iken -ve lev din ve mucize nâmına 
olsun-, bunların haricinde müddeâ ve mütâleâya kalkışmak, dini ve 
nebîyi i’lâ değil, bilakis küçültmektir. el-hazer …  

Hüsn-i niyetle tasnî’ edilen bu masallar, ihtimal ki, on asır ev-
velki insanlar için fâideli idi. Fakat bu asr-ı terakkîde bunları haki-
kat diye yeniden meydana koymak, dinin intişârnı değil, belki 
husûfunu mûcib olabilir ve mütefennin kafaları hiçbir zaman iknâ’ 
ve işbâ’ edemez. Bunlar mahz-ı hakikattir diyerek ısrâr edilir ise -
zorla-, itikatsızlıklara revâç verilmiş olur. Aynı zamanda mütefennin 
ve gayr-i müslim ulemânın dahî istihzâsını celb etmiş oluruz ki, bu 
da müslümanlık için herhalde bir zarardır. Yûsuf Suâd Efendi bira-
derimiz, böyle bir eser te’lifini murâd buyurdukları zaman mürâcaat 
ettikleri kütüb-i kadime-i siyer meyânında hikmet, kimya, kozmoğ-
rafya, târih-i tabiî ilh … e dâir birer cilt te bulundurmuş olsaydılar, 
bizim için kıymetli ve asr-ı müterakkîy-i hâzır için uygun bir siyer-i 
nebi vücûda getirmiş olurlardı.  

İtikâd-ı kemterâneme göre, kâbil olsa da şu kitap huzûr-i Hz. 
Nebi’ye takdîm edilse, “bu benim tarihim değildir” itâbıyla red bu-
yurulacaktır.6 

                                                           
6  Celal Nuri Bey biraderimiz “Fahr-i Kâinât” ünvanlı eser-i mübârek ve muhteşemleri 

ile bu noksanımızı bir dereceye kadar ikmâl buyurmuş oluyorlar. 
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Tenkit etmeden dolayı bazı taraflarca hakkımda câlib-i hiddet 
olacağını biliyorum. Ve bundan asla mütehâşî olmadığım gibi, be-
yan ettiğim efkâra dahî imanı-ı kâmil ile iman etmekteyim. Fakat 
ben bu gibilere yine kavl-i leyyin ile hitab ederek derim ki: Ey muh-
terem efendiler! Eğer islâmiyete karşı bu recülü olduğunuz vazifeyi 
îfâ etmek arzu ediyor iseniz, Allah için olsun, artık bizi hurafelerden 
kurtarınız ve bize nûr îsâl ediniz. Zira karanlıklarda koşup dolaştı-
ğımız kâfîdir.  
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