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ÖNSÖZ

“Dicle ve Fırat kıyılarından Atlantik Okyanusu’na 
kadar yirmi memleketin Araplaşması; Kuzey Afrikası 
elinden gitmiş Latin Batı ile Arap olmuş Doğu ara-
sındaki bağların kopması; Viyana önlerine dayanan 
Osmanlı İmparatorluğu’na kadar sayısız Müslüman 
devlet ve imparatorluk; Atlılar ve denizciler, tüccar-
lar, korsanlar, sanatçılar ve mimarlar, Kurtuba Camisi 
ve Tac Mahal, hep, hep, Hazreti Muhammed’ten kay-
naklanmaktadır.”

Maxime Rodinson ünlü “Muhammed” kitabında 
Hz. Muhammed’in önemini anlatırken, böyle diyor-
du. Güzel bir tanım ama eksik denebilir.

İstanbul’un eşsiz güzellikteki camilerini, Avrupa’da 
yaşayan milyonlarca Müslümanı, her yıl Kâbe’yi ziya-
rete gitmek isteyen milyonlarca hacı adayını, belki de 
dünya genelinde sayısı milyonları aşan camileri dol-
duran on milyonlarca inananı ve dini öne çıkaran si-
yasetleriyle Müslüman ülkelerde yıllarca iktidarlarını 
sürdüren siyasi oluşumları da eklemek gerekir bu pa-
ragrafa. Ayrıca halen sayıları 50’den fazla ülkede İslam 



-8-

dininin yarattığı milyar dolarlık bütçeli dini kurumları 
ve on binlerce ibadethaneyi de unutmamak gerekir.

Ve tabii bunlara dünyanın dört bir köşesinde yaşa-
yan adı İslam kökenli milyonlarca Mehmet’i, Talip’i, 
Ali’yi, Osman’ı ve Ömer’i de eklemek gerek. Sadece 
Ayşe isminin, Türkiye’de yaklaşık bir milyon kadında 
yaşadığını da unutmayalım.

Evet, bunlar hep, hep, hep Hz. Muhammed’den ve 
onun aracılığıyla dünyaya gelen “Kur’an”dan ve İslam 
dininden kaynaklanıyor.

***

Dindar bir dostum, sayıları 10’u bulan kitaplarım-
dan birini götürdüğüm gün şöyle dedi:

“Neden Müslümanlık konusunda bir kitap yazmı-
yorsun? Sen araştırmacı bir gazetecisin. Bugüne ka-
dar değişik konularda dokuz kitap yazdın. Bu konuyu 
da araştırıp yazabilirsin.”

Doğrusu o ana kadar böyle bir şeyi hiç düşünme-
miştim, şaşırdım.

“Nasıl yani?” dedim
“Mesela Hazreti Muhammed’in eşi Ayşe ile ilgili 

bir kitap yazabilirsin. Ya da İslam Tarihi’nde 1400 yıl-
dır konuşulan başka bir konuyu ele alabilirsin. Neler 
olmuş, işin aslı nedir, kim nasıl değerlendirmiş diye.”
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“Ama” dedim, “Ben dini bir eğitim almadım ki, bu 
konuları herkes kadar biliyorum.”

“Daha iyi ya” diye yanıt verdi dostum, “Toplumun 
geneli senin gibi, konu ile ilgili özel eğitim almamış 
durumda. Ama her zaman biliriz ki gazeteciler bir ko-
nuyu başka meslek insanlarına göre daha iyi araştırıp, 
daha iyi yansıtırlar. Ana akımdan gelen bir gazeteci 
olarak konuyu araştırıp, herkesin anlayabileceği şekil-
de kaleme alabilirsin. Tek yapacağın kutsala saygı gös-
termek ve tarafsız kalmak. Zaten İslam Tarihi ve Haz-
reti Muhammed’in hayatı için birkaç temel kitap var, 
bunlar da yüzlerce yıl önceden gelen İbn İshak, İbn İş-
ham ve İbn Sad. Ama bence işe Maxime Rodinson’un 
Peygamber’i konu alan kitabı ile başlayabilirsin.”

“Kutsala saygı” zaten bir gazeteci olarak benim 
yıllardır savunduğum bir ilke.

Hatırlayanlar olabilir; 2005 yılında (30 Eylül) Da-
nimarka’da yayın yapan Jyllands-Posten isimli bir ga-
zete Hazreti Muhammed’i tasvir eder 12 farklı kari-
katür yayımlamış, Müslümanlar bunu “Peygamber’e 
hakaret” olarak algılamış büyük tartışma yaşanmış, 
protesto gösterileri olmuştu. Ben o zaman Hürri-
yet Gazetesi’nin ombudsmanı (yani okur temsilcisi) 
idim. Tesadüfen o günlerde bir grup “gazete ombuds-
manı”, yani “okur temsilcisi” olarak Londra’da bir ge-
nel kurul yapıyorduk. Bu genel kurul da ünlü İngiliz 
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Guardian Gazetesi’ne ait hemen karşısındaki gazete 
müzesinde yapılıyordu.

Hatta yine tesadüfe bakın ki, o gün ben Hürriyet 
Gazetesi’nin Ombudsmanı olarak, Yavuz Baydar da 
Milliyet Gazetesi’nin Ombudsmanı olarak Guardian 
Gazetesi’nin Yazı İşlerini ziyarete gitmiştik. Aynı gün 
karikatürleri yayımladıkları için Danimarka Gazetesi 
tehditler alıyordu ve Avrupa’nın diğer ülkelerinde bazı 
gazeteler de bu tehditlere karşı aynı karikatürleri ya-
yımlayıp, destek vermeyi tartışıyorlardı. Bizim gittiği-
miz gün de The Guardian aynı konuyu tartışıp, karika-
türleri yayımlayıp yayımlamama kararını alacaktı.

Doğrusu böyle bir karar günü olduğunu pek de 
bilmeden sabah erkenden Guardian’a gittik, amacı-
mız orada gazetenin o yıllardaki ombudsmanı İan 
Mayes ve Yayın Yönetmeni Alan Rusbridger ile gö-
rüşmekti. Bizi çok sıcak karşıladılar. Yayın Yönetmeni 
konuyu açtı ve “Birazdan sabah toplantımızda Haz-
reti Muhammed karikatürleri konusunu tartışacağız. 
Sizin de katılmanızı rica ediyorum” dedi. Birer Müs-
lüman ve Müslüman ülke gazetecisi olarak bizim de 
görüşlerimizi almak istiyordu.

Bizim için bulunmaz bir fırsattı böyle bir toplantı-
ya katılmak ve tartışmaları dinlemek.

Yayın Yönetmeni Alan Rusbridger’in odasında 
oturuyorduk, bir anda odanın bir yanındaki duvar 
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açıldı, oda salonun bir parçası oldu, masa da büyü-
dü. Meğer oda portatifmiş, toplantı yapılacağı zaman 
yandaki duvar salona açılıyormuş. (Bizim o yıllarda-
ki şatafatlı gazete binalarının yanında, dünyanın en 
önemli gazetesinin, en önemli toplantı salonunun, 
böyle portatif olduğunu da görmüş olduk.)

Konu hassas olduğu için gazete için de olağanüs-
tü bir gündü. Hemen hemen gazetenin tüm editoryal 
çalışanları toplantıyı izlemeye davet edilmişti. Nor-
mal günlerde katılan sayısı az olduğundan toplantı 
masası üyelerine yetiyordu ama herkes çağrıldığı için 
oturanların yanında iki üç misli insan ayakta duru-
yordu.

Yayın Yönetmeni Alan Rusbridger toplantıyı açtı 
ve “Arkadaşlar biliyorsunuz, Avrupa ülkelerinde Da-
nimarka Gazetesi’ne destek amacıyla karikatürlerin 
yayımlanmasına yönelik bir kampanya var. Birçok 
ülkeden gazeteler yayımlayacaklarını söylediler, bazı-
ları da bugün itibariyle yayımladı bile. Konuyu bize 
de sordular. Bir karar almamız lazım. Ne yapalım? Siz 
ne düşünüyorsunuz?”

Sonra da sırayla, toplantıya her katılana söz verdi.
İngiliz gazeteciler, başka kültür ve kutsal değerlere 

saygı açısından Avrupa’nın öteki ülkelerine göre daha 
“makul” karar almalarıyla tanınıyor. Bunun ötesinde 
Guardian Gazetesi zaten her zaman her şeyi çok ince 
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eleyip, sık dokuyan çok saygın bir gazete. (Bu özellik-
leri nedeniyle de 2021 yılı itibariyle 181 ülkeden bir 
milyon dijital aboneye bile ulaştı.) Toplantı sonunda 
gazetecilerin çoğu karikatürlerin yayımlanmaması-
nı istedi, bazıları “Her şeyi yayımlamak doğru değil” 
dedi. Arada “Yayımlayalım, aksi halde ifade özgürlü-
ğü zarar görür” diyenler de oldu. Rusbridger sonra da 
bize döndü ve görüşlerimizi sordu.

Ben özetle şöyle dediğimi hatırlıyorum:
“Tabii ki ifade özgürlüğü esastır ama gazetelerin 

ve gazetecilerin görevi toplumu olanlardan haberdar 
etmek, onlara haber sağlamakla sınırlı. Yoksa okurla-
rı üzmek, kızdırmak, onların kutsal saydıklarına do-
kunmak, bile bile insanları rahatsız etmek, gazetecilik 
değil. Bu nedenle yayımlanması taraftarı değilim.”

O dönemin Milliyet Gazetesi ombudsmanı olan Ya-
vuz Baydar da ‘Yayımlanmaması’ yönünde görüş belirtti.

Herkesi dinledikten sonra Yayın Yönetmeni Rusb-
ridger konunun öğleden sonra yapılacak ikinci ve 
daha üst düzeydeki bir toplantıda sonuçlandırılacağı-
nı söyledi. Ve günün sonunda Guardian Gazetesi, pek 
çok Avrupa gazetesinin aksine karikatürleri yayımla-
mama kararı aldı.

“Kutsala saygı” göstermek gerektiği görüşünü hep 
savundum. İnsanlar neyi kutsal sayıyorlarsa, ona say-
gılı olmak gerekir. İfade özgürlüğü, “Kutsal sayılan 
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değerlere” sataşma hakkını kimseye vermez. Tabii ki 
eleştiri olabilir, farklı açılardan bakmak söz konusu 
olabilir, eksik veya yanlış varsa dile getirilebilir, hatta 
eleştiriler sert de olabilir ama bu hiçbir zaman karşı-
dakini rencide edici boyutlara ulaşmamalı.

Dostumun “Din”le ilgili kitap yazma önerisini dü-
şünürken, tüm bunlar aklımdan geçti.

***

Bilindiği gibi günümüz dünyasında büyük bir “İs-
lamafobi” yaşanıyor.

Ve İslam karşıtları, özellikle Irak ve Suriye’de bir 
“İslam Devleti” kurma adına yola çıkıp, şiddet uygu-
layan IŞİD’in de olumsuz atmosferiyle “İslamafobi”yi 
alabildiğine körüklüyor.

İslam dininin bir zamanlar, dünya üzerinde bili-
me katkıda bulunduğu, hüner ve yaratıcılıkta 600 ile 
1500 yılları arasında Yakındoğu’nun, Batı’dan üstün 
durumda olduğu, Orta Çağ’ın karanlık dönemlerin-
de, Hristiyanlar “Cadı Avı”na çıkarken, matematikte, 
cebirde, geometride yeniliklere imza attıkları, uygu-
lama hastanelerinde insanları tedavi ettikleri, özel bir 
enstitü olarak Rasathane’nin İslam dünyasında doğ-
duğu unutuluyor.
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İslam’ı kötü göstermek isteyenlerin sığındığı argü-
manların başında “İslam’ın şiddet dini olduğu” iddi-
ası var. Ayrıca İslam’ın kadınları “alt sınıfta” tuttuğu, 
“yok saydığı” şeklindeki görüşler de taraftar buluyor.

Oysa bir de madalyonun öteki yüzü var.
Yahudiler bir Hristiyan ülke olan İspanya’dan kaç-

tıklarında kucak açan İslam halifesi Osmanlı padi-
şahları olmuştu.

“Kadın karşıtı” denilen İslam ortaya çıktığı dö-
nemde, küçük kız çocuklarının toprağa diri diri gö-
mülmesini önleyen, “devrimci” bir hareket idi.

Batı medeniyeti köleliği ve ırk ayırımını neredey-
se 20’inci yüzyıla kadar taşırken İslam dini bundan 
1500 yıl önce tüm inananlarına “Kölelerinizi azat 
edin”, “Öldürmeyin”, “Çalmayın”, “Kötülük yapma-
yın” emirlerini vermişti.

İslam’ın bu denli etkili olmasının gerisinde pek 
çok kadının rolü de vardı.

En başka Hz. Muhammed’in ilk eşi ve çocukları-
nın annesi Hatice vardı.

Sonra üçüncü eşi Ayşe, Peygamber’in en büyük 
yardımcılarından biriydi, rivayet ettiği “Hadislerle” 
dinin temellerine katkı sağlıyordu, öncü ve lider bir 
kadındı.

Ancak tüm bunlar “İslamafobi” dalgasının hızını 
kesmeye yetmiyor.
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Türkiye’de ve büyük ölçüde özellikle Müslüman-
lık, Peygamber ve bunlarla ilgili her şey, belli bir ke-
sim tarafından inceleniyor. Oysa konunun daha “Ana 
akım” ortamda da tartışılmaya ihtiyacı var.

İşte bu kitabın yazılma fikrinin öyküsü böyle başladı.
Batılı yazarların yaptığı gibi, Hazreti Muham-

med’e sadece ön adıyla hitap etmenin, mütedeyyin 
insanlar tarafından yakışıksız bulunduğunu biliyo-
rum ve ben de buna inanıyorum. Bu yüzden bundan 
tamamen kaçındım.

Olayları başlıklar halinde alıp, hangi kaynakta na-
sıl yer aldığını aktardım. Hiçbir yorum katmamaya 
özen gösterdim.

Dünyayı bu kadar etkileyen İslamiyet ve onun 
Peygamberi Hz. Muhammed’den sonra bu inançta en 
önemli iki kadından biri, Peygamber’in ilk eşi Hatice 
ile birlikte Ayşe’dir.

Ayşe, Hz. Muhammed’in eşi olmasının yanı sıra 
İslamiyet’e inanan 19’uncu kişi, Kur’an’ı ezbere oku-
yan Peygamber’in iki karısından biri ve ayrıca gü-
nümüzde “Sarih” kabul edilen Hz. Muhammed’in 
önemli sayıda Hadis’inin de kaynağıdır.

Hz. Muhammed, onun evinde, onun kollarında 
ölürken kimse sonraki yıllarda eşinin İslam uğruna sa-
vaşlara gireceğini ve dindeki bölünmelerin tarafı olaca-
ğını bilmiyordu. Peygamber’in mezarı da Ayşe’nin oda-
sının içine kazıldı. Ve türbesi onun evinde yükseldi.
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Sünniler Ayşe’nin, Peygamber’in ilk eşi ve çocuk-
larının annesi Hatice’den sonra en sevdiği karısı oldu-
ğuna inanıyor. Onu diğer eşleriyle birlikte Peygam-
ber’in eşi (Ümmü’l-Mu’minin) ve aile bireylerinden 
biri (ehli beyt) arasında görüyorlar.

Ancak Şiiler ise Ayşe’ye Sünnilerden farklı bakı-
yor. Ayşe’nin, Peygamber’in ölümünden yıllar sonra 
“Cemel Vakası” olarak bilinen Basra savaşında Hz. 
Ali’nin ordusuyla savaşması ve ona karşı gelmesini 
eleştiriyorlar.

Mezhepsel tartışmaların göbeğinde de Ayşe var.
İşte bu kitapta, tüm bu olayları, kaynaklarına atıf-

ta bulunarak araştırmaya ve aktarmaya çalıştım.
Kitapta da göreceksiniz, alıntılanan Kur’an ayet-

leri için, yıllar önce Habertürk Gazetesi’nde birlikte 
çalıştığımız, yazdığı kitaplar, odamda neredeyse bir 
rafı dolduran Prof. Bayraktar Bayraklı’nın mealinden 
yararlandım, kendisine teşekkür ederim.

Görüşlerine başvurduğum ve kendilerinden alıntı 
yaptığım tüm akademisyen ve alimlere teşekkür ederim.

Ve tabii bir süre yine aynı gazetede çalıştığımız rah-
metli Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk’ü rahmetle anıyorum.

Saygılarımla.
24 Ağustos 2022
Doğan SATMIŞ


