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herhangi bir kısmının bu üniversite veya başka bir üniversitedeki başka bir tez 

çalışması olarak sunulmadığını beyan ederim. 
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ÖZET 

Batı’da şarkiyatçılık veya batılı İslâm çalışmaları ilk ne zaman başladığına dair kesin bir 

tarih bulunmamaktadır. Başlangıçta şarkiyatçılık doğu hakkındaki çalışmalar ile ilgiliydi. 

Zamanla kavramın mahiyeti değişmiş ve batı dünyasında İslâmî araştırmalar yapanlara 

şarkiyatçı ismi verilmiştir. Kur’ân birinci ve sünnet İslâm’ın ikinci temel kaynağı olması 

oryantalistlerin ilgisini çekmiş önemli araştırmalar yapmışlardır. Şarkiyatçılar hadislerle 

ilgili Müslümanlardan farklı yöntemler geliştirmişlerd ir. Bu durum Müslümanların 

şarkıyatçı çalışmaları inceleyip değerlendirmelerini gerekli kılmaktadır. Bu araştırmada 

da ilk dönem oryantalistlerden Aloys Sprenger’in orijinal eserlere ulaşılabilmesi ve 

eserlerin yazılmış olduğu dilleri bilmek gerekir. Bu eserler daha çok kişi tarafından 

çalışabilmesi için, tercümeleri yapılması gerekmekted ir.  

 Bu çalışmanın amacı, Aloys Sprenger’in İslâm, Kur’ân, Peygamber ve hadis alanındaki 

görüşlerini incelemektir. Birinci bölümde Aloys Sprenger’in hayatı ve eserleri ele 

alınmıştır. Eserleri verirken eserlerin başlıkları Türkçeye çevrilmiş ve bazı eserleri 

hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde ise İslâm ve Kur’ân hakkındaki görüşleri 

verildikten sonra, Hz. Peygamber’le ilgili görüşleri incelenmiştir. Burada Sprenger’in Hz. 

Peygamber’in diğer dinlerden farklı olarak bir resminin veya heykellinin olmadığını, 

isminin uydurma olduğu ve aslında bir histeri hastalığına yakalandığı görüşü 

incelenmektedir. Ardından hadislerin sıhhati konusunda takip ettikleri yöntem ve 

metotları sunduktan sonra kendi düşüncelerini açıklamıştır. Burada bazı râviler hakkında 

düşünceleri de verilmiştir. 

Bu çalışmanın önemi, orijinal eserleri ışığında Sprenger’in Kur’ân ve hadis hakkındaki 

teorilerinin değerlendirilmesidir. Onun teorileri analiz edilmiş ve ikinci bölümün sonunda 

bir değerlendirmeye tabii tutulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Râvi, Kur’ân, histeri, heykel, oryantalizm, sınıflandırma 
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ABSTRACT 

Orientalism or in other word Western studies of Islam in the West has not a precise date 

when it first began. Orientalism was about East studies in the beginning of it but this 

meaning has changed in time and Western world gave new meaning for orientalist as 

people who make Islamic researches and studies. Western orientalists were interested in 

specifically Islam’s basic sources which are firstly Qur’an and the secondly Sunnah and 

they have conducted many important studies about those topics. Orientalists have 

improved new methods to differenciate Mawdu hadiths(fabricated or forged) from 

Saheeh hadiths(without defect, trustable). Reaching original works and having 

knowledge about the language which is used in the work are important to examine those 

studies. Those studies should be translated to reach more people who can work on it. 

Purpose of this paper is that investigation of Aloys Sprenger’s opinions about Islam, 

Qur’an, prophet and hadith. In the first part, Aloys Sprenger’s life and works were 

discussed. When it comes to his works, title of works were translated to Turkish and 

content information about those works were also given. In the second part, after Aloys 

Sprenger’s opinions about Islam and Quran were given, characteristics of prophet 

Muhammad were investigated. There were three important characteristics which are 

refered by Sprenger to prophet Muhammad, and those characteristics were examined as 

there are no any sculpture or picture of Muhammad, his name is made up and there was 

hysteria that he catches. Then, Sprenger’s opinions were mentioned after his 

examinations of trustibility of Hadiths and its methods were showed. In this point, there 

were given some of his opinions about ravis.(hadith collectors). The importance of this 

paper is to assess Sprenger’s theories via original works. There are analysis of his theories 

and assessments of them in the end of the second part.  

 

Keys: Ravi, Qur’an, hystria, sculpture, orientalism, classification 
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ÖNSÖZ 

Kur’ân İslâm’ın birinci sünnet ise ikinci kaynağıdır. Sünnet, Hz. Peygamber’in 

hayattayken bizzat yaptığı söz, fiil ve onayları demektir. Hz. Peygamber örnekliğiyle, 

ahlâkıyla ve dini açıklamalarıyla Müslümanların takip edilmesi gereken bir kişiliğe 

sahipti. O, Müslümanların hayatında yol gösterendi.  

Hz. Peygamber’in Müslümanlara örnekliği, Kur’ân’a bakışı ve hadislerin uydurma 

hadislerin çoğalması, birçok hadisçi ve oryantalisti yeni çalışmalar yapmaya itmiştir. 

Hadis âlimleri hadislerin sahihi ile mevzu olanlarını ayırt etmek için kriterler geliştirdiler 

ve isnad bu yöntemin bir parçasıydı. Son dönemde ise oryantalistler ve Müslüman 

akademisyenler, hadislerin güvenirliği noktasında daha çok hadis metnini araştırma 

noktası olarak görmüşlerdir. 

Bu çalışmada Avusturyalı oryantalistlerden Aloys Sprenger’in İslâm, Kur’ân, Hadis ve 

Peygamber hakkındaki görüşleri ele alınmıştır. Bu çalışma, giriş ve iki bölümden 

oluşmaktadır. Girişte çalışmanın önemi, kaynakları ve bu çalışmanın diğer çalışmalardan 

farklı olmasının yönü ile ilgili bilgi verilmiştir. Çalışmanın ilk bölümünde, hayatı ve 

çalışmaları ele alınmıştır. İkinci bölümde ise Sprenger’in İslâm, Kur’ân, Hadis ve 

Peygamber hakkındaki görüşleri incelenmiştir. Sprenger’in görüşlerini incelerken yazmış 

olduğu eserlerin orijinallerine ulaşılmaya çalışılmıştır.  

29 Mayıs Üniversitesi akademik hayatımdaki ilk basamaktı ve bu lisans bitirme tezi’de 

ilk çalışmam oldu. Bu çalışmanın yazılmasında ve kaynak bulmamda öncelikle 29 Mayıs 

Üniversitesi okuduğum süresince yardımını esirgemeyen değerli hocam Prof. Dr. Ahmet 

YÜCEL’e teşekkür etmek istiyorum. Bu sene eğitimin uzak olduğuna rağmen hocamıza 

her zaman ulaşabiliyor ve bizleri her zaman hoşgörü ile karşılıyordu. Ayrıca kaynak 

bulmamda ve yazdıklarımın tashihlerinden dolayı, şu an geçici süreliğine Polonya’da 

öğrenciliği devam eden arkadaşıma da teşekkürlerimi sunarım. 

Hamza CANBULUT 
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GİRİŞ 

KONUNUN ÖNEMİ VE KAYNAKLARI 

1. Önemi 

Kur’ân’ı- Kerim ve Hz. Peygamber’den bizim zamanımıza kadar gelen rivâyetler bizler 

için en önemli kaynaklardır. Kur’ân, Hz. Peygamber döneminde başlayan, halifeler 

zamanında süren çalışmalar sonucu kitap haline gelmiştir. Bu konuda gerçekleştiren 

uygulamalara Kur’ân’ın Cem’i ve çoğaltılmasıydı. İlk âyetlerin inişiyle birlikte 

Müslümanlar Hz. Peygamber’in sünnetinin ne kadar önemli olduğunun farkına varmakla 

birlikte sünnetin toplanması ve yayılması içinde ciddi çaba sarf ettiler. Hz. Peygamber’in 

vefatından sonra uydurma hadislerin de çoğalmasıyla sahih hadislerin uydurma 

hadislerden ayırmakta güç haline geldi ve muhaddisler hadislerin güvenilir bir şekilde 

ayırt edilebilmesi için yeni yöntemler geliştirdi. Ekoller arasındaki farklı metotlar ve 

tartışmalar, daha sonraki devirlerde devam etmiş ve bu durum temel hadis kitaplarının 

telifinde etkili olmuştur. Dolayısıyla hicri üçüncü asırda, Kütüb-i Sitte veya Sünen-i 

Erbaa diye bilinen eserler yazıldı.1 Bu kitaplar hadislerin sahih olması açısından 

günümüzde de Müslümanlar tarafından en güvenilir hadis kitapları olarak görülmekte.  

İslâm âlimleri Kur’ân ve hadis üzerinde çalışmalar yaparken oryantalistler de çeşitli 

araştırmalarda bulunmuşlardır. Batılı oryantalistler İslâm ve Kur’ân hakkında birçok 

tespitte bulunmuşlardır. Oryantalistler İslâm’ın kaynakları olan Kur’ân ve hadisleri 

incelerken onu kendi perspektifinden açıklayarak fikirlerini sunmaktadır.  

Oryantalistlerin İslâm dinine nasıl yaklaştıkları ve yorumladıklarına bakmak ve ne derece 

doğru bir yaklaşım sergilediklerine bakmak gerekir. Zira bu eserler okuyucularda şüphe 

uyandırabilir. Oryantalistlerden bir meşhur kesit almak gerekirse, örnek olarak, Hz. 

Peygamber’in çok evliliğinden dolayı şehvet düşkünü olduğunu verebiliriz.  

Çalışmada Aloys Sprenger’in İslâm’a ilişkin yaklaşımları tespit edilerek, bunların 

İslâm’la ne derece eşit olduğunun belirlenmesi, diğer taraftan Sprenger’in Kur’ân, 

Peygamber ve Hadis hakkında ortaya attıkları bir takım şüphelerin giderilmesini 

 
1 Ahmet Yücel, Hadis Tarihi, İstanbul, M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları Nu: 251, 2016, s.85. 
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sağlayacaktır. Böylelikle bu çalışma Sprenger’in İslâm hakkındaki düşünceleri açısından 

faydalı olacaktır. 

2. Kaynakları 

Aloys Sprenger’in hayatı ve İslâm hakkındaki görüşlerini inceleyen bu çalışmada 

öncelikle Sprenger’in eserlerinden istifade edilmiştir. Gerek görüşlerinin tespiti gerekse 

değerlendirilmesinde başta Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi olmak üzere 

Sprenger hakkında yapılmış çalışmalar da tezin önemli kaynakları arasında yer 

almaktadır.  

Sprenger’in hayatı ve eserleri hakkında Ursula J. Neumajr (1999) tarafından kaleme 

alınan Heimat in der Fremde-Leben und Werk des Tirolers Aloys Sprenger 1813-1893 

(Yabancı Evde-Aloys Sprenger’in Hayatı ve Eserleri) isimli çalışma istifade edilen en 

önemli kaynak niteliğindedir. Sprenger’in hayatı ve eserleriyle ilgili TDV İslâm 

Ansiklopedisi “Aloys Sprenger” maddesinden de faydalanılmıştır. 

Sprenger’in İslam hakkındaki görüşlerini tespitte onun Das Leben und die Lehre des 

Mohammed, nach Größtenteils Unbenutzten Quellen (Bilinmeyen Kaynaklar 

Çerçevesinde Hz. Muhammed’in Hayatı) başlığını taşıyan eseri araştırmanın temel 

kaynağı olmuştur. Eser Hz. Peygamber’in hayatı hakkındaki bilgilerin birinci derecede 

kaynağı konumundadır.  

Muhammed und der Koran (Muhammed ve Kur’an) adlı kitabı Sprenger’in Hz. 

Peygamber’in hayatı hakkındaki görüşlerini ihtiva eden bir diğer eseridir. Bu 

çalışmasında Sprenger Hz. Muhammed’in kişiliğini psikolojik acıdan çizmeye 

incelemekte daha çok Hz. Peygamber’in tıbbi analizini yapmaktadır. 

Bekir Kuzudişli’nin “Oryantalizm ve Hadisle İlgilenen Bazı Oryantalistler” başlıklı 

çalışması, Nimetullah Akın’ın “Hadislerin Yazılı Kaydı ve Literatür Esaslı bir Disiplin 

Olma Süreci: Aloys Sprenger, İ. Goldziher ve G. Schoeler’in Yaklaşımları” adlı makalesi 

Sprenger’in hadisle ilgili görüşlerinin tespitinde istifade edilen makalelerdir.  

Mehmet Efendioğlu’nun Sahabeye Yöneltilen Tenkitler adlı kitabı Sprenger’in İbn 

Abbas, Hz. Aişe ve Ebû Hüreyre hakkındaki görüşlerinin değerlendirilmesinde temel 

kaynak olarak kabul edilmiştir.  
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Bunların dışında özellikle Sprenger’in görüşlerinin değerlendirilmesinde Ahmet Yücel’in 

Hadis Tarihi ve Hadis Usûlu isimli eserleri, Hüseyin Aydın’ın “Meydan Okumaları 

Bakımından Kur’an Mucizesi”, Ali Galip Gezgin’in “Ayetler ve Sureler Arasındaki 

Tenâsüb” İle “Sûrelerin Tertîbinin Tevkîfîliği”nin Kur’ân’ın “Metin İçi Bağlam”ı 

Açısından Önemi”, Esra Gözeler’in “Mekkī-Medenī Sure Tertipleri: Hz. Āişe, İbn 

Abbās-Kurayb, Mucāhid ve Ḳatāde Rivayetleri”, Yasin Yılmaz’ın “Batılı Münekkitler ve 

Dozy’nin Kur’an-ı Kerim, Vahiy ve Hz. Muhammed’e Yönelik Tenkitlerine 

Müslümanların Cevabi: Filibeli Ahmed Hilmi Örneği”, Mehmet Soysaldı’nın 

“Peygamber Efendimizin Evliliklerinin Sebep ve Hikmetleri” ve Fahri Kayadibi’nin “Hz. 

Muhammed’in Örnek Kişiliğinin İnsanlığa Yansıması” adlı makalelerinden 

yararlanılmıştır.  
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BİRİNCİ BÖLÜM  

ALOYS SPRENGER’İN HAYATI VE ESERLERİ 
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1.1 Hayatı 

Aloys Sprenger 03.09.1813’de Avusturya İmparatorluğu’nun Tirol iline bağlı Nassereith 

kasabasında doğdu. Bir zamanlar madencilik-ticaret merkezi olan Nassereith şehri, 

Fransız-Habsburg çatışmasından dolayı ciddi ekonomik aksaklıklar yaşadı. Çoğunlukla 

Katolik Hristiyanların yaşadığı bölgelerde yetişti. Daha sonraki hayatında Sprenger, 

Katoliklikten ayrılmadı.  

Sprenger’in yaşantısına ve ailesine baktığımızda, müreffeh bir hayat yaşadıklarını 

görebiliriz.2 Babası Christoph Sprenger, o zamanlar maddi sıkıntılar yaşamıştır. 

Dolayısıyla birçok farklı meslek alanlarında çalışması muhtemeldir. Annesi Theresia 

Sprenger, bir kasabın kızıydı ve muhtemelen o da zengin bir aileden değildi. Yine de 

Aloys’un dokuz kardeşlerinden iki tanesi üniversite eğitimini tamamladı. Aloys ilkokulu 

Nassereith şehrinde tamamladıktan sonra liseyi Avusturya’nın İnnsbruck şehrinde 

okudu.3 Lisedeki başarısından dolayı, üçüncü senesinde burs alarak eğitimine devam etti. 

Viyana Üniversitesi’nde felsefe okudu ve tıp, fizik ilimleri, oryantal çalışmalara ve doğu 

dillerine karşı yoğun ilgi duydu. Sprenger o zamanlar dil yetenekleri açısından çok 

gelişmişti. Lise yıllarında yabancı dillere ilgi duyarak Grekçe ve Latince’nin dışında 

İngilizce, İtalyanca, İbranice ve İspanyolca öğrendi. Liseyi bitirdikten sonra 1832-1836 

yılları arasında Doğu dillerine ilgi beslemesinin sebeplerinden bir tanesi özellikle 

Hammer-Purgstall,4 Vincenz ve Rosenzweig- Schwannau ile karşılaşmasıydı. Böylelikle 

farklı diller üzerine çalışmalar gerçekleştirmiştir. Ayrıca o dönemde, oryantal diller ve 

oryantalist edebiyat üzerine ilk denemelerini yayınladı.5  

Sprenger ’in ilmi açıdan belli bir seviyeye gelmesinde Hammer önemli ölçüde tesir 

etmiştir. Nitekim Sprenger, öğrenciliği sırasında Viyana’da Hammer’in yanında bulundu, 

ondan oldukça fazla istifade etti. Eğitim sebebiyle Avusturya’dan ayrıldıktan sonra 

Hammer’le hiç görüşemeyen Sprenger, daha sonraki senelerde mektuplaşarak bağlantı 

 
2 Bekir Kuzudişli, “Oryantalizm Ve Hadisle İlgilenen Bazı Oryantalistler”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Dergisi, sayı 7, 2003, s. 148. 
3 Österreichisches Biographisches Lexikon, “Aloys Sprenger”, 

https://www.biographien.ac.at/oebl/oebl_S/Sprenger_Aloys_1813_1893.xml (erişim 14.12.2019). 
4 İlhan Erdem, “Sprenger, Aloys”, DİA, XXXVII, 421. 
5 Ursula J. Neumajr,“Heimat in der Fremde-Leben und Werk des Tirolers Aloys Sprenger (1813-1893)”, 

Veröffentlichungen des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum, 79, 1999, s.142. 
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kurabilmiştir. Viyana’ya intikal etmeden önce herhangi bir doğu dilini bilmediği göz 

önüne alınırsa ona doğunun kapılarını açan kişilerin Hammer ve Viyana 

Üniversite’sindeki hocaları olduğu söylenebilir.6    

Sprenger’in Avusturya diplomatik birliklerinde veya bir küratör olarak imparatorluk 

müzesindeki işe girme çabası Hammer-Purgstall tarafından yapılan yardımlara rağmen 

başarısızlıkla sonuçlandı.7  

Bir süreliğine eğitimine Paris’te devam etti ve 1836 yılında Londra’ya geçti.8 1838 

yılında İngiliz vatandaşlığına girdi. Orada Bey Georg Fitzclaren ile irtibat kurabilmeyi 

umuyordu. Paris’teyken Bey Georg Fitzclarence’nin Hindistan ve Mısır üzerinden 

yapmak istediği bir gezi onu büyülemişti. Bey Fitzclarence dil becerilerini yeterli bulup 

Bey Fitzclarence’nin yapmış olduğu History of the Muslim Art of Warfare isimli 

çalışmasında destek olmasını istiyordu. Bu çalışmada, Sprenger Avrupa’nın büyük 

bölgelerine seyahat ve böylece Avrupa’nın en önemli kütüphanelerini tanıma fırsatı 

bulmuştur Sprenger bu çalışma için kapsamlı bir tasarım sağladı. Bey Fitzclarence’nin  

1842’deki intiharı Sprenger’in önceden başlamış olduğu çalışmalarını durdurmaya 

zorlamış ve doktorasını devam etmeye yönelmiştir.9       

1840 yılının sonunda Hollanda’nın Leiden Üniversitesinde tıp dalında Origin of Medicine 

under the Caliphate ismiyle bir tez yazmış ve aynı senede Askeri hastanede çalışmıştır. 

1841’de aynı Üniversiteden tıp doktoru unvanı almıştır. 

1843’te Hindistan’da bulunan East India Şirketiyle10 anlaşarak hekimlik yapmak üzere 

ailesiyle birlikte Kalküta’ya giden Sprenger’e, Hindistan’da kaldığı süre zarfında 

medreselerin idaresinde kendisine önemli görevler verilmiş ve bu bölgeleri yakından 

tanıma imkânı elde etmiştir. Hindistan’da önemli görevler üstlenen Sprenger, görevini 

uygularken Hint dilini ve kültürünü öğrenerek İngiliz sömürge yönetiminin asimilasyon 

 
6 Österreichisches Biographisches Lexikon, “Aloys Sprenger”,  

https://www.biographien.ac.at/oebl/oebl_S/Sprenger_Aloys_1813_1893.xml (erişim 14.12.2019). 
7 Ursula J. Neumajr,“Heimat in der Fremde-Leben und Werk des Tirolers Aloys Sprenger (1813-1893) ”, 

Veröffentlichungen des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum, 79, 1999, s.143. 
8 İlhan Erdem, “Sprenger, Aloys”, DİA, XXXVII, 421. 
9 a .g.e., s.143. 
10 East İndia Şirketi, İngilizler tarafından Hindistan’da 1600 yılında kurulmuştur. Şirket Uzakdoğu ve 

Hindistan’da İngiliz sömürgeciliğini temsil eden devlet statüsünde ticaret şirketi. Zamanla şirketin 

genişlemesiyle birlikte Müslümanların siyasi, ekonomik ve kültürel durumları kötülemiştir.  
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atmosferinde idare ve eğitim alanında vazifeler üstlenmiştir. 1848 yılında, devlet 

görevlilerini İslâm Hukuk alanında yetiştirmek amacıyla kurulan yüksek eğitim 

kurumunun ve daha sonra Delhi’deki bir kolejin müdürlüğüne getirildi. Bu vazifeleri 

üstlenen Sprenger, bir taraftan Avrupa dillerindeki eserleri Hintçe’ye ve Farsça’ya 

tercüme ederken bir taraftan da Leknev’de bulunan Kraliyet Kütüphanesi’ndeki Farsça 

kitapların kataloğunu yazdı. 1850’de Royal Asiatic Society’de danışmanlık ve 

çevirmenlik yapmaya başladı, ayrıca Hindistan’da ilk defa halkın ana dilinde haftalık bir 

dergi çıkardı.11 Daha sonra iki yıllığına Arabistan, Mısır ve Mezopotamya’ya giden 

Sprenger, 1856 yılında Hindistan’a döndü, ancak mali anlaşmazlıklar nedeniyle eski 

vazifesini alamadı ve Almanya’ya dönerek Heidelberg yakınlarında bulunan Weinheim 

şehrine yerleşti. Aynı yılda Heidelberg’de, seyahatlerinde topladığı el yazmalarını 

kataloglamaya başladı. Arapça ve Farsça yazmalardan oluşan zengin kitap koleksiyonu 

ölümünden sonra Berlin Kraliyet Kütüphanesi tarafından satın alınmıştır. 

1857’de Bern Üniversitesi’nin Doğu dilleri bölümüne profesör olarak tayin edildi ve 

1863’de İsviçre vatandaşlığını aldı. 1881 yılında Heidelberg şehrine döndü ve ölümüne 

kadar orada yaşadı. 

Oxford ve Roma üniversitelerinden onursal doktora unvanı alan Sprenger, Royal Asiatic 

Society ile Deutschen Morgenländischen Gesellschaft’in12 üyesiydi. Yazmış olduğu 

eserleriyle şarkiyatçılığın her alanında ilgi uyandıran Sprenger, İslâm düşüncesi üzerine 

özgün görüşler ortaya koymuş, şarkiyatçılar kadar çağdaşı Müslüman düşünürleri de 

etkilemiştir. Şarkiyatçılık alanında ona atfedilen ve en çok tartışılan görüş, İslâm 

kültüründe temel yapılarından olan hadis geleneğini reddetmiş olmasıdır.13 

Sprenger’in yazmış olduğu Hz. Muhammed’in hayatı ve hadis alanı; neşrettiği İbn 

Hişam’ın es-Sire’si, Vakidi’nin Futuhu’ş- Şam’ı ve Suyuti’nin el-İtkan gibi eserlerine 

baktığımızda, bu alanda çalışan Şarkiyatçıların ona çok şey borçlu olduğu görülür. İbn 

Sa’d’m et-Tabakat’ının birinci cildi, Zemahşeri’nın el- Keşşaf’ı ve Vakidi’nin Kitabü’l- 

 
11 a .g.e., s. 421. 
12 1845’te Almanya’da bulunan Darmstadt şehrinde kurulmuştur ve Alman oryantalistlerin en eski bilim 

birliğidir. Üyeleri ağırlıklı olarak Orta Doğu’daki diller ve kültürler ve Asya, Okyanusu ve Afrika’nın bazı 

bölümleri ile ilgilenmektedir.  
13 Österreichisches Biographisches Lexikon, “Aloys Sprenger”, https://www.biographien.ac.at/oebl/oebl_S 

/Sprenger_Aloys_1813_1893.xml (erişim 14.12.2019). 
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Megazi gibi eserlerinden istifade ederek yazmış olduğu Das Leben und Die Lehre des 

Mohammed (Bilinmeyen Kaynaklar Çerçevesinde Hz. Muhammed’in Hayatı ve 

Öğretileri) adlı eseri Müslüman dünyasından tepkiler almıştır. Bunun dışında onun en 

azından Muvatta, Buhârî ve Müslim’in Sahihleri, ibn Abdilberr’in el-İstiab’i ve İbn 

Hacer’in el-İsabe’sinden haberdar olduğu açıktır. 1856 yılında Sprenger’in Avrupa’ya 

yaklaşık 2000 cilt hacminde 1100 yazma eserle dönmüş olması da o dönemin koşullarına 

göre zengin bir literatürden faydalandığının başka bir belirtisidir.14  

Sprenger’in söylemiş olduğu gibi Das Leben und die Lehre Mohammed (Bilinmeyen 

Kaynaklar Çerçevesinde Hz. Muhammed’in Hayatı ve Öğretileri) adlı eseri, bilinmeyen 

birçok eser ve özel kaynaklardan istifade edilmesine rağmen çeşitli açılardan yetersiz 

kalmıştır. Sprenger İslâm’ı, zamanın koşullarının yarattığı bir olgu olarak görmesi İslâm 

peygamberini ve tarihi başarılarını hafifletmeye sevk etmiştir. Ona göre İslâm dini, tarihi 

sürecin tabii bir sonucudur. Dolayısıyla İslâm dini düz bir çizgide ilerleyen ve sürekli 

gelişim içinde olan ve Yahudi, Hristiyan ve Arap toplumunun bir neticesi olup, bir geçişi 

simgelemektedir. Sprenger bu görüşüyle, başka bir açıdan İslâm’ın bir medeniyet 

yaratmadığı ancak medeniyetlerin İslâm’ı oluşturabileceğini ortaya koymaktadır. Bu 

açıdan ele aldığımızda Sprenger’in tarihi malzemeyi pozitivist bir anlayışla, rasyonellik 

ve nedensellik prensipleri doğrultusunda değerlendirmeye çalıştığı söylenebilir.15  

2. Çalışmaları 

Sprenger, İslâm hakkında kitap telifi, makale yazımı, çeviri ve neşir olmak üzere birçok 

çalışma yapmıştır. Onun çalışmaları aşağıda farklı başlıklar altında ele alınacaktır. 

2.1. Kitapları  

1) “Das Leben und die Lehre Mohammad, nach bisher größtenteils unbenutzten Quellen” 

(Bilinmeyen Kaynaklar Çerçevesinde Hz. Muhammed’in Hayatı ve Öğretileri-III. Cilt 

Sünnet Hakkında), Berlin 1865. 

Birçok eserin tercümesi ve neşrinden başka Hz. Peygamber’in hayatı ile alakalı meşhur 

eserini Almanca olarak “Das Leben und die Lehre des Mohammed” adıyla kaleme almış 

 
14 Bekir Kuzudişli, “Oryantalizm ve Hadisle İlgilenen Bazı Oryantalistler”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Dergisi, 2003, s. 149. 
15 a .g.e., s. 149. 
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ancak eserin ilk hali Almanca baskısından önce “The Life of Mohammed from Original 

Sources” adıyla İngilizce’ye çevrilmiş ve ilk olarak Hindistan’da yayınlanmıştır. 

Almanca baskısında bazı yeni eklemeler yapılmıştır. Sprenger bu eseri yazmak için 

Suriye, Mısır, Mezopotamya bölgelerine seyahatte bulunmuştur. Ayrıca Sprenger 

eserinde çok büyük sıklıkla Kur’ân âyetlerini kullanmıştır. Batılı siret yazarlarından 

büyük bir kısmı onun bu görüşünü kitaplarında nakletmiştir.  

Çalışma birçok Batılı tarafından eleştirilmiştir. Bu eleştirilerden bir tanesi de Hz. 

Peygamber’in bir histeri hastalığına izafe etmesidir.16 

2) Post- und Reiserouten des Orients mit 16 Karten nach einheimischen Quellen, Institut 

für Islamisch-arabische Geschichte (Doğu’nun Posta ve Seyahat Rotaları), Frankfurt 

1993 (Leipzig 1864). 

9. yüzyıldan kalma kaynaklardan yazılan “Die Post- und Reiserouten des Orients” adlı 

eseri, halifelik krallığın yol ağlarıyla ilgileniyor ve bölgenin 16 haritasını içeriyor. 

Ayrıntılı olarak o zamanki dönem için çok önemli olan yerel coğrafi bilgilerin yanı sıra 

Sprenger, ilgili bölge ile alakalı elde edebileceği sosyal ve ekonomik bilgileri not olarak 

eklemiştir. 17  

3) “Die alte Geographie Arabiens als Grundlage der Entwicklungsgeschichte des 

Semitismus” (Suudi-Arabistan’ın Eski Coğrafyası), Bern 1875. 

“Die Alte Geographie Arabiens” adlı eseri klasik antik çağlardan gelen yorumların bir 

koleksiyonuna dayanır ve ilk bölümde Arap yarımadasının denizlerini ve kıyılarını, daha 

sonra üçüncü bölümde dağlarını ve sakinlerini açıklar. İnsanın yaşamış olduğu iklim, 

doğal çevre ve coğrafyanın insanın belirlenmesinde önemli bir rol oynadığını söyler. Aynı 

zamanda bu görüş Sprenger’in temel görüşlerinden bir tanesidir. Şimdi eserden gelecek 

pasaj Sprenger’in titiz araştırma ruhuna dair bir izlenim bırakmayı hedeflemiştir:18  

“Zaubeyd’den Jassalib’e (…) Bu yere Massalib adi verildiği söyleniyor, çünkü güzelliği 

olan yerel kadınların erkeklerin kalbini soyması gerekiyor. İbnal-Mogawir Yaman’daki 

 
16 Aloys Sprenger, Das Leben Und Die Lehre Des Mohammed, Nach Bisher Größtenteils Unbenutzten 

Quellen, Berlin; Nachdruck Hildesheim 2003, s. 11. 
17 Bekir Kuzudişli, “Oryantalizm ve Hadisle İlgilenen Bazı Oryantalistler”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Dergisi, 2003, s. 151. 
18 Ursula J. Neumajr,“Heimat in der Fremde-Leben und Werk des Tirolers Aloys Sprenger (1813-1893) ”, 

Veröffentlichungen des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum, 79, 1999, s. 150. 
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kadınların çok çirkin, kaba, kötü niyetli ve okuma yazma bilmediğini fark ediyor. 

Ahwag’a doğru (…) bu bir liman. Caminin ahşabı Hindistan’dan geliyor (…) Bu bir tik 

ağacıdır. Bu kısım önemlidir, çünkü yaman’ın kuzey kısmında Yaman harabeleri bulunan 

yerde tik ağacından kalıntılar bulunuyor.19  

4) “Babylonien, das reichste Land in der Vorzeit und das lohnendste Kolonisationsfeld 

für die Gegenwart” (Babili Geçmişin En Zengin Ülkesi ve Günümüz İçin En Karlı 

Kolonizasyon Alanı). Ein Vorschlag zur Kolonisation des Orients, Heidelberg 1886. 

Sprenger coğrafya, Asya’nın ekonomik ve yasal koşulları hakkında bilgisini kullanarak 

eserinde, bir Filistin yerleşim önerisinde bulundu. Aşağıdaki bölümde Sprenger’in 

Balbeck tarafında olan Almanların Filistin’e gidip orda yerleşmelerini önermesinde 

bulunuyor: 

“Bugün Balbeck sadece 300 ev veya aileden oluşmaktadır. Balbeck’te az insan 

yaşamasına rağmen, bir veya bir buçuk milyon insanın bakımını üstlenebilir. Bu harika 

ülke, kendini savunmaya ve kolonileşmek için hazır bir ülke. Arazilerinin onuncu kısmı 

kullanılırsa, tüm Alman ordusu atları ile birlikte et ile beslenebilirdi”.20   

5) “Mohammed und der Koran” (Muhammed ve Kur’ân). Eine psychologische Studie, 

Hamburg 1889. 

“Mohammed und der Koran” adlı eseri 75 sayfadan oluşmakla birlikte Sprenger’in Kuran 

ile alakalı bilgisini, doğudaki insanlarla deneyimlerini, tıbbî bilgisini ihtiva eder. Eser 

İslâm üzerine kişisel düşüncelerini barındırmakta ve Muhammed’in kişiliğini psikolojik 

açıdan göstermeye çalışmaktadır. Bu eser Hz. Peygamber’in en gelişmiş bir şekilde tıbbi 

analizini sunmaktadır. Onun Hz. Peygamber ile ilgili tıbbi analizini şu satırlarda bulmak 

mümkün:21  

“Muhammed psikolojik işaretlere ek olarak çok belirgin somatik alametler göstermiştir. 

Bu işaretler Muhammed’in tüm kişiliği için kurucu hale gelmiştir. Geçirmiş olduğu sinir 

krizlerine telafi ve kas genişlemesi arasında hızlı bir değişim eşlik etmiştir. Bunların yanı 

sıra kafasını ve gözlerini kontrol edemiyordu, dolayısıyla kafası ve gözleri otomatik 

 
19 Ursula J. Neumajr,“Heimat in der Fremde-Leben und Werk des Tirolers Aloys Sprenger (1813-1893)”, 

Veröffentlichungen des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum, 79, 1999, s. 151. 
20 a .g.m., s. 151. 
21 a .g.m., s.149-150. 
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olarak hareket ediyordu. Dili ve dudakları titredi, uykusuzluğu zihinsel karışıklığın bir 

belirtisiydi”.22 

Eser Hz. Muhammed’in huzursuzluk ve yaşlılıkta cinsel iştahı ile birlikte, Sprenger’in 

aklındaki Hz. Peygamber temasını göstermektedir.23  

6) “De originibus medicinae arabicae sub Khalifatu,” Leiden 1840. 

7) “Dr. Halm und die Bibliotheca Sprengeriana,” Heidelberg 1857. 

8) “Eine Skizze der Entwicklungsgeschichte des muslimischen Gesetzes,” Zeitschrift für 

Vergleichende Rechtswissenschaft, (1892), S. 1–31. 

2.2. Makaleleri 

1) “Literaturbericht aus Ostindien.” (Doğu Hindistan’dan Edebi Rapor), Zeitschrift der 

morgenländischen Gesellschaft, 3, 1849, s. 344-347, Sachsen-Anhalt/Almanya. 

2) “Literaturbericht aus Ostindien.” (Doğu Hindistan’dan Edebi Rapor), Zeitschrift der 

morgenländischen Gesellschaft, 4, 1850, s. 116, Sachsen-Anhalt/Almanya. 

3) “Ueber eine Handschrift des ersten Bandes des Kitáb Ṭabaqát al-kabyr vom Sekretär 

des Wáqidy.” (Wáqidy sekreteri tarafından Kitáb Ṭabaqát al-kabyr'in ilk cildinin el 

yazması hakkında), Zeitschrift der morgenländischen Gesellschaft, 3, 1849, s. 450-456, 

Sachsen-Anhalt/Almanya.  

4) “Aus Briefen des Dr. Sprenger.” (Dr. Sprenger’in Mektuplarından), Zeitschrift der 

morgenländischen Gesellschaft, 6, 1852, s. 404, Sachsen-Anhalt/Almanya. 

5) “Auszüge aus Briefen an Prof. Fleischer. Von Dr. Sprenger.” (Prof. Fleischer’in 

Mektuplarından Alıntılar. Dr. Sprenger’den), Zeitschrift der morgenländischen 

Gesellschaft, 7, 1853, s. 107, Sachsen-Anhalt/Almanya. 

6) “Aus Briefen an Prof. Fleischer. Von Dr. Sprenger.” (Prof. Fleischer’in 

Mektuplarından. Dr. Sprenger’dan.), Zeitschrift der morgenländischen Gesellschaft, 7, 

1853, s. 412-415, Sachsen-Anhalt/Almanya. 

 
22 Aloys Sprenger, Mohammed und der Koran, 1889, s. 70-75. 
23 Ursula J. Neumajr,“Heimat in der Fremde-Leben und Werk des Tirolers Aloys Sprenger (1813-1893)”, 

Veröffentlichungen des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum, 79, 1999, s. 150. 
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7) “Aus einem Schreiben des Dr. Sprenger an Prof. Rödiger.” (Dr. Sprenger’in Prof. 

Rödiger’a Yazmış Olduğu Mektuptan Bir Alıntı), Zeitschrift der morgenländischen 

Gesellschaft, 7, 1853, s. 597-599, Sachsen-Anhalt/Almanya. 

8) “Ueber das Traditionswesen bei den Arabern” (Arapların Rivâyet Geleneğine Dair), 

Zeitschrift der morgenländischen Gesellschaft, 10, 1856, s. 1-17, Sachsen-

Anhalt/Almanya. 

9) “Aus einem Briefe von Dr. Sprenger.” (Sprenger’in Bir Mektubundan), Zeitschrift der 

morgenländischen Gesellschaft, 10, 1856, s. 810, Sachsen-Anhalt/Almanya. 

10) “Berichtigung” (Düzeltme), Zeitschrift der morgenländischen Gesellschaft, 11, 1857, 

s. 737, Sachsen-Anhalt/Almanya. 

11) “Moḥammad’s Zusammenkunft mit dem Einsiedler Baḥyrâ.” (Muhammed’in 

Münzevi Bahyrâ İle Buluşması), Zeitschrift der morgenländischen Gesellschaft, 12, 

1858, s. 238-249, Sachsen-Anhalt/Almanya. 

12) “Ueber die Bedeutung des edomitischen Wortes „Allûf” in der Bibel und des 

arabischen Wortes “Ylâf” im Korân.” (Edomite Kelimesinin İncil’deki “Alluf” ve 

Kur’ân’daki Arapça  “Ylâf” Kelimesi Hakkında), Zeitschrift der morgenländischen 

Gesellschaft, 12, 1858, s. 315-317, Sachsen-Anhalt/Almanya. 

13) “ Ueber den Kalender der Araber vor Moḥammad.” (Muhammed Öncesi Arapların 

Takvımı Hakkında), Zeitschrift der morgenländischen Gesellschaft, 13, 1859, s. 134-175, 

Sachsen-Anhalt/Almanya. 

14) “ Ueber den Ursprung und die Bedeutung des arabischen Wortes Nâmûs.” (Arapça 

Nâmûs Kelimesinin Kökeni Ve Anlamı Hakkında), Zeitschrift der morgenländischen 

Gesellschaft, 13, 1859, s. 690-701, Sachsen-Anhalt/Almanya. 

15) “ Ibn Isḥâq ist kein redlicher Geschichtsschreiber.” (İbn İshak Dürüşt bir Tarihçi 

değildir), Zeitschrift der morgenländischen Gesellschaft, 14, 1860, s. 288-290, Sachsen-

Anhalt/Almanya. 

16) “Aus einem Briefe des Hrn. Dr. Sprenger an Prof. Brockhaus.” (Sprenger’in Prof. 

Brockhaus’a Yazmış Olduğu Bir Mektuptan), Zeitschrift der morgenländischen 

Gesellschaft, 14, 1860, s. 293, Sachsen-Anhalt/Almanya. 
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17) “Die Mosaik bei den Arabern.” (Araplardaki Mozaik), Zeitschrift der 

morgenländischen Gesellschaft, 15, 1861, s. 409-411, Sachsen-Anhalt/Almanya. 

18) “Aus einem Briefe Dr. Sprengers.” (Sprenger’in Bir Mektubundan), Zeitschrift der 

morgenländischen Gesellschaft, 15, 1861, s. 412, Sachsen-Anhalt/Almanya. 

19) “Ein Beitrag zur Statistik von Arabien.” (Arabistan İstatistiklerine Bir Katkı), 

Zeitschrift der morgenländischen Gesellschaft, 17, 1863, s. 214-226, Sachsen-

Anhalt/Almanya. 

20) “Uz und Esau.” (Uz ve Esav), Zeitschrift der morgenländischen Gesellschaft, 17, 

1863, s. 373-375, Sachsen-Anhalt/Almanya. 

21) “Geographisches.” (Coğrafi), Zeitschrift der morgenländischen Gesellschaft, 18, 

1864, s. 300-302, Sachsen-Anhalt/Almanya. 

22) “Lateinische Uebersetzungen aus dem Arabischen in der Berner Stadtbibliothek.” 

(Arapçadan Bern Şehir Kütüphanesine Latince Çeviriler), Zeitschrift der 

morgenländischen Gesellschaft, 28, 1874, s. 154, Sachsen-Anhalt/Almanya. 

23) “Die Goldunze.” (Altın Ons), Zeitschrift der morgenländischen Gesellschaft, 29, 

1875, s. 636, Sachsen-Anhalt/Almanya. 

24) “Ueber zwei arabische Handschriften.” (İki Arapça El Yazması Hakkında), 

Zeitschrift der morgenländischen Gesellschaft, 31, 1877, s. 750-757, Sachsen-

Anhalt/Almanya. 

25) “Die Schulfächer und die Scholastik der Muslime.” (Okul Dersleri ve Müslüman 

Skolatik), Zeitschrift der morgenländischen Gesellschaft, 32, 1878, s. 1-20, Sachsen-

Anhalt/Almanya. 

26) “Die arabischen Berichte über das Hochland Arabiens beleuchtet durch Doughty’s 

Travels in Arabia Deserta.” (Arabistan Yayları Hakkında Yazılan Arap Raporları 

Douhthtys Travel Tarafından Aydınlaniyor), Zeitschrift der morgenländischen 

Gesellschaft, 42, 1888, s. 321- 340, Sachsen-Anhalt/Almanya. 

27) “ Bemerkungen zu Dr. Mordtmann’s Anzeige von Glaser’s Skizze der Geschichte der 

Araber etc.” (Dr. Mordtmann’ın Glaser’ın Arap Tarihi ve Tarihi Taslağını Sergilemesi 
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Hakkında İfadeler), Zeitschrift der morgenländischen Gesellschaft, 44, 1890, s. 501-514, 

Sachsen-Anhalt/Almanya. 

28) “Versuch einer Kritik von Hamdânis Beschreibung der arabischen Halbinsel und 

einige Bemerkungen über Professor David Heinrich Müller’s Ausgabe derselben.” 

(Hamdâni’nin Arap Yarımadası’nı Tanımlaması ve Profesör David Heinrich Müller’in  

Bu Baskısı Hakkında Bazı Açıklamalar Yapmayı Denemesi), Zeitschrift der 

morgenländischen Gesellschaft, 45, 1891, s. 361-394, Sachsen-Anhalt/Almanya. 

29) “Notices of some copies of the Arabic work entitled “Rasáyil Ikhwán al çafá.” 

(Resâilü İhvânü’s-safâ İsmini Taşıyan Arapça Eserin Bazı Nüshaları Üzerine Notlar), 

Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 17, 1, 1848, 501-507. 

30) “Notices of some copies of the Arabic work entitled ”Rasáyil Ikhwán al çafá.” 

(Resâilü İhvânü’s-safâ İsmini Taşıyan Arapça Eserin Bazı Nüshaları Üzerine Notlar), 

Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 17, 2, 1848, 183-202.  

31) “Balʾamy’s translation of the History of Tabary, and Ghazzály’s History of the 

Prophets.” (Bel‘amî’nin Taberî Tarihi Tercümesi ve Gazzali’nin Peygamberler Tarihi), 

Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 17, 1848, 437-471. 

32) “A passage from Ibn Qotaybah’s Adab al Kátibʾ on Arabic Astronomy.” (İbn 

Kuteybe’nin Arap Astronomisine Dair Edebü’l-Kâtib’inden Bir Pasaj), Journal and 

Proceedings of the Asiatıc Society of Bengal, 17,2, 1848, 659-681. 

33) “Notice of a copy of the fourth volume of the original text of Tabary.” (Tabary'nin 

orijinal metninin dördüncü cildinin bir kopyasının bildirimi), Journal and Proceedings of 

the Asiatıc Society of Bengal, 19, 1851, 108-135. 

34) “On the Ghassánite Kings.” (Gassani Kralları Üzerine), Journal and Proceedings of 

the Asiatic Society of Bengal, 19, 1851, 469-474. 

 35) “Observations on the Physiology of the Arabic Language.” (Arap Dilinin Fizyolojisi 

Üzerine Gözlemler), Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 20, 1852, 

115-126. 
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36) “The Initial Letters of the Nineteenth Súrah of the Qorân.” (Kur’ân’ın On Dokuzuncu 

Suresi’nin İlk Harfleri), Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 20, 

1852, 280. 

37) “Chronology of Makkah and the Hijáz before Mohammad chiefly founded upon 

Genealogy.” (Muhammed’in Şeceresi Kurulmadan Önce Kurulmuş olan Mekke ve Hicaz 

Kronolojisi), Journal and Proceedings of the Asiatıc Society of Bengal, 20, 1852, 349-

352. 

38) “On the Earliest Biography of Mohammad.” (Muhammed’in İlk Biyografisi Üzerine), 

Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 20, 1852, 395-397. 

39) “Has Saʾdy of Shyráz written Rékhtah verses?” (Sa‘dî-i Şirâzî “Rîhte” Tarzı Şiirler 

Yazdı Mı?), Journal and Proceedings of the Asiatıc Society of Bengal, 21, 1853, 513-519. 

40) “Mohammad’s Journey to Syria and Professor Fleischer’s Opinion Thereon.” 

(Muhammed’in Suriye Seyahati ve Profesör Fleischer’in Bunun Hakkındaki Görüşü), 

Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 21, 1853, 576-592. 

41) “The First Volume of the Original Text of Tabary.” (Taberî’nin Orijinal Metninin ilk 

Cildi), Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 22, 1854, 195. 

42) “Early Hindústány Poetry.” (Erken Dönem Hindu Şiiri), Journal and Proceedings of 

the Asiatic Society of Bengal, 22, 1854, 442-444. 

43) “Catalogues of Oriental Libraries.” (Doğu Kütüphanelerinin Katalogları), Journal 

and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 22, 1854, 535-540. 

44) “Manuscripts of the late Sir H. Elliot” (Sir H. Elliot’un Geç Dönem El Yazmaları), 

Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 23, 1855, 225-263. 

45) “Literary Intelligence.” (Edebi Zeka), Journal and Proceedings of the Asiatic Society 

of Bengal, 24, 1856, 44-52. 

46) “Notes on Alfred von Kremer’s edition of Wakidy’s Campaigns.” (Alfred von 

Kremer’in Vâkıdî’nin Megāzî’n-Nebiyy Neşri Üzerine Notlar), Journal and Proceedings 

of the Asiatic Society of Bengal, 25, 1857, 53-74. 
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47) “Notes on the Oldest Work on Súfism.” (Sufizm Hakkındaki En Eski Eser Üzerine 

Notlar), Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 25, 1857, 133-150. 

48) “The Copernican System of Astronomy among the Arabs.” (Araplar Arasında 

Kopernik Astronomi Sistemi), Journal and Proceedings of the Asiatıc Society of Bengal, 

25, 1857, 189. 

49) 6) “On the Origin of Writing Down Historical Facts Among de Musulmans” 

(Müslümanların Tarihi Kayıtları Yazıya Geçirmelerinin Kökenleri Üzerine), Journal and 

Proceedings of the Asiatıc Society of Bengal, 25, 1856, 303-32. 

2.3. İngilizce Çevirileri 

1) “El-Masʾúdí’s historical encyclopaedia, entitled “Meadows of gold and mines of gems. 

Translated from the Arabic” (Altın çayırları ve değerli taş madenleri" başlıklı tarihi 

ansiklopedisi. Arapça'dan tercüme edilmiştir), 1, Londra 1841. 

2) “The life of Mohammad, from original sources.” (Bilinmeyen Kaynaklar Çercevesinde 

Hz. Muhammed’in Hayatı ve Öğretileri), cilt 1, Allahabad 1851. 

3) “A catalogue of the Arabic, Persian and Hindústány manuscripts, of the libraries of the 

king of Oudh.” (Oudh Krali Kütüphanelerinin Arapça, Farsça ve Hindistan El Yazmaları 

Kataloğu), Kalkutta 1854. 

4) “First Appendix to the dictionary of the technical terms used in the sciences of the 

mussalmans, containing the logic of the Arabians, in the original arabic, with an english 

translation.” (“İlk Arapçanın mantığını içeren bilimlerinde kullanılan teknik terimlerin 

sözlüğü, Arapçada İngilizce çevirisi ile ek”), Kalkutta 1854. 

5) “A catalogue of the Bibliotheca Orientalis Sprengeriana.” (Bibliotheca Oryantalis 

Sprengeriana’nın Bir Kataloğu), Gießen 1857. 

2.4. Neşirleri 

1) Ibn Hacer el-Askalani, İbn Hacer el-Askalânî, el-İṣâbe fî temyîzi’ṣ-ṣahâbe (nşr. Aloys 

Sprenger), Kalküta 1270-1291/1856-1873. 

2) Abdu-r-Razzāq’s Dictionary of the Technical Terms of the Sufies (Isṭılâhâtü’ṣ-ṣûfiyye) 

(nşr. Aloys Sprenger), Kalküta 1845, Lahor 1974.  
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3)  Muhammed b. Abdülcebbâr el-Utbî, Târîḫu’l-Yemînî (nşr. Aloys Sprenger), Delhi 

1847. 

4) The Gulistan of Sa‘dy (nşr. Aloys Sprenger), Kalküta 1851. 

5)  The Sikandarnāmah i Bahrī (nşr. Aloys Sprenger), Kalküta 1852-1869. 

6) Ebû Ca‘fer et-Tûsî, Fihristü kütübi’ş-Şîʿa ve Alemülhüdâ, Nażdü’l-îżâḥ; Abdülhak ile 

birlikte (nşr. Aloys Sprenger), Kalküta 1853-1855. 

7) Tehânevî, Keşşâfü ıṣṭılâḥâti’l-fünûn (nşr. Aloys Sprenger), I-II, Kalküta 1278/1862, , 

Muhammed Vecîh, Abdülhak, Gulâm Kādir ve W. Nassau Lees ile birlikte. 

8) Süyûtî, el-İtḳān fî ʿulûmi’l-Ḳurʾân (nşr. Aloys Sprenger), Kalküta 1852-1854.  
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Sprenger, yüz milyondan fazla insanın, yani dünya sakinlerinin onda birinin, Muhammed'in 

tanrının elçisi olduğuna inandığı görüşündedir. Felsefi eğitim, Müslümanlar arasında genellikle 

sandığımızdan daha yaygın ve Müslümanlar bu açıdan da kendi dinlerini diğer tüm dini 

toplulukların üstün görürler. Müslümanların kurban bayramında kesmiş oldukları kurbanların ve 

yapmış oldukları ibadetlerin, İslâm dinine ne kadar derinden bağlı olduklarını ve aralarında 

inançsızlığın ne kadar nadir olduğunu göstermektedir. Kendi başına İslâm en büyük tarihsel 

olaylardan biridir. İslâm dini çok eski bir din olmasına rağmen güvenilir bilgiye sahip olduğumuz 

tek dünya dinidir. Müslümanların savaşlardan almış oldukları zaferlerinden hemen sonra çok 

önemli bir göç başladı ve dolayısıyla İslâm dini Avrupa’ya da kültürel noktada etki etmeye 

başladı.24 Ayrıca Sprenger, İslâm dininin bir insanın iradesinden değil, zamanın ihtiyaçlarından 

ortaya çıktığını söylemiştir.25 

İslâm dininden olan ve diğer dinlerde bulunmayan özelliklerinden bir tanesi de, İslâm 

dininin bizlere rivâyetler vesilesiyle herkesin rivâyet ettiği zamana kadar gidebilmesini 

sağlamasıdır. Başka bir özellikte, yaşanan bir olayda farklı hadisleri karşılaştırarak tatmin 

edici sonuçlar elde etmeyi başarırız.26  

1. Kur’ân Hakkındaki Görüşleri 

Sprenger, Kur’ân’ın temel özellikleri, Kur’ân sureleri, Kur’ân âyetlerinin uydurma 

olduğu, Kur’ân’ın tefsiri konularında açıklamalarda bulunmuş ve Kur’ân hakkında 

oryantalist yaklaşımın örneğini ortaya koymuştur. 

1.1. Kur’ân’ın Özellikleri 

Muhammed’in biyografisinin ana kaynağı yedi mühürden oluşan Kur’ân’dır. Kur’ân 

farklı zamanlarda geldiği iddia edilen ve çeşitli nesnelerle ilgili vahiyler olduğu ileri 

sürülmüş bir metindir. Dolayısıyla onun anlamını anlamak için âyetleri düzenlemek 

gerekir.27 Kur’ân’ın dili melodik, kafiye, sanatsal ve her âyet bir bilmece gibidir. Ona 

göre Kur’ân, Hz. Muhammed’in duygularını ifade eden ilhamlardan oluşmaktadır.28  

 
24 Aloys Sprenger, Das Leben Und Die Lehre Des Mohammed, Nach Bisher Größtenteils Unbenutzten 

Quellen, Berlin; Nachdruck Hildesheim 2003, s. 1-2. 
25 a .g.e., s. 11. 
26 a .g.e., s. 12. 
27 a .g.e., s. 15. 
28 a .g.e., s. 19. 



20 
 

1.2. Sureler 

Sprenger, Hz. Peygamber’in Kur’ân’ı surelere ayrılmasını Mekke döneminde 

tamamladığını söylüyor. Bunu da Müslümanlar’in Medine’ye vardıkları zamanda Zeyd 

b. Sabit’in on yedi tane sure ezbere bildiğinden dolayı biliyoruz.29 

Sprenger’e göre, Hz. Peygamber gerçekleşmeyen kehanetleri sebebiyle ve ayini 

geliştirmek amacıyla Kur’ân’ı surelere ayırmıştı. Gerçekleşmeyen olaylardan örnek 

olarak Sprenger, Hz. Peygamber’in Mekkelilerin bu dünyada Allah tarafından 

cezalandırmasıydı, ancak daha sonra Hz. Peygamber Allah’ın bu cezayı Ahirette 

vereceğine değiştirdi. Hz. Peygamber sureleri oluşturduğunda âyetleri zamansal bir 

sıralamaya göre değil, kaotik bir şekilde farklı zamanlardan ve farklı içeriklerden parçalar 

bir araya getirerek yapmıştır. Kur’ân’ı surelere ayırmaya İslâm dininde bulunan ayinler 

yardım etmemiş olsaydı, bu imkânsız olurdu, çünkü Müslümanların ibadetlerinden olan 

namaz ibadeti rekâtlardan oluşuyordu. Her rekâtta belirli dualar ve Kur’ân’ın herhangi 

bir parçası okunurdu. Dolayısıyla Müslüman ayinleri vahiyleri insanların zihninde tutmak 

ve Kur’ân’ı surelere ayırmak için araçlardı. Hangi surenin hangi sureden sonra geleceğini 

Tanrı Hz. Peygamber’e söyledi. Daha sonra Sprenger, Hz. Peygamber’in akla geldiği 

sırada sureleri sıraladığını söylemektedir.30 

1.3. Kur’ân’ın Aktarılması 

Başlangıçta Muhammed mevcut önyargıları rahatsız edebilecek her şeyden çok dikkatli 

bir şekilde kaçınırdı, Tanrı’nın birliğini vaaz etti, ama son derece utangaçtı ve 

putperestliğe saldırmaya cesaret edemedi. İslâm dinine yapılan yeni teklifleri kabul 

etmedi. Hz. Aişe bir rivâyetinde: “Tanrı insanları İslâm’a eğilimli hale getirmek için önce 

cehennem ve cennetin tanımlarını açıkladı ve ancak daha sonra emir gönderdi. 

Başlangıçta şarabı ve zina etmeyi yasaklasaydı, insanlar şarap ve zinadan 

vazgeçmezlerdi. ”  Sprenger’e göre, Hz. Peygamber dini anlatmada bu yola başvurduğu 

için ünlü olmayı ve namını yaymayı başardı. Mekke’ye gelen Bedeviler bazı âyetleri 

ezberledi ve sadece bir adamın kutsal şehirde haberini değil, aynı zamanda kehanetlerini 

de eve getirdi. Bu şekilde aktarılan Kur’ân, bütün Kur’ân’ı ezberlemeyi mümkün kılmadı. 

Hz. Peygamber bu şekilde Kur’ân’ı aktarıyordu ve bunun bu şekilde aktarılmasının sebebi 

 
29 a .g.e., s. 23. 
30 a .g.e., s.24-27. 
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de vahiylerin insanların kalplerinde yaşaması, düşünce ile korunması ve dil aracılığıyla 

yayılması içindi.31 

Sprenger, Hz. Peygamber’in 617’de hayatının en önemli dönüm noktalarını yaşadığını 

söylemiştir. Hz. Peygamber bu dönem noktasından sonra peygamberlerin hikâyelerini 

açık bir farkındalıkla yeniden anlatmış ve doğrudan Tanrı’dan aldığı şekilde aktarmıştır. 

Buna örnek olarak, Hz. Peygamber’in Hz. Yusuf kıssasını doğrudan Tanrı’dan aldığını 

söyler. Hz. Peygamber’in birden bu dönüm noktasını yaşamasının sebeplerinden bir 

tanesi de bazı kişilerin Hz. Peygamber’e bu kıssalarının doğru olmadığını söyledikleri 

sonucudur. Hz. Peygamber bu kıssaların doğru olduğunu ispat etmek için başka bir 

alternatifi olmadığından bu kıssaları Tanrı’dan doğrudan aldığını söylemiştir.32  

Ayrıca Sprenger, Hz. Peygamber’in Kur’ân’ı aktarmada güzel bir strateji takip ettiğini 

söyler, çünkü Hz. Peygamber ilk başlarda özel günlerde ve namazlarda çoğu zaman İbn 

Mes’ud’un rivâyet ettiği Nezair surelerden okuduğunu söylemektedir. Çoğunlukla bu 

sureler tehdit, ceza ve cehennem azabından bahsetmektedir. Hz. Peygamber dediğine 

göre, kalbi inanca açık hale getirmek için insanları korku ile doldurmak istiyordu. Nezâir 

surelerden başka hiçbiri bu amaca ulaşmak için daha uygun olmazdı. Sprenger, Hz. 

Peygamber’in ilk önce Nezâir surelerini bitirdiğini ve daha sonra diğer surelerini 

atıklardan oluşturduğu fikrindedir.33   

1.4. Hicretten Sonra Kur’ân 

Hz. Peygamber Medine’ye geldiğinde günlük uğraştıkları meseleler önceden yaşamış 

olduğu yerlere benzemediğinden ilhamların karakteri birkaç ay içinde değişti. Bundan 

sonra günlük olaylarla ilgilendiler ve yeni yasalar, emirler ve uyarılar hakkında 

düşündüler. Bundan sonra Kur’ân bir tür monitör olarak görülüyordu.34  

1.5. Kur’ân’ın Güvenirliği 

Müslümanlara göre her vahiy değiştirilmemiş şekliyle ezberlenmiş ve not şeklinde 

yazılmıştır. Hz. Peygamber’in yaşlılıkla birlikte unutkanlığın başlaması ve vahiylerin  

çoğalmasından dolayı vahiyleri yazıya geçirdi. Vahiy kâtiplerden Übey b. Kâ‘b, Hz. 

 
31 a .g.e., s. 19. 
32 a .g.e., s. 23-24. 
33 a .g.e., s. 25-26. 
34 a .g.e., s. 29. 
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Peygamber’in unutmuş olduğu yerleri tamamlamaya yârdim ediyordu. Bunlara 

bakıldığında Hz. Peygamber vahiyleri sadakatle yazmamıştır, ama yine de Müslümanlar 

Kur’ân’ı sadakatle yazıldığına inanmıştır. Sprenger’e göre, Kur’ân doğrudan Tanrı’dan 

alındığı şekliyle yazıldıysa sadık olduğuna inanmamız gerektiğini söyler. Hz. 

Muhammed, Kur’ân’ı surelere bölünmesinden önce var olan vahiylerin çoğunu, bazılarını 

kasıtlı olarak bastırarak veya değiştirerek yeniden düzenlendi. Kur’ân bu anlamda ne 

tamamen doğru ne de tamdır.35  

1.6. Âyetlerinin Uydurma Olduğu Görüşü 

O, Hz. Peygamber’i Kuran müellifi olarak nitelemektedir. Ona göre Kur’ân âyetleri ne 

tamamen doğru ne de tamdır. Nitekim onun Lokman (a.s.) ve Varaka b. Nevfel 

hakkındaki açıklamaları bu durumu göstermektedir. Buna göre Kuran’da Lokman a.s. 

hakkında üç söz var:  

1. Oğulum! Allah’tan başka Tanrı olmadığına inan. Birden çok Tanrıya inanmak 

büyük bir haksızlıktır. 

2. Ey oğul! Hardal tanesinin ağırlığı olsun, bir kayaya, yeryüzüne veya gökyüzüne 

gizlenmiş olsun, Tanrı onu ışığa getirir, çünkü onun gücü her şeye yeter.  

3. Ey oğul! Namazını kıl.  

Sprenger’e göre Lokman (a.s.) ile ilgili bu sözlerin uydurma olsa bile Lokman’a 

uyabileceği için sahih varsayabiliriz. Sprenger’e göre Lokman’ın babası tek tanrıcı bir 

inanca sahip, dindar ve çok dua eden bir adamdı. Ayrıca Sprenger babasının Lokman’a 

yapmış olduğu tavsiyelerin en azından bir kısmının atasözlerinden oluştuğu oldukça kesin 

olduğunu söyler.36 

1.7. Kur’ân Yorumları 

Ona göre, İbn Abbas Kur’ân yorumcuların arasında önemli kişilerin arasında yer alır. İbn 

Abbas Hz. Muhammed’in kuzeniydi ve babaları kardeşti. Güçlü bir yapıya, açık bir zihne, 

zeki enerjik tavırlara sahip ve küstah bir adamdı. Emeviler akrabalarına karşı savaşı 

kazandığında her şeyi terk ederek yeni bir düzen kurdu. Bu yeni düzeninde ailesinden ve 

akrabalarından kalan bol gelir ile rahat bir hayat yaşadı. Zamanın adamı ve manevi 

 
35 a .g.e., s. 35-36. 
36 a .g.e., s. 93. 
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konularda uzmanlaştı, siyaseti en uygun hale getirdi. Hâla kamu işinde çalışırken bile, 

Kur’ân’ın içinde bulunan çelişkileri çözmeye çalışmıştır. Nitekim İbn-i Mesûd İbn 

Abbas’ı kutsal kitabın açıklayıcısı olarak andı. Hz. Ömer’in oğlu Kur’ân ile alakalı sorusu 

olanın İbn Abbas’a yönelmesini istemiştir. İbn Abbas’ın bazı çalışmaları garipti, 

bunlardan bir tanesi de, Zeyd’in düzeltmiş olduğu Kur’ân nüshasını İbn-i Mesûd ve Übey 

b. Kâ'b’ın yapmış olduğu değerlendirilmeyle tekrar gözden geçirmekti. İbn Abbas bundan 

da ileri gitti ki, sadece âyetleri değil, tüm kitabın sözcüklerini ve harflerini de saydı. Çok 

az kişi İbn Abbas gibi geleneği, özellikle de zamanın şiirlerini ve efsanelerini biliyordu. 

Arap şiirinde o kadar bilgiliydi ki, sadece onunla ilgilenen insanlar ondan bilgi istedi. Bu 

bilgi Kur’ân’ı açıklamak için değil, Kur’ân’dan çıkan manayı istediğine göre çevirmek 

için öğrenmiştir. Eğer İbn Abbas Kur’ân’ı açıklamada bir yeri sistemine uyduramazsa, 

doğru mana elde etmek amacıyla Ben Temim’den, Himyerliler’dan veya Etiyoplulardan 

bir sözlük kullanıyordu.  

Sprenger İbn Abbas dönemiyle ilgili İbn Haldun’un görüşünü nakleder. Buna göre, 

“Araplar edebiyatı ve bilimi bilmeyen kaba ve cahil insanlardı. Araplar insan ruhu ve 

insanın yaratılışı hakkındaki bilgiler ve onlara yönelen sorularda Yahudi ve Hıristiyan 

cemaatlerine müracaat ediyorlardı. Zira onlar Kur’ân âyetlerini yorumluyorlardı” 

Cemaat, Yahudi ve Hristiyanlardan oluştuğu için, bunlara Tevrat takipçileri de 

denilmekteydi. Araplar arasında yaşayan Tevrat’ın takipçileri, Araplar gibi okuma yazma 

bilmiyorlardı. Bu zamanda en iyi Kur’ân yorumu yapabilecek kişiler Himyerilerdi. Onlar 

da daha sonra Yahudilere geçti. İbn Abbas’ın Yahudi efsanelerindeki öğretmeni Ka’b, 

doğuştan bir Himyerî ve aslen Yahudi din bilginiydi.  İbn Abbas Ka’b’dan öğrendiği 

kırıntılı malzemenin amaçları için nasıl kullanacağını biliyordu. Sprenger’e göre Hz. 

Muhammed’in İbn Abbas’tan daha çok Yahudi efsanesi ve kozmogoniye imaları 

bulunmaktaydı. Hz. Peygamber’in her şeyin Su’dan yaratılmasını söylemesi bunun 

örneğidir. Kur’ân’dan çıkarmış olduğu iddialarını savunabilmesi için, Hz. Peygamber bu 

imayı akıllıca yapmıştır. İbn Abbas Kur’ân’ı açıklamada, Yahudi efsanelerini Kur’ân’da 

geçen bir kelimeyle kıyaslıyordu ve böylece bir sonuca ulaşıyordu. Sprenger, İbn 

Abbas’ın bazı yorumlarını herkese anlatmadığını söylemektedir. Anlatmaması İbn 

Abbas’ın bir planı olması sebebiyle değildi. O, tedrici olarak tutarlı bir sistemi 

geliştirmeye çalışmaktaydı. Sprenger’e göre İbn Abbas ne Ali’nin kilisesini veya 
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Osmanın kilisesini takip etmiştir. O, sadece Hz. Peygamber’in yolunu takip etmiştir. 

Ayrıca bazı Kur’ân yorumlarını sadece en yakın arkadaşlarıyla paylaşmıştır. İbn Abbas 

her şeyi öğretmesi durumunda insanların onu taşlayacağını söylemiştir. Ona göre İbn 

Abbas’ın ana fikri tabi teolojiydi. Kuran yorumlama noktasında da kıyaslama yöntemi 

kullanmakta ve titiz davranmaktaydı. Çağdaşları tarafından Arap Hibr olarak 

adlandırılması oldukça önemlidir. Çünkü o, İslâm’ı diyalektik olarak gerekçelendirmeye 

çalışıyordu. İbn Abbas’ın hedefi öğretiyi eğitmek değildi, daha çok öğretilerin 

yayılmasını dikkate almış ve Kur’ân’daki çelişkileri çözmeye çalışmıştır. Tarihi 

gerçekleri göz ardı etmede çok ileriye gitmesine rağmen, daha önce reddedilen bazı 

gerçeklerin aslında doğru olduğunu daha sonra itiraf etmiştir. Sprenger, İbn Abbas’ın 

yazılı ve sözlü olarak sorularla saldırıya uğradığını söylemektedir. Bu yollarla İbn Abbas, 

İlahiyatın gelişiminde büyük etki yarattı ve Kur’ân tefsirinin kurucusu oldu ve ilk dört 

halife onu örnek almıştır.37 

İbn Abbas’ın Kur’ân yorumlarının, öğrencileri tarafından defterlere yazılması sebebiyle  

arttığı söylenebilir. Defterler zamanla notların çoğalmasıyla kitaplara dönüşmüştür. Bu 

dönüşmenin iki veya üç kuşak içinde olduğu söylenebilir. Şeyhler bu notların arasına 

kendi rivâyetlerini de eklemişlerdir. Bunun sonucu da, bu kitapların farklı versiyonlarıyla 

kuşaktan kuşağa farklı şekilde aktarılmasıdır. Bu kitapların içerisindeki yorumlara 

bakıldığında, İbn Abbas’a atfedilen bir yorumda bazen diğerine göre taban tabana zıt bir 

açıklama bulunduğunu görmekteyiz. Ancak, İbn Abbas tarafından toplanan malzemelerin 

çoğunu da içerdiklerinden şüphe yoktur. Sprenger bu kitaplardan ikisine baktığında İbn 

Abbas ismini taşıyan iki yorum gördüğünü, ama bunlar İbn Abbas’ın söylemiş olduğu 

şekliyle gelmişse, çok kısaltıldığını söylemektedir.38 

Sprenger eserinde birinci yüzyılda yaşayan İbn Abbas’ın öğrencilerinden başlayarak 

üçüncü yüzyılda yaşayan Taberî’ye kadar Kur’ân yorumu yapan müellifleri sıralamıştır. 

Ayrıca Sprenger, tüm bu yorumların geleneğe dayandığını söylemekted ir. Bu yorumlarda 

büyük sahâbîlerin verdikleri zor Kur’ân pasajlarının açıklamaları, peygamberler tarihi ve 

ilgili olayların detaylı anlatıları bulunmaktadır. Daha sonraki yorumlarda yer alan tüm 

tarihi haberler ve efsaneler bu önceki yorumların bilgilerini ihtiva etmektedir. Taberî’den 

 
37 a .g.e., s.106-112. 
38 a .g.e., s.115. 
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çok önce, gramerciler Kur’ân’ın yorumu ile uğraştılar. Bunlardan birisi İbn Kuteybe’dir 

ve o Kur’ân’da seyrek geçen kelimeler hakkında bir inceleme yapmıştır. Diğerleri 

Kur’ân’da anlamakta zorluk çektirecek müşkil âyetlerle ilgilenmiştir. Bazıları da 

Kur’ân’ın yazılış üslubuyla meşgul olmuşlardır. Böylece tefsir acısından mantıksal 

eserler meydana gelmiştir. Bu eserler Sa’lebî tarafından kullanılmıştır. Bu sebeple 

Sa’lebî’nin Kur’ân yorumu muhtemelen en iyisidir. Bu eser daha sonra diyalekt açısından 

düzenlendiği için hatalıdır. Sprengere’e göre en iyi Kur’ân yorumlarını toplayan ve bunu 

eser haline getiren kişi Suyuti’dir.39 

Tefsirler burada Kur’ân’ın daha kolay anlaşılmasını sağlama acısından değil, Hz. 

Muhammed ile ilgili haberleri barındırması yönüyle dikkate alınması gerekir. Hz. 

Peygamber’den gelen haberler o kadar çok ve ayrıntılı ki Hz. Muhammed’in hayatını 

biyografilerin yardımıyla ele almak Kur’ân yorumlarıyla ele almaktan daha kolaydır. 

Müfessirlerin haberleri genellikle biraz daha güvenilirdir. Müfessirler yorumlamada 

biyografi yazarlarından daha fazla önyargıya sahip olsa bile tercih edilirler. Biyografi 

yazarları veya müfessirler, sadakatsiz olsa bile, konunun derinlerine inmemizi ve en 

azından gerçeği kanıtlamamızı sağlarlar. Tefsirler biyografi uzmanlar tarafından 

kullanılsa bile, onları ihmal etmemiz için bir mazeret değildir, çünkü onlar sadece 

amaçlarına uygun olduğu kadar faydalanmıştır.40  

2. Hz. Peygamber Hakkındaki Görüşleri 

Oryantalistler arasında Hz. Peygamber’in hayatını ilk defa kapsamlı ve ciddi bir şekilde 

ele alan yazar Aloys Sprenger’dir. Onun, Hz. Peygamber ile görüşlerini Das Leben und 

die Lehre des Mohammeds adlı meşhur eserinde bulabiliriz. Sprenger eserinde, Hz. 

Muhammed’in hayatına felsefi açıdan yaklaştığı ve Hz. Muhammed’in başarısının 

zamanın şartlarının zorlamasına bağladığı için onu takip eden kişilerin bir hayli dikkatini 

çekmiştir. Ayrıca O, Hz. Muhammed’in bir histeri hastalığına yakalandığını söylemiştir. 

Mevzuyu biraz teknik olarak ele almak gerekirse; birinci kitabın (Hz.) Muhammed’in 

Hayatı adlı eserin birinci bölümünde “Mekke ve Muhammed Atalarının Tarihi” şeklinde 

adlandırdığı görülür. Siyer çalışmalarında Hz. Peygamber’in hayatını içinde bulunduğu 

 
39 a .g.e., s. 119-120. 
40 a .g.e., s. 120. 
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coğrafya ve toplumla birlikte değerlendirmek önemli olmakla birlikte genellikle Batılılar 

bunu başka bir maksatla yapmışlardır. Birinci kitabın ikinci bölümü “Kâbe’nin ve Hz. 

Muhammed’in Ataları ile İlgili Efsanevi Tarihi Muhammed’in Gelişi ile İlgili Tahminler” 

başlığını taşır. Kitabın üçüncü bölümünde Sprenger Hz. Peygamber’in zati biyografisinin 

kaynakları üzerine durur.41 İkinci kitapta (s. 75-118) Hz. Peygamber’in doğuşundan 

Medine’nin hicretine kadar olan hayatı işlenir.42 Bu bölümde Sprenger özellikle Resul-

Ekrem’in vahiy almasından sonraki halini bazen tabiplik bilgisinin yardımıyla ve bazen 

de Batılı psikologların şahsiyet tahlillerinden yararlanarak irdelemeye çalışır. Resul-

Ekrem’in mucizelerini peygamberlik vasıflarıyla ele almaz, onunla ilgili her daim 

şüpheler ortaya koyar. İkinci kitabın ikinci bölümünde (s. 118-154) daha çok Hz. 

Peygamber’in mucizeleri ve peygamberlik öncesi hayatına dair onunla ilgili söylenenleri 

ele alır. Konu kapsamlı bir şekilde akli bir yöntemle ve hem de teknik olarak ele alınır. 

İkinci Kitabın üçüncü bölümünde Resul-Ekrem’in getirdiği dinin temel özellikleri 

irdelenir ve bu dinin orijinal bir yanının bulunmadığı söylenir. Bu bölümde ayrıca ilk 

Müslümanlar, Resul-Ekrem’in Mekke hayatı ve hicret ele alınır.43  

Hz. Peygamber insanların dikkatlerini üzerine çekebilmesi için çeşitli yollara 

başvurmuştur. Bu yollardan bir tanesi de Varaka b. Nevfel hakkında alıntılar yapmasıdır. 

Sprenger eserinde Varaka hakkında da alıntılar almış ve eserinde buna yer etmiştir. 

Varaka b. Nevfel putperestliği terk edenlerden biriydi, aklına daha iyi yatan dini arardı, 

kitaplar okurdu ve putlara kurban edilen hayvanların etinden yemezdi. Daha sonra Hz. 

Aişe’den rivâyet edilen bir hadisi verir ve Hz. Hatice’nin Hz. Muhammed’i Varaka b. 

Nevfel’e götürdüğünü söyler. Hz. Muhammed ona gördüklerini anlattıktan sonra Varaka 

b. Nevfel Hz. Peygamber’in Allah tarafından seçildiğini söylemiştir. Kısa bir süre sonra 

Varaka vefat etmiştir. Sprenger Varakanın etrafındaki insanlara bir uyarıcı olduğunu, 

kimsenin seni kandırmasına izin vermemesini, ayrıca Varaka b. Nevfel bizi yaratan 

 
41 Abdülhamit Birişik, “Hint Alt Kıtasında Son Üç Asır Siret Kitaplarında Görülen Muhteva Değişiminin  

Nedenleri”, T.C. Uludağ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 20, Sayı 2, 2001, s. 32. 
42 Ursula J. Neumajr,“Heimat in der Fremde-Leben und Werk des Tirolers Aloys Sprenger (1813-1893) ”, 

Veröffentlichungen des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum, 79, 1999, s.149. 
43 Abdülhamit Birişik, “Hint Alt Kıtasında Son Üç Asır Siret Kitaplarında Görülen Muhteva Değişiminin  

Nedenleri”, T.C. Uludağ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 20, Sayı 2, 2001, s. 33-34. 
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Tanrıdan başa bir tanrıya ibadet etmememizi ve gökyüzünün altında olan her şey ona tabi 

olduğunu söylediğini belirtir.44 

Sprenger, Hz. Hatice’nin Hz. Peygamber’in ilk vahiy aldığında Varaka’ya gittiği ile ilgili 

rivâyetteki diyalogları ile ilgili kullandığı, “Hadisçiler tarafından, bu kişilere atfedilen 

kelimeler, bu diyaloğun atfedildiği dönemin değil, ama o zamanın ruhunu yansıtması 

bakımından öğreticidir” ifadesini kullanmıştır.45 

Eserinde Sprenger Varakanın Hz. Peygamber’le görüşmesinden kısa bir süre sonra vefat 

ettiğine dair hadislerin çelişkili olduğunu söyler.46 İşkence altındaki Bilâl-i Habeşî’ye 

sabretmesi için nasihat verdiğine dair bir rivâyeti kabul edenlere göre onun ölümü bi‘setin 

4. yılında (m. 614) gerçekleşmiştir. Sprenger, Varaka’nın ölümünün peygamberliğin 6. 

Yılında (m. 616) olduğunu söylemiştir.47  

Sprenger bu konuda bir rivâyet zikreder. Buna göre Varaka’nın bir kardeşi Varakayı 

azarlayan bir adamı azarladı ve Hz. Peygamber bu olayı duyduğunda, “Varaka’nın bir ya 

da iki cennete sahip olduğunu” söyledi ve adamın Varaka’yı azarlamasını yasakladı.” Bu 

rivâyetlere göre Varaka b. Nevfel kâfir olarak bilindiğini görüyoruz, aksı halde inananlar 

onu azarlarlardı ya da bu kabahatini durdurmak için harekete geçerlerdi. Muhammed, 

kâfir olmadığını iddia eden ilk kişi olmuş ve şüpheleri ortadan kaldırmak için onu azizliğe 

yükseltmiştir. Onu azizliğe yükseltmesi ile alakalı birçok rivâyet mevcuttur. 

Resulullah’ın, “kendisine iman eden Varakayı cennette ipek elbiseler içinde gördüğünü” 

söylediğine dair rivâyetleri Sprenger bu konuya delil olarak gösterir. Başka bir rivâyette 

“Hz. Peygamber’in Varakayı Cennet’in bir odasında gördüğünü” söylemiştir. Diğer bir 

rivâyette ise Hz. Peygamber’e Varaka hakkında sorulduğunda: “Onu beyaz bir elbisenin 

içinde rüyamda gördüm ve sanırım ki Cehennemde olsaydı üzerinde beyaz elbise 

olmazdı” diye cevap vermiştir. Sprenger ilk rivâyetin zayıf olduğunu ve son iki rivâyetin 

daha güvenilir olduğunu söyler. Varakanın Hıristiyan olarak ölmesi, rivâyetlerle çelişen 

bir durumdu ve Hz. Muhammed insanlar arasında daha meşhur olabilmek için Varaka b. 

 
44 Aloys Sprenger, Das Leben Und Die Lehre Des Mohammed, Nach Bisher Größtenteils Unbenutzten 

Quellen, Berlin; Nachdruck Hildesheim 2003, s. 51 
45 Hüseyin Aygün, “Hadislerin Otantikliği Hususunda Bazı Oryantalistlerin Görüşleri ve ‘Hadisin Özü’ 

(Kern, Core) Kavramı, ” Hikmet Yurdu Düsünçe-Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi cilt 8, sayı 15, 

2015, s. 76-77.  
46 a .g.m., s. 125. 
47 Bünyamin Erul, “Varaka b. Nevfel”, DİA, XLII, s. 517- 518. 
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Nevfel’i azizliğe yükseltti. Hz. Peygamber’in takip ettiği siyasetin İngilizlerin siyaseti ile 

aynı olduğunu söyler.48  

2.1. İsminin Uydurma Olduğu Görüşü 

Sprengere göre Muhammed ismi uydurmadır. O bu konuda İbn Hişam’ın Muhammed’in 

isimlendirilmesi ile ilgili rivâyetini görmezden gelmekte ve bunun yerine Nureddin el- 

Halebi’nın Sire’sine başvurmaktadır. Hadiste Hz. Peygamber’in dedesi Abdulmuttalib, 

birkaç sene önce vefat eden çocuğu Haşim/Kasım’ın ismini torununa vermeye karar 

verdiğinden bahsedilir. Fakat bir melek, Abdulmuttalib’in rüyasında görünür ve onu, 

çocuğa Muhammed ismini vermesini ister. Vakıayı Sprenger bu şekilde yorumlar: “Bu 

hiç kuşkusuz münferit bir rivâyettir”. Ancak, efsanenin ruhuna tam bir aykırılık olsa da 

bunun uydurma olduğuna dair neredeyse hiçbir neden yoktur”. Sprenger’e göre, 

hermenötik ilkelerine göre bu rüyaya ilişkin bir takım noksanlıklar vardır ve burada melek 

kabul edilmez. “Şâyet Peygamber’in asli olarak adı Haşim/Kasım ise, rüyada görülen bir 

görünüm sonucu ismin dedesi tarafından Muhammed olarak değiştirilmesi bana şüpheli 

gelmektedir. Bu sebeple Sprenger, Cübeyr b. Mut’im tarafından rivâyet edilen rivâyeti 

kabul eder. O hadisi kabul etme sebeplerinden bir tanesi de Resul-Ekrem’in diğer 

sembolik unvanları ile Muhammed ismini ihtiva etmesindendir. İbn Sa’d Cübeyr’in 

rivâyet ettiği hadiste şöyle bir açıklama yapar: “Ben Muhammed’im (en çok övülen 

kişiyim), Ahmed’im (Allah’ı herkesten daha çok öven; herkesten daha çok övülen 

kimseyim), el- Haşir’im (kıyamet gününde insanların ardından giderek haşrolunacağı 

kimseyim), el-Mahi’yim (küfrün kendi eliyle yok edileceği kişiyim), el-Hatem’im 

(Peygamberlerin Sonuncusuyum) ve el-Akib’im (kendisinden sonra peygamberin 

gelmeyeceği son peygamberim)”.49  

Ortaçağ İslâmî literatürde bu rivâyetin çeşitli lafız ve üslupla bulmak mümkündür. Daha 

sonraki kaynaklarda Resul- Ekrem’in ismi ile ilgili hadislerde bir artış olmuştur. İbnu’l 

Cevzî’nin bir rivâyetine göre Resul-Ekrem’in 23 ismi vardır ve bunlar arasında el-Emin 

ve Haşim/Kasım vardır.50   

 
48 Aloys Sprenger, Das Leben Und Die Lehre Des Mohammed, Nach Bisher Größtenteils Unbenutzten 

Quellen, Berlin; Nachdruck Hildesheim 2003, s. 125-126. 
49a.g.e.., s. 300. 
50 a .g.e., s. 301. 
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Sprenger bu rivâyette Resul-Ekrem’in Muhammed’i, bir isim olarak araştırmaz, aksine 

bir sembol olarak görür. Görüşünü ispat edebilmek için İbn Sa’d’ın rivâyetinde geçen Hz. 

Peygamber’in inananlara şöyle çağırdığı bir hadisi kaynak olarak gösterir: “Ey Allah’ın 

kulları, Allah’ın Kureyş’in hakaret ve küfürlerini nasıl savdığına bir bakın”.  Sahâbe’nin, 

“Nasıl, ey Allah’ın Resulü?” şeklindeki sorusunu “Bana müzemmem (kusurlu) diye 

hakaret ve küfür ederler. Fakat ben Muhammed’im” diye cevap verir. 51  

Sprenger bu rivâyetlerle birlikte Kur’ân’ı da Hz. Peygamber için sembolik isimler 

kullanılmasını başka bir delil olarak değerlendirir. Sprenger, İsa’nın Saff suresinin 6. 

âyetinde Resul-Ekrem’e Ahmed şeklinde gönderme yaparken Cin suresinin 19 âyetinde 

Muhammed’in kendisine Abdullah olarak isimlendirdiğini iddia eder. Sprenger şunu 

iddia eder: Saff suresinin 6. âyeti ile Arap Hıristiyanlarının o zaman Ahmed ismiyle 

referansta bulundukları Yuhanna İncil’inde, kehanetinde bulunulan Paraklet’le kasıtlı 

olarak Muhammed’in olduğu söylenmektedir. O, ayrıca Kur’ân’da Muhammed isminin 

geçtiği yerleri geleneksel olarak Hz. Muhammed’in Medine dönemiyle ilişkili olduğuna 

işaret eder ve bu nedenle şu sonuca varır: “Hz. Peygamber, Muhammed ismini hicretten 

sonra veya hemen öncesinde kendi ismi olarak benimsemiştir”.52 

Sprenger, Hz. Peygamber’in Muhammed ismini alma nedenlerinden bir tanesinin de onun 

Medine’deki Yahudilerin desteğini kazanmak olduğunu belirtir. Bu, İslâmi kaynaklarda 

da görünebilen bir istektir. Ayrıca Sprenger, “övgü” fikri ile irtibatlı olarak Arapca’da 

kullanılan h-m-d kökünün bazı Arap lehçelerinde “özlem duyulan” anlamında 

kullandığına işaret eder. Bundan dolayı Muhammed “en çok özlem duyulan” ya da 

Yahudi düşüncesindeki Mesih anlamına gelir. Sprenger, İbranice’deki h-m-d kökünün 

İbranice Kutsal Kitap’ta da eş bir şekilde görüldüğünü ekler. Ona göre, Resul-Ekrem 

kendisini Muhammed olarak adlandırmasıyla Medine Yahudilerinin Mesihçi 

fikirlerinden kazanım sağlama düşüncesinde olduğunu göstermiştir. Başka bir üslupla Hz. 

Peygamber, Hristiyanların desteğini almak umuduyla Ahmed ve Yahudilerin desteğini 

kazanmak amacıyla Muhammed ismini almıştır.53  

 
51 a .g.e., s. 301. 
52 a .g.e., s. 302. 
53 a .g.e., s. 303. 
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Sprenger bu görüşünü desteklemek amacıyla Muhammed isminin İslâm öncesi 

Araplarında neredeyse hiç kullanılmadığını zikreder. Sprenger bu görüşüyle yazar Ernest 

Renan’ın düşüncesine meydan okumaktadır. Zira ona göre Muhammed ismi İslâm öncesi 

Arap toplumunda kullanıldığı ispat edilmiştir. Sprenger bunun üzerine Muhammed’in 

Hayatı adlı eserinin ilk cildinde yazılan bir ekte, Muhammed kelimesinin Hıristiyan 

kökeninde “mu’ammed” i (vaftiz edilen kimse) anlamına gelebileceğini de 

söylemektedir.54 

2.2. Resmi veya Heykelinin Olmadığı 

Sprenger’e göre (Hz.) Peygamber hakkında hayranlarından aldığımız haberlerden başka hiçbir 

bilgimiz yoktur. Onun hakkında ne bir resim ne bir portre mevcuttur. Diğer dinlerde ise  onların 

inandıkları Peygamberler hakkında bir resim veya portre bulunmaktadır. (Hz.) Peygamber 

hakkında bir resim, portre veya heykel mevcut olmamasının nedenini bulmak için tarihe 

bakmamız gerekiyor. Tarihe baktığımızda, bazı insanlar aziz derecesine yükseliyor, onlar halk 

tarafından övülüyor ve bu insanlar ibadetlerinde onlara karşı yöneliyorlar. O aziz derecesine 

yükselttikleri insanlar vefat ettikten kısa bir süre sonra bir efsanenin karakterini alıyor ve bu 

efsaneler insanlar arasında anlatılmaya başlanıyor. Bu efsanevi karakter, zamanla ressam ve 

heykeltıraş için tamamen gelişmiş oluyordu. Dolayısıyla ressam ve heykeltıraş bu aziz derecesine 

yükseltilen insanlar hakkında bir resim veya heykel yapabiliyorlardı. Jüpiter ve Apollo heykelleri 

zamanımızda bu sebeple mevcut durumdadır. Bunlar insanların ideallerinin somutlaşmış halidir. 

Müslümanlar görsel sanatlarda asla çok ileri gitmediler ve bu yüzden Muhammed portresine sahip 

değiliz, ancak biyografisi ikinci yüzyılda dogmatik bir karakter kazandı.55   

2.3. Histeri Hastalığına Yakalandığı Görüşü 

Müslüman arkadaşları ona saygı duymasına rağmen Sprenger (Hz.) Peygamberin 

“zihinsel rahatsızlığı olduğu” fikrini savunur. Ona göre bütün peygamberler gibi Resul-

Ekrem’in de bedensel veya zihinsel rahatsız olduğunu söyler.56 

Peygamberler hafif öfke krizleri durumlarında, iradeleri ile bu sarsıntılı hareketlere hâkim 

olabiliyorlardı, çünkü iradeleri bu sarsıntılı hareketlere hakım olabilecek kadar güçlüydü. 

Şiddetli öfke krizleri irade ile gelmediği için peygamberler bu sarsıntıyı da irade ile 

 
54 a .g.e., s. 303. 
55 a .g.e., s. 11. 
56 Lesewerk Arabisch und Islam, “Die Vermeintliche Krankheit Mohammeds’’, 

https://lesewerkarabisch.wordpress.com/2020/01/12/die-vermeintliche-krankheit-mohammeds-2-hysterie/ 

(erişim 19.02.2020). 
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durduramıyordu. Aynı zamanda baş ağrısından muzdaripti ve paroksizm çok şiddetli 

olduğunda, katalepsi ortaya çıktı. Sprenger bu konuya Hz. Muhammed’in hayatı adlı 

eserinde bir örnek vermiştir: “Sarhoş gibi yüzüstü düştü, yüzü kırmızıya döndü, nefesi 

zorlaştı ve bir deve gibi horladı”.57  Ancak bayılmamış gibi görünmüyordu. Bu nedenle 

bu öfke krizleri epilepsiden farklıydı. Histerinin bilinen özelliklerinden bir tanesi, diğer 

hastalıkların şeklini almasıdır. Sprenger zatürre, sıtma gibi birçok hastalığın belirtilerinin 

temelinde önemsiz bir histeri dışında başka bir şey olmadığını söyler. Tropik bölgelerde, 

değişken ateş hâkim bir hastalıktır ve tüm sağlık bozukluklarına ateş eşlik eder. Bu 

nedenle Mohammed paroksismaları genellikle ateş şeklini alır. “Yüzü solgunlaştı, titredi 

ve sonunda yüzünde büyük ter damlaları krizin meydana geldiğini açıkladı”.58  

Sprenger, Hz. Muhammed’in hayatı adlı eserinde tüm bunları çok ayrıntılı ve canlı bir 

şekilde açıklar, böylelikle Hz. Muhammed’i uzun bir müddet yakından gözlemlemiş gibi 

görünür. Ancak durum böyle değildir, çünkü peygamber on iki asır önce ölmüştü. Ayrıca 

bu zamanki araştırmalara göre histeri diye bir şey yoktu. Günümüzde açıklanan 

fenomenler ve semptomlar farklı şekilde yorumlanmaktadır.59 

Sprenger’e göre genç kadınlar genellikle erkeklerden daha romantik ve dini açıdan daha 

heveslidir. Ayrıca kadınlar hayatlarının belli dönemlerinde nemfomani hastalığına maruz 

kalırlar. Hz. Peygamber de buna benzeyen bir hastalığa maruz kalmıştır. Gençliğinde 

ahlaki bir yaşam sürdüğü söylenir.”60 Sprenger buna bir ekleme yaparak Hz. 

Peygamber’in uzun müddet boyunca kendinden sadece on on beş yaş büyük bir eşi 

olduğunu söyler. Eşinin ölümünden sonra, “şehvet için doyumsuz bir tutku” vardı. Hz. 

Hatice’nin ölümünden sonra bir düzineden fazla kadını vardı ve eğer o birkaç gün evden 

ayrılırsa, bir ya da iki kadın onunla birlikte gelmek zorunda kalırdı. Sprenger’e göre Hz. 

Peygamber iktidarsız satirizm hastalığından da çekmiştir. Satirizm kadınlarda görülen 

nenfomen hastalığın erkeklerde görülmesidir. Bu zamanda erkeklerde görülen nenfomen 

hastalığı hiperseksüellik olarak adlandırmaktadır. Sprenger kitabın’da Hz. Peygamber’in 

 
57 Aloys Sprenger, Das Leben Und Die Lehre Des Mohammeds, Nach Bisher Größtenteils Unbenutzten 

Quellen, Berlin; III, s. 207-208. 
58 a .g.e., s. 208-209. 
59 Lesewerk Arabisch und İslâm, “Die Vermeintliche Krankheit Mohammeds”, 

https://lesewerkarabisch.wordpress.com/2020/01/12/die-vermeintliche-krankheit-mohammeds-2-hysterie/ 

(erişim 19.02.2020). 
60 Aloys Sprenger, Das Leben Und Die Lehre Des Mohammeds, Nach Bisher Größtenteils Unbenutzten 

Quellen, Berlin; III, s. 209. 
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ileriki yaşlarda steril olması gerektiğini savunur ve bu nedenden dolayı az çocuğu 

olduğunu söyler. Sprenger devam etmekte ve histerinin psikolojik belirtileri olduğunu 

özellikle belirtmektedir. Bütün bu vermiş olduğu örneklerle Hz. Peygamber’in zihinsel 

rahatsız edici bir hastalığa, dolayısıyla vahiyle ile ilgili mesajlarını yalanlamaya çalışır. 

Histerikler az ya da çok yalan söylemeye ve aldatmaya yatkındırlar ve bu hastalığın 

süresiyle bu eğilim nihâyet gerçek bir hastalık haline gelir. Hz. Peygamber vahiy aldığına 

inandığı ve histeri hastalığına yakalandığı için halüsinasyonlar, vizyonlar, hayaller 

görmüştür ve bunu gerçek olarak gördüğünü zannetmiştir. “Şiddetli sinir hastalıkları ve 

ateş ile birlikte hayal ve halüsinasyon görme eşlik eder. Uyanıkken hayal görme ve 

halüsinasyon görmenin nedenleri de yalnızlık, açlık, susuzluk ve dinsel coşkudur”.61 

Daha sonra çölde çoğu zaman genellikle olmayan sesleri duyabileceğini ekler. 

Muhtemelen burada Hz. Peygamber’de bulunan histerik hastalığını çölde bulunan bir 

kişinin hayal görmesine benzetmeye çalışmıştır.62 

3. Hadis Hakkındaki Görüşleri  

Aşağıda Sprenger’in hadisle ilgili görüşleri “Hadislerin Güvenilirliği Hakkındaki 

Görüşleri”, “Sünnet Anlayışı”, “Hadis Kitapları Hakkındaki Görüşleri”, “Erken 

Dönemde Hadislerin Yazılmasıyla İlgili Görüşleri” başlıkları altında incelenecek daha 

sonra sahâbeye yönelttiği eleştiriler ele alınacaktır. 

3.1. Hadislerin Güvenirliği Hakkındaki Görüşleri 

Batılı oryantalist Aloys Sprenger’e göre, Resul-Ekrem daha yaşarken, hadisleri hukuki 

açıdan bağlayıcı olarak görülmüş ve nakledilmiştir.63 Bununla birlikte Sprenger hadisin 

tarihi noktasında da çalışmıştır. Ancak hiçbir hadis kaynağına ve müelliflerin tenkidinden 

geçmediği için hiçbir esere güvenilmeyeceğini ifade etmiştir. Ayrıca birbiriyle çelişen 

bazı hadislere de güvenilmesi doğru olmadığını söylemektedir. Sprenger’e göre 

Müslümanların önemli bir miktarda güvenilir hadisleri yüz yıldan fazla bir süre, müstakil 

 
61 a .g.e., s. 215-216. 
62 Lesewerk Arabisch und İslâm___8, “Die Vermeintliche Krankheit Mohammeds”, 

https://lesewerkarabisch.wordpress.com/2020/01/12/die-vermeintliche-krankheit-mohammeds-2-hysterie/ 

(erişim 19.02.2020). 
63 Hüseyin Akgün, “Hadislerin Otantikliği Hususunda Baz Oryantalistlerin Görüşleri ve ‘Hadisin Özü’ 

(Kern, Core) Kavramı”, Hikmet Yurdu Düşünce-Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, cilt 8, sayı 15, 

2015, s. 76. 
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bir kitabetleri olmadan koruyabilmişlerdir. Bu durum rivâyet sisteminin erkenden 

yerleşmiş olduğuna işaret etmektedir.64 Ayrıca o, rivâyetlerin ilk redaksiyonu zamanında 

bazı muhaddislerin rivâyet sistemini suiistimal ettiklerini ve büyük oranda hadislerin 

kartopu gibi büyüdüğünü de belirtmektedir. Sprenger’e göre uydurulmuş rivâyetler daha 

çok ilk dönemlere aittir. Zira onların yaşamış oldukları dönem önceki dönemlere nazaran 

daha serbestti.65 Rivâyet sisteminin kötüye kullanılması, gereksiz yerlerde kullanılmış ve 

eserlerin bir süre için ortaya çıkmasını da engellemiştir.66  Daha sonra rivâyetler birbiriyle 

kıyaslandığında ise bunlara sadece az miktarda yeni bazı uydurmalar eklemekle 

kalınmamış, ama aynı zamanda alışılmadık bir kritikle çok sayıda uydurma 

ayıklanmıştır.67 Sprenger’e göre birçok hadis, daha çok zamanındaki ihtiyaçları cevap 

verdiklerinden dolayı, müellifler tarafından ittifakla alınmıştır. İsnad hadisin güvenilirliği 

noktasında önemli bir unsurdur ve ihmal edilmemelidir. 68  Sprenger bununla birlikte, 

hadislerin içermiş olduğu bilgilerin azının yanlış, çoğunun doğru, biyografi eserlerinin  

ise çoğunun yanlış, sadece azının doğru olduğu fikrini savunur. Dolayısıyla Sprenger, 

Kur’ân’dan sonra ilk bakılacak ve güvenilir kaynak olarak rivâyetleri bulmaktadır.69 

Rivâyetlere ihtiyaç olduğunda Kütübi-sitte’ye bakılabileceğini söyler.70 Sprenger, 

rivâyetleri tarihi çerçevesinde değerlendirmekte, hadisleri birbiri ile mukayese etmekte 

ve onları yorumlamaktadır.71  

Sprenger (Hz.) Muhammed’in hayatı adlı eserinde bölümün girişinde72 “Arapların 

peygamberi yeni bir dini devşirmek adına başkalarından ithal eden veya esinlenilen bazı 

unsurları bir araya getirmekten daha fazla bir şey yapmamıştır. Onun propagandasını 

 
64 Bekir Kuzudişli, “Oryantalizm Ve Hadisle İlgilenen Bazı Oryantalistler”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Dergisi, 2003, s. 149-150. 
65 Akgün, “Hadislerin Otantikliği”, Hikmet Yurdu, cilt 8, sayı 15, 2015, s. 77. 
66 Aloys Sprenger, Das Leben Und Die Lehre Des Mohammed, Nach Bisher Größtenteils Unbenutzten 

Quellen, Berlin; Nachdruck Hildesheim 2003, s. 11. 
67 Hüseyin Akgün, “Hadislerin Otantikliği Hususunda Baz Oryantalistlerin Görüşleri ve ‘Hadisin Özü’ 

(Kern, Core) Kavramı”, Hikmet Yurdu Düşünce-Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 2015, s. 76. 
68 Bekir Kuzudişli, “Oryantalizm ve Hadisle İlgilenen Bazı Oryantalistler”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Dergisi, 2003, s. 149-150.  
69 Akgün, “Hadislerin Otantikliği”, Hikmet Yurdu, cilt 8, sayı 15, 2015, s. 77. 
70 Aloys Sprenger, Das Leben Und Die Lehre Des Mohammed, Nach Bisher Größtenteils Unbenutzten 

Quellen, Berlin; Nachdruck Hildesheim 2003, s. 102. 
71 Bekir Kuzudişli, “Oryantalizm ve Hadisle İlgilenen Bazı Oryantalistler”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Dergisi, 2003, s. 150. 
72 Abdülhamit Birişik, “Hint Alt Kıtasında Son Üç Asır Siret Kitaplarında Görülen Muhteva Değişiminin  

Nedenleri”, T.C. Uludağ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 20, Sayı 2, 2001, s. 33. 
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yaptığı ilkeler (doktrin) kendisinin zati bir buluşu değildir; bu, zamanın ruhu tarafından 

vücuda getirilmiştir…” açıklamasını yapmaktadır. 

Bu anlatımla Sprenger “İslâm dininin ve Kuran’ın ilahi bir kaynağa dayanmadığı ve 

zamanın gereklerini ve şartlarını iyi okuyan Hz. Muhammed’in bir uydurması olduğunu”  

iddia etmektedir. Daha sonraki zamanlarda da bu fikir birçok Batılı tarafından kabul 

edilmektedir.73 Onun bu görüşü, kendisini, onun İslâm dininin yorumsal ve tarihsel 

literatürüne karşı yaklaşımında gösterir. Ona göre literatür müellifleri, İslâm’ın 

kökenlerine ilişkin tarihini, dini savunma adına yeniden biçimlediklerini görüşünü kabul 

eder. Sahâbîler gerçekten Muhammed’in konumu ve zamanına duyulan zorunluluklara 

göre mütemadiyen fikri temellerini geliştirdikleri zaman onun kişisel inancının sarsılmaz 

olduğu etkisini yaratarak Muhammed’in kusurlarını hafiflettiler. Müslüman yazarlar, Hz. 

Peygamber’in hayatına ilişkin redaksiyonlarda, hayatındaki sorunları tam anlamıyla 

örtmeye çalışmadılar. Bu düşünceyle Sprenger, özellikle de Müslümanların 

savunmacılığına karşı işe yarayabilecek İslâmi kaynaklardaki rivâyetlere dayanarak 

Muhammed’in hayatını yeniden yazar.74   

3.2. Sünnet Hakkındaki Görüşleri 

Sprenger Sünnet kavramını gelenek ve gelenek kanunu anlamında kullanmaktadır. Hz. 

Peygamber ve cemaatinin sözleri ve örnek davranışları Sünnettir ve bu Sünnetler 

Kur’ân’ı-Kerim ile çelişmemek şartıyla tam bir hukuki güce sahiptir. Oryantallere göre 

özellikle Persler, olumlu şeye çok daha fazla ihtiyaç duydukları için, sadece dini olan 

şeyler değil, aynı zamanda medeni, ceza yasaları ve yaşam alışkınlıkları ile Resul-

Ekrem’den tavsiyeler istemişlerdir. Bu taleplere örnek olarak nasıl yenilir ve içilir, nasıl 

giyilir gibi örnekler zikredilebilir. Kur’ân bu talepleri karşılamadığı için erken zamanda 

Hz. Peygamber’in tavsiyeleri sistematik bir şekilde not alınıp ve sözlü aktarılmıştır.75  

Hz. Peygamber ve etrafındaki sahâbîler Hz. Peygamber’in kişisel görüşlerini insanî 

buldukları için kabul ederlerdi. Ayrıca Hz. Peygamber yanılmaz olduğunu iddia 

etmemiştir. Gerçekten Hz. Peygamber’in her ihtilaflı konuyu kendi kişisel görüşüyle 

 
73a.g.m., s. 33-34. 
74 Gabriel Said Reynolds, “Muhammed’i Düşünmek”, çev. Mustafa Selim Yılmaz, Karabük: Kelam 

Araştırmaları, 2013, s. 299-300. 
75 Aloys Sprenger, Das Leben Und Die Lehre Des Mohammed, Nach Bisher Größtenteils Unbenutzten 

Quellen, Berlin; Nachdruck Hildesheim 2003, Cilt 3, s. 67-68. 
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karar vermesi son derece akılsızca olurdu, çünkü bazı sahâbîler kendi görüşünü daha 

doğru bulabilir ve Hz. Peygamber’in kararını kabul etmeyebilir, dolayısıyla karşı taraf 

memnun olmayabilir. Sprenger bu sonucu Hz. Ömer’e sorulan bir rivâyetten 

çıkarmaktadır: “Hz. Peygamber zamanında kim yorum yapardı ve belirli davalara kim 

bakardı diye sorulduğunda Hz. Ömer cevap olarak Hz. Ömer Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ali 

olduğunu söyledi. ”76 

Sprenger halifeler döneminde bazı meselelere Kur’ân’dan âyet veya hadisler bulunmadığı 

zaman halifeler akla başvurarak sorunları çözmeye çalıştığını söylemektedir. Buna Hz. 

Ömer’i örnek olarak göstermekte ve Hz. Ömer’in birçok meseleyi akılla çözdüğünü 

söylemektedir. Sprenger Hz. Ömer ve çağdaşlarının Hz. Peygamberin talimatlarını ve 

örneğini göz ardı etmediklerini ve eğer bunu yapsalardı ayaklarının altındaki zemine zarar 

vereceklerini belirtmektedir.77  

Bize gelen rivâyetlerin değişik formları vardır. Nadiren bir hadis altı satırın üzerinde, 

çoğunlukla diyalog bir şekilde ve ustaca yazılmıştır. Eğer kişi aynı konuyla ilgili 

rivâyetleri karşılaştırırsa, sadece Hz. Peygamber’in sözleri değil, aynı zamanda anlatım 

tarzının ve ifadelerin de benzer olduğunu görür. Sprenger bu rivâyetlerin bu kadar benzer 

olmasının nedenlerinden bir tanesinin Ebû Hüreyre olduğunu söylüyor. Ebû Hüreyre 

rivâyetlerin düzenlemesi üzerine çalışmıştır. İbn Abbas bir rivâyet uydurduğunda, Ebû 

Hüreyre bu rivâyeti tekrar ederdi. Bazı zamanlarda iki öğrenci Ebû Hüreyre’den bir 

rivâyet aldığında, birkaç yıl sonra bunlardan bir öğrenci bu rivâyeti Ebû Hüreyre’den 

aldığını söylerken diğer öğrenci bu rivâyeti ibn Abbas’a atfedebilmekteydi. Geçmişe 

baktığımızda bu vakıanın birkaç kez gerçekleştiğini görmekteyiz.78  

3.3. Hadis Kitapları İle İlgili Görüşleri 

Sprenger Şiilerin 4 hadis kitaplarının olduğunu, bu kitapların Ehl-i sünnetin hadis 

kitaplarından daha az güvenilmesi gerektiğini belirtir. Ona göre ikisinin içerisinde de 

birçok zayıf hadis bulunmaktadır.79 Ayrıca Sprenger bu kitapların değerinin az olduğunu, 

 
76 a .g.e., s. 68. 
77 a .g.e., s. 71. 
78 a .g.e., s. 87. 
79 Hüseyin Akgün, “Hadislerin Otantikliği Hususunda Bazı Oryantalistlerin Görüşleri ve ‘Hadisin Özü’ 

(Kern, Core) Kavramı, ” Hikmet Yurdu Düsünçe-Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi”, cilt 8, sayı 15, 

2015, s. 78. 
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bunun nedenlerinden bazıları da imamlarının hiçbir zaman yanılmadığını, 

Peygamberlerden daha kutsal olduğunu, her zaman fikirlerini yalan ve tahrifatlarla 

savunmaya çalıştıklarını söyler.80 

3.4. Erken Dönemde Hadislerin Yazılması İle İlgili Görüşleri 

Erken zamanda hadislerin yazı ile kayıt altına alınıp alınmadığı konusu ile ilgili olarak 

Batı’da oryantalistler arasında ciddi anlamda yazılar ortaya koyan ilk kişi Aloys 

Sprenger’dir. O, “On the Origin and Progress of Writing Down Historical Facts among 

the Muselmans” isimli makalesinde el-Hatibü’l-Bağdâdî’nin Takyidü’l-ilm’i özelinde 

konuyu ele almaktadır. Sprenger burada Hatib’in verdiği malumatları fazla yorum 

yapmadan Takyid’in içeriğine uygun olarak açtığı dokuz başlık altında ve yazılı kayda 

onay veren bir yaklaşımla ortaya koymaktadır. İngilizce’ye tercüme edilen makale 

Sprenger’in analiz ve tenkitlerini içermekten çok yazılı kaydın varlığını İslâm 

literatüründe geçen bilgilerle ispat etme çabası olarak ön plana çıkmaktadır.81  

Sprenger hususi olarak rivâyetlerin yazılı kaydı ve bu yazılı kaydın niteliği konusundaki 

asıl görüş ve düşüncelerini Hz. Peygamber’in hayatına dair yazdığı Das Leben und die 

Lehre des Mohammads adlı eserinde ortaya koymaktadır. Sprenger’in bu konu ile alakalı 

görüşlerini “yazılı kaydın imkânı”, “hadislerin tedvini” ve “hadislerin tasnifi” olmak 

üzere üç başlıkta özetlemek mümkündür.  

3.4.1. Hadislerin Kitâbeti/Yazılı Kaydı 

Sprenger eserine ilk dönemde yazı malzemesinin ve yazının durumu hakkında bilgiler 

vererek başlar.82 Hadislerin yazılmamasının o zamanların yazmak için gerekli bilgi ve 

malzemeler olmaması değildi. Çünkü o zamanlar Mısır’dan İstanbul’a kâğıt ihraç 

ediliyordu. Ancak Arabistan’da, Hz. Muhammed zamanında ihtiyaç o kadar küçüktü ki, 

muhtemelen kâğıdın ne işe yaradığı bilinmiyordu. Ancak sadece kısa bir süre için daha 

sonra kullanılmıştır.83 Demek ki o zamanlar kâğıt Arabistan’da mevcutsa hadislerin 

 
80 Aloys Sprenger, Das Leben Und Die Lehre Des Mohammed, Nach Bisher Größtenteils Unbenutzten 

Quellen, Berlin; Nachdruck Hildesheim 2003, s. 102. 
81 Dilek Tekin, “Batılı Araştırmacıların Hadislerin Yazılı-Şifahî Rivâyeti Meselesine Bakışları”, Karadeniz 

Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , Cilt 2, Sayı 1, 2015, s. 43. 
82 Nimetullah Akın, “Hadislerin Yazılı Kaydı ve Literatür Esaslı Bir Disiplin Olma Süreci: A. Sp renger, 

İ.Goldziher ve G. Schoeler’in Yaklaşımları” , Hadis Tetkikleri Dergisi, VI/1, 2008, s. 51. 
83 Aloys Sprenger, Das Leben Und Die Lehre Des Mohammed, Nach Bisher Größtenteils Unbenutzten 

Quellen, Berlin; Nachdruck Hildesheim 2003, s. 91 
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yazılması ilk dönemde yasaklanmıştır. Bu yasağın bizzat Hz. Peygamber tarafından 

konulmuş olma ihtimali yüksektir. Ayrıca Sprenger Hz. Peygamber’in yazıya ve 

edebiyata önyargılı davrandığını söyler. Nitekim Sprenger’e göre Hz. Peygamber İbn 

Mes’ud, Ebû Hüreyre ve diğer sahâbîlerin hayatlarına bakıldığında, rivâyetlerin 

yazılmasına Hz. Muhammed’in olumsuz tutumunu görmekteyiz. Hz. Peygamber’in bu 

konuya önyargılı olması sadece geleneksel koleksiyonların oluşturulmasını geciktirmekle 

kalmamış, aynı zamanda söz konusu literatürü anlamasına çok çaba gerektiren bir 

karakter vermiştir.84 Onun, 85 “Yazılmış bütün kitapların en çok okunanı olan Kur’ân’ın 

müellifinin hadislerin yazı ile tespitine karşı, sahâbeden birçoklarının da paylaştığı, bir 

önyargısı vardı. İbn Mes’ud, Ebû Hüreyre ve diğerleri yazılı tespite izin verilmediği 

iddiasındadırlar. Bu iddia sadece yazılı hadis mecmuaların oluşumunu ötelemekle 

kalmadı aynı zamanda söz konusu edebiyata öyle bir karakter verdi ki onu kavramak için 

çok emek sarf etmek gerekti”. 86 şeklindeki açıklaması konuyla ilgili görüşlerini dile 

getirmektedir. 

Ona göre Hz. Peygamber’in hadislerin yazılmasına karşı olması doğrudan yazının 

kullanılmasına değil hadislerin bir kitap şeklinde ortaya konmasına yöneliktir. 

Sprenger’in, “… Hafızaya yardımcı olmak üzere tutulan notlarla mecmua ve kitaplar 

arasında bir ayrım yapmak zorundayız. Hafızaya yardımcı olmak üzere Müslümanlar çok 

erken dönemde yazılı notlar aldılar ve daha makul düşünceler bu yazılı not almaya 

müsaade edildiği görüşündedir” 87 şeklindeki açıklamaları da bu durumu 

desteklemektedir. 

Buna göre Hz. Peygamber’in görüşü aslında burada yazım yasağını tam olarak 

yasaklamak değil, alanını daraltmaktır. Aslında bu yasak, hadislerin bir kitap haline 

getirilmesine yöneliktir. Sprenger bu tavırla yazım yasağının alanını kısıtlamak ister. 

Onun fikrine göre yazım yasağı aslında hadislerin Kur’ân-ı Kerim gibi bir kitap biçiminde 

olmasına yöneliktir.88 Nitekim sahâbenin bir çoğunun yazım faaliyetlerine katkıda 

 
84 a .g.e., s. 92 
85 Nimetullah Akın, “Hadislerin Yazılı Kaydı ve Literatür Esaslı Bir Disiplin Olma Süreci: A. Sprenger, 

İ.Goldziher ve G. Schoeler’in Yaklaşımları”, Hadis Tetkikleri Dergisi, VI/1, 2008, s.51. 
86 Aloys Sprenger, Das Leben Und Die Lehre Des Mohammed, Nach Bisher Größtenteils Unbenutzten 

Quellen, Berlin; Nachdruck Hildesheim 2003. 
87 a .g.e., III, s. 92 
88 Dilek Tekin, “Batılı Araştırmacıların Hadislerin Yazılı-Şifahî Rivâyeti Meselesine Bakışları”, Karadeniz 

Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , Cilt 2, Sayı 1, 2015, s. 44. 
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bulunduğunu birçok kaynaktan bilmekteyiz. Abdullah b. Amr b. el-Âs onlardan birisidir. 

Onun Peygamber daha hayatta iken onun sözlerini yazıya geçirmesi ve kendi özel 

kullanımı için es-Sadıka ismini verdiği ve her şeyden değerli tuttuğu bir mecmua 

meydana getirmesi, Abdullah b. Abbas’ın da kendi şahsı kullanımı için tuttuğu yazılı 

notların bir deve yüküne ulaştığının belirtilmesi ve İkrime’nin bu malzemeden bazı 

kitapları kopya ettiği şeklindeki rivâyetler konunun delili olarak zikredilebilir.89 İbn Şihab 

ez-Zührî’nin yazı yazacak gereç bulamadığı zaman rivâyetleri ayakkabısına not alması 

ve daha sonra onu temize çekmesi, Hz. Ali’nin kılıcının kınında muhafaza ettiği bir ruloya 

bazı konulara dair hadisleri kaydetmesi, Halid b. Ma’den’in yazılı notlarını saklamak 

üzere düğmeleri olan ve deriden yapılmış küçük bir dosya hazırlaması ile alakalı 

rivâyetler yazarın bu konuyla ilgili zikrettiği bilgiler arasında yer almaktadır.90  

3.4.2. Hadislerin Tedvini  

Sprenger çalışmasında başlangıçta hadislerin kaydedilmesinde tedvin ya da telif amacı 

güdülmediğini, kaydetme faaliyetinin alınan notlarla sınırlı kaldığını belirtir. Rivâyetlerin 

ezberlenmesinde notlar hiçbir zaman bir engelleyici rol oynamadığı gibi eğitim metodu 

olarak da ezberin yerini alacak bir konum kazanmamıştır. Bazı sahâbîler yazdıkları 

rivâyetleri ezberledikten sonra onları imha etmiş, bir kısmı da vefatından sonra imha 

edilmesini vasiyet etmiştir. Velhasıl şifahî rivâyet geçerliliğini koruduğu için rivâyetlerin 

yazıldığı tirşeler imha edilmiş ya da yeniden kullanılma amacıyla üzerine yazılmış 

rivâyetler silinmiştir. Rivâyetlerin birçok sahâbe tarafından kaydedilmesiyle ilerleyen 

zamanlarda hadis defterleri meydana çıkmasıyla birlikte hafızadan rivâyet yönteminin 

yanı sıra yazılı aktarım da rivâyet etmede kullanılmıştır. Bu devirde hadis ile alakalanan 

bir öğrenci isterse dinlediği hadisleri yazı ile not ediyor, dilerse hadisleri ezberliyordu. 

Eserinde bu konuya çeşitli örnekler veren Sprenger Urve’nin derslerinde ara sıra yazılı 

notlar değerlendirdiğini ve yine Zühri’nin Halife Hişam’ı Rusafa sarayında ziyaret edip 

burada dersler verdiğini ve halifenin hanımının sütkardeşi olan Ubeydullah b. Ziyad’ın 

bu derslere katılarak, onun eserlerini sema yolu ile aldığını ibn Sa’d’ın Tabakat’ından 

aktarmaktadır. Notlardan yapılan rivâyetlerin nakledilmesi çok yoğun olmadığı gibi yazılı 

kayıt tutan muhaddislerin kaydettiği rivâyetleri ezbere bilmesi de rivâyetin 

 
89 a .g.m, s. 44. 
90 Nimetullah Akın, “Hadislerin Yazılı Kaydı ve Literatür Esaslı Bir Disiplin Olma Süreci: A. Sprenger, 
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kaidelerindendi. Bu üslupla ders yapan hocalar bir kopyasını çıkarsınlar diye defterlerini 

talebelerine verirlerdi. Daha sonra söz konusu defterin içeriği bir talebe aracılığıyla ders 

meclisinde hocaya arz edilir ve hatalar defterin içeriğini bilen muhaddis eliyle 

düzeltilirdi.91 “Arz adı verilen, bu tarz defterden ders anlatım yöntemi Zühri döneminde 

hayli yaygındı”.92 

Hicri I. Yüzyılın sonlarına doğru rivâyetlerin yazılı kaydı artmış ve yazılı malzemenin 

tedvini ve korunması gündeme gelmiştir. Halifelik devrine baktığımızda, Hz. Ebu 

Bekir’in tedvini emrettiği, ancak kaynaklarda, halifelik döneminde onun bu planı 

yürürlüğe koymasına yetmediği bilgisi yer almıştır. Tedvini emrettiği sebeplerden bir 

tanesi de öğretime yardımcı olmak yerine rivâyetlerin yok olmasını engellemektir.93 

İkinci halife Hz. Ömer’de hadislerin toplanmasını istemiştir. Bunun sebeplerinden bir 

tanesi de hadislerin eğitime yardımcı olması değil, Hz. Ebu Bekir gibi hadislerin 

kaybolmasını engellemektir. Ancak Hz. Ebû Bekir iki sene süren hilafeti bu hedefe 

ulaşmaya yetmedi.94  

3.4.3. Hadislerin Tasnifi 

Sprenger Ahmed b. Hanbel’in sözlerinden olan “İlk kitap tasnif edenler İbn Cüreyc ve 

Sa’id b. Ebi Arûbe’dir, analizini yaparak yazılı notlar ile kitap arasındaki farka değinir. 

Biz Lokman’ın mecellesinin (kitabının) Muhammed’e gösterildiğini, Halife I. Ömer’in, 

Danyal’a nispet edilen hikmetlerin yer aldığı bir kitabı yasakladığını, ilk Emevi 

halifesinin torunu olan Halid’in vefatının ardından yazılı bazı notlar bıraktığını ve 

Fihrist’te İbn Cüreyc’den daha eski tarihlere ait hatırı sayılır miktarda yazılı dokümanın 

isminin yer aldığını biliyoruz. O zaman Ahmed bu iddia ile ne demek istemiştir? Bu ifade 

ile ilk hadis kitaplarını kastetmiş olabilir mi? Çünkü yazılı hadis defterleri İbn Cüreyc’ten 

önce de vardı. Ancak bunlar kitap şeklinde değil yazılı ders notları şeklinde idi. Ahmed’in 

demek istediği şu idi: İbn Cüreyc defterlerini öğrencilerine vermiş ve öğrencileri de 

onlardan birer nüsha çıkartmışlar ve nüshaları gerek arz ve gerekse başka bir şifahî rivâyet 

yöntemi olmaksızın kullanmışlardır. Bizim anlayışımıza göre kitap ile yazılı ders notları 

 
91 a .g.m., s. 51. 
92 Aloys Sprenger, Das Leben Und Die Lehre Des Mohammed, Nach Bisher Größtenteils Unbenutzten 

Quellen, Berlin: III, s. 96. 
93 a .g.e., III, s. 95. 
94 a .g.e., III, s. 95. 
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arasında şöyle bir fark vardır. Yazılı ders notlarının öğrenciler tarafından şekillendirilmiş 

bir taslak olmasına karşın kitap ise basılıp neşredilmiş olma özelliği taşır. Ahmed, hadis 

rivâyetinde şifahî rivâyetin esas olduğu ve yazının sadece hafızayı desteklemek için 

kullanıldığı iddiası karşısında yazının da bir rivâyet yolu olduğunu ifade etmek için İbn 

Cüreyc’in defterleri ile kitapları arasında bir ayrım yapmıştır. 95 

Sprenger’in görüşüne göre Ahmed b. Hanbel’in bu ifadesi tarih boyunca sonraki 

Müslümanlar tarafından yanlış anlaşılmış, dolayısıyla İbn Cüreyc ilk defa kitap yazan kişi 

seviyesine gelmiştir. Hâlbuki İbn Cüreyc ilk defa kitap yazan değil icazet yöntemini 

devreye sokan kimse idi. Aslında vakıa şu şekilde gerçekleşmiştir. İbn Cüreyc, Hişam b. 

Urve’ye ait olan ve içinde rivâyetlerin yazılı olduğu bir ruloyu elde eder. Ancak söz 

konusu rivâyetleri rivâyet edebilmesi ve bu rivâyetinin de geçerli olabilmesi için 

müellifin raviye o eserin içeriğini rivâyet etme izni vermesi gerekmektedir. İbn Cüreyc 

bunun üzerine, Hişam’a gelir ve bu rivâyetleri rivâyet etmek için onun iznini talep eder 

ve olumlu yanıt aldıktan sonra söz konusu hadisleri herhangi şifahî bir rivâyet ilişkisi 

olmaksızın Hişam b. Urve’nin adına rivâyet etmeye başlar. Ama o devirde icazet kavramı 

dolaşımda olmadığı için Ahmed b. Hanbel, İbn Cüreyc’in icazet yolu ile yazılı nüshadan 

yaptığı bu hadisi adlandırmak için söz konusu ifadeyi kullanmıştır. Muahhar dönemin 

Müslüman araştırmacıları ise Ahmed b. Hanbel’in sonraları ortaya çıkmış icazet 

kavramını kullanarak, “İbn Cüreyc ilk defa icazet yöntemini devreye sokan kimsedir”  

demesini beklemişlerdir.96 

Sprenger’in başka bir görüşüne göre, İbn İshak ve Buhârî gibi daha sonraki dönemin 

yazarları eserlerini meydana getirirken, şifahî rivâyetin baskısı nedeniyle, şifahî 

bilgilermiş gibi takdim edilmiş bazı rivâyetleri, sözü edilen icazet yöntemini kullanarak 

elde ettikleri nüshalardan aktarmışlardır.  

Nitekim Taberî, Tarih’inin neredeyse tamamını kitaplardan aldığı bilgilerle 

oluşturmuştur. Ancak Taberî meslekten bir muhaddisti ve onun için önünde duran ve 

yaptığı iktibasları kelimesi kelimesine kendisinden aldığı yazmalar tali konumdaydı. Bu 

yüzden o bu yazmaları değil şüpheli olan şeyhlerini kaynak otorite olarak göstermiştir. 

İsnadda eserin müellifinin ismi sadece bilgiyi rivâyet eden ravi olarak geçmektedir. Söz 

 
95 a .g.e., s. 97- 98. 
96 a .g.e., s. 97. 
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gelimi İbn Humeyd   >> Seleme  >> İbn İshak  >> Vehb b. Keysan  >> Abdullah b. Zübeyir 

senedini verdikten sonra o İbn İshak’ın kitabından aldığı bir bölümü aktarır”.97  

Sprenger’in görüşlerini İslâm kaynakları ile kıyasladığımızda aralarında pek bir fark 

olmadığı söylenebilir. Geçmişte hadislerin yazılı kaydı için malzeme açısından 

engelleyen bir sorun olmadığını ve zaten pratikteki uygulamaların da bunu kanıtladığını 

ifade etmektedir. Sprenger’in rivâyetlerin yazılı kaydını İslâm kaynakları ile 

kıyasladığımızda aralarında pek bir fark olmadığı görüşündeyse de, onun hadislerin 

sıhhatini de olumladığı anlamına gelmediğinin altını çizmek gerekir.98 “Benim görüşüme 

göre sünnetin sahihi uydurmasından daha fazla iken siyer ve biyografi literatüründe tam 

tersine sahih daha fazladır. Yine bir hadisin ve benzerinin çok sayıdaki versiyonu bize 

eleştiri imkânı sunmaktadır. Bu yüzden sünneti Kur’ân ve dokümanlardan sonra en 

güvenilir kaynak olarak kabul ediyorum”.99 Şeklindeki açıklaması onun konuyla ilgili 

görüşünü ifade etmektedir.  

4. Sahâbîlere Yönettiği Tenkitler 

Batılı oryantalistlerden sahâbe hakkında çalışan ilk isimlerden biri Aloys Sprenger’dir. 

Sprenger Das Leben und die Lehre des Mohammeds (Bilinmeyen Kaynaklar 

Çerçevesinde Hz. Peygamber’in Hayatı ve Öğretileri) adlı eserinde Ebû Hüreyre, Hz. 

Aişe ve Abdullah b. Abbas gibi muksirundan olan sahâbîleri tenkit etmiştir.100 Bu 

sahâbîler 1000’den fazla hadis rivâyet etmeleri sebebiyle muksirûn olarak nitelenir. 

Sprenger’in söz konusu sahâbîler hakkındaki eleştirileri aşağıda ayrı başlıklar altında ele 

alınacaktır.  

4.1. Ebû Hüreyre 

Sprenger Ebû Hüreyre’yi dine hizmet etmek maksadıyla hadis uyduran kişilerden biri 

olarak sunmuştur.101 Ayrıca Sprenger, Ebû Hüreyre’nin rivâyetlerinden şüphe duyulması 

 
97 a .g.e., s. 97. 
98 Nimetullah Akın, “Hadislerin Yazılı Kaydı ve Literatür Esaslı Bir Disiplin Olma Süreci: A. Sprenger, 

İ.Goldziher ve G. Schoeler’in Yaklaşımları’’, Hadis Tetkikleri Dergisi, VI/1, 2008, s.53. 
99 Aloys Sprenger, Das Leben Und Die Lehre Des Mohammeds, Nach Bisher Größtenteils Unbenutzten 

Quellen, Berlin; III, s. 97. 
100 Manas Usulu, “Oryantalistlerin Hadis, Sünnet ve Sahabe Kavramlarına Yaklaşımları”, Oş Devlet 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi”, sayı 24, 2018, s. 150. 
101 a .g.m, s. 150. 
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gerektiğini ve onun gafil bir kimse olduğundan bahsetmiştir.102 O, Ebû Hüreyre’yi 

geçirdiği zamanın bir temsilcisi olarak görmez, çünkü o son derece dindar bir 

aldatıcıdır.103 Sprenger Ebû Hüreyre hakkında meşhur rivâyetten: “Sahâbîlerin neden 

kendisi kadar hadis rivâyet etmediklerini soranlara söylediği gibi muhacirler çarşıda 

ticaretle, ensar da malları ve mülkleriyle meşgulken Ebû Hüreyre ehl-i Suffe’den biri 

olarak Resûlullah’ın yanından ayrılmamış, diğer sahâbîlerin bulunmadığı meclislerde 

bulunmuş, onların işitmediği rivâyetleri duyup ezberlemiş, ilmi yaymayı emredip onu 

gizlemeyi yasaklayan âyetler karşısında bildiği hadisleri rivâyet etmiştir” hadisinden bu 

fikri çıkarıyor.104 Ayrıca Sprenger talebelerinin hepsinin güçlü bir imana sahip 

olabilmesinin akla uygun bulmadığı için, Ebû Hüreyre tarafından aktarılmış haberleri 

uydurulmuş olarak görmektedir.105 

4.2. Hz. Aişe 

Sprenger, Hz. Aişe’ye nispet edilen rivâyetlerde kuşku duymaktan başka bir eleştirisi 

yoktur. Bu eleştiri esnasında da insafı pek elden bırakmadığı anlaşılmaktadır.106 Sprenger 

uydurma hadis rivâyet edildiğinde Hz. Aişe isminin çok suiistimal edildiğini söyler.107 

Ona nispet edilen birçok hadisin mevzuları hakkında Hz. Aişe büyük bir ihtimal hiç 

düşünmemiştir.108 Sprenger’in öğrencisi konumunda olan Caetani, Sprenger’i Annali 

dell’İslâm adlı eserinde kaynak göstererek Hz. Aise’yi geveze ve makam ve belli bir 

makama ulaşmak için hadis uydurmakla suçlamaktadır.109 Caetani Sprenger’den daha 

ileri giderek Hz. Aişe’nin şahsına hakarette bulunmuştur.110 
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Bilimler Enstitüsü, 1998), s. 159. 
103 Aloys Sprenger, Das Leben Und Die Lehre Des Mohammed, Nach Bisher Größtenteils Unbenutzten 

Quellen, Berlin; Nachdruck Hildesheim 2003, s. 72. 
104M. Yaşar Kandemir, “Ebû Hüreyre”, DİA, X, s. 160-167. 
105 Aloys Sprenger, Das Leben Und Die Lehre Des Mohammed, Nach Bisher Größtenteils Unbenutzten 

Quellen, Berlin; Nachdruck Hildesheim 2003, s. 84. 
106 a .g.e., s. 225. 
107 a .g.e., s. 91. 
108 a .g.e., s. 91. 
109 Manas Usulu, “Oryantalistlerin Hadis, Sünnet ve Sahabe Kavramlarına Yaklaşımları”, Oş Devlet 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, sayı 24, 2018, s. 150. 
110 Mehmet Efendioğlu, “Sahabeye Yöneltilen Tenkitler” (Doktora Tezi, T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, 1998), s. 226. 



43 
 

4.3. İbn Abbas 

Sprenger Abdullah b. Abbas’ın Kur’ân âyetleri ilgili yorumlarını eleştirmiştir.111 Ona 

göre İbn Abbas tefsir alanındaki çalışmalarını Kur’ân âyetleri ve anlamlarıyla istediğine 

göre oynamıştır. Dolayısıyla o İbn Abbas’ın Kur’ân’ın manasını asıl olandan saptırdığını 

iddiasını ortaya atmıştır.112 Bunun dışında Sprenger, İbn Abbası yalancılıkla itham eder. 

Ona göre İbn Abbas hadis rivâyet ettiğinde bütün insanlar onun hadis uydurduğunu bilirdi 

ama susarlardı.113 

5. Sprenger’in Görüşlerinin Değerlendirilmesi 

Sprenger’in bazı görüşleri Müslümanların İslâm hakkındaki görüşlere uymakta ve 

bazıları uymamaktadır. Bu bölümde Sprenger’in İslâm, Peygamber ve Hadis hakkındaki 

görüşleri değerlendirecek ve Sprenger’in Müslümanlarla hangi konularda aynı görüşlere 

sahip olduğu ve olmadığı gösterilecek. 

Sprenger İslâm dininin, zamanın ihtiyaçlarından ortaya çıktığı görüşüne sahip. Bu görüş 

Müslümanların görüşlerinde mevcuttur. İslâm dini, dünyada bir nizam, bir rehber 

konumunda ve bundan dolayı insanlığın ihtiyacını karşılamak üzere vahy edilmiş bir 

dindir.114 Bu görüşte Sprenger Müslümanlarla aynı fikre sahip. Diğer bir görüşü de 

Kur’ân âyetler’in uydurma olduğu görüşüdür. Birçok batılı bu görüşü destekleyebilmek 

için baştan beri kaynak arama çabası içerisinde olmuşlardır. Bazı batılı müellifler 

Kur’ân’ın Yahudilikten alınma ve bazıları da Kur’ân’ın kökeninin Hristiyanlık olduğunu 

söyler.115 Kur’ân Allah tarafından indirilmiş bir kitap. Müslümanlar Kur’ân’ın 

uydurulmuş olmadığını kabul eder ve Kur’ân’ın Allah tarafından indiğine inanır. 

Müslümanların görüşünü destekleyen birçok âyet ve rivâyetler mevcuttur. Âyetlerden 

Yusuf suresinin 37. Âyetini verebiliriz: “Bu Kur’ân, Allah’tan indirilmiş olup başkası 

tarafından uydurulmamıştır”. Fakat o, kendisinde öncekileri doğrulayıcı ve Kitab’ı 
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açıklayıcı olarak, indirilmiştir. Bunda hiçbir şüphe yok. O âlemlerin rabbi tarafından 

buyurmuştur”. Bu âyet Müslümanların kabul ettiği görüşünü desteklemekte ve âyetlerin 

uydurma olmadığını söylemekte. Bunun dışında hadis kaynaklarında âyeti destekleyen 

çeşitli rivâyetler yer edilmiş. Süyûtî mevzuyla alakalı rivâyetleri üç ana grupta 

ayırmaktadır. Birinci gruba göre Kur’ân, Kadir gecesinde toplu bir şekilde levh-i 

mahfuzdan dünya semasına inmiş, daha sonra ki zamanda yirmi veya yirmi üç yıl içinde 

parça parça Hz. Peygamber’e vahyedilmiştir. Süyûtî, bu rivâyetlerin senedlerini sahih 

görmekle beraber bu hadislerin metinlerini de uygun ve tutarlı bulur. İkinci bir grup 

rivâyetlere göre, her yılın Kadir gecesinde o sene nâzıl olacak miktarda dünya semasına 

indirilmiş, ardından gerektiği zaman gerektiği kadarı Hz. Peygamber’e vahyedilmiştir. 

Üçüncü gruba hadislere göre ise Kur’ân ilk defa Kadir gecesinde inmeye başlamış, daha 

sonra yirmi küsür yıl boyunca nüzulü devam etmiştir. Ayrıca Kur’ân’da bakara suresinin 

185. Âyeti ve Kadr suresi bu konu ile alakalı Kur’ân’ın ramazan ayında ve Kadir 

gecesinde nâzil olduğu bildiren ifadelerden onun tamamının bu ayda ve gecede indiği 

sonucunu çıkarmak gerekmemektedir.116 Siyer’i-nebiden Hz. Peygamber’in müşriklere 

meydan okumasını verebiliriz.  

Müşrikler Hz. Peygamber’in Kur’ân’ı uydurmakla suçladılar. Hz. Peygamber de bunun 

üstüne “Şâyet Kur’ân bana indirilmemiş da durum sizin iddia ettiğiniz gibi ise, haydi onun 

benzeri bir kelam getirin, benim güç yetirebildiğine sizin de güç yetirmemiz gerekir” 

demiştir.117 Kur’ân’ın edebiyat ve ahenk açısından, gelecekten haber verme yönünden 

mucizeliği gibi özellikler Kur’ân âyetlerinin uydurma olmadığını da desteklemektedir. 

Bu örnekler bizlere Kur’ân’ın mucize bir kitap olduğunu, Kur’ân’ın Hz. Peygamber 

tarafından uydurma olmadığını ve Kur’ân’ın Allah tarafından indiğini göstermektedir.  

Sprenger’in Kur’ân ile ilişkili diğer bir görüşü, Hz. Peygamber’in âyetlerin kaotik bir 

şekilde ve belli bir sistemde bağlı kalmaksızın sıralamasıdır. Bu görüş Müslümanlar 

tarafından kabul edilmemekte ve kabul edilen görüş Kur’ân âyetlerin belli bir sistem 

içinde düzenlemesidir. Eğer Kur’ân’ın içeriği kaotik bir şekilde sıralansaydı bunu iddia 

eden kişilere neden sureler veya âyetler arasındaki tenâsüb ve insicâm, Kur’ân’ın nazm 

ve tertibindeki âhenk, lâfız ve ma’na bütünlüğü, içerisinde verilen mesajlarındaki 

 
116 Abdülhamit Birişik, “Kur’ân”, DİA, XXVI, 26. 
117 Hüseyin Aydın, “Meydan Okumaları Bakımından Kur’ân Mucizesi”, Kelam Araştırmaları, 2010, s. 53. 
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tutarlılık hiçbir beşer kelamında yoktur diye sormamız gerekiyor? Zira Kur’ân metni, ne 

şiirdir ve ne de nesirdir. Bu âlem’de onun eşeri ve benzeri bir kitap yoktur. Buna ek olarak 

şunu diyebiliriz ki, Kur’ân indiriliş gayesinde münasip bir şekilde anlaşılmaktadır. Ayrıca 

Kur’ân’ın hem âyetleri ve hem de sûreleri arasında, insanı hayrette bırakan bu eşsiz 

münâsebet hakkında Fahruddîn Râzî’nin şu sözlerini konuya ilave edebiliriz: “Bir kimse 

bu sûrenin (Bakara) nazmi, yani kelâmın dizilmesindeki letâif/incelikler ve tertîbinin 

eşsizliği konusunda teêmmül ederse/derinlemesine düşünürse, Kur’ân-ı Kerim’in 

lafızlarından fesâhati ve anlamlarınının değeri açısından mu’cız olduğu gibi, tertibi ve 

âyetlerinin nazmı/dizilmesi yönünden de bir mu’cize olduğunu anlar. Üslûbu nedeniyle 

Kur’ân’ın mu‘cizliğini söyleyenlerin de amacı bu olsa gerektir. Ne var ki müfessirlerin 

çoğu bahse konu hususun farkına varmamışlar, böylesine inceliklere vâkıf 

olamamışlardır.” Bu deliller bize âyetlerin ve surelerin belli bir sistem içerisinde 

olduğunu göstermektedir. Deliller bize bu konunun birçok taraftan ele alınabilmesini 

sunmakta ve Sprenger’in görüşünü de çürütmektedir.118  

Diğer bir görüşü Kur’ân’ın surelere ayrılmasının Mekke’de tamamladığını 

söylemektedir. Bunu da Zeyd b. Sabit’in Medine’ye vardığında 17 sure ezbere bilmesine 

dayandırmaktadır. Bu görüş yanlıştır, çünkü Müslümanlar Kur’ân’ın Mekkî ve Medenî 

olarak ayırmaktadır. Bu görüşü birçok âlim desteklemektedir. Mesela Zerkeşî’ye göre, 

sûrelerin seksen beşi Mekki, yirmi dokuzu Medenî, Süyûtî’ye göre, seksen ikisi Mekki, 

yirmisi Medenî ve on ikisi ihtilaflıdır.119 Ayrıca biz hangi surelerin Mekkî ve hangi 

sûrelerin Medenî olduğunu birçok ravinin rivâyetlerden anlamaktayız. Örnek olarak 

İbnu’l-Arabi’nin en-Nāsiḫ ve’l-Mensūḫ fī’l-Ḳur āni’l-Kerīm adlı eserinde Hz. Aişe’nin 

rivâyetini verebiliriz. Bu rivâyet Mekkî ve Medenî surelerin oluşuna dair ulaşabildiğimiz 

en erken rivâyettir.120 Surelerin Mekkî ve Medenî sureler olarak ayrılmasına birçok 

rivâyet bulabilmekteyiz. Bu deliller de surelerin Mekkî ve Medenî olarak ayrıldığını ve 

dolayısıyla Sprenger’in surelerin Mekke’de ayrılması görüşünü çürütmektedir. Başka bir 

görüşe de Hz. Peygamber’in yaşlılıkla birlikte unutkanlığın artmasından, unutmuş olduğu 

 
118 Ali Galip Gezgin, “Âyetler ve Sûreler Arasındaki Tenâsüb” İle “Sûrelerin Tertîbinin Tevkîfîliği”nin 

Kur’ân’ın “Metin İçi Bağlam”ı Açısından Önemi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Dergisi, 30, 2018, s. 3-8. 
119 Abdülhamit Birişik, “Kur’ân”, DİA, XXVI, 26. 
120 Esra Gözeler, “ Mekkī-Medenī Sure Tertipleri: Hz. Ā işe, İbn Abbās-Kurayb, Mucāhid ve Ḳatāde 

Rivâyetleri”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 58, 2017, s. 225-226. 
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yerleri vahiy katibi Übey b. Kâ’b tarafından yardım almış olması, dolayısıyla Kur’ân 

tamamıyla Allah’ın sözlerini barındırmamakta ve insan tarafından uydurulmuştur. 

Sprenger’in bu tespiti yanlıştır, çünkü Übey b. Kâ’b ashabın sayıları hafızları arasındaydı 

ve o Hz. Peygamber’in belirttiğine göre ümmeti Muhammed içinde Kur’ân’ı en iyi 

okuyan kişiydi. Hatta Hz. Peygamber onun ezberine güvendiği için, ondan namazda 

âyetleri karıştırdığında kendisini uyarmasını istemiştir121 Şunu da belirtmeliyiz ki, 

Peygamberler’de insanlar arasından çıkmıştır ve dolayısıyla onlarda hata 

yapabilmektedir. Übey b. Kâ’b gibi bir hafızın Kur’ân’ın yazılmasında Hz. Peygamber’e 

yardım etmesi Kur’ân’ın Allah’ın sözleri olmamasını göstermez. Dolayısıyla Sprenger’in 

bu tespiti yanlıştır.  

Sprenger’in âyetlerin Hz. Peygamber tarafından uydurma olduğu ve Hz. Peygamber’in 

Mekkeli müşrikler hakkında bu dünyada Allah tarafından cezalandıracağını, ancak bunun 

bu dünyada gerçekleşmediğini bizlere Sprenger’in görüşlerinden Hz. Peygamber’in 

yalancı olduğu sonucunu çıkarmaktadır. Âlimler arasında bu konu ile bağlantılı farklı 

görüşler bulunmakla birlikte, âlimlerin büyük çoğunluğu peygamberin küfürden, 

vahiyleri tebliğ edip uygulamada hata etmekten ve yalan söylemekten korunduğu 

görüşünü kabul etmiştir. Ancak onlar görevlerini yerine getirirken içtihada dayalı olarak 

bazı hatalar yapabildikleri ve bu takdirde ilâhî uyarıya muhatap olduklarında 

birleşmişlerdir. Şîa ve Sûfiyye ile Ebû İshak el-İsferâyînî gibi az sayıda Sünni kelâmcisi, 

onların nübüvvetten önce ve sonra kasten veya sehven, hiçbir günah işlemediğini 

söylemişlerdir. Bu konuya ek olarak Hz. Peygamber’in nübüvvetten önce, hiç kimseye 

yalan söylemediğini, dolayısıyla Mekkeli müşrikler Hz. Peygamber’e Muhammed’ül-

emin lakabıyla anmışlardır. Başka bir örnekte Hz. Peygamber’in Hacerü’l-esved’in 

Kâbe’de yerine koymasını ve iki kabile arasındaki kavgalarının bitirdiğini de 

ekleyebiliriz. Sprenger’in bu görüşü yanlıştır ve birçok acıdan bu görüşün aksı 

gösterilebilir.122  

Sprenger Hz. Peygamber’in ünlü olabilmesi için hemen zina’yı yasakladığını söylemiştir. 

Bunu da Hz. Aişe’nin rivâyetinden: “Tanrı insanları İslâm’a eğilimli hale getirmek için 

önce cehennem ve cennetin tanımlarını açıkladı ve ancak daha sonra emir gönderdi. 

 
121 Bünyamin Erul, “Übey b. Kâ’b”, DİA, XLII, 272-274. 
122 Yusuf Şevki Yavuz, “Peygamber”, DİA, XXXIV, 34. 
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Başlangıçta şarabı ve zina etmeyi yasaklasaydı, insanlar şarap ve zinadan 

vazgeçmezlerdi” çıkarmaktaydı. Bu hadisi açıklayabilmek için önce siyer’i-nebiden 

anlatmaya başlamak doğru olacaktır. Nübüvvet gelmeden önce Hz. Peygamber’in 

yaşamış olduğu toplum Tanrı ile irtibat kurabilmek için putlara tapıyordu, insanlar içki 

içiyordu ve kızlarını diri diri toprağa gömüyorlardı. Böyle bir toplumda Hz. 

Peygamber’in büyümüş olduğunu bilmekteyiz. O önce insanların kalplerini İslâm’a 

ısındırmaya çalıştı ve daha sonra alışkanlıklarını terk bırakmayı istemiştir. Hz. 

Peygamber burada akıllıca bir strateji takip etmiştir. O biliyordu ki, eğer o insanlardan 

alışkanlıklarını bırakmasını hemen isteseydi, insanların bunu zor bırakacağına ve İslâm’a 

kazandırması zor hale gelecekti. Hz. Peygamber insanları İslâm’a kazandırabilmesi için 

akıllıca bir strateji takip etmiştir. Hz. Peygamber yavaş yavaş yol alarak İslâm’ı 

anlatmıştır. Ayrıca eğer Hz. Peygamber ünlü olmak isteseydi müşriklerin tekliflerini 

kabul edip belli bir makama gelebilmekteydi, ancak o bunu kabul etmedi. Böylelikle 

Sprenger’in burada yanlış bir görüş savunduğunu görmekteyiz. Ayrıca Sprenger Hz. 

Peygamber’in böyle bir strateji takip ettiğinden dolayı över.  

Sprenger’in Hz. Peygamber’in bir histeliği hastalığına yakalandığı görüşü birçok 

müsteşrikin meseleyi akılla çözmek için ortaya attıkları iddiadır. Bu görüşü çürütebilmek 

için bugünkü tıp alanına başvurabiliriz. Bugün tıp alanındaki uzmanların verdikleri 

bilgilere göre Hz. Peygamber’de histeliği hastalığının belirtileri olmadığı yönünde. 

Çünkü histeri hastalığına yakalanmış kişiler, nöbet halinde yaptıkları hareketleri ve sarf 

ettikleri sözleri normale döndükten sonra hatırlamadıklarını söylemektedirler. Hz. 

Peygamber vahyi alırken fiziki ve ruhî olarak bazı sıkıntılara maruz kalsa da, o sırada 

aldığı vahyi kelimesi kelimesine ezberleyerek vahiy kâtiplerine yazdırmıştır. Buradan 

çıkarmaktayız ki, şarkiyatçılar, birçok konuda olduğu gibi bu konuda da ya kötü niyetli 

olarak hem tıbbî hem de tarihî gerçekleri saptırmaya çalışmışlardır.123  

Sprenger’in Hz. Peygamber’in şehvet düşkünü olma görüşünü birçok İslâm düşmanı 

tarafından taraf bulmuştur. Bunlar Hz. Peygamber’in fazla evliliğini onun nefsine ve 

şehvetine düşkün biri olduğuna delil göstermeye çalışmışlar. Bu mevzu hakkında şu 

hususları zikretmek gerekiyor: Hz. Peygamber’in eşlerinden Hz. Aişe hariç bütün 

 
123 Yasın Yılmaz, “Batılı Münekkitler ve Dozy’nin Kur’ân-ı Kerim, Vahiy ve Hz. Muhammed’e Yönelik 

Tenkitlerine Müslümanların Cevabi: Filibeli Ahmed Hilmi Örneği”, Dini Araştırmalar, 22, 2019, 87-88. 



48 
 

hanımları dul idi ve Hz. Peygamber’in ikinci evliliği Hz. Hatice’nin vefatından 2,5 yıl 

sonra, yanı 53 yaşından sonra olmuştur. Bu iki hususu göz önüne aldığımız zaman İslâm 

düşmanlarının bu iddialarının ne kadar yersiz olduğu anlaşılmış olacaktır ve onların bu 

söylemlerin Hz. Muhammed’e olan düşmanlıklarından kaynaklandığını ortaya çıkacaktır. 

Hz. Peygamber heva ve hevesi için fazla evlilik yapsaydı genç yaşta evlilik yapmış 

olurdu. Halbuki, Hz. Peygamber 53 yaşından sonra fazla evlilik yapmıştır. Ayrıca Hz. 

Peygamber şehvet düşkünü olsaydı dul ve yaşlı kadınlarla değil de genç kızlarla evlenirdi. 

Halbuki onun eşlerinden sadece Hz. Aişe bakire genç’ti.124  

Sprenger diğer oryantalistler gibi İbn Abbas, Ebu Hüreyre ve Hz. Aişe’ye atılan iddiaları 

kabul etmektedir. O, İbn Abbası Kur’ân’ı istediği gibi yorumlamakla, Ebu Hüreyre’yi 

uydurma hadisleri rivâyet etmekle ve Hz. Aişe’nin hadislerini suiistimal etmekle 

suçlamaktadır. Batılı oryantalistler tarafından gelen bu iddialar asılsız ve yanlıştır. 

Oryantalistler İbn Abbas’ın güvensiz bir kişiliğine sahip olmasını Hz. Ali’nin İbn Abbas’ı 

Basra valiliğine tayın edildiğinde onun bu görevde iken hazineyi suiistimal ettiği, devlet 

hazinesinden fazlaca bir meblağı da almak suretiyle yakınları ile birlikte şehri terk ettiği 

yolunda bazı kaynaklarda bulunan çelişkili bilgilere bağlamaktadır. Bu vaka 

oryantalistler tarafından çekici bulunmuştur. Şu hususu belirtmek gerekir ki, cerh ve ta’dil 

kaynaklarının hiç birinde bu bilgi üzerinde durulmamakla birlikte bu bilgilerin temelinde 

siyasî çekişmelerin ve Şiî-Sünnî ihtilafın yatmakta olduğu gözükmekte. Ayrıca 

Taberî’nin eserinde Taberî’nin bu haberi senediyle almakla birlikte, rivâyet zincirinde 

bulunan Ebû Mihnef Lût b. Yahyâ ile ilişkili güvenilmez, hiçbir değeri yoktur, aşırı bir 

Şîi’dir gibi ifadelerle değerlendirmektedir. Ayrıca kimin Ebû Mihnef Lût b. Yahyâ’dan 

bu haberi duyduğu bilinmemektedir. Şu hususu da belirtmek gerekir ki, İbn Abbas’ın 

tefsir ilmindeki üstünlüğü, daha ilk devirlerden itibaren kabul edilmiştir. Daha sonra 

âyetlerin nüzul sebeplerini, nasih ve mensuhu çok iyi bildiği Arap edebiyatına olan bilgisi 

de mükemmeldi. Onun Nâfi b. Ezrak’ın sorularına vermiş olduğu cevapları edebiyatta ki 

üstünlüğünü göstermektedir. 125 Bu tespitlerden İbn Abbas hakkındaki iddiaların asılsız 

olduğunu görmekteyiz.  

 
124 Mehmet Soysaldı, “Peygamber Efendimizin Evliliklerinin Sebep ve Hikmetleri”, Diyanet Dergi, 2009.  

https://dergi.diyanet.gov.tr/makaledetay.php?ID=13174 (erişim 25.04.2020). 
125 İsmail Lütfi Çakan ve Muhammed Eroğlu, “ Abdullah b. Abbas b. Abdülmuttalib”, DİA, I, 76-79. 
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Sprenger’in Ebu Hüreyre’yi yalancılıkla ve hadislerin uydurmasıyla suçlaması da yersiz 

bir iddiadır. Ebu Hüreyre hadis ilminde önemli bir yere sahip olmakla birlikte “müksırun” 

diye anılan yedi sahâbi arasında ilk sırayı almaktadır. Ebu Hüreyre’nin güçlü bir hâfızaya 

sahip olduğu, Mervân b. Hakem’in yapmış olduğu bir denemeyle ispat edilmiştir. Ayrıca 

Zehebî’de Ebü Hüreyre’nin hiçbir hadiste yanıldığını görülmediğini söylemiştir. Daha 

sonra Ebu Hüreyre’nin güçlü bir hafıza’ya sahip olduğu bir diğer olayda, tâbiîn 

muhaddislerden Muhammed b. Umâre b. Amr b. Hazm’in tespitidir. Bir gün Ebü 

Hüreyre’nin rivâyet ettiği hadis hakkında ileri gelen on kadar sahâbi daha önce 

duymadıklarını söyleyerek itiraz etmişler, fakat daha sonra hadisi hatırlamışlardır. Bu 

olay birkaç defa tekrarlandığı için Muhammed b. Umâre Ebu Hüreyre’nin sahâbîler 

arasında en kuvvetli hafızaya sahip olduğunu söylemiştir. Böylelikle Ebû Hüreyre’nin 

hafızasının kuvvetli olması veya hadis ilmindeki yeri Sprenger’in Ebü Hüreyre ile ilişkili 

iddiasını geçersiz kılmakta.126  

Sprenger Hz.Aişe tarafından rivâyet edilen hadisleri hakkında kuşku duyulması 

gerektiğini söyledi, bunun sebebi de Hz. Aişe isminin uydurma hadislere nispet 

edilmesiydi. Sprenger’in bu konuda görüşü kısmen doğru. Çünkü sahâbiler Hz. 

Peygamber’in vefatından sonra uydurma hadislere karşı önlemler aldı. Bu önlemlerden 

bazıları hadislerin isnadına bakılması127 ve rivâyetin kabul edilebilmesi için, ravilerde 

adâlet ve zabt olmak üzere iki özelliğin bulunmasıydı.128 Ayrıca Hz. Peygamber 

döneminde yaşamış, sureten Müslüman olmuş, fakat içlerinde gizlemiş “münafık” 

denilen bazı kimselerin hadis vaz’ına teşebbüs edebilecekleri düşünebilse de, sahâbe 

tarafından bu gibi kimselerin hadis naklinde hiçbir değerleri bulunmadığını da hatırdan 

uzak tutmamak gerekir. Ayrıca Kur’ân’ı Kerimden zaman zaman inen âyetler, bunların 

içlerinden gizledikleri nifak özelliklerini açığa çıkarmış ve onların herhangi bir fiilde 

bulunmalarına fırsat vermemiştir. Bu bakımdan Kur’ân’ı Kerim’in açıkça belirttiği gibi 

“münafıklar, kalplerinde bulunan kötülükleri haber veren âyetlerin nazil olmasından 

şiddetle çekiniyorlardı”.129 Bunun dışında rivâyetlerin güvenirliğini öğrenebilmek için 

Kütüb-i Sitte’ye de bakılabilir. Çünkü bunlardan özellikle Buhârî ve Müslim’in eserleri 

 
126 M. Yaşar Kandemir, “ Ebû Hüreyre”, DİA, X, 160-167. 
127 Ahmet Yücel, Hadis Tarihi, İstanbul: M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları Nu: 251, 2016, s.37. 
128 Ahmet Yücel, Hadis Usûlü, İstanbul: M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları Nu: 252, 2016, s.109. 
129 Hülya Alper, “Münafik”, DİA, XXXI, 568-569. 



50 
 

en güvenilir hadis kaynakları olarak kabul edildi.130 Böylelikle Sprenger’in görüşü 

hakkında şunu diyebiliriz, sadece Hz. Aişe’ye nispet edilmiş rivâyetler değil, 

güvenilirliğinden şüphe duyduğumuz bütün hadisler hakkında araştırma yapılmalı. 

Ayrıca bu araştırmada âlimlerin yazılmış olduğu eserler de kullanılabilir.  

Sonuç 

Başlangıcı erken dönemine kadar giden oryantalist çalışmalar birkaç istisna barındırsa da, 

daha çok İslâm dinini karalamayı ve rasyonel bir şekilde bazı meseleleri çözmeye 

çalışmıştır. Hz. Peygamber’in Müslümanlar üzeri tesiri oryantalistleri İslâm dini üzerinde 

çalışmalara yöneltmiştir. Oryantalistlerin hadis ile ilgili çalışmalarını Aloys Sprenger ile 

başladığını söyleyebiliriz. Sprenger’in diğer oryantalistlere nazaran daha mutedil bir yol 

takip ettiğini görmekteyiz. Diğer oryantalistler gibi, İslâm hakkındaki çalışmaları 

tamamen red etmeyerek, uygun çalışmaları ve Müslümanların birinci kaynağı olan 

Kur’ân’ı uydurma olduğunu iddia ederek, hadis alanındaki çalışmaları övmüştür. 

Rivâyetlerin sınıflandırmasında sahâbîlerin almış olduğu önlemleri takdir ettiği 

önlemlerden bir tanesi. Rivâyetlerin nakletme sürecini ispat etme işlevine sahip olan 

isnadların da incelenmesi ise hadis alanında ayrı bir yere sahip olduğu düşüncesinde. 

Sprenger diğer oryantalistler gibi bazı konularda Hz. Peygamber’e ait sözleri ve tarihi 

olayları görmemezlikten gelerek, oryantalistlerin kurguladıkları senaryoya uygun olması 

için çeşitli iddialar ortaya attığını görmekteyiz. Son olarak Sprenger, bazı yerlerde 

uydurma olduğu belirgin rivâyetleri öne sürerek Hz. Peygamber’i zan altında bırakarak 

onun ismet sıfatını yok saymaktadır. 
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