
BAŞLARKEN

İnsana tenezzül buyurup vahyeden, vahyiyle onu dirilten Allah’a hamd,
Aldığı vahyi hakkıyla tebliğ eden Efendimiz’e, ailesine ve ashâbına salât,
Vahiyle inşa olmak için bir ömür çaba sarfeden müminlere selam olsun.

İnsanımızın vahiyle hayat bulmasına katkı yapmak için Temmuz 2008’de yayın hayatı-
na başlayan Kur’ani Hayat, Kur’an ayı ramazanı, mahşerin provası haccı, Rabbani eği-
timi, ümmetin iftiharı Gazze’yi, vahdetin çekirdeği İbrahimî aileyi ve nifakın panzehiri 
infakı işleyen sayılarıyla çıktı huzurunuza. İkinci kez Kur’an ayı ramazana tevafuk eden 
bu 8. sayımızda gök sofrası vahyi konu edindik.

Mustafa İslâmoğlu hocamızın başyazısı yine kapağımızın da konusu. Ahmet Coşkun 
hablullah, Murat Sülün Kur’an, Abdulcelil Candan âb-ı hayat oluşu açısından ele alıyor 
vahyi. 

İktibas niyetine bu sayıda Mehmet Birsin, Pezdevi Usûlü’nden sünnet-vahiy ilişkisini 
ele alan bölümü tercüme etti dergimiz için. İlhami Güler, N. H. Ebu Zeyd’in eserinden 
iktibasla vahyin Allah’ın insan sözü olduğunu anlattı. 

A.Gürcan, vahyin eğitim değişkenlerini, H.Kerim Ece, vahiy karşısında peygamberin 
konumunu, Mahmut Toptaş en değerli, devamlı ve kıvamında söz olan vahyi kaleme 
aldı sizler için. Osman Arpaçukuru, semavi kitaplardaki vahyin kaynak itibarıyla olduğu 
kadar içerik açısından da benzerliklerini irdeledi.

Ömrünü vahyi anlamaya ve anlatmaya adayan bir Kur’an talebesini seçtik bu sayıda 
söyleşi için. Mustafa İslamoğlu hocamızı Adapazarı’ndaki bahçesinde ziyaret edip so-
rularımızı yönelttik. İlgiyle okuyup istifade edeceğinizi umuyoruz.

‘Okumaktan mana’yı anlatmak için ilk inen beş âyetin tefsirini iki asır öncesinin dilinde 
yazdı Fatih Okumuş. Meraklıları bu özgün çalışmanın Osmanlıca nüshasını internet 
sitemizden okuyabilir. 

Ramazan Beyhan kendisine karşı sorumlu oluşumuz, Murat Aydın kusursuz bir iletişim 
ağı olması açısından ele aldı vahiy konusunu. Abdülhamit Kahraman ramazanın unu-
tulan ibadeti ‘itikâf’ı, Azerbaycan’dan Emil Rahimov vahdetin unsurlarını ve önündeki 
engelleri yazdı. 

İbrahim Sarmış rivayetlerin Kur’an’ın mevsûkiyetini gölgelemesi, Mehmet Refii Kile-
ci Said Nursi’ye göre Kur’an’ın üstünlüğü başlıklı yazılarıyla Kur’an ayında son vah-
yi anlatan bir yazı demeti oluşturuyor. Bu demete Murat Sülün Kur’an Kitaplığı’nda 
Kur’an’ın ne olup ne olmadığını inceleyen makalesiyle, Yasemin İslamoğlu da Kur’an’ın 
Burçları’nda Âl-i İmran Sûresi’ni tanıtan çalışmasıyla katkı sağlıyor.

Son bölümde Bünyamin Doğruer Alak Sûresi’ni şiir dilinde, Mevlana İdris ise vahyi 
çizgi dilinde anlatıyor.

Derginin sonundaki anketimize katılmanız istirhamıyla, oruçlarınızın makbul olmasını 
niyaz eder, fıtır bayramınızı şimdiden tebrik ederiz. Kasım başında çıkacak ‘kurban’ 
konulu 9. sayımızda buluşmak duasıyla, Allah’a emanet olun…
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Kur’ani Hayat
EYLÜL’09
SAYI 8

MUSTAFA
İSLAMOĞLU

Vahyi 
Anlamaya Dair

B A Ş Y A Z I

Vahyi Anlamaya Dair

KUR’AN’A İNŞA EDİCİ 
BİR ÖZNE OLARAK İMAN 
EDEN KİMSE, KUR’AN’I 
İNŞA ETMEK İÇİN DEĞİL 
KUR’AN’LA İNŞA OLMAK 
İÇİN KUR’AN OKUR.

ahiy aç ruhları doyurmak için indi-
rilmiş bir gök sofrasıdır. Bu sofradan 

yemek için, insanın, ruhunun acıktığını bil-
mesi lazım. Midemizin açlığını beynimize 
haber veren enzimler vardır. Bu enzimler 
organizma ile beyin arasında bir “elçi” iş-
levi görürler. Bu elçilerin getirdiği haberle 
insan açlığını fark eder ve yiyecek arayışı-
na yönelir. Hayatı idame ettirmek için karın 
doyurma süreci işte böyle gelişir. Ne var ki 
aç ruhlara açlıklarını haber veren “enzimler” 
yoktur, fakat Allah’ın seçtiği “elçiler” vardır. 
Allah o elçiler aracılığıyla yolladığı vahiyleri 
aç ruhların önüne bir gök sofrası gibi ser-
miştir. 

Bu sofradan yemenin bir şartı vardır: Ruhun, 
hayat gemisinin kaptanı olduğunu bilmek. 
Hayat gemisinin kaptan köşküne cesedini 
koyanların uğrayacağı limanlar şehvet ve 
haz limanlarıdır. Bu limanlar arasında sey-
redenlerin hayat gemisi “yol almaz”, sadece 
“dolaşır.” Sahibini sahil-i selamete çıkarmaz. 
Kendisini bekleyen mukadder son ya bir fır-
tınada batmak, ya da kayalara oturmaktır. 

Gök sofrasından yiyen aç ruhlar harekete 
geçerler. Vahiy böylelerinin gönlüne yürür, 
özüne sözüne yürür, yüzüne gözüne yürür, 
eline ayağına yürür, diline dudağına yürür. 
Ta ki o insan vahiyle konuşur, vahiyle gö-
rür, vahiyle tutar, vahiyle yürür hale gelir. 
Gök sofrasından aldığı derman ile kişi “pa-
sif iyi” olma halinden “aktif iyi” olma haline 

VMustafa İSLAMOĞLU
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önce bir ustaya çırak olması lazımdır. O 
usta vahiydir. İnsan yeryüzünün ustası ol-
mak istiyorsa önce vahyin çırağı olmalıdır. 
Vahiy tarafından eğitilmeli, vahyin terbiye-
sinden geçmelidir. Bunun olmazsa olmaz 
şartı vahyi anlamaktır.

Vahiy anlamı olan bir hitaptır

Ma’na kelimesi, mâ ‘anahu cümlesinden 
süzülmüştür. “Şuurlu bir öznenin kas-
dettiği anlam”a delalet eder. Esasen özne 

olsun nesne olsun var-
lık içerisinde “manasız” 
hiçbir şey yoktur. Zira 
maksatsız yaratılan hiç-
bir şey yoktur. Bir mak-
sadı olanın mutlaka bir 
manası da olur. Allah 
abesle iştigal etmez. Yere 
göğe ibret nazarıyla ba-
kan her selim akıl sahibi 
Kur’an’ın talim ettirdiği 
o ifadeyi söyler: “Rabbi-
miz! Sen bütün bunları 
bâtıl olarak yaratmadın!” 
(Âl-i İmran 3/191). Bura-
daki bâtıl, “anlamsızlık ve 
amaçsızlık” manasına ge-
lir. Zıddı hak’tır ve bâtıl’ın 

zıddı olarak kullanıldığı her yerde el-hak 
“anlamlılık ve amaçlılık” manasına gelir. 
Mesela İbrahim Sûresi’nin 19. âyetinde 
“Görmez misin ki Allah gökleri ve yeri hak 
ile yarattı” buyurulur (Krş: Ankebut 29/44; 
Rum 30/8). Bunun açılımı şudur: “Allah 
gökleri ve yeri bir anlam ve amaca mebni 
olarak yarattı.”  Hak ile bâtıl’ın bir arada 
kullanıldığı Enbiya Sûresi’nde (21/18) bu 
mana daha belirgindir: “Bilakis Biz hakkı 
bâtılın başına çalarız da, o berikinin belini 
kırar.” Bu âyette anlamlı ve amaçlı yaratılış 
gerçeğinin tüm nihilist anlayışların beslen-
diği kaynak olan anlamsızlık ve amaçsızlık 
iddialarını alt edeceği vurgulanmaktadır.

geçer. Zaten vahyin maksadı da budur. Tıpkı 
ilk muhatabı olan Hz. Peygamber’i “Kalk ve 
uyar” emriyle aktif iyi yaptığı gibi, tüm mu-
hataplarını aktif iyiler zümresine dâhil etmek 
ister. 

Peki, insan aktif iyi olup da ne yapacaktır?

İyiliği çoğaltacaktır. Bunun için iyiliğin nes-
nesi değil öznesi olması gerekmektedir. İyili-
ğin öznesi olması için de düpedüz “özne” ol-
ması gerekmektedir. Her fail bilinç sahibidir, 
zira bir hareketi “faaliyet” kılan onun bilinçli 
yapılmış olmasıdır. Hare-
ket ile fiil arasındaki fark 
bilinç farkıdır. Nesneler 
hareket ederler, fakat yal-
nızca özneler faaliyet ya-
parlar ve “fail” olurlar. 

İnsanın bilinç sahibi olma 
sürecinin iki yüzü vardır: 
Biri fıtrata bakan yüzü ki, 
bu alt yapıdır. Diğeri ter-
biyeye bakan yüzü ki, bu 
üst yapıdır. Bilincin fıtra-
ta bakan yüzünde insanın 
“ben idrakine” sahip bir 
varlık oluşu yatar. İnsa-
nın ben idraki geliştikçe 
sorumluluk şuuru da ge-
lişir. Sorumluluk şuuru 
onun vicdanını harekete geçirir. Harekete 
geçen vicdan sahibine doğru davranışı telkin 
eder. Bilincin terbiyeye bakan yüzünde ise 
insanın eğitim ve öğretim süreçlerinin tümü 
yer alır. İşte vahiy bu sürece ilahi ve asli, sa-
hih ve sahici bir katkıdır. Vahyin ilahi bir 
inşa projesi olmasının nedeni de budur.

İlahi bir inşa projesi olan vahyin muhatabı 
insandır. Zira insan hayatın öznesi olsun için 
yaratılmıştır. Hayatı inşa edecek olan insan-
dır. Yerler ve gökler, güneş ve ay, karalar ve 
denizler bu yüzden insanın emrine musah-
har kılınmıştır. Bu yüzden insan Allah tara-
fından “yeryüzünün halifesi” olarak atanmış-
tır. Halifeliğini hakkıyla eda edebilmek için 

GÖK 
SOFRASINDAN 

ALDIĞI DERMAN 
İLE KİŞİ “PASİF İYİ” 
OLMA HALİNDEN 
“AKTİF İYİ” OLMA 
HALİNE GEÇER. 
ZATEN VAHYİN 
MAKSADI DA 

BUDUR.
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SAYI 8

MUSTAFA
İSLAMOĞLU

Vahyi 
Anlamaya Dair

Sadece gökler ve yerler “hak ile” (bi’l-hakk) 
yaratılmamışlardır, vahiy de “hak ile” (bi’l-
hakk) indirilmiştir: “Biz onu hak ile indirdik, 
o da hak ile indi” (İsra 17/105. Ayrıca karşı-
laştırın: Zümer 39/2, 41). Zira vahiy mutlak 
hakikate atıf olma amacıyla anlamlı bir hitap 
olarak indirilmiştir. İndiriliş amacını da bunu 
tahakkuk ettirerek gerçekleştirmiştir. Anlam-
lılık ve amaçlılık ilkesi sadece Kur’an vahyi-
nin geneli için konulmamıştır. Kur’an’daki 
kıssalar ve mesellerin de bu ilkeye tabi ol-
duğu ayrıca vurgulanır. 
Mesela Kur’an’ın sembo-
lik dili en yoğun sûresi 
olan 5 kıssa/meselli Kehf 
Sûresi’nin daha başında 
“Sana onların haberini 
hak ile (bi’l-hakk) anlata-
cağız” (18/13) buyurulur. 
Bunun açılımı “sahih bir 
anlam ve amaca uygun 
olarak anlatacağız” de-
mektir. Büyük müfessir 
Zemahşeri de Keşşaf’ında 
âyetteki bi’l-hakk’ı “sahih 
bir amaçla” (bi’l-ğaradı’s-
sahih) şeklinde tefsir 
etmiştir. Yine Bakara 
Sûresi’nde Talut ve Calut 
kıssası anlatıldıktan sonra bu kıssanın “hak 
ile”, yani “bir anlam ve amaç için” anlatıldığı 
vurgulanır (2/252). Yine içinde iyiler ve kö-
tülere dair birçok kıssanın anlatıldığı Kasas 
Sûresi’nin başında da bu kıssaların “sahih 
bir anlam ve amaç için” (bi’l-hakk) anlatıldığı 
vurgulanır (28/3).      

Kur’an’ın bir anlamı vardır, çünkü bir amacı 
vardır. Kur’an’a bir anlam taşımıyormuş mu-
amelesi etmek, onu amacından koparmaktır. 
Kur’an’ın amacı muhatabının aklını karan-
lıklardan kurtarıp ışığın kaynağına kavuştur-
mak, yani doğru yola yöneltmektir (hidayet). 
Kur’an, indiriliş amacı olan hidayeti ancak 
anlamı kavrandığında gerçekleştirebilir.

Ağzını açan anlaşılmayı ister. Anlamın kay-

nağı olan Allah anlaşılmasın diye konuşmaz. 
Bu abestir. Allah abesle iştigalden münez-
zehtir. Bırakınız Allah’ın kelamını, Allah’ın 
yarattığı nesneler bile kendi lisanlarınca ko-
nuşmaktadır. Varlık şekli ve şemaili, sertliği 
ve yumuşaklığı, soğukluğu ve sıcaklığı, rengi 
ve kokusu, moleküler dizilişi ve dokusu, yeri 
ve konumu, duruşu ve durumu ile kendisi 
hakkında bilgi vermekte, bu vasfıyla âlemde 
alâmet sahibi bir âlem olmaktadır. Gülün 
açışı, bülbülün ötüşü, şimşeğin çakışı, göğün 

gürleyişi hep bir anlam ve 
amaç taşırlar. Ya Allah’ın 
konuşması bir amaç taşı-
masın mı?

Bir şeyi anlam ve amacın-
dan soyutlamadan o şey 
fetiş haline getirilemez. 
Kadim putperest kavimler 
güneşi, ayı, ırmağı, dağı, 
kurdu, kuşu, ineği, boğa-
yı ve daha birçok şeyi fetiş 
edinmişler ve onlara tap-
mışlar. Bu bir sapmadır. 
Fakat bu sürecin başlama 
noktası bu varlıkları var 
ediliş anlam ve amacın-
dan koparmaktır. Ancak 
bu işlemden sonra fetiş 

haline getirilebilir. Kur’an anlam ve amacın-
dan soyutlanmadan fetiş haline getirilemez. 
Vahyi fetiş haline getirmeyi göze almış biri-
nin yapması gereken ilk iş, onun anlamı olan 
bir hitap oluşunu göz ardı etmektir.

Kur’an’ı anlamak farzdır

“Tamam, vahyin anlamı vardır, kabul; fakat 
onu sıradan mü’minler olarak bizler anla-
yamayız” yollu bir savunma da, en az vahye 
“anlamı olmayan bir hitab” gibi bakmak ka-
dar abes ve dayanaktan yoksundur. Esasen 
bu tür bir yaklaşım, vahyi anlam ve amacın-
dan soyutlama teşebbüsünün daha sinsice 
yapılmış bir şeklidir.

İLAHİ BİR İNŞA 
PROJESİ OLAN 

VAHYİN MUHA-
TABI İNSANDIR. 
ZİRA İNSAN HA-
YATIN ÖZNESİ 

OLSUN İÇİN YA-
RATILMIŞTIR. HA-
YATI İNŞA EDECEK 
OLAN İNSANDIR.
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Vahiy, Âlemlerin Rabbi tarafından, âlemlere 
rahmet olan bir Peygamber eliyle, âlemlere 
(bütün bir insanlığa) gönderilmiş olan bir 
doğru yol rehberidir. Vahiy “insanlık için 
hidayet kaynağıdır” (huden li’n-nâs). Vahyin 
hitap şekillerinden biri de “Ey insanlar!” (yâ 
eyyuhe’nâs) şeklindedir. Bu hitaba muhatap 
olmadığını düşünen kendini insanlık ailesi-
nin üyesi saymıyor demektir. 

İnişi 23 yıl süren Kur’an vahyinin ilk keli-
mesi aynı zamanda bir emirdi: “Oku!” Çok 
geniş bir anlam açılımı olan bu emir öncelik-
le “Anla!” manasına gelir. Zira birine “Oku!” 
denildiğinde ayrıca “anla” denilmez. Çünkü 
okumaktan murad anlamaktır. “Oku ama 
anlamasan da olur” deniliyorsa, orada hitap-
metin bir anlam taşımıyor 
demektir. Bunu Kur’an 
için söylemek, kendine 
mubîn (açık ve anlaşılır) 
diyen Kur’an’a hakarettir.

Vahyin ilk muhatabı 
olan Hz. Peygamber onu 
okudu, anladı, yaşa-
dı ve anlattı. Fakat Hz. 
Peygamber’in Kur’an’ı 
anlama sorumluluğunu 
yerine getirmiş olmasını 
sahabe, “O bu sorumlu-
luğunu yerine getirdiğine 
göre bizden bu sorumlu-
luk kalkmıştır” şeklinde 
anlamadı. Aksine sahabe 
de Kur’an’ı anlama çabası-
nı devam ettirdi. Bir sonraki nesil de, sahabe-
nin Kur’an’ı anlama çabasını bahane ederek 
kendi üzerinden Kur’an’ı anlama sorumlulu-
ğunun kalktığını iddia etmedi. Aksine onlar 
da bu konuda cehd ü gayret gösterdiler. Bu 
böyle devam edip gitti. Ortaya konulan sayı-
sız tefsir ve ulumu’l-Kur’an edebiyatı bunun 
delilidir. 

Aynı sorumluluk bizim için de geçerlidir. 
Her nesil kendi zamanının şahididir. Kendi 

‘şimdi ve burada’sından yola çıkar. “Rabbi-
miz bizi de şahitler arasında yaz!” diye dua 
eder. Zira “Onlar Kur’an üzerinde tedebbür 
etmiyorlar mı?” (Nisa 4/82) uyarısı ve emri 
önceki nesillerin boynuna ne kadar sorum-
luluk yüklüyorsa, sonraki nesillerin boy-
nuna da aynı sorumluluğu yüklemektedir. 
“Hiç kimse bir başkasının sorumluluğunu 
yüklenmez” (En’am 6/164) Kur’ani ilkesi or-
tadayken, Kur’an’ı anlama sorumluluğunu 
bazı nesillere hasredip diğer bazı nesillerin 
üzerinden kaldırır tarzda bir tavır takınma-
nın savunulabilir bir tarafı yoktur.

Kur’an’ı anlamak “emirlerin emri” cinsinden 
bir ilahi emirdir. Zira Kur’an’ın maksadı olan 
hidayet ancak ilahi kelamın anlaşılmasıyla 

gerçekleşir. İslam fıkıh 
usulünün temel kuralla-
rından biri “Bir vacibin 
kendisiyle gerçekleştiği 
şey de vaciptir” kuralı-
dır. Kur’an’a uygun bir 
hayatı yaşamak ve yaşat-
mak mü’minin imanının 
boynuna yüklediği bir 
yükümlülüktür. Bu yü-
kümlülüğü yerine getir-
menin olmazsa olmazı 
Kur’an’ı anlamaktır. Kişi 
anlamadığı bir şeyi ne 
yaşayabilir ne de yaşata-
bilir. İşte bu yüzden tüm 
farzların kaynağı olan 
Kur’an’ı anlamak sade 
bir “farz” değil “farzların 

farzı” anlamında efraz’dır.

Kur’an’ı anlamak murad-ı ilahiyi anlamaktır

Burada şöyle bir mesele öne sürülebilir: Ta-
mam, Kur’an’ı yaşamak için anlamak lazım 
da… Fakat akıllar farklı, idrakler farklı, anla-
yışlar farklı, birikimler farklı, bilgiler farklı, il-
giler farklı… Bu kadar farklılığın olduğu yerde 
Kur’an’dan anlaşılan şeyler de farklı olmaz mı? 

İNSAN YERYÜZÜ-
NÜN USTASI OL-
MAK İSTİYORSA 
ÖNCE VAHYİN 

ÇIRAĞI OLMALI-
DIR. VAHİY TA-
RAFINDAN EĞİ-

TİLMELİ, VAHYİN 
TERBİYESİNDEN 

GEÇMELİDİR.
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Eğer böyle olursa bir tek kaynaktan birçok 
farklı yorum çıkmaz mı? Bu da Kur’an’ın ve 
dinin birlik amacına aykırı olmaz mı?

Bir kere Kur’an’ı anlamaktan murad murad-ı 
ilahiyi anlamak olmalıdır. Eğer maksat bu 
değilse, bunun adı “kitaba uymak” değil “ki-
tabına uydurmak”tır. Kitaba uyanlar tedeb-
bür, tezekkür, taakkul, tefakkuh ve tefekkür 
yoluyla lafız-mana-maksat üçlüsünü birbi-
rinden ayırıp koparmadan murad-ı ilahiyi 
anlamaya çaba gösterirler. 

Sözün burasında Hayat Kitabı Kur’an’dan şu 
alıntıyı yapmak şart oldu:

“Mana lafza, maksat ma-
naya aykırı olmamalıdır. 
Elbette lafız manaya, mana 
da maksada perde olma-
malıdır. Daha da açarsak; 
lafız meale, meal manaya, 
mana mefhuma, mefhum 
maksada, maksat hakika-
te perde olmamalıdır. Dili 
göz ardı ederek manaya 
ulaşılamaz. Mananın han-
gi kap içinde geldiği asla 
göz ardı edilemez.” (Giriş, 
XX).

Murad-ı ilahiyi anlamak 
kimsenin tekelinde de-
ğildir. Başta Kur’an, bu tür muhtemel “anla-
ma tekellerini” daha baştan kırmak için ken-
di kendisini “kitabın anası” ve “müteşabihat” 
diye ikiye ayırmıştır. Bu tasnifin yapıldığı Âl-i 
İmran Sûresi’nin 7. âyeti “anlam garantisi”ni 
hiçbir kişi ve zümreye vermemekte, “onun 
gerçek te’vilini kimse bilmez, sadece Allah 
bilir” diyerek sadece Allah’a hasretmektedir. 
Devamında ise ilimde derinleşenlerin birden 
fazla anlama açık olan âyetler hakkında ken-
di vardıkları sonucu mutlaklaştırma yerine 
şöyle diyecekleri vurgulanmaktadır: “Biz ona 
inanırız, tümü Rabb’imizin katındandır.” 
(Âl-i İmran 3/7).

Maksat açısından bu âyet, sadece seçkin bir 
zümreyi değil, herkesi okuma ve anlamaya 
çağırır. Âyet zımnen Kur’an üzerinde “anlama 
tekeli” oluşturmaya daha baştan set çekmekte-
dir. Bu demek değildir ki Kur’an’ı herkes işine 
geldiği gibi yorumlasın, aklına eseni Kur’an’a 
söyletsin, kendi heva ve hevesini Allah’ın ke-
lamı üzerinden tatmin etsin. Bunu böyle ya-
pan Kur’an’a inşa edici bir özne olarak bak-
mıyor, Kur’an’ı nesneleştiriyor demektir. Zira 
Kur’an’a inşa edici bir özne olarak iman eden 
kimse, Kur’an’ı inşa etmek için değil Kur’an’la 
inşa olmak için Kur’an okur. Evet, Kur’an 
öznedir. Bunu kendisi için Mecîd, Kerîm ve 

‘Azîz gibi sıfatlar kullan-
masından kolayca anlaya-
biliriz. Bu sıfatların hepsi 
de özne, hem de müba-
lağalı özne kipidir ve bu 
Kur’an’ın en üst derecede 
inşa edici bir özne oluşu-
na delalet eder. Kur’an’ı 
anlaması gereken insan da 
öznedir. Bu yüzden Kur’an 
okumak iki özne arasında 
kurulan bir diyalogdan 
ibarettir. Kur’an kendisini 
yüreğinden okuyanın yü-
reğini okur, yüreğini oku-
duğunun sorduğu suallere 
cevap verir.

Kur’an’a karakola çekilmiş zanlı muamelesi 
yapıp ona zorla söyletmek isteyenlere engel 
olmanın yolu, Kur’an’ı anlamayı yaygınlaş-
tırma çabalarının önüne gerilmek değildir. 
Zaten bu mümkün de değildir. Dünyada is-
tismar edilmemiş bir değer bulunmamakta-
dır. Eğer istismarı imkânsız bir değer olsaydı, 
bu Allah olurdu. Allah’ı bile istismar edenle-
rin varlığından Kur’an haber verdiğine göre, 
bunu Allah engellememiş demektir. Allah’ın 
engellemediğini engellemek kul için muhal-
dir. Şu halde istismarcı var diye Kur’an’ı anla-
manın önüne keyfi setler çekmek, “istismarın 
istismarı” anlamına gelir.

KUR’AN’IN BİR 
ANLAMI VARDIR, 

ÇÜNKÜ BİR AMACI 
VARDIR. KUR’AN’A 
BİR ANLAM TAŞI-
MIYORMUŞ MU-
AMELESİ ETMEK, 

ONU AMACINDAN 
KOPARMAKTIR. 
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Kur’an bizden korunmayı değil anlaşılmayı 
talep eder

Kur’an’la inşa olmak yerine Kur’an’ı inşa etmeye 
kalkanların istismarı Kur’an’a bir zarar verme-
diği gibi, istismarcıları istismar ederek Kur’an’ın 
anlaşılması önüne set olanlar da Kur’an’a hiz-
met etmiş olmaz, aksine Kur’an’a diğerlerinden 
daha büyük zarar vermiş olurlar.

“Kur’an’la inşa olmak yerine Kur’an’ı inşa 
etmeye kalkanlar Kur’an’a neden zarar vere-
mez?” sualine en güzel cevap meal-i şerifteki 
şu satırlardır:

“Zannedilir ki, Kur’an’a bir hitab-metin ol-
ması dolayısıyla anlam 
idhali kolaydır. Ona zorla 
bir şey söyletmek müm-
kündür, kendisine mana 
yüklemeye ve önyargı-
lara maruz bırakmaya 
ses çıkarmaz. Bu kısmen 
yaygın bir kanaattir, fakat 
doğru değildir. Kur’an 
tıpkı canlı bir bünye gibi 
kendisinden olmayanı ve 
bünyesine uymayanı ka-
bul etmemektedir. Meal 
olarak, tefsir olarak, tevil 
olarak, dil, fıkıh ve kelam 
yoluyla bir biçimde zorla-
yarak dâhil edilse bile, za-
man içinde bünyesine uymayan o şeyi bir bi-
çimde kendisine inşa olmak için teslim olan 
akıl sahiplerine “Bu benden değil” diye ifşa 
etmektedir. Tefsir tarihi bunun sayısız ör-
nekleriyle doludur. Zira Kur’an’ın mucizevî 
bir kendini koruma sistemi vardır. Bu sistem 
bazen parçada çoğu zaman bütünde kendini 
göstermektedir. Bu öyle bir sistemdir ki, sis-
temi oluşturan her birim bir hologram gibi 
hem bütünün hem parçanın özelliklerini ta-
şımaktadır. Tıpkı bedenin yapıtaşı hücreler 
gibi, Kur’an’ın parçaları da ait olduğu bü-
tünün kimliğini taşır.” (Hayat Kitabı Kur’an, 
Giriş, XXI).

Murad-ı ilahiyi anlama çabasında tabii ki her-
kes aynı başarıyı gösteremeyecektir. Fakat bu 
o kişinin Kur’an’ı anlama çabasından muaf 
tutulacağına gerekçe olamaz. Herkes halis 
niyetle gösterdiği çabanın karşılığını Allah in-
dinde alacaktır. Bu çaba ister başarılı olsun, 
ister olmasın. Akıllar farklıysa anlayışların da 
farklı olmasından daha doğal bir şey olamaz. 
Kaldı ki, bu risk sadece sonraki nesiller için 
değil, bizzat sahabe nesli için de geçerliydi. 
Buhari’nin naklettiği Adiy b. Hatem hadi-
si bunun delilidir. O Bakara Sûresi’nin 187. 
âyetindeki “beyaz iplik” ve “siyah iplik” mecaz-
larını hakikat olarak yorumlamış ve yastığının 

altına koyduğu iki iple 
sahurun bitiş vaktini tes-
bit etmeye çalışmıştı. Al-
lah Rasulü onun yaptığını 
“kalın kafalılık” olarak ni-
telendirdi (Tefsir, II, 28). 
Muhtemelen bu olay Hz. 
Peygamber’in vefatından 
sonra vuku bulsa, saha-
benin yorumu ve ictihadı 
olarak kayıtlara geçecekti. 
Bu gibi masum örnekler 
bir yana, Raşid Halifeler 
döneminde en ağır gü-
nahları Kur’an’daki bazı 
âyetleri hiç alakasız ve 
maksadının zıddına yo-

rumlarla irtikâp edenlere had vurulmasına, 
bâtıl da olsa bir te’vile dayandığı gerekçesiyle 
karşı çıkmıştır. Bu örnek, sahabenin, istismar 
edildiği anlarda bile tefekkürün önüne set çek-
meyi düşünmediklerinin tipik göstergesidir.

İstismarın istismarını yapanların itirazların-
dan biri de “Kur’an’ı anlayacak olan âlim 
değilse meallerden ve tefsirlerden öğrene-
cek. Bu durumda kimin mealini veya tefsi-
rini okursa onun dediğini öğrenmiş olacak, 
Allah’ın muradını değil” şeklindedir.

Eğer o insanın dinini öğrenmek gibi bir derdi 
varsa, öğrendiği Kur’an dışındaki kaynak han-
gisi olursa olsun Kur’an için söylediği gerekçe 

VAHYİ FETİŞ HA-
LİNE GETİRMEYİ 
GÖZE ALMIŞ Bİ-
RİNİN YAPMASI 
GEREKEN İLK İŞ, 
ONUN ANLAMI 
OLAN BİR HİTAP 
OLUŞUNU GÖZ 

ARDI ETMEKTİR.
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çok daha fazlasıyla Kur’an dışı kaynağı için 
de geçerlidir. Eğer bu gerekçe doğru olsaydı 
mezhepleri teke indirmemiz gerekecekti. O 
yetmez, tefsirleri teke indirmemiz gerekecek-
ti. O yetmez, birbirine aykırı görüş serdeden 
sahabeden birini doğru kabul edip diğerlerini 
atmamız gerekecekti. O yetmez, mezheplerin 
kendi içindeki farklı anlayış ve çizgileri yok et-
memiz gerekecekti. Bu her şey için geçerlidir. 
Mesela Buhari’nin iki kaynak nüshasını (Ne-
sefi ve Firabri nüshaları) önümüze koysaydık, 
Buhari’nin bir tek Sahih’inden istinsah edilen 
iki kopya arasındaki fark bile bizi şaşırtmaya 
yeterdi. Peki, birbirinin kopyası olmayan akıl-
lardan birbirinin kopyası olan iki nüshanın 
beceremediğini becermesini istemek nasıl bir 
şey? Günümüzden misal 
verirsek, bir Bediüzzaman 
var, ama Allah için söyle-
yelim bir tek Nurculuk 
çeşidi mi var?

Kur’an bu dinin ana ka-
pısıdır. Bu dine Hz. Pey-
gamber Kur’an kapısın-
dan girdi. Sahabe Kur’an 
kapısından girdi. Hadis, 
fıkıh, kelam, tasavvuf, 
hikmet ve benzerleri din 
binasının içinde birer 
oda mesabesindedir, fa-
kat asla din binasına giriş 
kapısı olamazlar. Eğer din binasına açılmış 
vahiy kapısı dışında başka bir kapı varsa, bu 
kapı binaya sonradan müdahale yoluyla açıl-
mış kaçak kapıdır ve buradan girenler kaçak 
giriş yapmış sayılırlar. Her meşrebin kendi-
sine has bir giriş kapısı açma arzusu din bi-
nasını zayıflatmakla kalmamış, binanın ana 
kapısı olan Kur’an kapısının “kapılardan bir 
kapı” konumuna indirgenmesine sebep ol-
muştur. Bunun vebali büyüktür.

İhtilaf hayatın tabiatında vardır. İhtilaf farklılık-
tır ve bazı farklılıklar Allah’ın âyetlerindendir. 
Farklılığı yok etmeye çalışmak, hem sünne-
tullaha hem de adetullaha karşı çıkmaktır. Va-

hiyle inşa olanlar ihtilaf ederler, fakat tefrikaya 
düşmezler. Bunun en güzel örneği Hz. Ali ile 
Hz. Osman arasındaki ihtilaftır. Hz. Ali, Hz. 
Osman’ın şehadet günü gözbebekleri Hasan 
ve Hüseyin’i teçhiz edip “Gidin Osman’ı haya-
tınız pahasına koruyun” diye oraya yollamıştır. 
Kur’an’la inşa olanlarla olmayanlar arasındaki 
fark Hz. Osman’ı öldürmekle, aralarındaki 
derin ihtilafa rağmen Hz. Osman’ı korumak 
arasındaki fark kadar büyüktür.    

Bütün bu örnekler Kur’an’ın bizden korun-
mayı değil anlaşılmayı talep ettiğini gösterir.

Anlama dönüş Rabbin tenezzülüne kulca 
teşekkürdür

Elbette vahiyden herke-
sin anladığı aynı olamaz. 
Herkes vahiyden aklı, 
imanı, ihlâsı, bilgisi, bi-
rikimi, gayreti, hikmeti, 
himmeti oranında isti-
fade eder. Onun anlam 
deryası okyanuslardan 
daha derindir. Değil mi 
ki “dünyanın tüm ağaç-
ları kalem, tüm denizle-
ri mürekkep olsa, buna 
yedi deniz daha eklense, 
Allah’ın kelimeleri yine 
de tükenmez!” (Lokman 
31/27) O halde, Kur’an’ı 

anlama cehdine giren herkes kendi kabı ka-
dar bu ummandan bir şeyler alacak demek-
tir.

Vahyi anlama çabası, Kur’an’ın ifadesiyle, 
“vahiyle hayat bulma” anlamına gelir (Enfal 
8/24). Vahiyle hayat bulma, aynı zamanda 
vahye hayat vermedir. Tersi de geçerli: Vahyin 
anlamını göz ardı ederek vahyi fetişleştiren 
her yaklaşım, vahyin dirilten damarlarını ke-
siyor, vahyin hayatla olan sahih ilişkisini ko-
partıyor demektir. Bu işlem Kur’an’ı Mushaf’a 
indirgeme, ilahi hitabı lafza indirgeme, tertil 
ile okuma emrini tecvide indirgeme, haml’i 
(sorumluluğunu yüklenmeyi) hıfz’a (ezbere) 

VAHİY, ÂLEMLERİN 
RABBİ TARAFIN-
DAN, ÂLEMLERE 
RAHMET OLAN 
BİR PEYGAMBER 

ELİYLE, ÂLEMLERE 
GÖNDERİLMİŞ 

OLAN BİR DOĞRU 
YOL REHBERİDİR.
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indirgeme gibi hepsi de birbirinden vahim 
birçok sonuca yol açmaktadır. “Vahyi nesne-
leştirme” dediğimiz felaket işbu yaklaşımın 
top yekûn sebep olduğu sonuçtur. 

Vahyi nesneleştirme, Kur’an’dan kopma değil 
vahyin anlamından kopmadır. Tıpkı Cuma 
Sûresi’nin 5. âyetinde anlatılan Yahudiler’in 
Tevrat’a yaptığını Müslümanlar’ın da Kur’an’a 
yapması demektir. Vahyin yazıldığı kâğıdı, 
meşk edildiği hattı, içine konulduğu kabı 
yüceltmek, fakat onun manasını ve o mana 
ile hayatı inşa talebini görmezden gelmektir. 
Furkan Sûresi’nin 30. âyetinde ifade buyu-
rulduğu gibi onu metruk (terk edilmiş) bırak-
mak yerine mehcur (işlevsiz) bırakmak.

Oysa vahyin amacı bellidir:

İnsan merkezli bir hayat.

İman merkezli bir insan.

Bilgi merkezli bir iman.

Hakikat merkezli bir bilgi.

Hakikatin merkezi ise bellidir: El-Hak olan 
Allah. 

Vahiy işbu amacı gerçekleştirmek için indi. O 
gerçek bir “fatih” idi. İlk neslin hayatını inşa 
etti. O öyle bir inşa gerçekleştirdi ki, Ebu Zer 
gibi eşkıya olanlar vahiy sayesinde evliya ol-
dular. Ebu Cehil’in oğlu İkrime’yi vahiy öyle 
etkilemişti ki, sevdiceğini okşayan bir âşık 
gibi “Rabbimin kitabı! Rabbimin kitabı!” diye 
Kur’an’ı okşar, bağrına basar, öpüp koklar-
dı. Gelin de İkrime’nin öpüşüyle içinde ne 
yazdığından haberi bile olmayan ve Kur’an’la 
inşa olmak diye bir derdi bulunmayanların 
öpüşünü bir kıyaslayın.

Vahyin eliyle inşa olan insanlar, yeryüzünü 
inşa ettiler. Vahiy onların öznesi, onlar da ha-
yatın öznesi idiler. Öylesi zamanlarda tarihin 
yatağını İslam ümmeti belirledi. İslam üm-
metinin belirlediği bu yatakta aktı insanlık. 
Fakat ne zaman ki Müslümanlar vahyi nes-
neleştirdiler. İşte o zaman kendileri de tari-
hin nesnesi olmakla cezalandırıldılar. 

Bu süreçte lafız-mana-maksat üçlüsünden ilk 
koparılan maksat oldu. Maksadına bakılmak-
sızın âyetler kişilerin tezlerini isbatlayacakla-
rı birer delile dönüştü. Geriye lafız ve mana 
kaldı. İlerleyen süreçte mana da lafızdan ko-
partıldı. Artık lafız tek başına kalmıştı. Her 
adımda anlamın binası biraz daha zayıfladı. 
Ve en sonunda anlam üretimi durdu. Vah-
yi nesneleştirme sürecini maddeler halinde 
özetlersek:

Maksat göz ardı edilince mana gözden 1) 
kaçtı ve üretilemez oldu.

Üretilemeyen mana giderek ihmal edile-2) 
bilir bir unsur gibi görüldü.

Neticede oluşan mana açığını kapatmak 3) 
için lafız tek başına yüceltildi.

Yüceltilen lafız anlamanın değil hissiyatın 4) 
konusu oldu.

Hissiyatın konusu olan lafız artık nesneleş-5) 
miş olduğu için hayatın dışına kolayca itile-
bildi. Sonuçta vahiy hayatı inşa eden özne 
olmaktan düşmanları eliyle değil, dostları 
ve inananları eliyle işte böyle çıktı.

Şimdi yapılması gereken şey bellidir: Bu süre-
ci tersine çevirmek. Kur’an’ın bizden talebine 
“lebbeyk” demek. Hayatı anlamıyla yeniden 
buluşturmak… Bu sadece mü’minin Allah’a 
karşı borcu değil, aynı zamanda Rabb’inin 
tenezzülüne karşı teşekkürüdür. Eğer bunu 
yapmazsak, Allah Rasulü’nün Hesap Günü 
kendisini Allah’a şikâyet ettikleri arasında ol-
mamızdan korkulur. 
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özlükte ip demek olan habl, insanı 
herhangi bir amaca ulaştıran araç an-

lamında kullanılmıştır. Kur’an-ı Kerim ve 
hadislerde “hablullah: Allah’ın ipi” olarak 
yer alan bu terkip, Allah’a ulaştıran vesileler 
olarak Kur’an-ı Kerim, İslamiyet, hidayet ve 
akıl olarak tanımlanmıştır. “Habl” kelimesi-
nin anlaşma, Allah’a verilen söz, yani ahit, 
akit, misak anlamları da vardır (Âl-i İm-
ran 3/112). Bu manada hablullah ifadesi de 
Allah’a verilen ahitleri belirtmiş olmaktadır.

Âl-i İmran Sûresi’ndeki hablullah terkibinin 
yer aldığı 103. âyet mealen şöyledir:

“Toptan Allah’ın ipine sımsıkı sarılın, ay-
rılığa düşmeyin.”

Bu âyette Allah’ın ipinden maksat, tutunan 
kimseleri manen Allah’a kavuşturan Kur’an-ı 
Kerim ve dolayısıyla İslamiyet’tir. Birlik, din 
kardeşliği, Allah’a götürücü unsur olarak 
hablullah terkibinin anlamı içinde gösteril-
miştir. Bu vesileler, Cenab-ı Hak’tan insana 
doğru uzatılan bir ipe benzetilmekte, buna 
tutunanların kurtulacağı, muradına ereceği, 
tutunma ihtiyacı duymayanların ise dünya-
da ve ahirette kendi aşağılıkları ve mahru-
miyetleri içinde sahipsiz, yardımsız ve çare-
siz kalacaklarına işaret olunmaktadır.

Bu hususta merhum Elmalılı Hamdi ise şun-
ları söylemektedir: “İman esaslarına gereği 

T E F S İ R

Sağlam İp Kopmaz Kulp:
Kur’an (Hablullah)

“ALLAH’IN KİTABI, 

GÖKTEN YERE UZATILAN 

ALLAH’IN İPİDİR” 

(TİRMİZÎ, MENAKIB, 31.)

SAHMET COŞKUN

Prof. Dr., Erciyes Üniversitesi  
İlahiyat Fakültesi Tefsir Öğretim Üyesi
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gibi iman edip salih amel işleyenler, muhak-
kak çok sağlam bir kulpa (İslam’a) yapışmış 
olur ki, buna tutunanlar Allah’ın kürsüsüne 
ve Cennetin en yüksek tabakasına doğru çe-
kilip götürülecekler, sapasağlam tutunma-
yanlar ise dehşetli bir şekilde düşüp hüsrana 
uğrayacaklardır.”1

Kur’an-ı Kerim’de hablullah manasına gelen 
diğer bir ifade de urvetü’l-vüska’dır. “Sağlam 
kulp” mânasındaki bu terimle de aynı şey-
ler anlatılmak istenmiştir. Bakara Sûresi’nin 
256. âyetinde şöyle buyrulmuştur: “Kim 
tağutu inkâr eder ve Allah’a iman ederse 
sapa sağlam bir kulpa tutunmuş olur.”

Âyette geçen, sapa 
sağlam kulp anlamı 
urvetü’l-vüska’nın kar-
şılığıdır ve hablullah ile 
aynı anlamdadır. Allah’ın 
her emri ve her yasağı, 
bu ipi tırmanırken kulla-
nılan düğümlerdir, basa-
maklardır. Bu basamak-
lar olmayınca tırmanmak 
mümkün değildir. İnsan 
bu basamaklara tutunma sayesinde yüce-
likler yüceliğine yükselecek, bunu bırak-
ması halinde de düşüşü şiddetli olacaktır. 
Sağlam bir ipe/kulpa sımsıkı yapışmak, bir 
tehlikeden kurtulmayı ve güvende olmayı 
temsil eder. İslam dinini kabul etmek; zul-
metten nura çıkmak, ilahi azap, gazap ve 
hüsrandan ilahi mükâfat, rıza, rahmet ve 
felaha ermektir. Bu husus, Allah’ın ipine 
ve sağlam bir kulpa yapışmak ve sarılmak 
tabiriyle ifade edilerek zihinde canlandırma 
imkânı sağlanmıştır.

Hadislerde hablullah, Kur’an-ı Kerim’in bir 
vasfı, bir tarifi olarak geçmektedir. Genellik-

1 Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, 
Çelik-Şûra Yayınları, İstanbul, c.2, s.145.

le el-metin veya eş-şedid (pek sağlam) kelime-
leriyle de nitelendirilmektedir.

“O (Kur’an-ı Kerim) Allah’ın pek sağlam ipi-
dir.”

“Ey sağlam ipin sahibi olan Allah’ım!”

“Toptan Allah’ın pek sağlam olan ipine sarıl-
manız, kurtuluş vesilenizdir.”2 gibi hadis-i 
şeriflerdeki sağlam ipten maksat, Kur’an-ı 
Kerim’dir. 

Yine bir hadiste:

“Allah’ın kitabı, gökten yere uzatılan Allah’ın 
ipidir”3 buyrulmuştur.

İslam’da iman edilip yaşanması gereken hu-
susları benimseyen kim-
seler arasında birlik ve 
bağlılık doğar. İslam kar-

deşliği şeklinde görülen 
bu durum, büyük bir güç 
kaynağı olur, İslam’ın ve 
Müslümanların korunma-
sını sağlar. İslam’a bağlılık 
ne ölçüde güçlü olursa, 
ona bağlı cemaat ruhu ve 
din kardeşliği de o ölçü-

de güçlü olur. Bunun için toplumda birlik 
ve dirliğin kaynağı dinî bağ olduğu gibi, tef-
rikayı önleyen yegâne güç kaynağı da yine 
İslami bağdır. Bu ulvi hususlar, Allah’ın ipine 
sımsıkı sarılma emriyle temin edilmiştir.



2 Müslim, Akdiye 10; Fedailü’s-Sahabe, 37.

3 Tirmizî, Menakıb, 31.

ALLAH’IN İPİNDEN MAK-

SAT, TUTUNAN KİMSE-

LERİ MANEN ALLAH’A 

KAVUŞTURAN KUR’AN-I 

KERİM’DİR, DOLAYI-

SIYLA İSLAMİYET’TİR.
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tan geldiği belirtilen bu tür hadisler Hz. Pey-
gamber tarafından bire bir tetâbukla kalıba 
dökülmüyor. Tıpkı mânen hadis rivâyetinde 
olduğu gibi, geniş bir serbestî içerisinde ana 
temayı vermeleri yetiyor. Çünkü Kur’ân’a 
alınmayacakları için, bire bir tetâbukla lâf-
za (kalıba) dökülmeleri gerekmiyor. Ayrıca 
kendilerinde i’câz özelliği bulunmadığı be-
lirtilen kudsî hadisler, genellikle bir hüküm 
koymaktan ziyade, yüce Allah’ın çeşitli özel-
lik ve fiillerinden –‘Ben…’ sıygasıyla- bah-
settikleri için, öteki hadislerden ayrı bir tür 
olarak düşünülmüş; sonraları diğer hadisler 
gibi, mânen rivâyet edilmişler; tevâtür ve sıh-
hat açısından hep normal hadislerle birlikte 
değerlendirilmişlerdir.

SONUÇ

Yüce Allah ezelî olarak konuşmaktadır, fakat 
bu konuşma, bildiğimiz mânada bir konuş-
ma değil, fiilin muhâtabına göre farklı ma-
hiyetler kazanan bir tür etki-tepkidir. Nasıl 
ki Yüce Allah’ın yaratma sıfatı sayesinde or-
taya çıkan yaratıklar kadim değil ise kelâm 
sıfatına müteallık olan Kur’ân vb. kitaplar da 
kadim değildir.

Allah Teâlâ insanlarla esasen iki tür konuşur: 
Ya direkt vahyederek ya da bir vâsıta kulla-
narak… Vâsıta ise ya Vahiy Elçisi Cebrail ya 
da ağaç vb. bir madde olabilir.

Yüce Allah’ın yaptığı her vahiy, peygamber 
göndermek mânasında değildir. 

Hz. Peygamber’e yapılan her vahiy Kur’ân 
vahyi değildir.

Kur’ân-ı Kerim; hem yüce Allah’ın -her tür 
beşerî özellikten; ‘lâm’dan, ‘cim’den, ‘ayın’-
dan, ‘kaf’tan ‘kef’ten münezzeh bulunan- ke-
lâmıdır hem Allah adına vahyeden Cebrail’-
in kavlidir hem de Allah adına okuyan Hz. 
Muhammed’in kavlidir.1 Kur’ân vahiyleri 
Hz. Peygamber’in ağzından bire bir tetâbuk 

ile kalıplara dökülmüş olarak çıktığına göre, 

artık bu lâfzî kalıpların öyle veya böyle değil, 

tam olarak O’nun ağzından döküldüğü şek-

liyle korunması gerekir. Bu şekil ise Kur’ân’ın 

elimizdeki ‘Arap’ça şeklidir. Bu dilin dışında-

kiler ancak birer ‘meal’ olarak değerlidir…

1 Kur’ân, Cebrail’in ‘kavl’idir (Bkz. Tekvîr 

81/19-25. Ayrıca Meryem 19/64). Buna 

karşılık, Kur’an’dan; Allah’ın ‘kavl’i olarak 

değil, ‘kelâm’ı olarak bahsedilir ki buna 

göre, Kur’ân’ın bir yandan Cebrail’in sözü 

olurken, diğer yandan, Cebrail’in sözü olması 

Allah kelâmı olmasını engellemez. ‘Allah’ın 

kelâmı olarak Kur’an’ ifadesi, Kur’ân’ın, bir 

bütün olarak yüce Allah’tan kaynaklandığını 

gösterir; ‘Cebrail’in kavli olarak Kur’an’ ibaresi 

ise bu bütünü oluşturan mâna kalıpları ile 

mahiyetlerin Cebrail’e ait olduğunu gösterir. 

Kur’ân’ın bu nefsî mahiyetleri, bu lâfızsız 

mefhumları, tamamen Cebrail’in sözüdür. Ama 

Arapçalık vasfı, vahyin Arap olan muhâtabı 

sayesinde gündeme gelir; Hz. Muhammed’den 

kaynaklanır. Zira vahiy ya da Allah kelâmı kime 

geliyorsa, onun dil kalıplarına bürünmektedir; 

Hz. Musa’da İbranca, İsa’da Aramca, Hz. 

Peygamber’de ise Arapça… O halde, Kur’ân’ın 

Hz. Muhammed’in sözü olması (Bkz. Hâkka 

69/40-42) şu mânadadır: Bir sözün falancaya 

ait oluşundan bahsedilirken söylenmek istenen 

şey, o sözün asli mahiyetinin, öz-anlamının o 

kişiye ait olduğudur. Bu mânada düşünülünce, 

Kur’ân’ın Hz. Peygamber’in sözü olmadığı 

aşikârdır. Çünkü Kur’an’da, Hz. Peygamber 

gibi bir ümmînin ilmî ve aklî seviyesini aşan 

gerçekler; geçmişle ve gelecekle ilgili gaybe 

dâir mahz-ı hakîkat haberler mevcuttur. 
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llah Teâlâ, hayatın beka ve devamını 
bazı unsurların varlığına bağlamıştır. 

Hava, su, toprak, ateş maddi hayatın temel 
gereksinimleri iken bilgi ve vahiy de ma-
nevi hayatın ana kaynaklarıdır. Su ve vahiy 
de paralel duran birçok yönleriyle birbirine 
benzeyen en önemli dinamiklerdir. Malik b. 
Dinar şöyle der: “Yağmurun yeryüzüne ha-
yat vermesi gibi, Kur’an da müminin kalbini 
canlı tutar.”1 Ne var ki yağmur belli mevsim 
ve şartlarda hayat verir, vahiy ise devamlı 
hayat verir.  

Vahiy ile yağmur arasındaki benzerlik 

Vahiy ve su hayatın olmazsa olmaz iki un-
suru olup ikisi de hayat bahşetmektedir. 
Suyun tutulması ve yağmaması hayatı felç 
ettiği gibi, vahyin insanlardan esirgenmesi 
de cehalet, sefalet ve şiddetin meydana gel-
mesine sebebiyet verecektir. Su hayatın kay-
nağıdır. Vahiy ise hayatın anlamı ve sırrıdır; 
ona yön verir, hayat verir. Bu nedenle Allah 
Teâlâ vahyi “ruh” olarak nitelemiştir. “Ve işte 
sana da böylece emrimizden bir ruh vahiy ettik. 
Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Ama 
Biz onu bir nur kıldık. Onunla kullarımızdan 
dilediğimize hidâyet vereceğiz.” (Şûrâ, 42/52). 

İlahi kitapta vahiyden nasibi olmayanlar 
ölüye benzetilmiştir. “Ölü iken dirilttiğimiz ve 
kendisine insanlar arasında yürüyebileceği bir 
ışık verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp 
hiç çıkmayacak kimse gibi olur mu?” (En’am, 
6/122). Âyet şu gerçeğe dikkat çeker: Vahiy-
le tanışan insanın kalbinde karanlıklardan 

İ N C E L E M E

Vahiy: Âb-ı Hayat

ÂYET VAHYİ ÂB-I HAYATA 

BENZETMİŞ; ÇÜNKÜ SU HA-

YAT KAYNAĞI, VAHİY DE 

KALPLERİN HAYATIDIR. KALP, 

KULAK VE GÖZLERE HAYAT 

BAHŞETTİĞİ İÇİN VAHİY 

YAĞMURA BENZETİLMİŞ.

AABDUCELİL CANDAN

Yrd.Doç.Dr., Yüzüncü Yıl Üniversitesi  

İlahiyat Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi  
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sonra aydınlıklar doğar, her şeye bakış açısı 
değişir. Dil, insanın kalbinde meydana gelen 
bu inkılâbı ifade etmekten acizdir; sadece 
yaşayan bilir. Vahiy sonsuz âlemlerle bağ 
kurdurur, hayat bahşeder, diriltir. Aydınlık, 
inşirah ve huzur verir. Küfür ise ıstırap ve 
sıkıntıdır. Vahiyden uzak insan, köksüz bit-
ki gibidir; tüm kâinatla irtibatını kesmiştir. 
Hem kendisine hem de tüm kâinata yaban-
cıdır. Vahiyle tanışan insan, önce Rabbiyle 
sonra da evrenle tanışır, hayata anlam verir. 
Zihin, duygu ve hareketlerinde canlanma 
olur. Her hareketin arkasında ilahi kudreti 
görür. Âyet, insanların vahiyle dirilmeden 
önceki halleriyle sonraki hallerini kıyaslıyor. 

“Allah, gökten bir su in-
dirdi ve onunla yeryüzünü 
ölümünden sonra diriltti.” 
(Nahl 16/65). Toprağın 
yağmur ve su dışında bir 
şeyle dirilmemesi gibi 
kalp de vahiy dışında bir 
şeyle dirilmez. “Rabbinin 
izniyle güzel memleketin 
bitkisi (güzel) çıkar.” (A’raf 7/58) âyetinde ge-
çen güzel memleket mümin kalbidir. Kur’an’ı 
dinlediğinde onu kavrar, toprağın yağmurla 
bereketlenip dirildiği gibi vahiyle dirilip be-
reketlenir. “Kötü olandan ise faydasız bitkiden 
başka bir şey çıkmaz.” (A’raf 7/58) bölümün-
de de inkârcının kalbini canlandırmaktadır; 
onun kalbi, çorak toprak gibidir, Kur’an’ı 
dinlediği halde, yağmurdan hayat ve yarar 
almayan çorak toprak gibi ne bitki yetiştirir 
ne de hayat bulur.2 

Vahiy de yağmur da gökten nazil olmakta, 
ikisi de insanlar umutsuz ve çaresiz kalınca 
nazil olmaktadır. Vahiy şu yönüyle de suyun 
işlevini görür. Su karşısındaki cisimleri yan-
sıtan bir aynadır, Kur’an da değişik inanç ve 
düşüncede farklı karakter ve davranışta olan 
kimselerin kendi çehrelerini görüp tanıya-
bildikleri bir aynadır. Onda yer yer açıkça, 
yer yer işaret ve kinaye ile önceki milletlerin 
ve kişilerin kendileri anlatılmıştır. Kişi onu 
okurken hayatını arz eder. Muvafık olan ha-
reketlerine devam eder, uymayanları ise terk 
eder. Kur’an’ın önemsediklerini dikkate alır. 
ez-Zaferânî de, Kur’an’ı bir ayna ve mihenk 

taşı olarak görür. Şöyle der: “Nefis ve haya-
tını Kur’an’a arz edenden Allah razı olsun, 
davranışlarını Kur’an’a muvafık gördüğünde 
Allah’a hamd etsin, aksi takdirde, pişmanlık 
duyup uymayanları düzeltsin.”3

Hz. Peygamber, “Ey Rabbim kalbimi su ile 
pâk eyle.”4 “Allah’ım Kur’an’ı (vahyi) kalbi-
min baharı kıl,”5 buyururken tertemiz kalp-
lere, ilahi vahyin uygun düşeceğine işaret 
buyurmuştur.

Suyun önüne geçilmediği gibi, vahyin de 
önüne geçilmez. Su toprak üzerinden akınca, 
çerçöp, köpük oluşturur; keza iman, ilim, ir-
fan da kalbe girince şüphe, tereddüt ve şehe-

vi duyguları harekete ge-
çirir, dışarı atar. İman ve 
irfanın kalbe girişi ilacın 

bedene girmesini andırır. 
İlaç hücrelerin savunma 
mekanizmasından dolayı 
önce dirençle karşılaşır; 
iman, yakin derecesinde 
kalbe girdiğinde şüphe ve 

tereddütlerle karşılaşır. 

 Su hayatın kaynağıdır; canlı her şey on-
dan yaratılmıştır (bkz. Enbiya 21/30). Vahiy 
de manevi hayat, sağlam inanç ve ibadetin 
kaynağıdır. Suyun tutulması ve menedil-
mesi haram olduğu gibi,6 vahyin gizlenmesi 
de aynı hükümdedir (bkz. Bakara 2/159). 
Allah’ın âyetlerinin satışının yasaklandığı 
gibi (bkz. Bakara 2/41) suyun satışı da yasak 
hükmündedir.7 Su necaset ve kiri giderir; va-
hiy de inkâr, cehalet, küfür ve nifakı dağıtır. 
Cehalet ve küfür bataklığında yüzen gerçek 
temizliği yakalayabilir mi? 

Allah Teâlâ suyu belli ölçüde damla dam-
la, tane tane indirdiği gibi (bkz. Mü’minûn 
23/18) vahyi de peyderpey, kelime kelime, 
âyet âyet ve sûre sûre indirmiştir. En hayır-
lı sadaka su8 olduğu gibi, insanlara vahyi 
ulaştırmak da en hayırlı amellerdendir (bkz. 
Fussilet 41/33). Yağmur mümin münafık 
herkese iner; insanlar suda müşterektirler.9 
Vahiy de âlemlere rahmet olarak inmiştir 
(bkz. Furkan 25/1). 

“YAĞMURUN YERYÜZÜ-
NE HAYAT VERMESİ GİBİ 
KUR’AN DA MÜMİNİN 

KALBİNİ CANLI TUTAR.” 
(MALİK B. DİNAR)
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“Gökten bir su indirdi de vadiler kendi mikta-
rınca sel olup aktı. Bu sel, üste çıkan bir kö-
püğü yüklenip götürdü. Süs veya (diğer) eşya 
yapmak isteyerek ateşte erittikleri şeylerden de 
buna benzer köpük olur. İşte Allah, hak ile batılı 
böyle açıklar. Fakat köpük atılır gider. İnsanla-
ra faydası olan ise yerde kalır! İşte Allah böyle 
misaller verir!” (Ra’d 13/17). Âyet vahyi âb-ı 
hayata benzetmiş; çünkü su hayat kaynağı 
olduğu gibi, vahiy de kalplerin hayatıdır.10 
Allah Teâlâ, âyette kalp kulak ve gözlere 
hayat bahşettiği için vahyi yağmura benzet-
miştir. (İbn Kayyım, el-Emsal, s.180) Yani; 
Kur’an kalpleri iman ve hidayet, kulakları 
hakkı işitmek, gözleri de 
Allah’ın kâinattaki delil-
lerini görüp ibret almak 
için vahiyle diriltmiştir. 
Âyette vahiy müşebbeh, 
su da müşebbehun bihdir; 
kendisine benzetilendir. 
Aralarındaki ortak payda 
diriltmektir; ikisi de diril-
ticidir. Su kâinatı, insanı, 
bitkiyi, toprağı kısacası 
her canlıyı diriltmektedir; 
hayat kaynağıdır. Vahiy de 
kalbi, ruhu, düşünceyi diriltmektedir. Su öl-
müş toprağı diriltmektedir. Vahiy de ölmüş 
kalbi ve ruhu diriltmektedir. Su ölmüş bitki-
yi, yapraksız, meyvesiz bitkiyi diriltir; vahiy 
de bilinci ölmüş, duygusuz, bilinçsiz insanı 
diriltmektedir. Nitekim katı ve kaba mizaç-
lı Hz. Ömer, Halid b. Velid, Selman Farisi 
günümüzde Muhammed Esed gibi binlerce 
insan vahiyle dirildiler. Âyette, söz konusu 
edilen vadi, değişik güce sahip kalplere dik-
kat çekmektedir. Büyük, diri ve kabiliyetli 
kalpler büyük vadilere, küçük ve dar kalpler 
de küçük vadileri andırır. Su, vadilerde biri-
kince köpük oluşur; vahiy de kalbe girince 
şüphe nifak küfrü dışarı atar. Toprak su ile 
yeşerir; çiçek ve gül bitirir, meyve verir; va-
hiyle beslenen kalpler de huzur bulur, mutlu 
olur, yakin derecesinde iman elde eder. 

Vahyin insanları kötü hasletlerden arındır-
ması ile ilaç kullanımı arasında da benzerlik 

bulunmaktadır. Şöyle ki: İlaç alan geçici bir 
acı hissetmektedir, ancak sonradan şifaya ka-
vuşmaktadır. İlaç illet ve hastalıktan, vahiy 
de muhatabını batıl inanç ve hurafelerden 
korur. Altın ve gümüş madenleri eritilin-
ce yabancı maddeleri atar, vücut da vahiyle 
yoğrulduğunda yabancı olan inanç ve amel-
leri terk eder. Su akmakla yabancı maddeleri; 
köpük, çer çöpü dışarı atar, yatağında temiz 
ve berrak olanı bırakır, insan bitki ve top-
rağa hayat verir. Keza, vahiy üzerinde sebat 
gösteren de nifak, inkâr ve tereddütlerden 
arınarak insanlığa yararlı hale gelir11. Âyette 
batıl köpüğe benzetilmiştir. Köpük bazen şi-
şer, suyun yüzünü doldurur; ancak yine de 

köpük köpüktür. Batıl 
da bazen şişer, büyür, 
yükselir, taraftar bulur, 

ama neticede köpük gibi-
dir; baloncuklar gibi sö-
ner, tarihin derinliklerine 
karışır. Hak ise kalıcıdır, 
sakindir hakkın tabiatını 
bilmeyenler onun silinip 
gittiğini düşünürler; oysa 
hak kalıcıdır. Âyet, tevhi-
di dışlayan ideoloji ve fi-
kirlerin devam şanslarının 
bulunmadığını, köpük 

gibi dağılmaya mahkûm olduğunu belirt-
mekte ve tevhid dışında her şeyin beyhude 
olduğuna dikkat çekmektedir.12 

 Suya yabancı maddeler karışınca zehir olur, 
toprağı, bitkiyi ve insanı öldürür, su olma 
özelliğini yitirir, vahye de bid’at, hurafe, isra-
iliyat karışınca ilahi olma özelliğini yitirir, ya-
rar yerine zarar verir, sağlam inancı öldürür. 
Altın, gümüş, demir insanların işlerine yarar, 
eritildikten sonra yabancı maddeler gider, 
neticede kalacak olan da yabancı maddeler 
değil madenin aslıdır, cevheridir.

Yağmur haşereye hayat verdiği halde, ondan 
rahatsız olanlar da bulunur. Keza kalpleri 
erozyona maruz kalmış haşere ruhlu varlık-
lar da vahiyden rahatsız olmaktadırlar.  

Âyette vahyin ateşe benzetilmesi, ateşin ma-
denlerden yabancı kısımları atıp saf ve özü 
bırakma özelliğinden dolayıdır. Vahiy de ya-

KÜFÜR ISTIRAP VE SI-

KINTIDIR. VAHİYDEN 

UZAK İNSAN, KÖKSÜZ 

BİTKİ GİBİDİR; TÜM 

KÂİNATLA İRTİBATINI 

KESMİŞTİR. HEM KEN-

DİSİNE HEM DE TÜM 

KÂİNATA YABANCIDIR.
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bancı, uydurma, ithal inanç ve bidatleri da-
ğıtıp yok etmektedir. Her ikisinde ortak özel-
lik, yabancı ve zararlı unsurları izole edip özü 
bırakmaktır. Madenler, kıymetli ziynet eşya-
sı elde etmek maksadıyla eritilince yabancı 
maddeler atılır; ilim ve yakinle de yabancı 
inanç, şüphe ve tereddütler giderilir. 

Yağmur sele dönüştüğünde zarara sebebiyet 
verebildiği gibi, vahiy de kalplerinde hastalık 
olanların azgınlık ve inkârlarını artırabilir. 
“Bir süre indirildiğinde, içlerinden biri çıkar: ‘Bu 
hanginizin imanını artırdı bakalım?’ der. Evet, 
imanı olanların imanını artırmıştır ve onlar 
müjdelenip duruyorlar. 
Kalplerinde bir hastalık 
olanlara gelince, onların da 
küfürlerine küfür katmıştır 
ve kâfir olarak ölüp git-
mişlerdir.” (Tevbe, 9/124-
125). “Biz de Kur’an’dan 
müminler için bir şifa ve bir 
rahmet olan ayetleri pey-
derpey indiririz. Zalimlerin 
ise ancak zararını artırı-
rız.” (İsrâ, 17/82).

Hz. Peygamberin vahyi 
yağmura benzetmesi 

Hz. Peygamber’in şu benzetmeleri insan-
ların ilim seviyelerini ve vahiy karşısındaki 
durumlarını açıklamaktadır: “Allah’ın benim 
vasıtamla gönderdiği hidâyet ve ilim bol yağmu-
ra benzer, (bu yağmur bazen) öyle bir toprağa 
düşer ki onun bir kısmı suyu kabul eder de çayır 
ve bol ot yetiştirir. Bir kısmı da kurak olur, suyu 
üstünde tutar da Allah insanları onunla fayda-
landırır. Ondan (hem kendileri ) içerler, (hem 
hayvanlarını) suvarırlar, ekin ekerler. Bu yağ-
mur diğer bir (çeşit) toprağa daha isabet eder ki 
düz ve kaypaktır, ne suyu tutar ne çayır bitirir. 
Allah dinini anlayıp ta yararlanan ve bunu bilip 
başkasına bildiren kimse ile bunu duyduğu vakit 
başını kaldırmayan ve Allah’ın benimle gönder-
diği hidâyetini kabul etmeyen kimse böyledir.”13 
Hz. Peygamber bu benzetmeyle, vahyi hayat 
veren yağmura benzetmiştir. Yağmur topra-
ğın hayatı olduğu gibi, vahiy ve ilim de kal-

bin hayatıdır. Hadis, ilim ve vahyi kavrama 
yönünden insanları üçe ayırmıştır: 

Birinci kesim: Peygamberler ve onların varis-
leri olan Rabbani ulemayı temsil eder. Kalp 
ve yaratılışları elverişli toprağı andırır, vahyi 
olduğu gibi almaya müsaittir, toprak suyu 
alınca bitki yetiştirir. Yeryüzünü cenneti an-
dıran gülistana çevirir. İnsanlar, diğer can-
lılar ondan yararlanırlar. Rabbani ulema da 
vahiyden aldıkları güçle başta kendi kalp-
lerine, sonra da insanların kalplerine nüfuz 
ederler, ölmüş kalpleri diriltirler. İnkâr ima-
na, cehalet ilme, karanlıklar nura dönüşür. 

Kalpleri ilmin hazinesidir. 
Teslim aldıkları vahiy mi-

rasının safvetini bozmadan 
sonraki nesillere aktarırlar, 
kalpleri suyu tutup, bitki 
yetiştiren bereketli toprak 
gibidir. Bu kesimin feh-
metme ve algılama yete-
neği güçlüdür; vahyi ka-
bul etmişler, hafızalarında 
tutmuşlar, ondan değişik 
anlamlar ve hükümler çı-
karmışlardır. Bunlar, vahyi 
hidâyet ve kurtuluş adresi 
olarak almışlar; hem ken-

dilerinin hem de başkalarının hidâyetine ve-
sile olmuşlardır. Profesyonel dalgıçlar gibi, 
Kur’an’ın derinliklerine dalıp, mücevherat, 
elmas ve değerli madenler çıkarmışlar.

Bu kesimin kalp ve bedenleri vahiy için kap 
olmuştur, onu olduğu gibi teslim alırlar, 
toprağı işleyip ondan değişik meyve elde 
eden ziraatçıları andırırlar, hafıza, analiz ve 
değerlendirme yetenekleri güçlüdür. Bu ke-
sim vahiyden hükümler istihraç ederler. Hz 
peygamber bu kesimle ilgili olarak şöyle bu-
yurmaktadır: “Allah, sözlerimi olduğu gibi kav-
rayıp, tebliğ edenlerin yüzünü ağartsın.”14 Nite-
kim ashab Hz. Peygamber’den teslim aldığı 
vahiy mirasını olduğu gibi yeryüzüne yaydı, 
vahiy ekip, ilim, irfan ve erdem üzerine bir 
medeniyet inşa etti. Ebu Hanife, Şafii örne-
ğinde olduğu gibi, kimileri helal haram, mu-
amelat ile ilgili hükümleri; Gazali, İbn Rüşd, 
Dehlevi ve İbn Teymiyye örneğinde olduğu 

VAHİYLE TANIŞAN İN-

SAN, ÖNCE RABBİYLE 

SONRA DA EVRENLE TA-

NIŞIR, HAYATA ANLAM 

VERİR. ZİHİN, DUYGU 

VE HAREKETLERİ CAN-

LANIR. HER HAREKE-

TİN ARKASINDA İLAHİ 

KUDRETİ GÖRÜR.
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gibi kimileri hikmeti; Cüneyd-i Bağdadi, 
Abdulkadir-i Geylani, Süfyan-i Sevri örne-
ğinde olduğu gibi kimileri de irfan, tezkiye, 
murakabe, nefis terbiyesi ve muhasebeyi elde 
ettiler.

İkinci kesim: Bunlar keskin hafızaya sahip 
kesimi temsil eder. Birinci kesime oranla, 
muhakeme, kıyas ve analiz becerileri zayıftır. 
Kur’an’ın hidâyet özelliğinin üzerinde pek 
durmazlar, harflerin mahreciyle uğraşırlar. 
Bunlar Kur’an’ı anlamadan, düşünmeden 
hıfzetmişlerdir. Mesailerini harflerin mah-
reçlerini çıkarmada geçirirler. Nağme ve ma-
kamla Kur’an okurlar, onun hidâyet rehberi 
olma özelliğinin farkında değillerdir. Hadiste 
de işaret edildiği gibi insanlara yararları olur, 
onlara Kur’an’ı ulaştırırlar, tecvid kuralları-
nı uygularlar, güzel sesleriyle insanları mest 
ederler, kendileri ise gereği kadar ondan ya-
rarlanamazlar. 

Üçüncü kesim: Bunlar çorak, kuru, bereketsiz 
olan toprağı andıran kesimdir. Hayat bahş 
eden yağmurdan nasip almayan toprak gibi, 
vahiyden yararlanmazlar. Bunlar, “Andolsun 
ki, cin ve insanlardan birçoğunu cehennem için 
yarattık. Onların kalpleri vardır, onunla gerçeği 
anlamazlar, gözleri vardır, onlarla görmezler; 
kulakları vardır, ama onlarla işitmezler. İşte 
bunlar hayvan gibidirler, hatta daha şaşkındır-
lar. İşte o gafiller ancak bunlardır” (A’raf 7/179) 
âyetinde vasıflarını bulan kesimdir. Kalpleri 
olduğu halde onlarla fehm etmezler, gözle-
ri var onlarla görmezler; şehevi arzularını 
tatmin etmek dışında bir kaygıları yoktur. 
Bulundukları ortamdan yararlanmazlar; su-
yun önündeki ya da içindeki taşı andırırlar. 
Suyun hayat bahşeden özelliğinden pay al-
mazlar; işlevleri suya engel olmaktır. Kalple-
ri taş ya da pas tutan demirden yapılmış bir 
havuzu andırmaktadır. Vahyin hidayetinden 
mahrum olan yığınlardır. Bunlar çorak arazi-
yi andırılar, ne suyu tutar, ne de bitki yetiş-
tirirler; sahra çölünü andırırlar, ne insana ne 
de hayvanlara yararlı olurlar. Ebu Cehil kar-
puzu ve dikenler gibi, hayatları anlamsızdır, 
hiçbir yaratığa yararları yoktur. 

Sonuç, hayat için su ne ise vahiy de odur, 
hatta daha da önemlidir; zira su dünya ha-

yatını, vahiy ise her iki dünyaya hayat ve 
anlam verir. Sudan yüz çevirmek bedenin 
ölümüne, vahiyden yüz çevirmek de imanın 
sönmesine sebebiyet verir. “Kuşkusuz biz sana 
Kevser’i vahyi verdik.” (Kevser 108/1). Kur’an 
kurumuş, katılaşmış kalp ve toprakları hayat 
veren kevseriyle diriltti. O’na Çöl Kitabı di-
yenler onun hayat bahşeden Kevser olduğu-
nu anlamamış ve görmemiş kimselerdir. Bu 
gerçektir ki; Kur’an Çöl Kitabı değil, Kevser 
Kitabıdır; yani bolluk ve bereket kitabıdır. 
Hidâyet, ilim ve insanlık bolluğu hep onda-
dır. Bu Kevser insanların gönül ve ruhlarında 
ilelebet coşmaya ve çöllerden güller bitirme-
ye devam edecektir. 
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Vahyin mahiyeti, Peygamber’e ulaş-
ma niteliği, Peygamber’in söz ve davranış-
larındaki yerinin tespiti üzerinde zaman 
zaman ilim ehli arasında çoğu kez ise işin 
ehli olmayanların karıştığı bir tartışma ya-
şanmaktadır. Bu tartışmanın günümüzde iz-
leri olduğu gibi ilim geleneğimiz içerisinde 
de önemli bir yeri vardır. 

Sünnetin Hz. Peygamber’den sonraki ne-
sillere aktarılma yolu ile ilgili rivayet il-
mindeki tartışmalar bir yana, Peygamber’e 
aidiyeti kesin olan söz ve uygulamaların 
vahiy ile ilişkisinin tespiti ayrı bir tartışma 
konusu olmuştur. Hz. Peygamber’e Kur’an 
vahyinden başka bir vahyin gelip gelmediği, 
Kur’an nassını yorumlayarak ictihad edip 
etmediği konusunda çeşitli görüşler ortaya 
konulmuştur.

Bu alanda meydana gelen tartışmalara ilim 
geleneğimizin yaklaşımını kendi metinle-
rinden okumanın birçok faydası vardır. En 
önemli yararı, İslâmi bilgi düzeyinin yük-
selmesiyle birlikte ortaya çıkan birçok yeni 
zannedilen yaklaşımın esasında önceden 
tartışıldığını görmektir. Bu tespit hem ilim 
geleneğimize olan saygımızı attıracak hem 
de delillerin tahkiki için zemin hazırlaya-
caktır. Bu amaçla Pezdevi’nin1 fıkıh usu-
lü alanının klasiklerinden biri sayılan ve 
Usûlu’l-Bezdevi olarak da tanınan “Kenzu’l-
Vusûl ilâ Ma’rifeti’l-Usûl” adlı eserinden 
“Sünnetin taksimi bâbı”nın çevirisi veril-
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miştir. Bu eser birçok ilim adamı tarafından 
şerhedilmiştir. Bunlardan biri de Abdulaziz 
el-Buhâri’dir. Biz çevirimizde Abdulaziz el-
Buhâri tarafından yapılan şerhin metnini 
esas aldık.2 Zaman zaman dipnotlar aracılı-
ğıyla çeşitli açıklama ve yorumlar ilave ettik.

SÜNNETİN TAKSİMİ BAHSİ 3

“Bir kısım insanların cehaleti ve bu konuda 
haksız ithamları olmasaydı sünneti çeşitli 
bölümlere ayırmaktan uzak durmak bizim 
için uygun olurdu.4 Çünkü yalnızca Hz. Pey-
gamber, Allah’tan başka kimsenin bütününe 
vakıf olmadığı kemale sahiptir. 

[Bu ön bilgiden sonra deriz ki]: Vahiy, zâhir 
ve bâtın olmak üzere iki kısımdır.5

 

1. Zâhir vahiy 

Zâhir vahiy üç kısımdır:

a. Hz. Peygamber’in kesin işaretlerle vahyi 
ileteni bildiği bir durumda meleğin dili6 ile 
Peygamber’in kulağına ulaşan vahiydir. Bu 
Allah’ın Ruhu’l-Emin’in (Cebrail) dili ile in-
zal ettiği vahiylerdir.

b. Hz. Peygamber’in nezdinde sabit olup 
meleğin sözlü beyanı olmaksızın işaretiy-
le kendisi için açıklık kazanan vahiydir. Bu 
vahyin örneği Hz. Peygamberin şu hadisidir: 
“Ruhu’l-Kuds, hiçbir canın rızkını tamamla-
madan ölmeyeceğini benim kalbime ilka etti 
(nefese). O halde Allah’tan saygıyla çekinin 
ve (rızk) talebinde güzel davranın.”

c. Hz. Peygamber’in kalbinde, şüphe, karı-
şıklık ve muarız olmaksızın Allah’ın ilhamıy-
la ortaya çıkan vahiydir. Bu Allah’ın katın-
daki bir nur ile ona göstermesidir. “Allah’ın 
sana gösterdiğiyle insanlar arasında hükmet-
men için…” (Nisa 4/15) buyruğunda ifade 
ettiği şeydir.7 

Bu zâhir vahiylerin tamamı imtihan (ibtila) 
ile ilişkilidir. İmtihandan bu vahiylerin ha-
kikatini teemmül ile idrak etme imtihanını 
kastediyorum. Çünkü bu vahiylerin zâhir 

oluş yolu birbirinden farklıdır. Bunların Hz. 
Peygamber’e özgü (has) durumlar olduğu 
kesin delillerle ortaya çıkmıştır. Bu nedenle 
bu hususta başkalarına ihsan edilen keramet 
gibi şeyler Hz. Peygamber’in bu havassına 
dâhil edilir.

2. Bâtın vahiy

Bâtın/gizli vahiy, Hz. Peygamber’in metne 
dökülmüş (mansus) ahkâm üzerinde tefek-
kür ederek ictihadi görüş ile ulaştığı şeydir.8 
Bu kısımda görüş farklılıkları ortaya çıkmış-
tır: 

a) Bir kısım kişiler bu kısmın Peygamber 
hakkında varid olmasını reddederek Pey-
gamber için yalnızca halis vahyin bulundu-
ğunu, rey ve ictihadın onun ümmeti için ol-
duğunu söylemişlerdir. 

b) Diğer bir kısım kişiler ise; vahiy ve rey 
ile sabit olan şer’i ahkâmın tamamıyla amel 
etme hakkı olduğunu söylemişlerdir.  

c) Bizim için daha doğru olan görüş şu üçün-
cü görüştür: Hz. Peygamber yeni meydana 
gelip hakkında vahiy inmemiş olan olayların 
hükmü için beklemekle ve bekleme süresi 
sona erdikten sonra da reyi ile amel etmekle 
emredilmiştir.9

Birinci görüşü savunanlar, “O hevasından 
konuşmaz, (konuştuğu) ancak vahyedilen 
bir vahiydir” (Necm 53/3-4) âyetini delil 
getirmişlerdir.10 Çünkü ictihad hataya muh-
temeldir. Bu nedenle şer’i hükmü ibtidaen 
vazetmeye elverişli değildir. Çünkü şer’i hü-
küm koymak Allah’ın hakkıdır, bu nedenle 
de bu hükmün tespiti ona aittir. Savaş mese-
lesinin durumu ise farklıdır. Çünkü rey/akli 
görüş ile savaşı sürdürmek veya durdurmak 
kararını tespit etmek sahih olduğu için bu 
husus insanların kararına bağlıdır. 

İkinci görüş ise şu delillere dayanmıştır: 
Allah, “Ey akıl sahipleri düşünüp ibret alın 
(i’tibar)” (Haşr 59/2) âyetiyle düşünüp ibret 
almayı (i’tibar) âmm olarak emretmiştir.11 
Hz. Peygamber ise insanlar arasında bu nite-
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liğe sahip olmaya en çok layık olandır. Yine 
Allah, “onu (hükmü) Süleyman’a kavrattık” 
(Enbiya 21/79) buyurmaktadır.12 Ve bu nass 
olmadan rey serdetmeyi anlatmaktadır. “Se-
nin koyununu kendi koyununa katmak iste-
mekle sana zulmetmiştir, dedi” (Sâd 38/24) 
âyeti de aynı şekilde rey ile cevap vermeyi 
ortaya koymaktadır. 

Hz. Peygamber Has’amiyye’ye, “Babanın bir 
borcu olsa, sen de bu borcu ödesen kabul 
görür mü?” dediğinde kadın, “Evet” cevabı-
nı verdi.  Bu cevap üzerine Hz. Peygamber, 
“Allah’ın borcu ödenmeye daha layıktır” bu-
yurdu. Oruçlunun öpmesinin orucu bozup 
bozmayacağını soran Ömer’e, “Su ile ağzını 
çalkalayıp sonra tükürsen orucuna zarar ve-
rir mi?” buyurmuştur.13 Bu açık bir kıyastır. 
Eşiyle zevciyet ilişkisi kuran kişinin sevap 
alacağını söylediğinde “Şehvetimiz nedeniy-
le bize sevap verilir mi” denilince,  “Bu ih-
tiyacını haram yolla gidermesi durumunda 
günahkâr olacağını düşünmez misin?” ceva-
bını vermiştir.14 Yine Haşimoğulları’nın zekât 
almalarının haramlığını anlatırken, “Ağzını 
çalkaladıktan sonra tükürdüğün suyu içer 
misin?” demiştir. Bu isti’mal ile kirletilmiş-
lerin haramlığı hususunda açık bir kıyastır. 
Çünkü Hz. Peygamber ilimde insanların ön-
cüsüdür, diğer insanlara gizli kalan benzer-
likler onun için ortadan kalkmıştır. Bu ba-
kımdan nassın anlamlarının kendisine gizli 
kalması muhaldir. Kendisi için anlam açık 
hale geldiğinde onunla amel etmesi gerekir. 
Çünkü amelin delili ortaya çıkarılmıştır. An-
cak başkasının ictihadı hataya ihtimalli olsa 
da Hz. Peygamber’in içtihadının hata ihtima-
li yoktur. Hata üzerinde karar kılması muh-
temel değildir. Allah, Hz. Peygamber’in icti-
hadını onayladığında/ değiştirmediğinde bu, 
ictihadın kesinlikle isabetli olduğunun deli-
lidir. Bu, Hz. Peygamber’in savaş işlerindeki 
danışması/müşaveresi gibidir. 

Hz. Peygamber, savaş işlerinde olduğu gibi, 
nass bulunmayan diğer konularda da mü-
şaverede bulunurdu. Hz. Peygamber’in Be-
dir esirleri hususunda istişare edip Hz. Ebu 
Bekir’in görüşünü uygulamaya koyduğunu 

görmez misin? Bu kendisinin de görüşüydü, 
bunun gereği olarak, “Eğer Allah’ın daha önce 
verilmiş bir hükmü olmasaydı aldıklarınız-
dan dolayı size büyük bir azap dokunurdu” 
(Enfal 8/68) âyeti nazil olana kadar esirlere 
iyilikte bulunmuştur. Yine Ahzab günü Me-
dine meyvesinin yarısını vererek müşrikler-
den bir grup ile sulh yapma hususunda Sa’d 
b. Muâz ve Sa’d b. Ubade’ye danışmış ve on-
ların (aleyhteki) görüşlerini uygulamaya koy-
muştur. Bedir günü suyun bulunduğu yere 
konuşlanma hususunda Useyd b. Hudayr’ın 
görüşünü uygulamıştır. 

Kendisine vahiy geldiğinde ise diğer husus-
larda olduğu gibi savaş ile ilgili konularda 
da kimseye danışmadan kesin kararı verirdi. 
Çünkü cihad mahza Allah hakkıdır, onunla 
başkası arasında fark yoktur. Hz. Peygamber 
Ebu Bekir ve Ömer’e, “Bana vahyolmayan 
konularda sizin gibiyim” demiştir. Vahyin 
bulunduğu durumlarda ise müşaverede bu-
lunmak helal değildir. Çünkü şûra hassaten 
rey ile amel etmek içindir. Hz. Peygamber’in 
hata üzerinde karar kılmaktan masum ol-
duğu, Peygamber’den başkasının ise hata 
üzerinde karar kılmaktan masum olmadı-
ğını görmez misin? Durum böyle olduğuna 
göre Hz. Peygamber’in ictihadının ve reyinin 
doğru olduğunda kuşku yoktur. Ancak biz 
vahyi beklemeyi önceliyoruz. Çünkü onu rey 
serdetmekten müstağni kılan vahiy lutfuna 
mazhar olmasıdır. Hal ve ahvalinin çoğunlu-
ğunda vahiy nimeti daima yer almıştır. 

Rey serdetmek ise zorunludur. İsabet ihtima-
linin üstün taraf haline gelmesi için talebin/
araştırmanın hükümden önce bulunması 
gerekir. Çoğunlukla suyun bulunduğu bir 
yerde ancak talep/araştırmadan sonra teyem-
mümün caiz oluşu gibi… Bu diğer mücte-
hidler bakımından nasslar arasında gizli kal-
mış nassı talep etmek gibidir. Bekleme süresi 
ise hakkında vahy nazil olacak şeye göredir. 
Ancak olayın zaman kaybına tahammülünün 
bulunmaması başka… En doğrusunu Allah 
bilir. Peygamber’imizin sünnetiyle ilişkilenen 
bizden önceki peygamberlerin şeriatlerinde-
ki hükümlere gelince, onları geri bıraktık. 
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Çünkü onların bizim için şer’i bir hüküm 
olup olmadığında ihtilaf edilmiştir.”

Sonuç

Pezdevi’nin bu ciddi değerlendirmelerinin 
ana çizgilerini tespit edersek şunları söyleye-
biliriz:

1. Vahiy risalete özgü bir durum olup 
Peygamber’in söz ve davranışlarının kaynağı 
olduğu daima göz önünde bulundurulmalı-
dır. Vahyin zâhir ve bâtın türleriyle birlikte 
Peygamber’e rehberlik ettiği bilinmelidir. 
Yani Hz. Peygamber’e aidiyeti kesin olan söz 
ve uygulamaların, düzeltilmedikleri takdirde 
Allah’ın onayından geçtiği için doğru olduğu 
bilinmelidir. 

2. Hz. Peygamber’e gelen vahyi Kur’an met-
ni ile sınırlandırmak hatalıdır. Çünkü bu, 
Peygamber’i eline tutuşturulanı yalnızca ta-
şıyan bir kişi konumuna iter.

3. Hz. Peygamber’in Kur’an nassından icti-
had ederek hüküm çıkarmasını kabul etme-
mek Peygamber’i yüceltmek değildir. Kur’an 
vahyinin olmadığı sahalarda ictihad etmesi 
insanların en akıllı ve en basiretlisi olmasının 
doğal sonucudur.

4. Hz. Peygamber’in ictihadını da gizli vahiy 
olarak değerlendirmiştir. Çünkü isabetli ol-
madığı Kur’an vahyi tarafından ifade edilme-
mişse onaylandığı anlamına gelir. 

5. Hz. Peygamber’in ictihad etmek için vah-
yi bekleme süresini tamamlaması gerektiğini 
isabetle tespit etmiştir. Ancak ictihad eder-
ken göz önünde bulundurduğu dinin genel 
maksatları, dönemin örf ve âdetleri vs. üze-
rinde durmaması çalışmasının eksikliği ola-
rak görülmektedir. 

Dipnotlar
1 Ebu’l-Hasan Ali b. Muhammed b. Hüseyin b. Abdul-

kerim el-Bezdevi tanınmış Hanefi âlimlerinden biri-
dir. 400/1009 yılında doğdu. Hayatı hakkında ayrıntılı 
bilgi yoktur. Semerkand’da ders vermiştir. Eserleri zor 
anlaşıldığı için “Ebu’l-Usr” diye tanınmıştır. 5 Re-
cep 482 (13 Eylül 1089) tarihinde Keş’te vefat etti 
ve Semerkand’a defnedildi. Bkz. Özel, Ahmet, Hanefi 
Fıkıh Âlimleri, Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1990, 
s.41–42.

2 Buhari, Abdulazîz Ahmed b. Muhammed Alaud-
din, Keşfu’l-Esrâr an Usûli Fahru’l-İslâm el-Bezdevi, 
Thk. Abdullah Mahmud Muhammed Ömer, Daru’l-
Kutubi’l-İlmiyye, Beyrût 1418/1997, et-Tab’atu’l-Ûlâ, 
III/3003–314. 

3 Sünnetin taksimi, esasında, peygamberin şer’i ahkâmı 
beyan yolunu açıklamakta ve sünnetin vahiy ve icti-
had ile olan ilişkisini açıklamaktadır. Çünkü sünnetin 
taksimi vahiy, ilham, ictihad, örf ve âdet ile ilişkisinin 
tespit edilmesiyle mümkündür. Pezdevi, sünnetin örf 
ve âdet ile olan ilişkisi, diğer bir ifadeyle dönemin örf 
ve âdetinin Peygamber tarafından uygulanmasıyla 
oluşmuş sünnet üzerinde durmamaktadır. (M. Birsin)  

4 Şarih Buhari’nin de ifade ettiği üzere Pezdevi sün-
netin sınıflandırılmasını ilkesel olarak doğru bulma-
maktadır. Böyle bir bahis açıp üzerinde görüş ser-
detmesini harici nedenler gerektirmiştir. Bu da bazı 
insanların, Hz. Peygamber’in rey ve ictihad ile hüküm 
vermesi ve ahkâmın beyanında vahiyden başkasına 
dayanması caiz değildir düşünceleridir. Çünkü onla-
ra göre Hz. Peygamber’in vahiyden başkası ile hüküm 
vermesi veya şer’i ahkâmı beyan etmesi nübüvvetin 
derecesini ictihad derecesine düşürecektir. Pezdevi, 
Peygamber’in derecesini yüceltmek isteyenlere bu 
tartışmalara girmemelerini salık verse de realitede 
bu tartışmanın olması nedeniyle istemeyerek de olsa 
konuyu ele almıştır. 

5 Hz. Peygamber bütün şer’i ahkâmı beyan ederken 
vahye dayanmıştır, ancak bu vahyin bir kısmı zâhir, 
bir kısmı bâtındır. Buhari, Şerh, III/303.

6 “Dili ile” ifadesiyle Kur’an’ın şu âyetlerine işaret et-
mektedir: “O şerefli elçinin sözüdür.” (Tekvir 81/19), 
“De ki, onu Ruhu’l-Kuds indirmiştir.” (Nahl 16/102) 
ve “Ruhu’l-Emin onu kalbine indirdi” (Şuara 26/193–
194).

7 Buhari, “Allah bir beşer ile ancak vahiy yoluyla…” 
(Şûra 42/51) âyetinde geçen vahiy ifadesini ilham ile 
açıklayarak bu vahiy türüne delil olarak getirmiştir. 
Bu kalbe anlamı yerleştirmektir. Tıpkı Musa’nın an-
nesinin kalbine atıldığı gibi… Ancak Peygamber bu 
anlamın Allah’tan olduğuna kesin olarak kani olunca 
kesin bir delil haline gelir. Bu üç tür zâhir vahiydir. 
Çünkü peygamber nezdinde hakikati idrak edilmiştir. 
Peygamber kendisine zâhir olan delillerle düşünerek 
bu vahiylerin hakikatini idrak ile sorumludur. Biz ise 
bize tebliğ olduktan sonra Peygamber’in peygamber-
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liğinin doğruluğuna işaret eden mucizeleri inceleye-
rek hakikatini idrak ile sınanmaktayız. Zâhir vahiyle-
rin yalnızca ortaya çıkış yolları birbirinden farklıdır. 
Çünkü bir kısmı meleğin tebliği, bir kısmı işareti ve 
bir kısmı ise Allah’ın aracısız olarak ızhar etmesiyle 
oluşmaktadır. Bu üç kısım da Peygamber’in özeli olup 
ümmetinden ortağı yoktur. Zira vahiy tereddütsüz 
Peygamber’e mahsustur. Kendisinde şüphe olmayan 
ilham da ondan başkası için mevcut değildir. Eğer bu 
ilham bulunur ve ondan başkasına ihsan edilirse bu 
durum Peygamber’in hakkı için yani ona hürmetendir. 
Bunun örneği evliyanın kerametidir. Çünkü bu kera-
met Peygamber hürmetine sabit olmuştur ve onun 
mucizelerini tamamlamak içindir. Durum böyle olun-
ca başkası için sabit olan kerametler Peygamber’in 
hususiyetinin dışına çıkmaz. Çünkü başkası için sabit 
olan şer’i ahkâmın tespitinde delil olmaz. Bu şekilde 
ilhamın delil oluşunun Peygamber’e özgü oluşu kanıt-
lanmış olur (Buhari, 3/304-305). 

8 Bu ifadeleriyle Pezdevi, Hz. Peygamber’in ictihadını 
anlamı itibariyle bâtın/gizli vahiy olarak değerlendir-
mektedir. Çünkü Peygamber’imizin ictihadı ile takdir-
de bulunması onun hakikaten hak olduğuna delalet 
eder. Tıpkı hükmün ilk olarak vahiy ile vazedilmesi 
gibi. Bu itibarla Pezdevi, Peygamber’in ictihadını vah-
ye benzer kabul etmiştir. Buhari, III/305. 

9 Hz. Peygamber’in ictihad’da bulunmasının caiz 
olup olmadığı ve bu ictihad ile ibadet edilip edi-
lemeyeceği hususunda görüş ayrılığı oluşmuştur. 
Eş’ariler, Mutezile’nin çoğunluğu ve kelâmcılar Hz. 
Peygamber’in şer’i ahkâmın tesbitinde ictihad hak-
kının bulunmasına karşı çıkmışlardır. Ancak bir kısmı 
bunu aklen, bir kısmı da şer’an caiz görmemiştir. Ak-
len caiz olmadığı görüşü Ali el-Cubbâî ve oğlu Ebu 
Hâşim’den nakledilmiştir. Diğer grup ise aklen caiz 
olduğunu fakat şer’an onunla ibadet (taabbud) edi-
lemeyeceğini söylemişlerdir. Diğer bir kesim ise -ki 
onlar usulcülerin çoğunluğudur- Hz. Peygamber’in 
ahkâm-ı şer’iyyede hem vahiy hem de ictihad ile, 
yani zâhir ve bâtın vahiy ile amel etmesinin caiz ol-
duğunu söylemişlerdir. Bu görüş bizim ashabımızdan 
Ebu Yûsuf’tan nakledilmiştir. Bu görüş aynı zaman-
da Malik, Şafiî ve Hadis ehlinin mezhebidir. Bizim 
ashabımızın çoğunluğu (Hanefiler) Hz. Peygamber’in 
vahiy olmayan bir konuda vahyi beklemekle yükümlü 
olduğunu, beklemeden sonra vahiy nazil olmazsa bu 
ictihad etmeye izin verildiğine delalet eder demişler-
dir. Bekleme süresiyle ilgili olarak ise üç gündür veya 
amacın yitirilmesi korkusudur denilmiştir. Bu, olaya 
göre faklılık gösterir. Nikâhta en yakın veliyi bekleme 
süresinin denk/uygun talibi kaçırma süresine göre be-
lirlenmesi gibi…  Buhari, III/305.

10 Bu görüşü savunanlara göre âyet Peygamber’in va-
hiyden başkasını konuşmadığını haber vermektedir. 
İctihad ile ortaya çıkan hüküm ise vahiy değildir. Bu 
nedenle âyetteki nefyin/olumsuzlamanın kapsamına 
girmektedir. Akli delil olarak ise şunu söylemişler-

dir: Hz. Peygamber şer’i hükmü ilk olarak/ibtidaen 
koymaktadır. İctihad ise hata ihtimali olan bir delil-
dir. Çünkü kulların görüşüdür. Bu nedenle ibtidaen 
şer’i hüküm vazedemez. Çünkü şeri hüküm koymak 
Allah’ın hakkıdır, O’nun belirlemesine bağlıdır, kulla-
rın tespitine değil. Savaş işleri ve muamelata ilişkin 
konular ise bundan farklıdır. Bunlar hukuku’l-ibada 
ilişkindir. Bu hükümlerde amaç, maslahatlarını ger-
çekleştirecek şekilde ya kullardan bir zararı defetmek 
veya bir menfaati celbetmektir. Bu tarz konularda 
insanların ihtiyaçları nedeniyle rey ile amel etmek 
caizdir. Bundan ötesinde de güçleri yetmez. Allah ise 
kulların nitelendiği âcizlikten ve ihtiyaç sahibi olmak-
tan münezzehtir. Hataya ihtimali bulunan reye baş-
vurmak ise ancak zaruret durumunda caizdir. Nassın 
bulunduğu hallerde rey ile iştigal etmek caiz değildir. 
Bu da peygamber için değil ümmeti için söz konu-
sudur. Çünkü ona her daim vahiy gelmektedir. Onun 
rey ile iştigali bizim nass mevcut olduğu halde rey 
ile iştigalimize benzer. Yani kıbleyi araştırmak gibidir. 
Çünkü Kâbe’den uzakta olan ve kıbleyi tespit etmek 
için bir çare bulamayan kişinin zarureten ictihad et-
mesi caizdir, Kâbe’yi gören veya tespit etmeye gücü 
yeten kişinin ictihad etmesi caiz değildir. Çünkü bun-
da ictihada muhtaç kılan zaruret yoktur. Yine eğer 
kendisi için içtihad caiz ise başka bir müctehide mu-
halefet etmesi de caiz olur. Çünkü ictihadi ahkâmda 
muhalefet caizdir. Ancak Hz. Peygamber’in hükmüne 
muhalefet etmenin hiç kimse için caiz olmadığında 
ittifak bulunmaktadır. Bu şekilde Hz. Peygamber hak-
kında ictihadın caiz olmadığı bilinmiş olur. Bilindiği 
gibi harb ile ilgili işlerde rey ile hareket etmesi caiz 
olduğu için Medine meyvesinin yarısını vermesine 
Sa’d muhalefet etmiştir. Useyd b. Hudayr ise Bedir 
savaşındaki konaklama yeri hakkında muhalefette 
bulunmuştur. Bu bakımdan Hz. Peygamber’in ictihad 
etmesi insanların kendisinden uzaklaşmasına sebebi-
yet verir. Çünkü insanlar Hz. Peygamber’in ne zaman 
şeriatinde reyi ile hükmettiğini duyarlarsa araştırıp 
incelemeden kendi hevalarına öncelik verirler. Buhari, 
III/306.

11 Bu âyette emredilen i’tibar (araştırıp ibret almak) 
bütün basiret sahipleri içindir. Hz. Peygamber ise in-
sanların en basiretlisi, niyeti en halis olanı, en doğru 
ictihad edeni ve en güzel hüküm çıkaranıdır. Buhari, 
III/306.

12 Burada vahiy yoluyla değil, rey yoluyla elde edilmiş 
bir hüküm ortaya konulmaktadır. Çünkü eğer vahiy 
yoluyla olsaydı Hz. Davud ve Süleyman bu hususta 
eşittirler. ‘Kavratma’ eylemi Hz. Süleyman’a has kı-
lınmıştır. Buradan da rey yolu ile kavramanın murad 
edildiği bilinir. Eğer Davud’un hükmü vahiy ile olsaydı 
Hz. Süleyman’ın ona aykırı düşünmesi mümkün ol-
mazdı. Hz. Süleyman muhalefet edip övüldüğüne göre 
bu hükmün rey ile olduğu anlaşılır. Buhari, III/307.

13 Ebu Davud, Savm, No: 2385; Ahmed, Müsned, I/12.

14 Müslim, Zekât, No: 1006; Ebu Davud, Salât, No: 1285.
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Mahiyet Sorunu

Bu başlık, Nasr Hamid Ebu Zeyd’in 
Almanca yayımlanan bir kitabının ismidir. 
Kanaatimce bu ifade, Kur’an’ı en doğru ta-
nımlayan bir ifadedir. Mutezile, Sünniliğin 
“Kelâm-ı Kadîm” teorisine karşılık ola-
rak vahyi, Allah’ın Cebrail vasıtasıyla Hz. 
Muhammed’in kalbinde yarattığı mana ola-
rak tanımlar. Ben de Kur’an’ı, Allah’ın insan 
aklı, insan dili (Arapça) ve insan aracılığı 
(Hz. Muhammed) ile insanlara (Araplara) 
hitabı olarak tanımlıyorum. 

Ebu Zeyd, vahyi Allah’ın “insan sözü” olarak 
tanımlamasını “Nakdu’l-Hitâbi’d-Dinî” adlı 
kitabında (Türkçe’ye “Dini Söylemin Eleşti-
risi” adıyla çevrilmiştir. Kitabiyat Yayınları, 
Ankara 2002) şöyle temellendirir: 

Cebrail Hz. Meryem’e ve Hz. Muhammed’e 
insan şeklinde görünerek Hz. Meryem’in 
rahmine, Hz. Muhammed’in ise kalbine 
“Allah’ın kelimesini” ilka etmiştir. Müslü-
manlar, nasıl ki Hz. Meryem’den doğan Hz. 
İsa’nın tabiatının pür insan olduğunu kabul 
ediyor ve Hıristiyanların Hz. İsa’nın ilahi 
tabiatlı olduğu inancını reddediyorlarsa; 
aynı şekilde, Hz. Muhammed’den sadır olan 
Kur’an da pür insan sözüdür. Diğer insani 
metinlerin boyun eğdiği kurallara boyun 
eğer. (bkz. Ebu Zeyd, Dinsel Söylemin Eleş-
tirisi, s.184-185).  Bu açıklamalardan şu iki 
pratik sonuç çıkar:

D E N E M E

Vahiy: 

Allah’ın İnsan Sözü

KUR’AN’IN ANLAM 

ZENGİNLİĞİNİN KAPASİTESİ, 

ALLAH’IN MUTLAKLIĞI VEYA 

BÜYÜKLÜĞÜ İLE DOĞRU 

ORANTILI DEĞİL; ARAPÇA’NIN 

İFADE KABİLİYETİ VE 

ALFABESİNİN MÜKEMMELLİĞİ 

İLE DOĞRU ORANTILIDIR.

İLHAMİ GÜLER

Prof. Dr., Ankara Üniversitesi  

İlahiyat Fakültesi Kelam Ana Bilim Dalı
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İLHAMİ
GÜLER

Allah’ın 
İnsan Sözü

Kur’an’ın sözlü muhatapları Araplardır. 1. 
Şu Kur’an âyetleri bu fikri destekler: “Bu 
kitabı sana ataları uyarılmamış bir kavmi 
(Arapları) uyarman için indirdik. (Yasin 
36/6) “Bu kitabı, şehirlerin anası (Mek-
ke) ve havalisindekileri (Arapları) uyar-
man için indirdik. (Şûrâ 42/7)  

Elimizdeki Kur’an metni, te’lifi Allah’a 2. 
ait bir insan sözüdür. Bunun anlamı ise, 
bu metin Arapların dil kabiliyeti, kültür 
kapasitesi ve sağduyularıyla çerçevelen-
miştir. Onda komşu milletlerin (İranlılar, 
Hintliler, Kuzey Afrikalılar ve Suriyeliler) 
kendilerine has dinsel, sosyal, kültürel, 
ahlaki… vs. prob-
lemleri ve onların çö-
zümleri yoktur. İnsan 
olmanın ortak payda-
sında ortak sorunların 
çözümü olabilir. 

Eğer bu açıklamalar doğ-
ru ise, buradan da şu iki 
sonuç çıkar: 

Kur’an’ın anlam zen-1. 
ginliğinin kapasitesi, 
Allah’ın mutlaklığı 
veya büyüklüğü ile doğru orantılı değil; 
Arapça’nın ifade kabiliyeti ve alfabesinin 
mükemmelliği ile doğru orantılıdır.

Bu kitabın “fikir dünyası” Arapların sağ-2. 
duyusu ile kültür kapasitesi ile sınırlıdır. 
Tabir caiz ise Allah, bu sağduyu ve bu 
kapasite içinde “dava”sını ortaya koy-
muştur. Gelelim bu davanın içeriğine ve 
evrenselliğine: 

Bu dava, kendini önceki peygamberlerde 
olduğu gibi evrensel, cihanşümul bir “Hakk 
Din”in kendini bir kavmin toplumsal pratiği 
içinde bir “Şeriat” olarak ortaya koymasıdır. 
Din sabittir. Şeriat ise dinamiktir. Çünkü di-
nin şeriat olarak tezahür etmesi tarihsel bir 
yerde ve zamanda olur. Evrense, sabit bir 
ruh, tarihsel bir anda ete kemiğe bürünür, 
şeriat olarak görünür. Toplumsal varlığın 

Antropolojik olarak yerelliği, zamansallığı ve 
dinamikliği şeriatı yıpratır, eskitir. Bu neden-
le onun “ictihad” ile sürekli yenilenmesi la-
zımdır (sürekli devrim). Şeriatların birbirini 
nesh etmesinin temel dinamiği, sadece tahrif 
edilmeleri değil, aynı zamanda zamanın bu 
yıpratıcılığıdır.

Sabit olan din, muhtevası itibariyle iman, 
ibadet ve ahlaktan oluşur.  Şeriat ise, top-
lumsal bir nizam olarak hukuk ve siyasettir. 
Sünnilik, yanlışlıkla Kur’an ve sünnetteki 
şeriatı- Bu iki pratiği “kaynak” olarak kut-
sallaştırıp dondurarak- “din” gibi mutlak 
sanarak dogmalaştırmıştır. Yani, Sünnilik 

din ile şeriat arasında-
ki ayrımı görememiştir: 
“Mevrid-i nassda içtihada 

mesağ yoktur” dogmatik 
(itikad) ilkesi, bu gerçeği 
dile getirir. Her ikisinin 
birlikteki adının “İslam” 
olduğu doğrudur. Ancak, 
Molla Sadra’nın ontolo-
jik manada kullandığı 
“Hareket-i Cevher” kav-
ramını ödünç alırsak; İs-
lam, bir “hareketli öz”dür. 

Hz. Muhammed’in “uyarıcı ve müjdeleyici” 
olarak “bütün insanlara” (Sebe’ 34/28) gön-
derilmesi, onun da komşu devletlere elçiler 
göndermesi, İslam’ın cihanşümul “din” da-
vasıdır. Bu davayı insanlığa yayma sorumlu-
luğu ilk halka olarak Araplara yüklenmiştir: 

“Böylece sizin dengeli ve ölçülü bir toplum 
(ümmeten vasatan) olmanızı istedik ki, tüm 
insanlığın huzurunda hakikatin şahitleri ola-
sınız ve elçi de size şahit (örnek) olsun (Ba-
kara 2/143).” Daha sonra da doğal olarak bu 
halkaya katılan herkes (ümmet) bu sorumlu-
luğun altına girer. 

Yorum Sorunu 

Birinci bölümde vardığımız vahyin “insan 
sözü” olması iddiası, onun doğru anlaşılma-
sı için Arap dilinin gramer ve belagat kural-

KUR’AN, ULEMANIN 
TOPLAMI TARAFINDAN 
–BÂTINİ YORUM HARİÇ- 
DOĞRU ANLAŞILMIŞTIR. 

ANCAK SÜNNİLİĞİN 
“KELÂM-I KADÎM” TEO-

RİSİ YÜZÜNDEN METİN 
HADDİNDEN FAZLA İS-

TİSMAR EDİLMİŞTİR.
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larını bilmeyi gerektirdiği gibi; sözün vuku 
bulduğu toplumsal bağlamı da bilmeyi de 
gerekli kılar (esbab-ı nüzûl). Bu durumda 
sözün vuku bulduğu bağlamı ve Arapçayı iyi 
bilmeyen bazı sahabilerin bazı âyetleri anla-
mamış olması normaldir. Ancak, Kur’an’ın 
ifade üslûbunun muhtemel muhatapları-
nın tümünün kolayca anlaması için özel bir 
gayretle kurulduğu da bir gerçektir. Onun 
üslûbunun “mubîn” ve “mufassal” olmasının 
anlamı da budur: “Onu senin dilinde kolay-
laştırdık ki, muttaki olanları müjdeleyip, di-
renenleri de uyarasın” (Meryem 19/97. Ayrı-
ca bkz. Kamer 54/17, 22, 32). Araya zaman 
fasılası ve dil duvarı girdikçe metnin anlaşıl-
masının zorlaşacağı gayet açıktır. 

Kur’an, ulemanın toplamı tarafından -bâtıni 
yorum hariç- doğru anlaşılmıştır. Ancak 
Sünniliğin “Kelâm-ı Kadîm” teorisi yüzün-
den metin haddinden fazla istismar edil-
miştir. Metin “insan sözü” değil de, Allah’ın 

büyüklüğü oranında “derin” ve “sonsuz” 
olarak görüldüğü için, âyetler birer maden 
ocağına, okyanusa veya güneşe benzetilerek 
sürekli istismar edilmiştir. Fıkıh’ta “kıyas”, 
Kelâm’da ve Tefsir’de “muhkem-müteşabih”, 
Tasavvuf’ta “zâhir-bâtın” bu istismarın kav-
ramsal araçlardır. Oysa kıyas yerine “istih-
san” benimsenseydi; Âl-i İmran Sûresi’nin 
7. âyetindeki müteşabih kavramının anlamı 
“anlamı kapalı âyet” değil de; gaybın (Allah, 
Ahiret, Melek vs.) teşbihle insan zihnine 
yaklaştırılması (Zemahşeri) olduğu gerçeği 
benimsenerek âyetteki durakla oynanmasay-
dı ve zâhir-bâtın bataklığına batılmasaydı bu 
teşevvüş olmayacaktı. O zaman da marifet, 
tefsir yazmak değil; altı yüz sayfayı altmış 
sayfada özetleyip, Allah’ın muradını anla-
dıktan sonra, oturup adam gibi olup-biteni, 
olayları, olguları, yani hayatı bu altmış say-
faya (asıl, evvel) göre “te’vil” etmek olacaktı. 
Heyhat! İstismar hala devam ediyor. 
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Vahyin Eğitim 
Değişkenleri

“…Zira Allah sizi eğitiyor: zaten her 
şeyi en iyi bilen de Allah’tır.” (2/282)

Giriş

İnsanın yaşantısını ve yaşam becerilerini 
geliştirmeyi hedefleyen her tür oluşum as-
lında bir eğitimdir. Eğer bir insanda dün ile 
yarın arasında zerre kadar olumlu bir geli-
şim var ise o kişi öyle ya da böyle bir eğitim 
sürecinden geçmiş sayılır. İnsanın kâinata, 
çevresine, kendisine, öteki dünyasına ve 
Yaratıcı’sına karşı bakışını tamamen değiştir-
meyi hedefleyen vahyin bu anlamda bir eği-
tim hedefine de sahip olduğu bir gerçektir.

Bu yazı, vahyin eğitim değişkenlerini eğitim 
bilimleri literatürüne göre değerlendirmeyi 
hedeflemektedir. Yazıda izlenen yöntemde; 
ilmi literatürde yer alan doğruların vahiy-
deki geçerliliğini aramak yerine vahyin bir 
eğitim modeli içerisindeki ilkelerini eğitim 
bilimleri bakışı çerçevesinde anlamaya çalış-
mak esas kabul edilmiştir.

Elbette vahyin kendi yapısı içerisinde ön-
gördüğü eğitim modelinin ilkeleri ve uygu-
lamaya dönük yöntemleri incelemenin esa-
sını oluşturacaktır. Bu esası ortaya koymada 
cevaplandırılacak temel sorular olacaktır. 
Bunlardan belli başlıları;

Vahiy kendisini nerede ve nasıl tanım-•	
lıyor?
Vahyin muhatabı tarafından kabulünde •	
öngördüğü şartlar nelerdir?
Vahiy amacı ile muhatabını nasıl ilişki-•	
lendiriyor?

İ N C E L E M E

Vahyin 
Eğitim Değişkenleri

VAHİY, KENDİSİNDE 
DAVRANIŞ DEĞİŞİMİ 
GERÇEKLEŞECEK 
BİREYLERİ GÖNÜLLÜ, 
SORUMLULUKLARININ 
BİLİNCİNDE OLAN, DERİN 
KAVRAYIŞ SAHİBİ, YÜREKTEN 
DİNLEYEN, ÖĞRENMEYE 
VE İNANMAYA GÖNÜLLÜ, 
GÖNÜLDEN İNANAN, 
SAKINAN VE RABB’LERİNİN 
SEVGİSİNİ YİTİRMEKTEN 
KORKANLAR OLARAK 
TANIMLAMAKTADIR.

A. GÜRCAN
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Vahyin uyguladığı temel öğretim ilkeleri •	
nelerdir?
Vahyin hayata geçirilmesinde öngördü-•	
ğü öğretim stratejileri nelerdir?

Bu soruların yanı sıra daha cevap gerektiren 
birçok soru hazırlanabilir. Ancak tüm bu so-
ruların cevaplarını aramadan önce, vahyin 
eğitim açısından kullandığı temel boyutla-
rı ortaya koymak gerekecektir. Çünkü hem 
eğitim amaçlı bir bakış açısının sınırlarını 
ortaya koyma hem de okuyucu ile paylaşı-
lan temel kavramlarda anlam birliğini oluş-
turma açısından bu gereklidir. Bunun için 
bu makalenin temel konusu, vahyin eğitim 
perspektifinden görünümü ve kavramsal 
analizidir.

Eğitimin Kavramsal Ta-
nımı Çerçevesinde Vah-
yin Görünümü

İşte Biz, bütünü oluşturan 
parçaları ait oldukları 
yere bir diğerini açıklaya-
cak şekilde yerleştirerek, 
onunla senin iç dünyanı 
inşa edip pekiştirelim diye 
böyle yaptık (25/32).

Her ismin (kavramın) yüklendiği anlamlar 
içerisinde yer alan değişken olarak tanım-
lanabilecek kavramsal bir açılım, bu ismin/
kavramın öğrenilmesini kolaylaştırır. Genel-
likle herhangi bir eğitim çalışmasının ilk adı-
mı kavramsal çerçevenin analizi olur. Bunun 
için hem okuyucu ile kavram birliği oluştur-
mak hem de vahyin eğitim değişkenlerini 
vahyin kendi tanımlaması içerisinde görmek 
vahyi anlamada ilk adım olacaktır.

Vahyin en önemli özelliklerinden biri, mu-
hatabına mesajları iletirken (özellikle vur-
guladığı durumlardan birisi de) kendisini 
özel olarak tanımlamasıdır. Ne olduğunu, 
nereden geldiğini ve kimler için indiğini, 
etkililiğinde nelerin gerektiğini, mesajdan 
önce veya sonunda defalarca dile getirir. Bu 
anlamda aslında kendisi ile ilgili bilgileri de 

mesajdan önce vererek önemini ve gerek-
liliğini vurgular. İşte bu çalışmada; vahyin 
kendisi ile ilgili vurgularından yola çıkarak 
onun eğitim perspektifi analiz edilmiştir.

Eğitim kavramı en bilinen ve yaygın anla-
mıyla “bireyde kendi yaşantısı yoluyla is-
tendik yönde davranış değiştirme süreci” 
olarak tanımlanır. Bu tanım çerçevesinde 
vahyin bu kavramlara ilişkin yapısı aşağıda 
analiz edilmeye çalışılmıştır.

SÜREÇTİR… 

Her eğitim durumu aslında bir süreç içermek 
durumundadır. Süreç kavramı; durağanlığı 

olmayan zaman endeksli 
oluşumlar zinciri olarak 
tanımlanabilir. Süreç, 

kendi içinde hareketliliği 
içerdiği için eğitim hiçbir 
zaman bitmeyen, kendi 
içinde devamlılığı olan 
bir oluşumdur. Öğretim 
ise, kendi içinde tedrici 
bir şekilde uygulanan bir 
metodolojidir.

 “...Ayrıca onu sürekli oku-
nan bir Kur’an kılmak için 

bölüm bölüm açıkladık (ki), üzerinde dura dura 
onu insanlara okuyasın; çünkü Biz de onu, (ha-
yata geçirsinler) diye dura dura, parça par-
ça indirmiştik” (17/106).

ELBET BİZ, evet Biziz Kur’an’ı sana tedrici bir 
süreç içinde indiren (76/23).

ÖTESİ yok! İşte Kur’an’ın parçalar halinde in-
dirilişine yemin ediyorum (56/75).

DOĞRUSU Biz bu ilâhi sözü onlara adım adım 
ulaştırdık ki, belki (sorumluluklarını) hatırlar-
lar (28/51).
Allah, âyetlerini kendi içinde açık ve birbir-
lerini açıklayıcı kılar: zira (yalnızca) Allah’tır 
her şeyi bilen, her hükmünde tam isabet kayde-
de (22/52).

HEM OKUYUCU İLE 
KAVRAM BİRLİĞİ OLUŞ-
TURMAK HEM DE VAH-

YİN EĞİTİM DEĞİŞ-
KENLERİNİ VAHYİN 

KENDİ TANIMLAMASI 
İÇERİSİNDE GÖRMEK 
VAHYİ ANLAMADA İLK 

ADIM OLACAKTIR.
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Vahyin Eğitim 
Değişkenleri

Vahiy kendisinin “dura dura”, “parça parça”, 
“tedrici bir halde” ve “adım adım” indirildiğini 
belirtmektedir. Kullanılan bu deyimler, hem 
dilbilgisi açısından hem de anlambilim açısın-
dan vahyin içeriğinin kendi içinde bir süreç 
olduğunun göstergesidir. Bu anlamda vahyin 
süreç olması, üstelik vahiy durdukça bu sü-
recin hiç bitmeyecek olması üzerinde durul-
ması gereken önemli bir husustur. Ayrıca bu 
durumun insanların “dura dura” okuması, 
“sorumluluklarını hatırlaması” için gerekli ol-
duğunu da vurgulamaktadır. Bu vurgu eğitim 
açısından önemlidir, çünkü süreç içermeyen 
bir durum asla eğitim olamaz. İnsan davranı-
şının değişimi için onun ancak bir süreç için-
de gerçekleşebiliyor olması bu hikmeti gerekli 
kılar. İnsanı en iyi tanıyan 
merciden gelen vahiy bize 
bunu göstermektedir.

Vahyin süreç içinde ger-
çekleşmiş olması onun 
parça parça olduğunun 
ASLA bir göstergesi değil-
dir. Burada vahyin süreç 
içinde gerçekleşmiş olması bir yöntem ve 
amaçtır. Çünkü süreç içinde peyderpey gelen 
her şey bir önceki ve bir sonraki ile bağlantılı 
olmak durumundadır, yoksa süreç olmaz.

(Vahyi sana Biz indirdik,) tıpkı (onu önceden) 
paramparça edenlere indirdiğimiz gibi. Onlar 
ki, (şimdi de) Kur’an’ı birbirinden kopuk sözler 
demeti olarak tasavvur ediyorlar (15/90-91).

Aslında kendi içinde zaman gerektiren ve ha-
reket içeren her kavram bir süreçtir, devam-
lılık arz eder. Ancak her süreç içeren kavram 
anlam açısından aynı da değildir. Süreç içeren 
kavramların anlamlarını belirleyen bir başka 
unsur vardır ve de olmalıdır. Çünkü eğitimin 
süreç kavramı ile tek başına açıklanması ye-
terli değildir. Dolayısıyla eğitim bir süreçtir, 
ancak “neyin sürecidir” sorusunun cevabını 
gerekli kılar.

DEĞİŞİM SÜRECİDİR…

Eğitim değişimin sürecidir. İnsan için bilinçli 
değişim kesinlikle bir öğrenme ve süreç ola-

rak da bir eğitimdir. Değişim; kavram olarak 
bir önceki zamanla bir sonraki zaman ara-
sındaki farka işarettir. Dolayısıyla değişim bir 
önceki zamandan farklılık arz eden bir du-
rumu ifade eder. Bu anlamda dün ile yarın 
arasındaki farklılığı öngören bir köprüdür, 
yoldur.

Ve (ey Nebi,) işte sana da kendi emrimizden 
hayat bahşeden bir mesaj vahyettik; sen daha 
önce kitap nedir iman nedir bilmezdin: Fa-
kat şimdi onu bir nur kıldık ki, kullarımızdan 
dilediklerimizi onunla doğru yola yöneltelim. 
Ve şüphe yok ki sen de insanları dosdoğru bir 
yola yöneltmektesin; göklerde ve yerdeki her 
şeyin asli sahibi olan Allah’ın yoluna… Bakın: 

Her iş döner dolaşır sonun-
da mutlaka Allah’a varır! 
(42/52-53).

(EY bu vahyin muhatabı!) 
Senin hayatına Kur’an’ın 
kuşatıcı mesajıyla (istika-
met) tayin eden (Allah), 
elbet seni yepyeni bir ha-

yata kavuşturacaktır (28/85).

Değişim kendi içinde bir yenilik sunar, üs-
telik vahiy kendi amacını belirtirken de bu 
değişimi defalarca vurgular (36/2-6; 17/82; 
39/41; 44/38-39; 45/22; 46/3; 30/8; 2/143; 
2/252; 3/108). Vahyin hedeflediği değişim 
istenilen durumdur. Vahyin bir değişim sü-
reci olması onu eğitim açısından tam olarak 
anlamamız için yeterli değildir. Aynı zaman-
da süreç içinde değişecek olan şeyin de bilin-
mesi gereklidir. Dolayısıyla, “vahiyde değişi-
mi istenen temel değişken nedir” sorusunun 
cevabını bulmak gerekecektir. 

DAVRANIŞ (EYLEM-AMEL) 
DEĞİŞTİRME SÜRECİDİR…

Değişim ve bu değişimin öznesi insan ise de-
ğişen de onun edasıdır, yani bilgisi, becerisi 
ve tutumları olan davranışlarıdır. Davranış, 
eğitim bilimleri terminolojisine göre, insanın 
gözlenebilen ve/ya ölçümlenebilen her türlü 
etkinliği olarak tanımlanır. Bu anlamda dav-
ranış kendi içinde üçlü bir sınıflamaya tâbi 

EĞİTİM “BİREYDE KEN-
Dİ YAŞANTISI YOLUY-
LA İSTENDİK YÖNDE 
DAVRANIŞ DEĞİŞTİR-

ME SÜRECİ”DİR.
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tutulur: Bilgi davranışları, beşeri davranışları 
ve tasavvurları da belirleyen duyuşsal davra-
nışları. Vahiy içerisinde bu çerçevede insanın 
davranışlarının hedeflendiği de görülmekte-
dir. Çünkü insanın davranışları aynı zaman-
da onun amelleridir. 

O’na sadece güzel sözler yükselir, o sözleri yü-
celten ise imana uygun eylemlerdir (35/10).

Ama erkek olsun kadın olsun, imanlı olarak sâlih 
amel işleyen herkes cennete girecek, zırnık ka-
dar da haksızlığa uğratılmayacaktır (4/124).

Vahyin içinde, insanın davranış, amel ve ey-
lemlerini konu eden çok sayıda âyet vardır. 
Hatta övülen, teşvik edilen, emredilen davra-
nışların yanı sıra kınanan, 
eleştirilen ve sonuçlarının 
cezası olacak davranışlar 
tek tek vahiy içerisinde ve-
rilmiştir. Vahyin içerisinde 
yer alan tüm davranışların 
araştırmacı tarafından ya-
pılan analizi neticesinde; 
kınanan davranışlar liste-
sinde (tekrarlar dâhil) 217 
davranış şekli tespit edil-
miştir. Övülen, yapılması 
istenen davranış toplamı 
ise (tekrarlar dâhil) 507 olarak bulunmuştur. 
Buradan da anlaşıldığı üzere, var olan kınanan 
ve olumsuz görülen davranışların karşısında 
yeni bir görünüm içerisinde bol sayıda ve ya-
pılması elzem olan davranışlara yöneldiği açık 
bir biçimde anlaşılmaktadır. Bir başka deyişle 
vahyin temel hedefinin insanın davranışları, 
eylemleri ve amelleri olduğu açıktır.

Vahiy içerisinde yer alan bu iki kutupluluk 
hali aslında vahyin izlediği temel metodolo-
jilerden birisidir. Bunu kendisi de vurgular. 
Bu anlamda; her değişerek oluşmuş davra-
nış, aslında istenen bir durum olmayabilir ki 
bu eğitimde de geçerlidir.

DOĞRUSU Biz sana, hem sık tekrarlanan çift 
kutuplu (Kur’an)dan bir yediliyi hem de yüce 
Kur’an’ı verdik (15/87).

Allah, öğretilerin en güzelini, biri diğerine atıf 
yaparak tekrarlanan, çift kutuplu bir hitap 
olarak indirmiştir (39/23).

Eğitimi sadece davranış değiştirme süreci 
olarak belirlemek yeterli bir tanım değildir. 
Bunun için bir başka değişkene de ihtiyaç 
vardır. Vahiy bunu özellikle vurgulu bir bi-
çimde belirtir. 

İSTENDİK YÖNDE (SÂLİH AMEL) 
DAVRANIŞ DEĞİŞTİRME SÜRECİDİR…

Her davranış istenen, hedeflenen değildir, in-
sanın istenmeyen davranışları da kazanması 
mümkün olduğu için planlanmış, hedeflen-

miş bir eğitim içinde is-
tendik olan davranışların 
kazandırılması önemli-

dir. Eğitimde temel hedef, 
aslında ulaşılmak istenen, 
eğitim sonucunda birey-
de oluşacak haller, yani 
amellerdir. Dolayısıyla bir 
eğitim çalışmasının temel 
aşamalarından biri de, so-
nuçta beklenen davranış-
ların analizi ve dökümü-
dür. Vahiy penceresinden 
bakıldığında ise durum 

çok daha belirgin ve vurguludur.

İman eden ve ıslah edici iyiliklerde bulunan-
ları (küfrün) karanlıklarından (imanın) aydın-
lığına çıkarmak için, Allah’ın apaçık âyetlerini 
okuyan bir elçi göndermiştir. (65/11)

Vahyin hedeflediği amellere dönük sahip 
olunması gereken bilişsel beceri ve duyuş-
sal davranışların dökümü daha önce de be-
lirtildiği gibi oldukça önemli bir yekûn teş-
kil etmektedir. Örneğin; sâlih amel ile ilgili 
yaklaşık 81 âyet vardır. Hedeflenen istendik 
yöndeki davranışların analizi ayrı bir maka-
le konusu olacak mahiyette ve önemdedir. 
Onun için burada sadece vahyin eğitim de-
ğişkenleri açısından genel görünümünü sun-
maktayız.

BİREY, EĞİTİMİN MUHA-
TABIDIR. AYNI ZAMAN-
DA EĞİTİM SÜRECİNİN 
ÖZNESİDİR. BİREY OL-
MADAN EĞİTİM OL-
MAZ. “İNSAN MUTLA-
KA AZAR; HELE KENDİ 
KENDİNE YETTİĞİNİ 
SANDIĞINDA!” (96/7).
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“İstendik yönde davranış değiştirme süreci” 
anlamında eğitimin sadece hedef boyutu dile 
getirilmektedir. Bu sürecin nasıl işletildiğine 
ilişkin bir başka değişkene de ihtiyaç vardır. 
Bu değişken aynı zamanda eğitimin NASIL 
sorusunun cevabı da sayılır.

YAŞANTI YOLUYLA İSTENDİK 
YÖNDE (Sâlih Amel) DAVRANIŞ 

DEĞİŞTİRME SÜRECİDİR…

Eğitimi tanımlayan önemli değişkenlerden 
birisi de, istendik yönde davranış değiştir-
meyi (sâlih amel kazanımı) sağlayacak yaşan-
tıların oluşmasıdır. Yaşantı olmadan bir eğiti-
min gerçekleşmesi mümkün değildir. Çünkü 
planlanan hedef davranışların değiştirilmesi-
ni sağlama koşulu yaşan-
tılardır. Burada kastedilen 
yaşantı kendine özgülük 
taşır, bu kendine özgülü-
ğü sağlayan unsur ise söz 
(mesaj) aynı olsa da bire-
yin algı düzeyindeki fark-
lılığıdır. Bu anlamda va-
hiy, algıyı kolaylaştırmak 
için “darb-ı mesel” ve/ya 
“sarf-ı mesel” yöntemini 
seçtiğini vurgulamaktadır.

DOĞRUSU Biz bu Kur’an’da, (hakikati) insan-
lara her türlü dolaylı anlatım tarzını kulla-
narak açıkladık; zira insan, bütün varlık (içeri-
sinde) tartışmaya en düşkün olandır (18/54).

DOĞRUSU Biz bu ilâhi mesajda (hakikati), bel-
ki düşünüp ibret alırlar diye insanlara her türlü 
dolaylı anlatım tarzını kullanarak aktardık” 
(39/27).

VE böylece Biz bu (vahyi) Arapça bir hitâb ola-
rak indirdik ve ondaki tüm uyarıları bütün bo-
yutlarıyla ortaya serdik (20/113).

Doğrusu Biz bu Kur’an’da, (hakikati) insanla-
ra her tür dolaylı anlatım tarzını kullanarak 
farklı açılardan açıklamışızdır (17/89).

DOĞRUSU Biz bu ilâhi mesajda (hakikati), bel-
ki düşünüp ibret alırlar diye insanlara her türlü 

dolaylı anlatım tarzını kullanarak aktardık 
(39/27).

DOĞRUSU Biz bu Kur’an’da, insanlara (ha-
kikati) her türlü dolaylı anlatım tarzını kul-
lanarak açıkladık (30/58).

Vahyin kendisinin de kabul ettiği her türlü 
dolaylı anlatım tarzı (darb-ı mesel) aslında 
vahyin muhatabının yaşantısına doğrudan 
örneklendirerek davranış değişiminin ger-
çekleşmesini hedefleyen temel unsur olarak 
görülmektedir. Bunu da vurgulu olarak üstü-
ne basa basa dile getiren vahiy, eğitim süreci-
nin etkililiğinin sağlanmasında izlediği yolu 
da dile getirmektedir.

“Yaşantı yoluyla istendik 
yönde davranış değiş-

tirme süreci” tanımlama-
sı eğitim kavramını tam 
anlamıyla tanımlayama-
maktadır. Çünkü ne, ne-
dir, neyi, nerede ve nasıl 
soruları eğitimi açıklasa 
bile eksik bir boyut daha 
vardır. Eksik olan boyut 
ise KİMİ veya KİMDE so-
rusudur.

BİREYDE KENDİ YAŞANTISI YOLUYLA 
İSTENDİK YÖNDE DAVRANIŞ 

DEĞİŞTİRME SÜRECİDİR…

Eğitim kavramının tanımı içerisinde yer alan 
son ve en önemli değişken olan birey, eğiti-
min muhatabıdır. Aynı zamanda eğitim sü-
recinin öznesidir. Dolayısıyla birey olmadan 
eğitim olmaz.

İnsan mutlaka azar; hele kendi kendine yetti-
ğini sandığında! (96/7).

Ve Biz, her bir insanın kaderini kendi çaba-
sına bağlı kıldık. Nitekim Kıyamet Günü onun 
önüne, (dünyada yapıp ettiği) her şeyi kayıtlı 
bulacağı bir sicil koyacak (ve diyeceğiz ki): “Oku 
sicilini! Bugün kendi hesabını görmek için sen 
sana yetersin!” (17/13-14).

VAHYİN İÇERİSİNDE YER 

ALAN TÜM DAVRANIŞLAR 

ANALİZ EDİLDİĞİNDE; 

KINANAN 217, ÖVÜLEN, 

YAPILMASI İSTENEN 

507 DAVRANIŞ ŞEKLİ 

TESPİT EDİLMİŞTİR.
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Ama doğrusu Biz âdemoğluna kat kat ikram 
ederek onu üstün ve şerefli kıldık (17/70).

Sizi analarınızın karınlarından hiçbir şey bil-
mez bir halde çıkaran, belki şükrederler diye 
sizin için işitme, görme ve duyma-düşünme 
kabiliyeti takdir eden de yine Allah’tır 
(16/78).

İyi bilin ki, Allah katında canlıların en zararlısı 
aklını kullanmayan (gerçek) sağır ve dilsiz-
lerdir (8/22).

Allah yükünüzü hafifletmek ister; zira insan 
zayıf yaratılmıştır (4/28).

Vahyin insanı tanıma ve 
tanımlamada kullandığı 
kendine özgü yapısı, aynı 
zamanda insan fıtratına 
dönük en uygun değişim 
şartlarını da belirtmekte-
dir. Vahye özgü bir nitelik 
taşıyan bu unsur, eğitimin 
gerçekleşmesinin de ön 
şartı gibi durmaktadır. 
Çünkü vahiy, mesajın ye-
rine ulaşmasındaki veya 
ulaşamamasındaki temel 
koşulların sonuca ne kadar etki ettiğini de 
bizzat vurgulamaktadır.

ELBET bu hitâb bir öğüt ve uyarıdan ibaret-
tir: gönüllü olan herkes ondan öğüt alabilir 
(80/11-12).

BU (mesaj) bir hatırlatma ve uyarıdır: elbet so-
rumluluğunun bilincinde olanları en güzel bir 
menzil beklemektedir (38/49).

Artık onunla uyarılsınlar ve bilsinler ki biricik 
ilâh O’dur: nihayet derin kavrayış sahibi olan-
lar, bunu hatırdan hiç çıkarmasınlar! (14/52).

Doğrusu onların kıssalarında, derin kavra-
yış sahiplerinin alacağı bir hayli ibret vardır. 
(12/111)

Şüphe yok ki, sadece yürekten dinleyenler bir 

davete icâbet edebilir (6/35).
İşte böylece Biz, mesajlarımızı çok boyutlu ola-
rak dile getiriyoruz ki “Sen dersini almışsın!” 
desinler; dahası öğrenmeye gönüllü bir toplu-
luğa onu açıklayabilelim (6/105).

BU Kitab’ın indirilişi her işinde tek mükemmel 
olan, her hükmünde tam isabet kaydeden Allah 
katındandır. Elbet göklerde ve yerde inanma-
ya gönlü olanlar için sayısız mesajlar vardır 
(45/2-3).

Bu (vahiy) insanlık için bir bilinç kaynağıdır; 
gönülden inananlar için de bir rehber ve bir 
rahmet membaıdır (45/20).

İŞTE kendisi hakkında hiç-
bir kuşkuya yer olmayan bu 
ilâhi kelâm, takvâ sahiple-

ri için bir hidayet rehberidir 
(2/2).

İşte bütün bunlar, 
Rabb’lerinin sevgisini yi-
tirmekten korkanlar içindir 
(98/8).

Vahiy, kendisinde davranış 
değişimi gerçekleşecek bi-

reyleri kendi içinde belirtmekte ve özellikle-
rini vurgulamaktadır. Bunların özellikleri,

Gönüllü olan,•	
Sorumluluklarının bilincinde olan,•	
Derin kavrayış sahibi,•	
Yürekten dinleyen,•	
Öğrenmeye ve inanmaya gönüllü,•	
Gönülden inanan,•	
Takvâ sahibi (sakınan),•	
Rabb’lerinin sevgisini yitirmekten •	
korkanlar olarak tanımlanmaktadır.

Vahyin çift kutupluluk hali burada da ken-
dini gösterir. Değişimi gerçekleştirebilecek 
kişiler tanımlanırken, aynı zamanda bunu 
yapamayacak veya yapmasını engelleyecek 
nitelikleri olan kişileri de vurgular.

Şu bir gerçek ki, sen ölülere işittiremezsin. Da-
hası, bu daveti sırtını dönüp uzaklaşan sağır-

(EY BU VAHYİN MUHA-
TABI!) SENİN HAYATINA 

KUR’AN’IN KUŞATICI 
MESAJIYLA (İSTİKAMET) 
TAYİN EDEN (ALLAH), 
ELBET SENİ YEPYENİ 

BİR HAYATA KAVUŞTU-
RACAKTIR (28/85).
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lara da işittiremezsin. Yine, yoldan çıkan kör-
leri doğru yola getirecek olan da sen değilsin. 
Sen ancak âyetlerimize inananlara duyurabilir-
sin ki zaten onlar gönülden teslim olan kimseler-
dir (27/80-81).

Eğer Biz bu (vahyi) yabancı dille okunan bir hi-
tap kılsaydık, kesinlikle, “Neden onun âyetleri 
açık ve anlaşılır değil; ne yani, bir Arab’a dili 
yabancı bir (hitap) mı?” derlerdi. De ki: “Bu (va-
hiy), iman edenler için bir yol gösterici ve bir şifa 
kaynağıdır. İman etmeyenlere gelince: Onların 
kulaklarında bir çeşit kurşun vardır; dahası o 
(vahyin ışığından dolayı) onlara bir tür kör-
lük ârız olmuştur: Şimdi onlar, çok uzak bir 
yerden seslenilen kişi (gibi)dirler (41/44).

Aksine o (Kitab), sahibine seçip ayırma yeteneği 
kazandıran bir bilgi tasavvuru bahşedilenlerin 
gönüllerinde yer bulan hakikatin apaçık belge-
lerinden oluşmuştur: Zaten bilinci altüst olmuş 
kimselerden başkası âyetlerimizi bile bile inkâra 
yeltenmez (29/49).

Doğrusu biz sana hakikatin apaçık belgelerini 
indirdik: yoldan sapmış olanlardan başkası 
bunları inkâr edemez (2/99).

Eğitimin gerçekleşebilmesi öncelikle davra-
nış değişimini gerçekleştirecek olan bireye 
bağlıdır. Onun için ne anlatırsan anlat ve ne 
kadar bilirsen bil, anlatılan dinleyen kişinin 
anladığı kadar olacaktır. Dolayısıyla, bireyin 
kendi katılımı ve istekliliği ve yaşantısına bil-
fiil katılımı oldukça eğitim gerçekleşecektir.

SONUÇ

Bu makale; vahyin eğitim açısından kendisi-
ni nasıl ifade ettiği ve aynı zamanda bir eği-

tim modeli olarak hangi değişkenlerden yola 
çıktığının incelenmesini hedeflemiştir. Bu 
boyutta sonuç olarak şunlar söylenebilir:

İnsan davranışlarının değişimi bir süreç 1. 
içinde gerçekleşebilir.
Vahyin temel hedefini sağlayan değişken 2. 
kavram, değişimdir. Çünkü varolan du-
rumu değiştirmeye dönük yapı vahyin 
temel yönelimidir. Bu manada, vahiy bir 
değişim sürecidir.
Vahyin muhatabı insan ve onun sahip 3. 
olduğu davranışlar, eylemler ve ameller-
dir. 
Vahiy, insanın algı durumlarına uygun 4. 
örneklerle, misallerle ve doğrudan ya-
şantıya etki edecek önerilerle değişim 
sürecini yönlendirmiştir.
Muhatabı insan olan vahiy, insanı en iyi 5. 
tanıyan bir merciden geldiğini ve etkili-
liğinin şartlarını daha değişim gerçekleş-
meden ortaya koymuştur. Üstelik mesaj, 
kabul şartlarını da kendisi belirlemiştir. 
Bu şartları yerine getiremeyenlerin deği-
şemeyeceklerini önceden ilan etmiştir.

Yarattığını en iyi bilen Yüce Yaratıcı, kulu in-
san için neyin en doğru ve en hayırlı olduğu-
nu bilen ve ona bilmediklerini öğreten ve bu 
öğretim modelinde ona güvendiğini ortaya 
koyan bir tavırla seslenmektedir. Bu neden-
ledir ki vahiy, en doğru yerden gelmiş ve en 
kolay davranış değişimini gerçekleştirebile-
cek şartları ortaya koyan bir modeldir.

Zira Allah sana bu Kitab’ı indirmiş, sana doğru 
hüküm vermeyi ve bilmediklerini öğretmiştir. 
Çünkü Allah’ın sana olan lutfu gerçekten bü-
yüktür (4/113). 
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Vahy insanı inşa eder ve harekete geçirir.

Hz. Muhammed’in vahy karşısındaki duru-
muna farklı açılardan bakılabilir.

1- O beklenen bir elçi idi

O özellikleri Tevrat ve İncil’de yer alan, geli-
şi Hz. İsa tarafından müjdelenen, beklenen 
elçi idi (Saff 61/6, A’raf 7/157).

Peygamber (s) buyuruyor: 

“Benim çeşitli isimlerim vardır. Ben 
Muhammed’im, ben Ahmed’im, ben topla-
yıcıyım, insanlar benden sonra haşroluna-
caklar. Ben mahvediciyim ki, Allah benimle 
küfrü mahvedecektir. Ve ben sonuncuyum.” 
(Buhari, Tefsir 61, Menâkıb 17; Tirmizî, 
Edeb 67; Darimî, Rikak 59).

Hz. Peygamber (s) Medine’ye hicret ettiği 
zaman, Medine ve çevresinde ikamet eden 
birçok Yahudi kabilesi vardı. Bunlar kitap 
ehli oldukları için peygamberlerin hangi 
şartlarda gönderildiğini biliyorlardı. O gün 
dünyanın içinde bulunduğu şartlara ba-
karak son peygamberin gelme zamanının 
yaklaştığını, ama bu peygamberin kendi 
aralarından çıkacağını düşünüyorlardı. Bu 
gerçekleşirse, Araplar’a karşı ezikliklerinin 
ve güçsüzlüklerinin sona ereceğini umuyor-
lardı (C. Vatandaş, Hz. Muhammed’in Ha-
yatı ve Daveti, 51).

İ N C E L E M E

Vahy Karşısında Peygamber

RASULULLAH BİR MELEK 
OLMADIĞI GİBİ ALLAH’IN 
HAZİNELERİNE DE SAHİP 
DEĞİLDİ. MÜ’MİNLERİN 

ARASINDAN SEÇİLEN 
ELÇİ DE ŞÜPHESİZ Kİ 

ONLAR GİBİ İNSANDIR.

HÜSEYİN KERİM ECE

Avrupa İslam Üniversitesi 
(IUE) öğretim elemanı, Hollanda
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2- O bir beşer/insan idi

Peygamber (s) bir melek veya olağanüstü bir 
varlık değil, bir beşer/insan/âdemoğlu idi. 
Onun bu sıfatının vurgulanması şüphesiz ki, 
ölümlü bir kimse aracılığıyla gönderilen me-
sajın ölümsüzlüğüne vurgudur:

“De ki: Elbet ben de sizin gibi ölümlü in-
sanım. Bana ilâhınızın tek bir ilâh olduğu 
vahyolunuyor. Artık kim Rabb’ine kavuş-
mayı umuyorsa, işte o Allah’ı razı eden ima-
nına layık işler yapsın ve Rabb’ine kulluk 
ederken hiç kimseyi O’na ortak koşmasın” 
(Kehf 18/110. Bir benzeri: Fussilet 41/6).

O bir melek olmadığı gibi Allah’ın hazinele-
rine de sahip değildi (En’am 5/50).

Mü’minlerin arasından seçilen elçi de şüphe-
siz ki onlar gibi insandır (Âl-i İmran 3/164).

3- O ümmî idi

‘Ümmî’, anneye men-
sup, anasından doğdu-
ğu gibi kalan, okuma-
yazma bilmeyen demektir 
(Müfredât, 26, Lisanu’l-
Arab, 1/159).

Kavram olarak  ‘ümmî’, 
yalnızca okuma-yazma yoluyla elde edilen 
bilgileri bilmeyen, doğal hali üzere kalan ki-
şiyi anlatır. 

Allah (c) insanları ümmî bir elçiye uymaya 
çağırıyor (A’raf 7/157-158).

Âyetlerde geçen ‘ümmî peygamber’ ifadesi 
Peygamber’in okuma yazma bilmemesi anla-
mına gelebileceği gibi, Kitap Ehli’ne mensup 
olmayan peygamber şeklinde de anlaşılabilir. 
Nitekim Cuma Sûresi’nin 2. âyetinde onun 
hakkında, “Tevrat’ı bilmeyen, bir kutsal ki-
taba muttali olmayan’ vurgusu vardır (Hayat 
Kitabı Kur’an, 1/295).

“Ümmî” sıfatını ister okuma-yazma bilmeyen 
ve dolaysıyla bu yolla elde edilebilecek bilgi-

leri öğrenmeyen, isterse kendisinden önceki 
kitaplara muttali olmayan şeklinde anlaya-
lım, sonuç değişmez. Peygamber (s) vahiy 
alıyordu ve vahiyle aldığı bilgilerin hiçbirini 
daha önceden öğrenmemişti. 

Bu, daha sonradan onun hakkında, “ona 
öğretiliyor”, “kitap ehlinin kaynaklarından 
alıyor”, “şair olduğu için ona ilham ediliyor” 
gibi yapılan bütün iftiraları reddeden bir bil-
diridir (Şûra 42/52, Hûd 11/49).

Peygamberliği ve vahy kurumunu anlama-
yanlar veya anlamak istemeyenler, peygam-
berlerin kendi zamanlarının en bilgili kişileri 
olduklarını veya olmaları gerektiğini zanne-
derler. Halbuki peygamberler, duyularla ve 
akılla elde edilen bilginin değil, duyularüstü 
yani vahiyden kaynaklanan bilginin tebliğ-

cileridir. Onların tebliğ 
ettiği bilgi (ilim) akıl dışı 
değil, fakat akıl ve idrak 

üstüdür.  

Yine peygamberler, yeni 
bir din icatçısı değil, va-
hiyle kendilerine bildiri-
lenleri insanlara açıkla-
yan, öğreten ve uygulayan 
kimselerdir. Dolayısıyla 

onların da diğer bilginler gibi yazılı ve sözlü 
entelektüel bilgilere sahip olmaları gerek-
mez.

Bu açıdan ümmî’lik sıfatı Peygamber için bir 
eksiklik değil, bilakis bir şeref ve aynı za-
manda mucizedir. O’nun kırk yaşından son-
ra İslâm adına olan faaliyetleri ancak kendi-
sine ‘vahy’ gelen bir nebinin/elçinin işidir. 
 
4- O’na vahyediliyordu

Hz. Muhammed (s) hem rasûl hem de nebi 
idi. “Rasûl” denilmesi Allah’a izâfeten, “Nebî” 
denilmesi ise kullara nisbetendir. Yani, o 
Allah’ın elçisi olması bakımından Rasûl, in-
sanlara Allah’ın emirlerini tebliğ edip haber 
vermesi bakımından da Nebî’dir. 

VAHİY BİR İLAHİ KU-
RUMDUR VE YALNIZCA 

PEYGAMBERLERE AİTTİR. 
VAHİY İLE GELEN HER 
ŞEY KESİN İLİMDİR VE 

MUHATAPLARI BAĞLAR.  
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Her iki durumda da o kendisine vahyedilen 
bir elçi idi. Nisa Sûresi’nin 163. âyetinde 
vurgulandığı gibi, Allah (c) Kur’an’da adı 
geçen 25 peygambere ve adı Kur’an’da geç-
meyen bütün peygamberlere vahyettiği gibi 
O’na da vahyetti. Allah (c), insanlara bildir-
mek istediklerini ‘Hatemu’l-enbiya’  olan Hz. 
Muhammed’in elçiliği aracılığıyla bildirdi.     

“Göründüğü zaman yıldız şahit olsun! Ar-
kadaşınız ne sapmıştır, ne  kanmıştır ne 
de kendi keyfinden konuşmaktadır; bu 
(Kur’an), kendisine indirilen vahiy’den 
ibarettir” (Necm 53/1-4. Ayrıca bak: Sâd 
38/86, Şûra 42/13).

4a- Vahyin Durumu
aa- Vahiy nedir?

‘Vahiy’ sözlükte gizli ve 
süratli bir şekilde bir 
şeyi bildirmek demektir. 
(Müfredât, 809)

‘Vahiy’ bundan başka, gizli 
konuşmak, seslenmek, fısıldamak, emret-
mek, ilham etmek, ima ve işaret etmek, ace-
le etmek, mektup yazmak gibi anlamlara da 
gelmektedir (Lisânu’l-Arab, 15/171).

bb- Vahyin mahiyeti

Vahiy, en geniş kapsamıyla şöyle tanımlana-
bilir: 

“Rabb’imizin, genel olarak varlıklara hareket 
tarzlarını bildirmesi, özel olarak da insanlara 
ulaştırmak istediği ilahi emir, yasak ve haber-
lerin tümünü aracı ile veya aracısız olarak, 
gizli ve hızlı bir yolla peygamberlerine ilet-
mesidir” (M. Demirci, Vahiy Gerçeği, 27).

Vahy’in sözlük ve kavram anlamına bağlı ola-
rak iki alanı vardır. Vahyin genel alanı bütün 
varlıklara ilişkin, özel alanı ise yalnızca pey-
gamberlere aittir.

Buna göre, Allah’ın yere ve arıya vahyi, emir ve 
bir işi yaptırma (Nahl 16/78-79; Zilzâl 99/4-5; 

Fussilet 41/12), Zekeriyyya’nın kavmine vah-
yi, işaret (Meryem 19/11), Hz. Musa’nın anne-
sine ve havarilere vahyi, ilham (Maide 5/111; 
Kasas 28/7), meleklere vahyi, emir ve bildirme 
(Enfal 8/12), şeytanların birbirlerine ve dost-
larına vahyi ise telkin/fısıldama (En’am 6/112, 
121) manalarına gelir. 

Vahiy, fiil olarak ele alınırsa yukarıdaki 
anlamları, eğer isim olarak ele alınırsa peyg-
amberlere vahiy yoluyla gönderilen şeyin 
muhtevası manasına gelir. Öyleyse vahiy 
aynı zamanda Kur’an’ı ve İslâm’ı da ifade 
eder. Kur’an, Allah’ın vahyi, İslâm vahiy 

dinidir.

Vahiy bir ilahi kurumdur 
ve yalnızca peygamber-
lere aittir. Vahiy ile gelen 
her şey kesin ilimdir ve 
muhatapları bağlar.  

Burada üzerinde durduğu-
muz asıl anlam, kurumsal 
anlamdaki bu vahiydir.

4b-Vahiy Karşısında Hz. Muhammed’in 
Konumu

aa- Vahye hazırlık safhası 

- Kişilik olarak: Hz. Muhammed (s), İbra-
him peygambere kadar çok temiz bir soydan 
geldiği gibi, yaşadığı devrin bütün çirkin ve 
aşırı davranışlarından da uzaktı. O, bütün 
peygamberlerde olan ‘ismet/günah işlemek-
ten korunma’ sıfatına sahipti. Cahiliye top-
lumunda o’nun ‘el-Emîn: Güvenilir’ sıfatı 
kazanması, nübüvvete kişilik olarak hazır 
olduğunu gösterir.

- Riyaziyat olarak: Tarihen sabittir ki, Hz. 
Muhammed peygamber olmadan önce, 
birkaç yıl boyunca yalnızlığı, tabiatla baş-
başa kalmayı, hal diliyle Rabb’ini tefekkür 
etmeyi sıklaştırmıştı. Bunun için daha çok 
Mekke’nin yakınındaki Hıra mağarasını se-
çer, bazen orada günlerce inzivada kalırdı. 

BURADAKİ OKUMANIN 
BİR ‘YAP’ EMRİ 

OLDUĞUNU, VAHY’İN 
BUNUNLA ÖNCE 

PEYGAMBERİ, SONRA 
DA MUHATAPLARINI 

İNŞA ETMEK İSTEDİĞİNİ 
ANLIYORUZ.
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bb- Vahyi alırken durumu

- Fiziki anlamda: “Çünkü Biz, sana ağır 
bir söz indireceğiz” (Müzzemmil 73/5). 

Bu ağır sözle muhatap olmak, onu almak, 
Cebrail ile karşılaşmak, beşer seviyesiyle 
melek seviyesinin buluşması kolay değil-
di. Nitekim vahiy geldiği zaman onun izleri 
Peygamber’in fiziki durumunda da görülür-
dü. 

Kaynakların bildirdiğine göre vahiy geldiği 
zaman Peygamber’in vücudu titrer, yüzünün 
rengi değişir, soğuk gün-
lerde bile şapır şapır ter-
lerdi. Eğer vahyin inzali 
sırasında devede ise, deve 
bu ağırlığa dayanamaz, 
çökerdi; Peygamber on-
dan inmek zorunda ka-
lırdı. Vücudu ağırlaşır, te-
sadüfen birinin dizi onun 
dizi altında kalırsa, bu 
ağırlık hissedilirdi. Bazen 
Peygamber’in yanında arı 
uğultusuna benzer sesler 
işitilirdi (İ. Cerrahoğlu, Tefsir Usulü s: 50).

- Vahyi doğrudan alması (İlka edilmesi): 
Gelen vahiy, Peygamber’imizin hem kalbine 
hem de hafızasına işlenir ve vahiy bir daha 
onun kalbinden ve hafızasından çıkmazdı 
(A’la 87/6; Kıyame 75/16-18).

Peygamber (s) sorulan bir soru üzerine şöyle 
cevap verdi:

“(Cebrail) bazen bana çıngırak sesine benzer 
bir sesle gelir. Böylesi bana en ağır olanıdır. 
Onun söylediğini belledikten sonra o ben-
den ayrılır” (Buhari, 1-2; Müslim, 4/1817; 
Nesâî, 2/146).

ab- Harekete geçmesi (inşa süreci):

Vahiy muhatabını harekete geçirir demiştik 
ya, Kur’an, Hz. Muhammed’in 

vahyi alır almaz harekete geçmesini emredi-
yor. Müzzemmil ve Müddessir sûrelerinin baş 
tarafındaki âyetler, Duha, İnşirah gibi sûreler 
Hz. Muhammed’in peygamberlik şahsiyetini 
inşa etme âyetlerdir.

“Sen ey ağır yük yüklenen (Nebi)! Gece 
yarısı, ondan biraz önce ya da sonra (far-
ketmez), ve Kur’an’ı sindire sindire oku.” 
(Müzzemmil 73/1-4).

“Sen ey içine kapanan (kişi)! Kalk ve (in-
sanları) uyar” (Müddessir 74/1-2).

Peygamber’in vahye sım-
sıkı sarılması gerekir. 

Çünkü ona gösterilen 
yol dosdoğru bir yoldur 
(Zuhruf 43/43; Yunus 
10/109; Ahzab 34/2). O, 
bununla kişilik kazanacak, 
peygamberlik kabiliyetine 
ulaşacak ve vahyin gereği-
ni yapmak üzere harekete 
geçecektir.

Hz. Muhammed’in bütün 
bir peygamberlik hayatı 

bu çalışmayla geçmiştir. Cahiliye toplumu in-
sanlarını, İslâm’ın akidesiyle eğiterek, onların 
ruhlarında, anlayışlarında, ahlâklarında, var-
lık felsefelerinde, hayat bakışlarında köklü bir 
inkılâp meydana getirdi.

ac- Gereğini yapması:

Peygamber (s) vahyin gereğini yapar. Savsak-
lamaz, tehir etmez, yanlış

yapmaz, adaletten ayrılmaz, en güzel bir bi-
çimde davranır.

“Ey Peygamber! Rabb’inden sana indirilen 
hakikati tebliğ et! Eğer bunu (tam) yap-
mazsan, O’nun mesajını (hiç) tebliğ etme-
miş olursun” (Maide 5/67).

Peygamber (s) kendisine indirilen vahiyle, 
yani ilahi hükümlerle hüküm verir. Cahillerin 

VAHY’İ HAYATA TATBİK 

EDEN MÜSLÜMANLAR 

TARİHİN ÖZNESİ OL-

DULAR. ÜMMET OLARAK 

HİDAYETTE, ADALET-

TE, GÜZEL AHLÂKTA, 

İNSAN HAKLARINDA 

BAŞKA TOPLUMLARA 

ÖNDER OLDULAR. 
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ve yoldan çıkmışların ortaya koydukları hü-
kümlerin/değerlerin fazla bir önemi yoktur. 

“Sana da, hakikatin ifadesi olan bu Kitab’ı, 
geçmiş vahiyden geriye kalan hakikatleri 
doğrulayıcı ve onların doğrusunu yanlışın-
dan ayırt edici olarak gönderdik. O halde 
artık onların aralarında Allah’ın indirdik-
lerine uygun olarak hüküm ver; sana gelen 
hakikati bırakarak onların keyfî yargıları-
na uyma...” (Maide 5/48, 42. Ayrıca bkz.: 
Yunus 10/15; A’raf 7/203; En’am 6/19).

5- O vahyi açıklamakla 
görevliydi

Peygamber’in (s) vahiyle 
ilgili görevini üç başlıkta 
toplamak mümkün: Teb-
liğ, beyan ve örneklik. 

O vahyedileni eksiksiz ve 
ekleme yapmaksızın muha-
taplara ulaştırır, haber verir, 
duyurur. Sonra da gerek 
sözlü, gerek uygulamalı, 
gerekse işaretle tebliğ ettiği 
vahyin maksatlarını açıklar ve kendi hayatında 
tatbik ederek bütün insanlara örnek olur. 

Bu da onun vahyin şahidi olmasının sonucu-
dur (Bakara 2/143; Ahzab 33/45; Müzzem-
mil 73/15).

 “Size Rabb’imin vahyettiklerini duyuru-
yorum, size öğüt veriyorum ve ben sizin 
bilmediklerinizi Allah’tan (gelen vahiy 
ile) biliyorum” (A’raf 7/62, 68. Ayrıca bkz.: 
Şûra 42/7; En’am 6/50).

“Biz sana Kitab’ı indirdik ki, hakkında ay-
rılığa düşükleri şeyi onlara açıklayasın ve 
inanan bir kavim için (o Kitap) yol göste-
rici olsun” (Nahl 16/64).
 
6- O vahy’i herkese duyurmakla görevli idi

O sadece Arapça konuşanlara, Hicaz bölgesi-
ne veya kendi yaşadığı çağa değil, kıyamete 

kadar bütün insanlara, bütün iklimlere gön-
derilmiş bir elçi idi.

“(Ey Nebi!) Biz seni ancak, bütün insanlık 
için bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönder-
dik; ama insanların çoğu bunun farkında 
değillerdir” (Sebe’ 34/28).

7- O vahyi okumakla, kıraat ve ta’lim et-
mekle görevli idi

“Yaratan Rabb’inin adıyla oku!” (Alak 96/1).

Buradaki okuma sıradan bir yazıyı, bir ki-
tabın satırlarını oku-
mak gibi değildir. Va-Va-
hy’i ‘okumak’ elbette 

farklı bir şeydir. Buradaki 
okumanın bir ‘yap’ emri 
olduğunu, vahy’in bu-
nunla önce Peygamberi, 
sonra da muhataplarını 
inşa etmek istediğini 
hatırlamak gerekir.

“Gecenin yarısında 
(kalk) yahut bunu biraz 

eksilt veya bunu biraz artır ve ağır ağır 
Kur’an oku” (Müzzemmil 73/4).

Alak Sûresi’nin ilk âyetindeki ‘oku’ ilk 
muhatabı için ‘vahyi Allah adına ilet’, tüm 
muhataplar için “iletileni al ve oku” şeklinde 
anlamak mümkün. Varlığı Allah adına oku-
ma çabası, onu Allah’a referansla anlama 
çabasıdır. (Hayat Kitabı Kur’an, 2/1278).

Bir başka âyette ‘utlu’ fiili ile gelen okuma-
nın, izlemek ve iletmek manasında kullanıl-
dığını görüyoruz (Kehf 18/27).

Ra’d Sûresi’nin 10. âyetinde geçen okumayı ‘vahy’i 
muhataplarına iletmek, duyurmak, öğretmek, 
uygulayıp göstermek şeklinde anlayabiliriz.

8- O, Vahyi muhafaza etmekle görevli idi

Bilindiği gibi Peygamber’imiz (s) kendisi-
ne gelen vahyi sahabilere öğretiyor, vahiy 

BİR PEYGAMBERE İNEN 

VAHİY ÖNCELİKLE İLK 

MUHATABINI İNŞA EDER. 

ONUN ŞAHSİYETİNİ ŞE-

KİLLENDİRİR, BÖYLECE 

O VAHYİN TEMSİLCİ-

Sİ HALİNE GETİRİR.
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kâtiplerine o günkü yazma malzemelerine 
yazmalarını emrediyordu. Böylece vahiy yo-
luyla gelen Kur’an, tümüyle hafızalarda ez-
berlendi, yazı ile kayıt altına alındı ve korun-
du.

9- O, Kur’an’la cihad ediyordu

Hz. Muhammed’in (s) bütün bir peygamber-
lik hayatı bir ‘cihad’ faaliyetidir dense yan-
lış olmaz. Ancak bu ‘cihad’ bugünkü yaygın 
-biraz da eksik- anlamıyla fiilî savaş değildir. 
Cihad ibadetinde, daha çok yoğun çaba, çok 
çalışma ve elinden geleni yapma manası sak-
lıdır.

Hz. Muhammed (s), 
özellikle Mekke hayatın-
da tebliğin bütün sözlü 
imkânlarını kullanarak 
insanları doğru yola davet 
etti. Tıpkı diğer peygam-
berler gibi, hiçbir zorlu-
ğa, hakarete, işkenceye, 
mahrumiyete, düşmanlı-
ğa kulak asmadan yolu-
na devam etti. Cihadına, 
yani Allah’tan gelen ilahi 
daveti insanlara ulaştırma çabasına devam 
etti.  

Onun peygamberlik hayatı baştan başa insa-
nı hayrette bırakacak bir çalışmanın, yoğun 
bir çabanın, bitmek tükenmek bilmeyen bir 
azmin, ihlâslı bir kulluğun, örnek bir cehdin 
(cihadın) sahneleridir.

Bu cehdin Mekke bölümünde sıcak çatışma 
yoktu. Tamamen davet, ikna etme, anlatma, 
dikkat çekme, ısındırma, delil getirme, örnek 
verme, uyarı ve müjde gibi tebliğin imkânları 
vardı.  

Mekke döneminin ortalarına doğru indiği 
tahmin edilen Furkan Sûresi’nde Allah (c), 
Hz. Peygamber’e ‘cihad etmesini’ emrediyor:

“Madem öyle, artık sen inkârcılara uyma 

ve onlarla (vahiy) sayesinde tüm gayretini 
sarf ederek büyük bir cihada giriş!” (Fur-
kan 25/52).

Buradaki cihad’ın harb/kıtal şeklinde değil de 
akidevî ve fikrî bir mücahede olacağı açıktır. 
Zira henüz Mekke dönemidir ve burada sa-
vaştan söz etmek mümkün değildir.

Rasûlullah (s), Hicret’ten sonra şartlara göre 
savunma savaşı yaptığı gibi, fitnelere, suçlara 
ve ihanetlere karşı elbette fiilî cihad imkânını 
da kullandı.

10- Ümmetin Vahiy kar-
şısındaki durumu

10a- Vahiy ümmet için 
şeref kaynağıdır:

“Şüphesiz bu (vahiy), 
senin ve kavmin için şe-
ref ve itibar kaynağıdır. 
Fakat zamanı gelince 
hepiniz (ona karşı aldığı-
nız tutuma göre) hesaba 
çekileceksiniz” (Zuhruf 
43/44).

Bu şeref ve itibar, insanlar 
arasından çıkarılmış en güzel ümmet olma 
seviyesini kazandırır (Âl-i İmran 3/110). 

Vahiy, kendini benimseyenlere izzet verir, zil-
letten korur (Yunus, 10/65; Münafikûn 63/8). 

Vahy’i hayata tatbik eden Müslümanlar tari-
hin öznesi oldular. Ümmet olarak hidayette, 
adalette, güzel ahlâkta, insan haklarında baş-
ka toplumlara önder oldular. 

Vahy’e sımsıkı bağlanmaları ve hayatlarını 
vahiy üzere yaşamaları sebebiyle Allah (c) 
İslâm ümmetini ‘şahitler’ olarak seçti (Baka-
ra 2/143; Âl-i İmran 3/140; Nisa 4/69; Hacc 
22/78).

Ancak İslâm ümmetinin bu üstünlüğü ve şe-
refi isimleriyle değil, fiilî davranışlarına göre 
şekillenir (M. Esed, Meâl-Tefsir, s.1003).

VAHİY İLETİŞİM OLDU-

ĞU KADAR DA EMİRDİR, 

HABER İLETMEK OLDU-

ĞU KADAR DA YÖNLEN-

DİRMEKTİR, BİLDİRMEK 

OLDUĞU KADAR DEĞER-

LER SUNMAKTIR DA.
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10b- Vahiy aksiyona sevk eder

‘Vahiy’ olayında, kendisine haber ulaştırılan 
veya kendisiyle iletişim kurulan varlık, vahyi 
aldıktan sonra onun gereğini yapmak üzere 
harekete geçer. İletilen şey onun üzerinde et-
kileyici bir rol oynar. 

Örneğin, bir peygambere inen vahiy önce-
likle ilk muhatabını inşa eder. Onun şahsi-
yetini şekillendirir, böylece o vahyin tem-
silcisi haline getirir. Yani öncelikle vahyin 
muhatabı onun gereğini yapar. Zira vahiy 
iletişim olduğu kadar da emirdir, haber 
iletmek olduğu kadar da yönlendirmektir, 
bildirmek olduğu kadar değerler sunmaktır. 
Peygamber (s) ‘vahy’i aldıktan sonra durmaz 
ve hemen harekete geçer. Önce kendisi va-
hiyle donanır, sonra da gereği yapılsın diye 
insanlara ulaştırır. 

Peygamberin tebliğ ettiği vahyi duyup da ka-
bul eden mü’min de aynıdır. O da öncelikle 
vahiyle kişiliğini inşa eder. İnancını, bakış 
açısını, dünya görüşünü ve değerler siste-
mini vahy’e uygun hale getirir. Sonra da boş 
oturup beklemez, vahiyle gelen hükümlerin 
gereğini yapar. 

Demek ki ‘vahiy’ sıradan bir iletişim kurma 
değil, haberin ulaştığı varlık üzerinde etkili 
olan ve onu aksiyona sevkeden önemli bir 
yönlendirici kaynaktır. Vahiy, muhatabını 
ilahi gerçekle (Hakikat’le) buluşturur, onu 
bu Hakikat doğrultusunda değiştirir. 

Nitekim vahiy, her peygamberde yapısal de-
ğişiklik ortaya çıkarmış ve onları vahyin can-
lı bir örneği haline getirmiştir. 

Öyleyse ‘vahy’e muhatab olan herkesin, ken-
di konumuna, gücüne ve melekelerine göre 
sorumluluğu vardır. 

Herhangi bir şekilde, vahyin bir âyetine veya 
bir bölümüne muhatap olan; peygamber gibi 
olmasa bile mü’min bir mükellef olarak gere-
ğini yapmakla görevlidir.

Zira vahiy kime ulaşırsa önce onu inşa eder, 
onun şahsiyetini oluşturur, ondan sonra da 
onu harekete geçirir. Buna ister vahye inan-
manın gereği deyiniz, isterseniz kulluk deyi-
niz, farketmez. 

İster şifahi, ister Kur’an okuyarak vahy’i 
duyan; ister bir âyet isterse âyetler bütünü-
nü okuyan/dinleyen her Müslüman, her ne 
duydu ise, önce onu anlamak, inanmak, be-
nimsemek ve harekete geçmek zorundadır. 
Vahy’e inanmanın mantığı budur. 

Vahye yürek verene ‘vahiy’ kendisini açar. 
İhlâsla ona bağlananı inşa eder, yetiştirir, 
böylece o, vahyin temsilcisi haline getirir. 
Vahiyle yürek, akıl ve ruh dünyası düzene 
girmiş bir mü’min; bir taraftan vahyin emret-
tiklerini yerine getirir, bir taraftan bunu baş-
kalarına, uygun bir dille, uygun bir metodla 
ulaştırmaya çalışır.

Vahye inanmak yalnızca Rabb’den gelenleri 
alıp kabul etmek değil; gereğini yapmak, ak-
siyoner ve üretici olmak; çöküp kalmamak, 
ayağa kalkmak, vahyin evetlediklerini yap-
maya koşmaktır. 

2010 YILI
ERKEN ABONELİK BEDELİ 

6 SAYI 
12 AY

40 TL
60 $
35 €
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özlerin görmediği, gönüllerin hayal 
edemediği cenneti, Hz. Âdemin göz-

leriyle gördükten sonra yeryüzüne indirilen 
insanoğlu, hala o cennetin güzelliğini ara-
maktadır.

Sanatkâr, beş duyusuyla algıladıklarını için-
de harman ettikten ve iç dünyasında tarifini 
yapamadığı cennet güzelliğinden de katkı-
da bulunduktan sonra yalnız kendine özel 
ruh kalıbına döktüğü güzellikleri, elleriyle 
insanlara sunduğunda, bütün eller onu al-
kışlarken o, dünyalardan daha geniş gönül 
ülkesinde yeni bir güzellik avlamak için gö-
nül dağının doruklarına tırmanmaya başlar.

Alkışları duymaz o.

Cennet ırmağının şelale sesinden, Tuba ağa-
cının çiçeklerinden, renk, çizgi ve ses yaka-
lamaya çalışır.

Sanat, cenneti arama işidir. 

Sanatçı, cenneti arayanlar kervanına katılan 
kişidir.

Dünya, karanlık bir perde gibi girmiş cen-
netle bizim aramıza. Cennet arayıcılarının 
kulakları ilham bekliyor. 

Gözlerini yumduklarında hayalhanelerinde, 
dünya perdesini delip arka tarafta gördükle-
rini bize sanat aynasında sunuveriyorlar.

Sanatçıyı yücelten, ötelerin ötesinden gelen 
ilhamdır.

D E N E M E

En Değerli, Devamlı ve 
Kıvamında Söz Vahiy

SANAT, CENNETİ ARAMA İŞİDİR. 

SANATÇI, CENNETİ ARAYANLAR 

KERVANINA KATILAN KİŞİDİR.

GMAHMUT TOPTAŞ
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İçimize doğan her şeyin ilham olduğunu kabul 
edenler ve hemen o gönül rahminde meydana 
geleni elle, dille doğurup insanlığa sunmada 
acele edenler çoğu zaman yanılmışlardır.

Çünkü içimize doğan bazı şeyler, nefsimizin 
veya şeytanın vesvesesidir.

İlhamla vesveseyi ayırt etmede en sağlam 
ölçümüz, kendisinde hiç şüphe olmayan, 
şeytanın zerre kadar katkısı bulunmayan, 
Cebrail aracılığıyla peygamberimize indiri-
len vahiydir.

Müslüman olmadan önce şiir vadisinin en 
birinci koşucusu olan Lebid, Müslüman ol-
duktan ve Allahın vahyi olan Kur’an’ı oku-
duktan sonra şiir yazmayı bırakmış. 

Gönle gelenlerin iyi olma ihtimali olduğu 
gibi kötü olma ihtimali de olduğundan ve 
zan ifade ettiğinden şiir yazmayı bırakmış.

Biz, gönlümüze gelenleri yazmaya ve söyle-
meye devam edelim ama Kur’an terazisinde 
tarttıktan sonra insanlığa sunalım. 

Fayda vereceğiz derken zarar vermeyelim.

Sabah aydınlığı gibi doğru çıkan rüyalarla 
başlayan vahiy, Cebrail aleyisselamın gelme-
siyle devam eder ve Alak Sûresi’nin ilk beş 
âyeti insanlığın ufkunu açmak üzere “Oku” 
emriyle vahiy başlar.

Müzzemmil Sûresi’nin beşinci âyetinde 
“Şüphesiz biz senin üzerine ağır bir söz bıra-
kacağız” buyurmuş.

Biz, bu dilde hafif, terazide ağır vahyle amel 
edince, haksız yere kimsenin kanına gire-
meyeceğimizden, kimsenin malını haksız 
yollardan yiyemeyeceğimizden, sömürerek 
semirenlerden olamayacağımızdan ağır bir 
sorumluluk altına girmiş oluyoruz.

Sorumsuz yaşamayı özgürlük sayarak sorun 
üreten insanlara, vahyin insana çizdiği sınır-
ları tebliğ edip sınırları aşmamalarını sağla-
manın ağır yükü altına girdik.

Kâfirlerin ve münafıkların iç yüzünü açıkla-
yarak içlerini dış yapmanın ağırlığını onlara 
hissettiren ve bu ağırlıkları atmanın yolunu 
gösteren vahyle onları hafifletme yoluna gir-
miş oluyoruz.

Bir tek âyeti terazinin bir kefesine konul-
sa, öbür tarafına dünyanın bütün altınları, 
gümüşleri, Petrolu, orman ürünleri, deniz 
ürünleri, yakutları, incileri, mercanları vs. 
konulsa ağır gelen değerli vahyin yoluna bu 
aklı kurban ederek değerlendiriyoruz.

1400 yıldır gelen milyonlarca mana dalgı-
cının topladığı, bundan sonra gelecek söz 
avcılarının da yakalayacağı mana incilerinin 
çok azını yakalayabilmesiyle mucizliğini de-
vam ettiren değerli sözlerdir bizim göz ve 
gönül kandilimiz.

En güzel veya en kötü fikirler, güzel kokular 
veya kötü kokular gibi gelir geçerler ama de-
ğerli ve gönüllerde en ağır etkisi olan vahy, 
kıyamete kadar devam eder ve ahirette Müs-
lümanların mizanında ağırlığını gösterir. 

Bütün insanlar bir araya gelseler Himalaya 
dağını kaldıramazlarken Müslümanlar, dağ-
ların dayanamayacağını, kaldıramayacağını 
bildirdiği Kur’an-i Kerimi severek bağrına 
basmıştır (Bkz. Haşr Sûresi 59/21, Ahzab 
Sûresi 33/72).    

En soğuk günde vahiy gelse sevgili peygam-
berimizin alnından terler akarmış.

Devenin üzerinde giderken vahy gelse deve 
yükün ağırlığından çökermiş.

Eee, kıyamete kadar gelecek insanların yolu-
nu aydınlatacak Kelamullah yükleniyor sev-
gili peygamberimizin hafızasına.

Yunus Emre’nin “ O menzile akıl ermez” de-
diği gibi bize ancak inanmak düşer. 

Aklımız, kendini bile anlamaktan aciz kal-
mıştır.

Müslüman veya kâfir insanlar arasından ileri 
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derecede akıllı olanlardan veya kafası çatlak 
olanlardan veya cezbeye kapılanlardan da 
olağanüstü eserler meydana gelebilir.

Çatlak kafalının çatlak yerinden gördüğünü 
biz göremeyebiliriz ama bunların hiç birinin 
yaptıkları, söyledikleri bize delil olmaz. 

Kur’an ve sünnet ölçüsüyle ölçeriz, ölçüye 
uygun olanı alırız, uygun değilse kabul et-
meyiz.

Çünkü yeryüzünün en değerli yaratığı insan-
dır. 

İnsan hayatı bazı insanların atış yaptığı dene-
me tahtası değildir. 

“Kanunu yaparız, uymazsa değiştiririz” man-
tığıyla insanlık hayatı delik deşik edilmiştir.

Fetanet ve ısmet sıfatına sahip bir peygamber, 
bir kural koyarken kendiliğinden konuş-
maz. 

O, Rabbinin vahyini konuşur (Necm Sûresi, 
27/3). 

İnsanlar, bir kural koyarken o kuralın bire-
ye ve topluma ahlaki, siyasi, sosyal, eğitim, 
sıhhat vs. açısından neler getirip neler götü-
receğini tam hesaplayamadığından kanunu 
koyar, dener, zararlı ise değiştirir. 

Böylece toplum hayatını kanunların atış tah-
tası haline getirirler.

Ama peygamberlerin koydukları kurallar 
Rabbin kontrolünde olduğundan bin sene 
sonrasının şartlarına da uygun gelir.

Her insan, hayatını bu dünyada bir defa ya-
şayacak. 

Onun için yüzde yüz doğru olan uygulanma-
lıdır. 

O da Allahın, Nuh aleyhisselama ve daha 
sonra gelen peygamberlere vahyettiği gibi 
peygamber efendimize vahyettiği Kur’an-ı 
Kerim’dir (Bkz. Nisa 4/163).

Son günlerde kendini Allah’tan akıllı gören 
ve de Müslüman olduğunu zanneden insan-
lar görülmeye başlandı. 

Baş ağrısını durduramayan, borçlarını öde-
mede yardımcı olamayan, istediği yere gel-
mede yetersiz kalan aklını her şeyin önüne 
geçiriyor. 

İncir çekirdeği kadar bile olmayan aklından 
kalıplar üretiyor ve bütün insanları o kalıba 
sığdırmaya çalışıyor. 

Sığmayanları aşağılama, iftira atma, hafife 
alma, sürme, süründürme bıçaklarıyla yon-
tarak küçültmeye çalışıyor. 

Bunlar kamıştan atlara binen çocuklara ben-
zerler.

Çocuk, elindeki eşya ile oynayarak mutlu ol-
masını bilir. 

Uzun kamış veya sırığı bacağının arasına alır. 
Ucundan tutar, at üzerine binmiş gibi koştu-
rur, ama koşan kendi ayakları, yorulan ken-
disi, kamış veya sırığı taşıyan da kendisi. 

Büyüdüğümüz zaman kamıştan atlarımızı, 
makam, mevki, rütbe, servet, şöhret gibi at-
larla değiştirir ve yine oyuna devam ederiz.

Nahl Sûresi’nin 68. âyetinde Rabbimiz, arıya 
vahyettiğini ve o vahiyle kovanlarını yaptığı-
nı haber verir. 

Bu âyetten anlıyoruz ki, tabiatta oluşan her 
şey, Rabbimizin ol emriyle meydana geliyor.

Bu güne kadar keşiflerde bulunan ilim adam-
larımızın hiç biri tabiata bir tek tabiat kanu-
nu ilave edememiştir. 

Akıllı ilim adamlarının görevi, Rabbimizin 
kanunlarını keşfedip insanlığın istifadesine 
sunmaktır.

Mehmet Akif merhum da bu gerçeği şöyle 
dile getirmiş:

Ulûm-i şâhikadan fışkıran sütûn-i ziyâ
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Dayandı göklere; lâkin yetişmiyor hâlâ, 

Bülend nüsha-i îcâdın ilk sahîfesine. 

Bu ilk sahîfe müebbed zalâm içinde yine!

Altı milyar insanın aklını yaratan Allah’tan 
daha güzel kural koyabilecek kim varmış?

Bunu iddia edenler, kendi kafalarına veya 
çocuklarının kafasına fazladan biraz akıl ko-
yabilseler.

Her şeyden etkilenen akıla fazla güvenme-
mek gerektiğini, kirletilmiş aklının çizdiği 
yollarda yürüyen, sonunda yolun yanlış ol-
duğunu anlayıp doğru yolu arayan Hasan Ali 
Yücel:

“Yıllar geçmiş akılla yoldaş

Oldum sanarak zekâya sırdaş

Aslında akıl nedir zekâ ne?

Aldanmak için birer bahane.”

Dedikten sonra inkârcılığın da sonunun ol-
madığını ve sapık bir mantık oyunu olduğu-
nu şöyle ifade eder:

Zaten yoksa nedir bu inkâr

İnkâr edenin içinde ikrar 

(H. Ali Yücel, Allah Bir, Türk Tarih Kurumu 
Basımevi, Ankara 1961).

Fuzuli de:

“Men aklımdan isterim delalet

Aklım mene gösterir dalalet”   

(Leyla ve Mecnun beyit no: 72)

Diyerek, doğru yolu göstermesi istenen akıl, 
sapık yollar da gösterdiğini ifade eder. 

Aklımızı kendimiz yaratamıyoruz. 

Vahyi anlayarak en büyük hizmeti yapan 
aklımız, aklın ne olduğunu bile bize öğrete-
mezken, akıl tutacak kendini yaratan Allah’ın 
vahyinden daha güzel kurallar, tabiat kanun-
ları koyacak! 

Olacak şey değil.

Hasta doktoruna sorar: “Doktor, ne olacak 
benim halim?” 

Doktor: “İyi olacaksın, ancak sen şu ilaçları 
düzenli olarak içeceksin” der. 

Rabbimiz, zor durumda olan Müslümanlara 
siz, Kur’an’ın emir ve yasaklarına uyun geri-
sine karışmayın tavsiyesinde bulunur.

Sevgili peygamberimiz ve Ona iman eden-
ler Mekke’de en zor dönemlerini yaşarlar. 
İşkence edilerek öldürülenler, dövülenler,  
“Şi’bi Ebi Talip” de muhasara altına alınanlar, 
ekonomik ambargo uygulananlar, bu işin so-
nunun nereye varacağını sormaya başlarlar, 
“Ne olacak halimiz?” derler.  Bunun üzeri-
ne Ahkâf Sûresi’nin 9. âyeti nazil olur: “De 
ki, ben ilk defa gelen türedi bir peygamber 
değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bil-
mem.” 

Yani benden önce gelen peygamberler de sı-
kıntı çektiler sonunda zaferi elde ettiler. Gay-
bı ancak Allah bilir.

Ama belirsizlik de korkunç bir şey değil mi?

Âyetin devamı var. “Bana ve size ne yapılaca-
ğını da bilmem. Ben ancak bana vahyolunana 
uyarım. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.”

Biz, Allah’ın kitabına, Rasulü’nün sünnetine 
uymaya devam edelim. 



55

Kur’ani Hayat
EYLÜL’09
SAYI 8

OSMAN
ARPAÇUKURU

Semavi Kitaplardaki 
Aynı Vahiy

İ N C E L E M E

Kur’an ile Diğer Semâvî 
Kitaplardaki Aynı Vahiy

İLÂHÎ KİTAPLARDA AYNI 
MUHTEVADA VAHİY 
BULUNDUĞU GİBİ 
PEYGAMBERLERE İLK 
VAHYİN İNDİĞİ AYIN 
DA AYNI VE ONUN DA 
RAMAZAN OLDUĞU GELEN 
HABERLER ARASINDADIR.

VOSMAN ARPAÇUKURU



56

EHL-İ KİTABIN KUR’AN’A 

İMAN ETMEMELERİ, 

GERÇEKTE KENDİ 

KİTAPLARINA DA İMAN 

ETMEDİKLERİNİ YAHUT 

İMANLARINDA SAMİMİ 

OLMADIKLARINI 

GÖSTERMEKTEDİR.
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GERÇEKTE KENDİ 

KİTAPLARINA DA İMAN 

ETMEDİKLERİNİ YAHUT 

İMANLARINDA SAMİMİ 

OLMADIKLARINI 

GÖSTERMEKTEDİR.

İBN ABBAS’TAN 

NAKLEDİLEN BİRÇOK 

RİVAYET A’LÂ SÛRESİ’NİN, 

HZ. İBRAHİM’İN 

VE HZ. MUSA’NIN 

SUHUFLARINDA AYNEN 

BULUNDUĞUNU HABER 

VERMEKTEDİR.
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Fethi Güngör, Fatih Okumuş ve Murat Aydın… 
Üçümüz Ramazan-ı Şerif’in hemen arifesinde 
İslamoğlu Hoca’yı Adapazarı’ndaki bahçesinde 
ziyaret ettik. Bahçe hem meyve bahçesi, hem 
botanik bahçesi gibi… Kapıdan girerken bize 
kapı açan Ömer Faruk’a ilk sorumuz: “Bahçı-
vanınız var mı?” oldu. Cevap: “Hayır, başta ba-
bam ailecek bahçenin bahçıvanı biziz.” Bahçe 
düzeni tam bir sanat eseri. Sohbetin, söyleşinin 
sonunda Mustafa Hoca bahçeyi gezdirdi bize. 
Hangi türler endemik, hangisinin ne özelliği 
var; her ağacı tanıyor tek tek. Defne yaprağı 
toplayıp veriyor. “Elma koparın!” diyor.  Şimdi 
tam da karaerik mevsimi. Poşet poşet toplayıp 
yanımızda götürdük sonra. Mustafa Hoca’nın 
her misafire sorduğu bir test sorusu var. Bahçede 
olmayan bir bitki söyleyin diyor kendine büyük 
bir güvenle. “Zeytin olur mu buralarda?” deyin-
ce gülümsüyor ve “Elbette!” “-Peki ya cevafe?” 
deyince; “-Ben de mango diyeceksiniz sandım. 
Mango bile var; ama cevafe yok. Biliyor musu-
nuz, yedi yıldır ilk kez bir misafir, bu bahçede 
olmayan bir bitki adı söyleyebildi” diyor.

Dönelim sohbete… Konu vahiy olunca söyleşiye 
klasik olarak “vahyin tanımı ve etimolojisi” ile 
başlamayı önerdi bir arkadaşımız. Fakat bundan 
hemen vazgeçtik; çünkü bu durumda başka bir 
soru sormamıza gerek kalmayacaktı. Tek bir soru 
sorup iki saat boyunca dinleyebilirdik… En iyisi 

S Ö Y L E Ş İ

MUSTAFA İSLAMOĞLU ile
“Vahiy” Üzerine...

F. OKUMUŞ, F. GÜNGÖR, M. AYDIN

Vahyin Allah 
Rasulü ile son 

bulması, insanlık 
aklının kemale 

ermiş olması ve 
artık rehberliğin 

insanlardan 
ilkelere geçmiş 

olmasıyla 
açıklanır. 
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genel sorular yerine bir iki meseleyi ele alıp halli-
ne katkıda bulunmayı tercih ettik. Önce “kelam-
kavil” farkını,  âyet-i kerime-
sindeki “kavlin” ne, “Rasul-i Kerim”in kim 
olduğunu sorduk ve teybi açtık:

Mustafa İslamoğlu: Hakikaten bu mesele 
ehl-i ilim arasında hayli mesele olmuş olmalı 
ki fakire çok getiriliyor. Kaç kere cevap ver-
dimse, herhalde cevap sahiplerinde kalmış 
olmalı ki, bu kez başkaları dönüp aynı so-
ruyu soruyor. Şimdi siz beni bir yükten kur-
tarmış olacaksınız, referans verebileceğimiz 
bir yer olacak, teşekkür ediyorum. Âyet-i 
kerimede dikkat buyurursanız
buyruluyor. Kavl ile kelam arasında fark var-
dır. Hem lafız hem de mana açısından fark 
vardır. Kavl lügatte hıffet ve sür’ate tekabül 
eder. Yani hatibi etki etsin diye veya etkili 
biçimde söylemediği için muhatabında etki 
bırakmayan hafif söz. Onun için kavl’in kalb 
yöntemiyle altı kombinezonuna ulaşırız: 
kavele, kaleve, vekale, veleka, lekave, levaka 
gibi… Arapça’nın söz varlığını ilk derleyen 
dilci Halil b. Ahmed’in Kitabu’l-Ayn’ına göre 

bunların hepsi de “hafiflik” (hıffet) ve “geçi-
cilik” (sür’at) manasında müşterektir. Fakat 
kelam’a gelince öyle değildir. Biri mühmel 
beşi müstamel olan altı kombinezon var: 
Mesela kelime’nin mücerredi keleme, kemal’in 
mücerredi kemele, “tokat, yumruk” anlamına 
gelen lekme’nin mücerredi lekeme, melek’in 
mücerredi meleke, lemeke ve mekele… Kulla-
nılmayan biri hariç beş kombinezon da şiddet 
ve te’sir kök manalarına gelir. Yani etkili… 
Onun için el-kelm “yaralamak” demek. İz bı-
raktığı için “iz bırakan” kelimelere el-kelam 
denir, kavl değil. Aslında varlığı insanlık üze-
rinde etkili olan her şey kelime’dir… Kur’an 
ne buyuruyordu Hz. İbrahim’in sınanması ile 
ilgili, “Ve Rabbi İbrahim’i kelimelerle sınadı; 
o da onları kamilen tamamladı.” Kelimelerle 
sınamak ve sınanmak nasıl bir şey? Ateşe atıl-
dığını biliyoruz, oğlu ile sınandığını biliyoruz, 
eşiyle sınandığını biliyoruz. Meğer bunlar ke-
limelermiş. Kelime dediğimiz buymuş meğer. 
Niye? Etkili imtihan, iz bırakan imtihan da 
ondan. Sorduğunuz İnnehu le kavlu rasulin ke-
rim âyetinde geçenin kelam değil kavl olması 
önemli. Fakat Kur’an “hafif söz” olan kavl’e 
Müzzemmil 5’te bir sıfat ekliyor: kavlen saki-
len… Hafif söz olan kavl, sakil (ağır) sıfatını 
alınca tam da “kelam”a tekabül ediyor. 

Âyete dönelim: “Kerim olan Rasul’ün kavli 
o”. Peki, burada “Allah’ın kelamı” (kelamul-
lah) diyoruz, ama “Allah’ın kavli” (kavlullah) 
demiyoruz. Allah’a nispet ederken kelam 
kullanılıyor, elçiye nispet ederken kavl kulla-
nılıyor. O zaman İmam Ebu Hanife’nin yap-
tığı kelam-ı nefsi ve kelam-ı lafzi ayrımı isa-
betli olacaktır. Yaratılmış olan harfler ve ses-
ler, yani dil, kelam-ı nefsi’nin değil kelam-ı 
lafzi’nin konusudur. Vahyin icazı manadadır 
ve mana Allah’ın kelam sıfatına nisbet edilir. 
Peki, âyetteki “kerim rasul” kimdir? Kerim; 
türünün en iyisi demektir. Cebrail türünün 
en iyisi midir? En iyisidir. Cebrail kerim’dir, 
Kur’an kerim’dir. Allah kerim’dir. Dolayısıy-
la kerim olan Allah kerim olan kelamı kerim 
olan elçi vasıtasıyla, kerim olan elçinin sözü 

KUR’AN LAFZI BİR KEZ, 
MANASI SONSUZ KEZ İNEN, 
BAŞI GÖKTE AYAKLARI 
YERDE İLAHİ BİR HİTAPTIR. 
BAŞI MANAYI, AYAKLARI 
LAFZI TEMSİL EDER. 
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üzerinden indirmiştir. O zaman burada her 
peygambere kendi kavminin lisanıyla vah-
yin indirilmiş olması da açıklığa kavuşmuş 
oluyor. Yani Kur’anen arabiyyen’deki arabiy-
yen Kur’an’ın sıfatıdır. Arapça, Allah’ın sıfatı 
değildir. Dolayısıyla Arapça Kur’an’ın dilidir, 
Allah’ın dili değildir. Onun için kelam Allah’a, 
kavl elçiye nispet ediliyor. 

Burada bir nokta daha var: Kerim Elçi, “sözün 
elçisidir”. Cebrail, sözü taşıdığı için “elçi” ol-
muştur. O zaman şu cümleyi kurabiliriz: “O 
Kerim elçinin sözüdür” açılımı, “İlahi kelamı 
taşıyan elçi meleğin sözüdür” olur. Bilinen 
bir hakikattir: Bir kelam bir elçi ile taşınıyor-
sa, elçi sözün kaynağı değil sözün elçisidir. 
Onun içindir ki, vahyin Allah’a nispet edilen 
bir başı, bir de elçiye nispet edilen ayağı var. 
Kelam ile kavl arasındaki fark tenzil ile inzal 
arasındaki farka benziyor. Vahiy kaynağına 
nisbetle kullanıldığında tenzil, hedefine nis-
betle kullanıldığında inzal kullanılıyor. Me-
sela Arapça oluşunun söylendiği hiçbir yerde 
inzal kullanılmaz. Sözün özü: kavl kerim el-
çiye yani Cibril’e nispet edilir, kelam Allah’a 
nispet edilir. “Elçi’nin sözü” sözün elçisinin 
kelimeleriyle Hz. Peygamber’in kalbine ilka 
olunan ilahi kelamı ifade eder. 

Yani Hz. Peygamber’in hiçbir dahli yoktur. 

Hayır, yoktur. Unutmayın, Allah senukriuke: 
“Sana Biz okutacağız” buyuruyor.

Tamamen alıcı konumundadır.   

Evet. “La tuharrik bihi lisanek: sakın dili-
ni dahi oynatma” âyetinin iki yorumu var-
dır. Biri dünyaya ait yorumu, vahyin yani 
Kur’an’ın inişine dair yaygın olarak bilinen 
yorumudur. “Biz sana okuttuğumuz zaman 
sen onun okunuşunu izle” buyuruluyor. Bir 
de ahirette Allah’ın huzuruna çıkmış insanın 
kendi amel defterini okuması olarak alınabi-
lir. O zaman söylediğiniz meselede delil ola-
rak kullanılamaz, o başka bir konudur.  

Yani mesela bir şaire gelen ilham, bir sa-
natçıya gelen ilham gibi bir karışma…

Değil. Şimdi öyle olmadığının o kadar çok de-
lili var ki… Hurûf-i Mukattaa’nın açıklaması 
nedir diye sual etseniz bu fakire, kaynakları-
mızda 36’ya yakın açıklama yapılmış, fakat bu 
fakir 37. bir açıklamayı tercih eder, o da şudur: 
Rasulullah’ın Kur’an’ın bir tek harfini bile zayi 
etmediğinin, onda bir harflik bile tasarrufta 
bulunmadığının göstergesidir. İster anlamı ol-
sun, ister olmasın. Allah Rasulu’nün ilk yıllar-
da vahiy dışında herhangi bir şeyin yazımına 
karşı çıkmasının sebebi de buydu; yani vahyin 
içine herhangi bir şeyin karışmaması. Allah 
Rasulu’nün ümmiler içinden seçilmiş olması-
nın sebeb-i hikmeti de buydu. Yoksa pekâlâ 
Hz. Musa gibi çok iyi bir okuryazar peygamber 
olabilirdi. Ahir zamanda yönelebilecek bu gibi 
ithamları baştan bertaraf etmiş oldu. 

Hocam, ‘Vahyin nazmı da manası da 
Allah’tandır’ sözü ne manaya gelir? 
Cebrail’in sözü kavli olduğuna göre… 

HURÛF-I MUKATTAA, 
KUR’AN’IN AÇIKLAMASI İÇİN-
DE RASULULLAH’A AİT HİÇBİR 
ŞEY OLMADIĞINA DAİR BE-
YANDIR. ‘RASULULLAH VAHYİN 
BİR HARFİNİ BİLE ZAYİ ETME-
MİŞTİR’ MANASINA GELİR.
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Eyvallah! Vahyin manası Allah’tandır. Naz-
mı Allah’tandır sözü fihi nazardır. Şöyle ki: 
Nazmı eğer lafızlarda, onların dizilişinde, 
kelimelerin seçiminde, onların kullanımında 
arayacaksak bu kavle girer. Fakat Kur’an’ın 
nazmını kelam-ı ilahiye ait olan manasında, 
muhtevasında, maksadında arayacaksak, bu 
söz o zaman doğrudur. Abdülkahir Cürcani 
ve onun çizgisini izleyenler bu ikinci görüşü 
savunmuşlardır. Bu doğru olandır. 

Burada lafız, kavilden de aşağıda kalıyor 
değil mi? Kelam en üstte, ortada kavil var, 
lafız en altta?      

Eyvallah! Zaten bu ilginçtir, Şatıbî muhteşem 
usulünde delaleti ikiye ayırır; 1) asli delalet, 
2) tabii/fer’i delalet… “Asli delaletin Arapça 

ile bir ilgisi yoktur” der, “mutlaktır” der. 
Bu ne demektir? Mana asıl, lafız ve o lafzın 
ait olduğu dil ferdir, ikincildir demektir. 
Kur’an’ın Arapça oluşu fer-i delalete tekabül 
eder. Çok mühim bir ayrım değil mi? Çok 
mühim ve işi aslında en başından çözmüş 
üstat. Asli delalet, fer’i delalet… Asli dela-
letin Kur’an’ın Arapça oluşuyla bir alakası 
yok, ‘Allahça’ ile bir alakası var. Onun için 
Kur’an’ın mana ve maksadı tek tek lafızlar-
da aranmaz, bütününde aranır. Şatıbî dela-
let bahsinden yola çıkarak asıl bu sonuca 
varıyor ki bu muhteşem. Gazzali de sırrı 
çözmüş aslında ve benzer sonuca varmış el-
Mustasfa’da. 

Belki bu yüzden Gazzali oluyorlar değil mi?

Aynen öyle. Boşuna olmuyorlar, hayran 
olmamak mümkün değil. Siz dirsek çürü-
tüyorsunuz bir şeyler bulayım diye, bir de 
bakmışsınız üstat zaten bulmuş. 

Gazzali de Kur’an’ın hükümlerini lafızlardan 
derlemeye çalışanları büyük yanlış yapmakla 
suçluyor. O da eğer lafızlardan almaya çalışır-
sanız manayı, manayı kaybedersiniz diyor. 

Allah razı olsun hocam. Kur’an, “o 

ALLAH’IN KELAM SIFATI, VAHYİN 

LAFZI ÜZERİNDEN DEĞİL AMA 

VAHYİN MANASI ÜZERİNDEN 

HÂLÂ DEVAM ETMEKTEDİR. 

DEĞİLSE, KUR’AN’IN BİR 

MUCİZE-İ BÂKİ OLMASI 

BAŞKA NASIL İZAH EDİLİR?
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hatemü’n-nebiyyin”dir buyuruyor. Bura-
da peygamberliğin sona erdiği Kur’an nas-
sıyla kesin bir şekilde bildirilmiş oluyor. 
Artık bu vahyin de kesilmiş olduğu anla-
mına gelir mi? Allah artık vahyetmemek-
te midir? Arıya vahyeden Cenab-ı Hakk, 
tüm kâinata vahyeden Allah, artık insana 
vahyetmiyor mu? Vahiy kesildi mi? Kelam 
sıfatı susmuş mudur? 

Kelam sıfatı Allah’ın sıfatıdır. Mevsuf’u baki 
ise sıfatı fani olabilir mi? Olamaz. Peki, o 
zaman bugün vahyin kesilmiş olmasını na-
sıl açıklayacağız? Allah’ın kelam sıfatının 
tecellisini nasıl açıklayacağız? Kelam-ı ilahi-
nin ifadesi olan vahy-i ilahinin son vahiyle 
birlikte nihayete ermiş olmasını şöyle açıkla-
yabiliriz: İnsanlık bir 
tek insana benzer. 
Bir insanın doğumu, 
gelişmesi, öğrenme-
si, yürümesi, terbiye 
olması, büyümesi, 
akil ve baliğ olması 
ve rüştünü ispatla-
ması ne ise, insanlı-
ğın da büyüyüp rüşdüne ermesi de öyledir. 
Ama bu binyıllar aldı. İnsanlık Allah Rasulü 
ile 40 yaşına gelmiştir. Ahkaf Sûresi’ndeki 
‘kırk yaş’ var ya, işte onun gibi. Dolayısıyla 
Allah Rasulü’ne 40 yaşında vahiy gelmiştir 
de, Allah Rasulü de insanlık 40 yaşına değip 
rüşdüne erdiğinde gelmiştir. 

Allah Rasulü’nden sonra bir nebi daha gel-
mesinde ne sakınca olurdu diye sorsanız, 
ben kendi zayıf ve kusurlu aklımca şöyle bir 
şey söyleyebilirim; insanlık akıl baliğ olduk-
tan sonra gelecek her vahiy, insanlığı birleş-
tirmek yerine parçalar ve kavgayı büyütürdü. 
Bugünün dünyasından yola çıkarak şöyle 
söylediklerimi düşündüğünüzde bunu çok 
daha iyi anlayacaksınız. Yani gerçek küresel-
leşmenin mimarı Allah Rasulü’dür. Onunki 
cihanşümulleşmedir. Onun için rahmeten li’l-
âlemin oldu ve Kur’an da huden li’n-nas oldu. 
İnsanlık için bir hidayet oldu. Yani vahyin 

Allah Rasulü ile son bulması, insanlık aklı-
nın kemale ermiş olması, artık rehberliğin 
insanlardan ilkelere geçmiş olmasıyla açık-
lanır. Peygamber ölümlüydü ama getirdiği 
mesaj ölümsüz olmuştur. Ölümsüz olma-
sı da eğer korumayacak olsaydı Rabb’imiz, 
peygamber göndermesini isteme hakkımız 
olacaktı. Eğer korumuş ise işte o zaman böy-
le bir hakkımız yok. 

Gelelim sualin diğer kısmına, Allah’ın ke-
lam sıfatı bugün nasıl tecelli ediyor? Ön-
celikle ayat-ı hadisat içerisinde tecelli ediyor. 
Başımıza gelen olayların içinde Allah bize ko-
nuşuyor. Vahiy nedense ilhamdan tamamen 
koparılıyor. Tedvin asrından sonra terimleş-
miş olan ifadeler üzerinden konuştuğumuz-

da vahyi bazen anla-
mayabiliyoruz. Vahiy 
kavramının başına 
gelen aslında biraz da 
bu. Vahiy, peygambe-
re gelen ilhamdır, di-
yebiliriz. Yani ilham 
peygambere gelince 
vahiy oluyor. Mesela 

Allah Rasulü mubeşşirât adını verdiği salih 
rü’yayı nübüvvetten bir parça olarak nite-
liyor. Aslında bu rüyayı ilhamın bir şubesi 
saymak anlamına geliyor.

Kelam sıfatı salim akıllar üzerinden te-
celli ediyor. Âlimlerin içtihadı, müfessir-
lerin tefsiri hep bu kabildendir. Kur’an’da 
en son inen âyet olduğunda hemen hemen 
ittifak olduğu sabit olan el-yevme ekmeltu 
lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni’meti 
âyeti bunun en güzel delilidir. Kelam sıfatı-
nın kesilmediği buradan da anlaşılır. Kelam 
sıfatı sadece kâinatta Allah’ın olayların için-
den konuşmasıyla devam etmemektedir. Al-
lah gönderdiği son vahyin içinden de konuş-
maya devam etmektedir. Peki, âyetle alakası 
nedir? Şudur; din ikmal edilmiştir, fakat ni-
met ikmal edilmemiş, itmam edilmiştir. Bir 
şeyin itmamı ile ikmali arasında fark vardır. 
Bir şeyin ikmali cevherinin de arazının da 

İNSANLIK AKIL BALİĞ OLDUK-

TAN SONRA GELECEK HER 

YENİ VAHİY, İNSANLIĞI BİR-

LEŞTİRMEK YERİNE PARÇALAR 

VE KAVGAYI BÜYÜTÜRDÜ.
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tamamlanmış olmasıyla açıklanır. Bir şeyin 
itmamı ise cevheri tamamlanmış olmakla bir-
likte arazının tamamlanmamış olmasıyla izah 
edilir. Peki, neden nimet ikmal edilmemiştir? 
Çünkü nimetin de ikmal edilmiş olması bu 
dinde cehdin, ilmi cihadın, içtihada ihtiyacın 
olmadığı anlamına gelirdi. Şu durumda ni-
metin ikmal edilmemesinin anlamı bilginin 
vahiy üzerinden üretilmesinde akla tanınan 
manevra alanıdır. Bu şu anlama gelir: Vahiyle 
inşa ettikten sonra aklın önü tamamen açık-
tır. Bütün bir varlığı bir vahiy gibi okuma ve 
onun içerisine Allah’ın yerleştirdiği yasaları 
bulma çabası, “nimeti ikmal” etme çabasıdır. 
Kur’an’ın her çağın aklına indirilmesi için 
yapılan tefsir çalışmaları da nimetin ikmali 
cümlesindendir.

Hocam hatta vah-
yin devam ettiği 
süreçte, nüzul sü-
recinde bile, mese-
la ifk hadisesinde 
bile hemen vahiy 
gelmiyor, yaklaşık 
40 gün sonra gel-
diğinde de adeta 
satır arasında şunu 
okuyoruz; yani illa ki vahiy mi edelim? 
Bunu aklınızla ve size öğrettiğimiz ilke-
lerle çözmeli değil miydiniz? 

Bunu diyor zaten Nur Sûresi’nin 12. âyetinde. 
“KENDİLİKLERİNDEN Bu düpedüz bir iftira-
dır demeleri gerekmez miydi?” Zımnen: “İlle de 
vahyin söylemesine gerek mi vardı?” demeye 
getiriyor. 

Biz sizi böyle mi yetiştirdik, diyor yani? 

Dolayısıyla burada Rabb’imizin kelam sıfatı 
bâkidir. Hem âyat-ı hâdisat içinden konu-
şuyor, hem âyat-ı kâinat içinden konuşu-
yor, hem âyat-ı meknûn içinden konuşu-
yor, hem de âyat-ı insan içinden konuşu-
yor. Yani akılların içinden konuşuyor, selim 
akılların… Unutmayalım “Akıl Allah’ın in-

sanın içine yerleştirdiği peygamberdir” sözü 
İmam Cafer’e atfedilir. Kur’an onu yaşamak 
ve anlamak isteyen selim akıllara yeniden, 
yeniden nazil oluyor. Onun için bu fakir 
der ki; Kur’an lafzı bir kez, manası sonsuz 
kez inen, başı gökte ayakları yerde ilahi bir 
hitaptır. Başı manayı, ayakları lafzı temsil 
eder. Onun için, Allah’ın kelam sıfatı, vah-
yin lafzı üzerinden değil ama vahyin manası 
üzerinden hâlâ devam etmektedir. Değilse, 
Kur’an’ın bir mucize-i bâki olması başka na-
sıl izah edilir?

KIRAAT NE DEMEKTİR? 
HAMELE-İ KUR’AN KİMDİR?

Mustafa İslamoğlu Hoca’yla Kur’an oku-
mayı nasıl anladığını, okuma ile anla-

manın ayrı şeyler 
mi olduğunu ko-
nuşmak istedik. 
Hadis-i şeriflerde 
geçen “hamele-i 
Kur’an” tabirinden 
Kur’an-ı Kerim’i sa-
dece ezberleyen ha-
fızları mı anlamak 
gerektiği de ayrı 

bir soru konusuydu. Hafız-ı Kur’an olmak 
büyük şeref; ama muhafız da olmayı ge-
rektiriyor. Yoksa halk arasında denildiği 
gibi, Allah korusun, “ha”sı gitmiş “vız”ı 
kalmış oluyoruz.

Okumak… Kıraat… Ne demektir? Hamele-i 
Kur’an kimdir? Kur’an nasıl taşınır ki? 

Nasıl taşınır? (Tebessüm). Sırtta taşınabilir(!) 
Boyunda taşınır, omuzda taşınır, koltuk al-
tında taşınır.

Göbekten yukarı olmak şartıyla herhalde? 
(Tebessüm).

Böyle bir şart yoktur. O âdâbu’l-Kur’an’ın 
konusudur, ahkâmu’l-Kur’an’ın konusu de-
ğildir. Sahabe böyle bir ahkâm da istinbat 
etmemiştir. Kur’an’ı taşımaktan maksat da 

KUR’AN ÖNERMELERİYLE AKLI 
İNŞA EDER. DER Kİ; “ZALİMLER-
DEN BAŞKASINA DÜŞMANLIK 
YOKTUR.” BÖYLECE DÜŞMAN-
LIKTA TEMEL SEBEBİN AKİDE 
FARKLILIKLARI DEĞİL ZULÜM 

OLDUĞUNU ANLARSINIZ.
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bu değildir. Bu taşımaya Rabbimiz Cuma 
Sûresi’nin 5. âyetinde ‘taşımamak’ diyor za-
ten. Tevrat’ın sorumluluğunu yüklenip de 
onun sorumluluğunu taşımayanlar kitap 
yüklü merkeplere benzetilir… Oradaki Tev-
rat yerine Kur’an’ı koyunuz. “Yahudileşme” 
dediğim de işte bu. Onların üzerinden bize 
mesaj veriliyor. 

Kızım sana söylüyorum…

Gelinim sen anla. Aynen öyle. Dolayısıy-
la Cuma Sûresi’nin 5. âyetindeki bu âyet-i 
kerime biz Müslümanların üzerine alınması 
gereken bir âyettir. Yoksa bu âyeti tarihsel-
liğe mahkûm ederek hükmünü iptal etme 
cinayeti işlemiş oluruz. Zaten Rabb’imiz de 
bize hitap ediyor. Hani Allah Rasulü’nün 
meşhur bir hadisi 
var; “eşrâfu ummeti 
hameletu’l-Kur’an: 
ümmetimin en şe-
reflileri Kur’an’ı ta-
şıyanlardır.”

Hafızlardır!?

Değil. İşte bugün 
böyle anlaşılıyor. 
Hafız olup da hamele-i Kur’an olmamanın 
o kadar çok örneği var ki… Dolayısıyla 
hamele-i Kur’an olmak, dikkat buyurun, 
Cuma Sûresi’nin 5. âyetinde iki kez geçen 
kelime neydi; hummilu’t-Tevrate sümme lem 
yahmilûha… Bakınız aynı kelime. Demek 
ki Kur’an’ı taşımanın hafız olmayla alakası 
yok. Kur’an’ı taşımak; Kur’an’ı hayata taşı-
maktır. Kur’an’ı akleden kalbe taşımaktır. 
Kur’an’ı duyguya ve düşünceye, göze, ku-
lağa, dile, dudağa, ömre taşımak… Allah 
Rasulü gibi Kur’an’la inşa olmak… Kuran’ı 
usta bilmek, Ey ustam! Beni yetiştir, ben 
senin çırağınım. Hamel-i Kur’an olmak işte 
bu. 

Salim Mevla Ebu Huzeyfe malumunuz 
Yemame’de şehit oldu. Hz. Ömer der ki; Eğer o 

hayatta olsaydı halife olarak onu teklif ederdim. 
Bu zat bir azatlı köle… Peki, marifeti ne? Hamele-i 
Kur’an’dan olması. Yani Kur’an’ı anlaması ve ya-
şaması… Bu zat Yemame’de şehit olmadan önce 
onun hamele-i Kur’an’dan olduğunu bilen diğer 
sahabe ona ‘Biz ölelim ama sen yaşa, sen lazım-
sın’ demişler. Cevap hamele-i Kur’an’a yakışır 
cinsten: ‘O zaman benim hamele-i Kur’an’dan 
oluşum nerde kaldı’ demiş.

Okumak ve anlamak farklı şeyler mi? 

Okumak anlamaktır, ikra’ (oku) dediğiniz 
birine ifhem (anla) demezsiniz. Çünkü ikra’ 
diye emir verdiğinizde ‘oku’ dediğinizde if-
hem de demiş olursunuz. Onun için anla-
madan okumak kıraat sayılmamıştır. Tilavet 
sayılmıştır. Tilavet, nakletmek için okumak; 

kıraat, anlamak 
ve yaşamak için 
okumak… Adı 
Kur’an’dır, unut-
mayalım. Yani an-
lamak için sürekli 
okunan, yaşamak 
için sürekli oku-
nan… Bu ikisinin 
arasını ayırmak, 

cevherle arazın arasını ayırmak gibidir. 
Aslı yoksa gölgesi nasıl olacak? Dolayısıy-
la okumakla anlamak birbirinin devamıdır. 
Vahyi okumak aslında cennete girmektir. 
Tirmizi’nin naklettiği o hadiste efendimiz 
öyle buyuruyor ya, -beni çok etkileyen bir 
hadis-i şeriftir bu- Kur’an okuyan kimseye 
şöyle denir: “Oku ve Yücel! Dünyada oku-
duğun gibi oku, makamın son okuyacağın 
âyetin yanındadır.” Hadi bakalım! Dünya-
dayken son okuduğun yani son anladığın, 
yani son yaşadığın âyet neyse şimdi ahirette 
makamın da oradadır.”  Diyoruz ki: dün-
yada Kur’an’ı okumak ve anlamak cennete 
yürüyüştür, başka bir şey değil. Nice Kur’an 
okuyan vardır ki -Enes bin Malik’e atfedilir 
bu söz- Kur’an ona lanet eder. 

KUR’AN’I TAŞIMAK; KUR’AN’I 

HAYATA TAŞIMAKTIR. KUR’AN’I 

AKLEDEN KALBE TAŞIMAKTIR. 

KUR’AN’I DUYGUYA VE DÜŞÜN-

CEYE, GÖZE, KULAĞA, DİLE, DU-

DAĞA VE ÖMRE TAŞIMAK… 
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Hocam, peki Kur’an her şeyi açıkladı 
mı? “La ratbin vela yabisin illa fi kitabin 
mubîn”i nasıl anlayacağız? 

Hayır. Yani cüz’ileri açıklamadı. Sorunuzda 
okuduğunuz âyetin konuyla alakası yok. 
Âyetteki mubin kitab Allah’ın tabiat ve eşya 
için koyduğu kanunların kaynağı olan ve 
“korunmuş ana bellek” manasına gelen levh-i 
mahfuzdur. Soruya dönecek olursak, Kur’an 
tümelleri, yani küllileri açıkladı. Formüller 
verdi Kur’an. Çünkü bir formül bin problem 
çözer. Tabii Hz. Ebu Bekir’e atfedilen “De-
vemin yularını kaybetsem onu da Kur’an’da 
arardım” sözü -Eğer Hz. Ebu Bekir’in sözü 
sahihse- o manaya gelmez. Dolayısıyla Kur’an 
tümeller verir. Hatta anlattığı naklettiği tikel-
lerin, yani ayrıntıların arkasında tümeller, 
külli kaideler vardır. Onun için bu külli kai-
delere nasıl ulaşılır? 
İşte buna istikra di-
yoruz. Tümevarım 
yöntemiyle ulaşırız. 
İstikrai bir okuma, 
zaten kıraat istik-
raya götürüyorsa 
kıraat olur. Aslında 
Efendimiz bu şeyi 
çok güzel uygula-
mıştı. Yani mesela 
“el-beyyinetü li’l-müdde’i ve’l-yeminu ala 
men enker: delil getirmek iddia sahibine 
düşer, yemin etmek de inkâr edene.” Bu da 
Kur’an’dan yola çıkarak Efendimiz’in vardığı 
bir kaide. Dolayısıyla külli kaideler çıkarma-
mıza yarayan cüz’i örnekler de verir Kur’an. 
Mesela Âdem ve İblis kıssasından söz ettiğin-
de aslında bize bir hikâye anlatmaz. Âdem 
ve İblis ile hatada ısrar ile hatadan istiğfarın 
farkını öğrenmiş oluruz. Nuh ve Nuh kav-
mi üzerinden aslında bize tarihsel bir hikâye 
anlatmaz Kur’an. Şunu anlatır; karada gemi 
yaparsanız, deniz lazım olduğunda Rabb’iniz 
denizi ayağınıza getirir. Yusuf Sûresi kıssası-
nın kahramanları Yusuf ile Züleyha sanırsınız. 
Aslında kıssanın kahramanı iffetle iffetsizlik, 

iftira ile iffettir. Dolayısıyla Kur’an kavramları 
inşa eder önce, kâr nedir, zarar nedir, büyük 
nedir, küçük nedir, kalıcı nedir, geçici nedir? 
Bütün bu hayatımızı üzerine inşa ettiğimiz 
kavramların içini doldurur. Tasavvurumuzu 
inşa eder. Artık bu haktır kelimesini kullana-
bilmeniz için hakk kelimesinin içini doldur-
manız lazım, hakkın hakkını vermeniz lazım. 
İşte tasavvur odur. Önermeleriyle aklı inşa 
eder. Der ki; “Zalimlerden başkasına düşman-
lık yoktur.” Anlarsınız ki düşmanlık zalime-
dir. Orada düşmanlıkta temel sebebin akide 
farklılıkları değil, zulüm olduğunu anlarsınız. 

Zalimin bile kendisine değil, zulmüne 
mani olmaktır esas olan yani, değil mi?

Eyvallah! Örnekleriyle şahsiyeti inşa eder, 
bütünüyle de hayatı inşa eder. Kur’an ilahi 

bir inşa projesidir 
ve ilk inşa ettiği 
şahsiyet de Allah 
Rasulü’nün şah-
siyetidir. Onun 
için nübüvvetin-
den önce Abdullah 
oğlu Muhammed’i 
Mekke el üstünde 
tutarken, överken, 
el-emin derken, nü-

büvvetinden sonra Rasulullah Muhammed 
olunca, hayatına kastetti, başına ödül koy-
du ve küfretti, el-mecnun dedi. Fark ne? İyi 
idi, aktif iyi oldu. Peki, bu farkı ortaya ko-
yan şey ne? Vahiy… Vahyi çekip aldığınızda 
ortada Abdullah oğlu Muhammed kalıyor; 
vahyi yüklediğinizde âlemlere rahmet olan 
Muhammedu’r-Rasulullah... Yani Abdullah 
oğlu Muhammed’i âlemlere rahmet eden şey, 
vahiy olmuş oluyor. 

Herkesin bir Hıra’sı var o za-
man, herkesin bir arayışı var…

Evet. Ama Peygamber vahiy geldikten sonra 
Hıra’dan çıkıyor, şehre iniyor. Vahiy geldik-
ten sonra şehirden çıkıp Hıra’ya girmiyor, 

“HER ÇOCUK İSLAM FITRA-
TI ÜZERE DOĞAR” HADİSİ 

RUM SÛRESİ’NİN 30. ÂYETİNİN 
TEFSİRİDİR. BUNUN GİBİ, 
SÜNNETTEKİ TÜM KÜLLİ-

LERİN ARKA PLANINDA VA-
HİYDEN BİR ASIL VARDIR.
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dikkat buyurun. “Kalk ve uyar!” Bitti. Yani 
kendine iyi olamaz. İyiliği kendine hasrede-
mezsin. O zaman kötüleri teşvik olur. Çünkü 
hiçbir kötü anasından kötü olarak doğmaz. 
Her kötü önce iyiydi. Daha sonra iyiler aktif 
iyi olmadığı için kötüler ortaya çıktı. 

SÜNNET - KUR’AN - VAHİY İLİŞKİSİ

Hocam çok teşekkür ediyoruz, tam da 
sözü Rasulullah’a getirmişken sünnet-
vahiy ilişkisine geçmek istiyoruz dilerse-
niz. Kur’an-sünnet ilişkisi elbette geniş 
bir konu, biz bunu tefsirle sınırlandıra-
rak, tefsir ilmi bağlamında, Kur’an’ın tef-
siri bağlamında nasıl anlamamız lazım? 

Merhum üstadımız Şatıbî’nin tarifi fakire 
göre, bu konuda en muteber tarif addedilme-
lidir. Sünnet için:  der. Yani, 
sünnet, Kur’an’ın beyanıdır. Sünnetin her 
hükmü Kur’an’daki 
bir asla dayanır. 
Bu manada sünnet 
Kur’an dışında bir 
kaynak değildir 
ki… Peygamberi 
bir makine olsa da 
atsanız kitaba dö-
nüş deseniz, Kur’an 
olurdu; Kur’an’ı 
aynı makineye atsanız insan ol deseniz Ra-
sulullah olurdu. Bir örnek verecek olursak; 
“ihtilam oluncaya kadar çocuktan kalem 
kalkar” hadisi… Allah Rasulü böyle bir sözü 
kendiliğinden söylemez. Çünkü gabya taal-
luk eden bir söz. Rabb’imizin sahasına girer. 
Bunu ya bir haber almış olmalı, ya da Kur’an’ı 
okumuş olmalı. Burada A’raf Sûresi’nin 172. 
âyetini görüyoruz. Ve iz ehaze rabbüke... Bu 
âyette Rabb’in âdemoğullarının bellerin-
den zürriyetlerini aldığı buyurulur. Rabb’in 
âdemoğullarının bellerinden zürriyetlerini 
almaları ne demek? Aslında ikisini birbiriyle 
kavuşturmadan âyet de anlaşılmıyor. Buna 
öyle şeyler söylemişler ki, İmam Maturidi 
ile İmam Eşari bile bu konuda zıt köşelere 

düşmüşler. İşte anne karnında alır, ilk defa 
ruh üflendiğinde alır, ruhlar âleminde alır… 
Ama doğrusu akil baliğ olduğunda alır. Hem 
hadis anlaşılmış oluyor, hem âyet anlaşılmış 
oluyor. 

Hocam bu da sizin kendi tespitlerinizden 
biri midir? 

Bana ait değildir. Abdülaziz Bayındır Hoca-
nın tespitidir bu ve tebrik etmek lazım. Kullu 
mevlûdin yûledu ‘ala fıtrati’l-İslam… Fakir şu 
irtibatı kurmuştur; bu Rum Sûresi’nin 30. 
âyetinin tefsiridir. Her çocuk İslam fıtratı 
üzere doğar, bu hadisin arka planında yer 
alır. Bunun gibi, sünnetteki tüm küllilerin 
arka planında vahiyden bir asıl vardır.

KUDSİ HADİS ve HZ. PEYGAMBER’E KUR’AN 
DIŞI VAHİY GELİP GELMEDİĞİ

Kudsi hadis tas-
nifi de zaman za-
man kafa karıştı-
ran bir tanımlama. 
Hoca’ya hem bu 
meseleyi, hem de 
bununla ilgili olarak 
Hz. Peygamber’in 
Kur’an dışında va-
hiy alıp almadığı 

tartışmasını sorduk.

Hocam bunun altına bir de Kur’an-sünnet 
ilişkisi bağlamında söylenebilecek bir me-
sele daha var kutsi hadis meselesi. Kur’an 
dışında Hz. Peygamber’e vahiy var mıdır? 
Bir de bunun altında kutsi hadisleri nere-
ye koyacağız? 

Kur’an dışında Hz. Peygamber’e vahiy geldi-
ği iddiası hayli tartışmalı bir mesele. Kur’an 
dışında vahiy vardır diyenler bu konuda, te-
vatürle sabit olan Kur’an’ın tevatürünü dahi 
riske sokan bir tartışmaya imza atmış olduk-
larını gözden kaçırıyorlar. Eğer bir meselede 
âlimlerden bir kısmı hayır diyor, bir kısmı bu 

NUH VE NUH KAVMİ ÜZERİN-
DEN ASLINDA BİZE TARİHSEL 

BİR HİKÂYE ANLATMAZ KUR’AN. 
ŞUNU ANLATIR; KARADA GEMİ 

YAPARSANIZ, DENİZ LAZIM 
OLDUĞUNDA RABB’İNİZ DE-

NİZİ AYAĞINIZA GETİRİR.
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Kur’an’dandır diyorsa, onun Kur’an’dan olma-
sı ihtimali otomatik olarak ortadan kalkıyor. 
Ondan sonra böyle bir tartışmanın yapılıyor 
olması abesle iştigaldir. Şu kesin: Kur’an’a ait 
bir nassın sübutunu inkâr küfürdür. Bu du-
rumda, bu Kur’an’dan değil diyenleri Müs-
lüman sayacaksak -ki saymamak mümkün 
değil- bu durumda Kur’an’dan olanları da 
riske sokmak gibi bir problemle karşı karşı-
ya kalmaz mıyız? Ya o zaman müsteşriklerin 
yapması durumunda bizi hoplatan şeyi biz 
kendimiz yapmış olmaz mıyız? Kur’an’ın kay-
nağıyla ilişkisi konusunda şüphe ve tereddüt 
uyandırmış olmaz mıyız? Dolayısıyla eğer 
bir şey tartışılıyorsa, ihtilaf ediliyorsa o zaten 
Kur’an’dan değildir. Önce külli kaidelere uya-
lım, usul üzerinden gidelim.  

Kur’an’dan olmamakla birlikte vahiy midir? 

Vahyi metluv ve gayr-i metluv diye ayırmayı 
ben doğru bulmuyorum. Bu çok riskli, İmam 
Şafii’nin ilk defa yaptığı bu ayrım çok riskli 
bir ayrımdır. 

Ama Hz. Aişe’ye de dayandırıyorlar. Hz. 
Aişe diyor ya “bu Kur’an’dan okunan 
(metluv) bir şey değildi.” 

Ama bu kavramsallaştırma Hz. Aişe’ye ait 
değil. Bu kavramsallaştırma Şafii’ye ait. Do-
layısıyla bu noktada vahyi fiili vahiy-kavli va-
hiy diye ayırabiliriz… Vahiy aslında sözdür, 
kelamdır. Fiili vahiy aslında Hz. Cibril’in Hz. 
Peygamber’e öğretmenlik yapmasıdır. Mese-
la, namazın öğretilmesi gibi. 

Sahabe-i kiramda da böyle bir tasavvur 
olduğunu görüyoruz. Mesela Hz. Aişe, 
ifk hadisesi ile alakalı, Cebrail’in gelip 
Kur’an’da kıyamete kadar okunacak bir 
durumu bildirebileceğini düşünmüyordu, 
fakat Cebrail gelip bildirdi...

Ama işte Hz. Cebrail’in Allah Rasulü ile ciddi 
bir ilişkisi var. Kur’an dışında da bir ilişki-
si var. Biz bunu gözden kaçırıyoruz. Vahiy 
meleğinin Kur’an dışında Rasulullah’la olan 

ilişkisini Allah’tan haber taşımaya hasretmek 
doğru mu? Ben burada koca bir soru işare-
ti koyarım. Yani Allah Rasulü’yle öğretmeni 
olan Hz. Cibril arasındaki ilişkiyi niye ayrı 
bir kategori olarak almıyoruz?  Ben kesinlikle 
ayrı bir kategori olarak alınması gerektiğini 
düşünüyorum. Hz. Cibril’in Rasulullah’la 
olan dostluğundan kaynaklanan bir ilişki 
var. Bilmem anlatabildim mi?

Hocam anladık. Fakat alternatif bir tak-
sim yapabilir miyiz? ‘Vahy-i metluv, vahy-i 
gayr-i metluv’a alternatif?

Fiili vahiy, kavli vahiy. Evet. Tamam. 

Kelam kavl-i Rasul olduğuna göre…

Evet.

Kudsi hadis nedir hocam?

Kudsi hadis isimlendirmesini bugüne ka-
dar anlamış değilim. Bu isimlendirmeyi ilk 
yapan zat er-Risale’de Şafii’dir. Efendimiz, 
sahabe ve tabiinden böyle bir isimlendirme 
yapan çıkmamıştır. 

İlahi hadisler diyorlar. Rabbani hadisler 
diyorlar. 

Zaten isimlendirmedeki ihtilaf da sonradan 
oluşunun delilidir. Neden böyle isimlendirme 
ve tasnife gerek duyulmuş. Kutsi Hadis’in ta-
rifi yapılırken denilir ki “Manası Allah’tan lafzı 
peygamberden”… Ayrıca bu hadislerle tilavet 
edilmediği ve Mushaf’ın iki kapağı arasın-
da yer almadığı vurgulanır. İyi de, bütün bu 
“değil”lere rağmen nasıl oluyor da diğer hadis-
lerden ayrı bir kategori olarak konuyor? Buna 
neden gerek duyuluyor? Düpedüz “hadis” 
denilmesine mani hal nedir? Neden bunun-
la iktifa edilmeyip, birçok sıkıntı çıkaracak ve 
kafa karıştıracak bir tarifle Allah Rasulü’nün 
ve sahabenin yapmadığı bir tasnife gidiliyor? 

Üstelik hadis tekniği bakımından da çoğu 
zayıftır. 
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Oraya geleceğim. Şimdi önce niye böyle 
bir tasnif yapılma ihtiyacı hissedilmiş? Tek 
sebep var, o da bu hadislerin içinde abdî 
(kulum) gibi lafızların olması. Mesela “ene 
inde zann-i abdî bî: Ben kulumun zannına 
göreyim.” Buhari’nin naklettiği kudsi hadis 
tasnifi içine alınan bir hadis. Mesela meşhur 
“kulum bana asıl farzlarla yaklaşır. Ama ona 
ilaveten nafilelerle de yaklaşır. O kadar yak-
laşır ki ben onun gören gözü, tutan eli… 
olurum.” Mesela; salih kullarım için cen-
nette öyle şeyler hazırladım ki hiçbir göz 
öylesini görmedi. Hiçbir kulak böylesini 
işitmedi” hadisinde olduğu gibi. Fakat sırf 
bu lafızlardan dolayı böyle bir tasnif yapıp 
yeni bir kategori ortaya çıkarmanın doğur-
duğu problem, bu lafızların açıklamasından 
kat kat fazla olmuştur. Allah vahyi korudu. 
Bunları korumadı. Kudsi hadis diye bildi-
ğimiz külliyata baktığımızda içinde sahi-
hi var, sakimi var, zayıfı var, hatta mevzu 
olanı ve münker olanı var. Aslında hadisler 
ne hükme tabii ise bunların da o hükme 
tabidir. Ayrı bir isimlendirme için “Manası 
Allah’tan” diye tarif etmek, hele bunu İmam 
Şafii’nin yapması gerçekten garip.

Öteki hadislerin manası Allah’tan değil 
miymiş? 

Evet, aynen öyle: İmam Şafii’ye göre tüm ha-
disler vahiydir. Ve tabi ki bu bakış açısı diğe-
rinin getirdiğinden fazla problemle bizi yüz 
yüze bırakmıştır. 

Özetle Kudsi Hadis tasnifinin makul bir iza-
hı yoktur. Bu isimlendirmeyi hak edecek bir 
durum da yoktur. Bu kategoriye girenlerin 
tümü de hadistir. Hadisler hangi cerh ve tadil 
usulüne tabi ise bunlar da o usule tabidir. 

O zaman bu tasnifin doğmasına sebep olan 
abdi gibi ibareler için bir başka açıklama la-
zım. Çok kolay. Allah Rasulü Rabb’ini oku-
yor. Bunu biz de yapmıyor muyuz? Başımıza 
bir kaza geliyor. Kazadan kurtuluyoruz. Ka-
zadan kurtulduktan sonra kazayı yorumlu-

yoruz. Allah bana dedi ki, kulum aklını başı-
na al. Veya “Yürü ya kulum demiş ona” diyo-
ruz. Bu sözün gökten inmiş olması şart değil. 
Ayât-ı hâdisat indi ya, o yetmez mi? Biz ne 
yaptık. Rabbimizin olay âyetini okuduk. Al-
lah Rasulü de okuyor. Rabbini okuyor. Hem 
de ne güzel okuyor. Muaz hadisinde olduğu 
gibi.  “Ey Muaz, biliyor musun, Allah’ın kul-
ları üzerindeki hakkı nedir? O’na ortak koş-
maman… Kulların Allah üzerindeki hakkı 
nedir ey Muaz? deyince orda kaldım diyor. 
Nice sonra cevap geldi: Kulların Allah üze-
rindeki hakkı azab etmemesidir buyurdu.” 

Allah’ı okuyor. Rahmet-i rahmanı okuyor 
Rasulullah. Özetle: Bunlar da diğer hadisler 
gibi hadistir efendim. “Diğer hadisler cerh 
ve tadilde neye tabi ise bunlar da aynı şeye 
tabidir. Böyle yaklaşmazsak, bu meselenin 
içinden çıkmak mümkün olmaz. 

Hocam bize vakit ayırıp Kur’ani Hayat 
dergisinin vahiy konulu 8. sayısı için bu 
mülakatı verdiğiniz için teşekkür ederiz. 
Sizin ilave edeceğiniz bir husus yoksa bir 
dua ile bitirmenizi istirham ediyoruz.

Anlama meselesi var, ama onu başka bir mü-
lakata bırakalım. Rabb’im vahyi bize açsın, 
bizi vahye açsın. Rabb’im anlayabildiklerimi-
zi yaşayacak bir liyakat lutfetsin, anlayama-
dıklarımızı da anlayacak bir fehim, idrak ve 
akıl nasip etsin. Rabb’im bizi Kur’an’a kur-
ban etsin. 

Âmin.
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“Biz Nuh’a ve ondan sonraki peygam-
berlere vahyettigimiz gibi sana da 

vahyettik. Ve (nitekim) İbrahim’e, İsmail’e, 
İshak’a, Yakub’a, esbâta (torunlara), İsa’ya, 
Eyyûb’a, Yunus’a, Harun’a ve Süleyman’a 
vahyettik. Davud’a da Zebûr’u verdik. Bir 
kısım peygamberleri sana daha önce an-
lattık, bir kısmını ise sana anlatmadık. Ve 
Allah Musa ile gerçekten konuştu. (Yerine 
göre) müjdeleyici ve sakındırıcı olarak pey-
gamberler gönderdik ki insanların peygam-
berlerden sonra Allah’a karşı bir bahaneleri 
olmasın! Allah izzet ve hikmet sahibidir.” 
(Nisa 4/163-165).

Bu âyetleri dikkatlice okuduğumuzda 
Rabb’imizin bu âyetlerde şu üç konuya dik-
katimizi çektiğini görürüz:

a) Bütün peygamberler vahiy almışlardır.

b) Kur’an’da ismi zikredilmeyen peygam-
berler de vardır. Dolayısıyla bütün kültür ve 
medeniyetlerin temelinde bu peygamberlere 
gelen vahiy bulunmaktadır.

c) Beşîr ve nezîr (müjdeleyici ve uyarıcı) 
olan peygamberlerin gönderiliş sebebi, in-
sanların Allah’a karşı bir bahanelerinin kal-
mamasıdır.

O halde peygamberlerin gönderilmesi ve 
onlara vahyin gelmesi Allah’ın rahmetinin 
bir sonucudur. Bu süreç Âdem’den (a) son 
elçi Muhammed’e (s) kadar devam etmiştir. 
Son peygambere gelen vahiy şu sıralarda 
ihya ettiğimiz Ramazan ayında başladı. Hz. 
Peygamber’e gelen vahiy ile insanlığın yolu 
yeniden aydınlandı, insanlık “yitik cenneti-
ni” bu vesile ile buldu. Bu büyük nimetin 

D E Ğ E R L E N D İ R M E

Vahiy ve Sorumluluğumuz

KUR’AN’DA İSMİ ZİKRE-

DİLMEYEN PEYGAMBERLER 

DE VARDIR. DOLAYISIYLA 

BÜTÜN KÜLTÜR VE MEDE-

NİYETLERİN TEMELİNDE 

BU PEYGAMBERLERE GELEN 

VAHİY BULUNMAKTADIR.

RAMAZAN BEYHAN
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şükrü olarak bu ayda oruç tutmak bize farz 
kılındı.

Kanaatimce vahyi iki ana başlık altında ince-
lemek gerekir. Bunlardan biri usul yönüyle, 
diğeri de vahye karşı sorumluluğumuz yö-
nüyle…

USÜL YÖNÜYLE VAHİY

Vahyin sözlük anlamı; gizli konuşmak, em-
retmek, ilham etmek, ima ve işaret etmek, 
acele etmek, seslenmek, fısıldamak, mektup 
yazmak… Bütün bunların özü sürat ve giz-
lilik içinde bildirmedir. Kısacası vahiy gizli, 
hızlı ve etkin bir iletişim aracıdır. Allah ile 
yaratıklar arasında oldu-
ğu gibi Allah’ın dışındaki 
varlıkların da birbirlerine 
vahyettiklerini görmekte-
yiz (En’am 6/112, 121).

Kur’an’da Allah ile kulları 
asındaki iletişim sadece 
vahiy kavramıyla ifade 
edilmez. Kavl, nida, ilka, 
kelam, zikir, rahmet, fur-
kan, beyyine, ruh, inzal, 
tenzil, hidayet, hikmet, ilim, isim gibi vahiyle 
ilişkili başka kavramlar da vardır. 

Vahyin ıstılahi anlamı, Allah’ın insanlara 
ulaştırmak istediği ilahi bilgileri vasıtalı veya 
vasıtasız bir şekilde, gizli ve süratli bir yolla, 
onu tebliğ etmek ve bildirmek üzere insan-
lar arasından seçtiği peygamberlerine yakini 
ilim ifade edecek bir tarzda iletmesidir.  

İlahi olmayan vahiy: Zekeriya’nın (a) dilinin 
tutulması dolayısıyla cemaate işaret ile hitap 
etmesi (Meryem 19/11), peygamberlere düş-
man olan cin ve insan şeytanların hem bir-
birlerini peygambere karşı tahrik etmek hem 
de dostlarını peygamber ve müslümanlarla 
mücadeleye teşvik için yaldızlı sözler telkin 
etmesi örnek olarak verilebilir (En’am 6/112, 
121).

Bazı kimseler de kendilerine vahiy gelmediği 
halde kendisine vahyin geldiğini iddia etmiş-

ler ve Allah’ın indirdiği gibi vahiy indirebile-
ceğini ileri sürmüşlerdir. (En’am 6/93).

Her şeyi yaratan, düzenleyip kaderini ve hi-
dayetini gösteren yüce Allah, peygamberlerin 
dışında,  yarattıkları arasında göğe (Fussilet 
42/12), yere (Zilzal 99/4-5), bal arısına (Nahl 
16/68) havarilere (Maide 5/111), Musa’nın 
(a) annesine (Kasas 28/7), Meryem’e (a) 
(Meryem 19/16-34), meleklere (Enfal 8/12) 
vahiy gönderdiğini bildirmiştir.

Peygamberler içinde “vahiy” kavramıy-
la hitap edilenler, Nuh, Yusuf, Musa ve 
Muhammed’dir (aleyhimusselam). Nuh’a 
(a) ‘kavminin artık iman etmeyeceğini’, ‘bir 
gemi yapmasını’ ‘vahyettiğini’ haber vermek-

tedir (Hud 11/36-37).

Kardeşleri onu kuyuya 
atarken çaresiz ve savun-
masız iken Allah Yusuf’a 
(a), bu durumu ‘farkında 
olmadıkları halde onlara 
anlatacağını’ vahyediyor 
(Yusuf 12/15).

Musa’ya (a) inen ilk vah-
yi şu olmuştur: “… Kut-

sal vadi Tuva’dasın; Ben seni seçtim. Şimdi 
vahyedilene kulak ver” (Taha 20/13). Sihir-
bazların sihrini iptal ederken ‘asasını atma-
sını’ (Araf 7/117), Firavun’u İslam’a davet 
ederken ‘İnan ki, bize, azabın, kesinlikle 
yalanlayıp yüz çevirene olduğu vahyolun-
du.” (Taha 20/48). Böylece namaz ile ruh-
ları diriltmek, dağılan cemaati toparlamak 
ve onları geleceğe hazırlamak üzere, kirli 
çevreden onları çekerek arınmalarını sağ-
lamak için ‘evlerini namazgâh edinmelerini 
ve orada namaz kılmalarını’ (Yunus 10/87), 
Firavun’un baskınından Allah’ın kulları-
nı kurtarmak için gece yola çıkarılmasını’ 
(Şuara 26/52), denizde yol açmak için  ‘asa-
sıyla denize vurmasını’ (Taha 20/77, Şuara 
26/63), kavmi su isteyince ‘asasıyla taşa 
vurmasını’ (Araf 7/160) vahyettiğini bildir-
mektedir.

Bu üç peygambere ‘vahiy’ kavramıyla gelen 

BEŞÎR VE NEZÎR OLAN 

PEYGAMBERLERİN 

GÖNDERİLİŞ SEBEBİ, 

İNSANLARIN ALLAH’A 

KARŞI BİR BAHANELE-

RİNİN KALMAMASIDIR.
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direktiflerin bileşkesi, vahyin kesin sonuçlar 
elde ettiğine, elçileri ve inananları sıkıntılar-
dan kurtardığına dikkatlerimizi çekmektedir.

PEYGAMBER EFENDİMİZE 
VAHYİN GELMESİ

Kur’an’da vahiy kavramı en çok Muhammed 
(s) için geçmektedir. Diğer peygamberlere 
vahyedildiği gibi Peygamber’e de vahyedil-
diğini (Nisa 4/163), vahyin kendisine nasıl 
geldiğini de ‘Allah bir insanla ancak vahiy 
yoluyla veya perde arkasından konuşur ya-
hut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini 
vahyeder. O yücedir, hakîmdir. İşte böy-
lece sana da emrimizle 
Kur’an’ı vahyettik. Sen, 
kitap nedir, iman nedir 
bilmezdin. Fakat biz onu 
kullarımızdan dilediğimizi 
kendisiyle doğru yola eriş-
tirdiğimiz bir nur kıldık. 
Şüphesiz ki sen doğru bir 
yolu göstermektesin’ (Şûra 
42/51-52).

Allah’ın içlerinden birine 
vahyetmesini imkânsız 
görenler ya da ona vahyin 
gelmesini çekemeyenler çeşitli itirazlar ileri 
sürerek ona şair, kâhin, mecnun, sahir, esatir, 
effak dediler. Ona başkası öğretiyor, ya da 
yanında doğru söylediğine şahitlik edecek 
bir melek gelmeliydi. Allah içimizde onu mu 
layık gördü ya da başka mucizeler getirmeli 
dediler.

Günümüzde de buna benzer itirazlar ileri 
sürenlerle kalplerinin ne kadar benzeştiğini 
göstermektedir (Bakara 2/118).

VAHYE KARŞI SORUMLULUĞUMUZ

Vahyin kaynağı Allah’tır. Onu peygamberin 
kalbine indiren melek Cebrail’dir (a) (Baka-
ra 2/97-98). Vahyi alıp insanlara tebliğ eden 
Hz. Muhammed (a), vahyin ürünü olan kitap 
ise Kur’an-ı Kerim’dir.

Nüzul asrında insanlar vahyi bizzat pey-

gamberin ağzından dinliyorlardı. Âyetler 
gündemlerle ilgili iniyor, ya da gündemi 
belirliyorlardı. Peygamberin vefatıyla vahiy 
kesildi ama ümmetin vahye karşı sorumlulu-
ğu devam etmektedir. Bizzat vahye tanıklık 
eden ashabın uygulaması bunu gösteriyor. 
“(Rasûlüm!) De ki: İşte bu, benim yolumdur. 
Ben Allah’a çağırıyorum, ben ve bana uyanlar 
aydınlık bir yol üzerindeyiz. Allah’ı (ortak-
lardan) tenzih ederim! Ve ben ortak koşan-
lardan değilim” (Yusuf 12/108).

Vahiy o dönemde adeta bir mektep gibiydi. 
Müminler ona kulak kesiliyorlar, onu dinle-
yip en güzeline uyuyorlardı. Onu ezberleyip 
onunla ibadet ediyorlar, onunla imanları-

nı takviye ediyorlardı. 
Ashab-ı Suffe adeta bir 
Kur’an üniversitesi idi.

Hz.Ömer (r), Ensardan 
kardeşi ile nöbetleşerek 
her gün, birisinin gününü 
peygamberin yanında ge-
çirdiğini, diğerinin de ge-
çim işleri ile ilgilendiğini 
haber vermektedir.

Geçmişte olduğu gibi bu 
gün de heva, gayb, ilham 

ve rüya bazı yönleri ile vahye benzediği için 
bazılarının kasıtlı olarak birbirine karıştır-
dıklarını ancak vahyin bunlardan farklılığını 
tam anlamadıkça, vahye karşı sorumluluğu-
muzu tam yerine getiremeyeceğimizi anla-
mamız gerekmektedir. 

Rabbimiz, Necm Sûresi’nin 4 ve 5. âyetlerinde 
peygamberin ‘hevadan konuşmadığını, o 
kendisine vahyedilen vahiyden başka bir şey 
değildir’ buyurmaktadır. Heva ilmin zıddı-
dır, çünkü ilmin ana kaynağı vahiydir. Heva, 
insan ruhunun şehvetlerden, hayvani arzu 
ve isteklerden doğan eğilimler olup hevası-
na uyan onu tanrılaştırıp haktan sapmış olur 
(Furkan 25/43).

Hevada gizlilik boyutunun olması, onu 
olumlu kılmadığı gibi onu bilgi kaynağı da 
yapmaz. Oysa vahiy, kesin bilgi kaynağıdır. 

SÜNNET 
HZ.PEYGAMBER’İN UY-
GULAMASIDIR. HADİ-
SİN HZ.PEYGAMBER’E 
AİDİYETİ İSE ZANNİ-
DİR. BUNA RAĞMEN 

HADİSLERİN DE VAHİY 
OLDUĞUNA İNANAN-
LAR BULUNMAKTADIR.
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Allah peygambere haber veriyor o da onu in-
sanlara tebliğ ediyor. Vahiy ğayb ve şahadet 
âlemiyle ilgilidir. Vahyin geldiği müşahede 
edildiği halde ğaybi tarafı Allah ile elçisi ara-
sında bir olarak kalmıştır. 

Müşrikler, sana vahyettiğimizden başka bir 
şeyi yalan yere bize isnat etmen için seni, ner-
deyse, sana vahyettigimizden saptıracaklar 
ve ancak o takdirde seni candan dost kabul 
edeceklerdi. Eğer seni sebatkâr kılmasaydık, 
gerçekten, nerdeyse onlara birazcık meyle-
decektin. O zaman, hiç şüphesiz sana haya-
tin ve ölümün sıkıntılarını kat kat tattırırdık; 
sonra bize karsı kendin için bir yardımcı da 
bulamazdın (İsra 17/73-75).

Vahyin gayb alanı ile il-
gili olduğunu daha önce 
ifade etmiştik. Gayb, gö-
rünmeyen manevi bir alan 
olup mutlak ve mukayyet 
olmak üzere iki kısma ay-
rılır. Mutlak gayb ancak 
vahiyle bilinir. Mukayyet 
gayb ise bazı yaratıkların 
ilminin taallukuyla bilin-
mesi mümkündür. Pey-
gamberin vahiy tecrübesi 
gayb ile karşılaşmasıdır. 
Peygamber gayb ile müşahede âlemi arasın-
daki halkadır. Kur’an gayb ile ilgili bilgi ve-
rirken, şehadet alanı ile ilgili düşünmeye ve 
akletmeye teşvik eder.

Vahyin karıştırıldığı yanlışlardan biri de il-
hamdır. İlham, bir şeyin kalbe ilkası anla-
mına gelir. Şems Sûresi’nin 8. âyetinde nefse 
takva fücuratın doğuştan ilham edildiği ha-
ber verilmektedir.

Vahyin kaynağı belli olduğu halde ilhamın 
kaynağı belli değildir. Vahiy ile ilhamın ka-
rıştırılmasının sebebi ikisinin de gizli olması-
dır. Vahiy ile ilhamı aynı manada kullanmak 
yanlış sonuçlar doğurur. İlham ve sezgi dini 
bilme konusunda bilgi kaynağı olamaz. İl-
ham şeytandan olabileceği gibi melekten de 
olabilir. İlhamın şeytani olmadığının tespiti, 
ancak vahyin hükümlerine uygun olması ile 

mümkündür.

Vahyin karıştırıldığı yanlış alanlardan biri-
si de rüyadır. Rüya uykuda görülen düştür. 
Günümüzde uykunun bilinç ve fizyolojik 
boyutu üzerinde çalışmalar yapılsa da rü-
yanın gizemine tam olarak ulaşıldığı söyle-
nemez. Kur’an’da İbrahim (a), Yusuf (a) ve 
zindan arkadaşlarının, Mısır melikinin ve 
Hz.Peygamber’in rüyasından haber veril-
mektedir.

Rüya Allah ile kulları arasında bir iletişim 
şekli midir, ilahi bilgi şeklinde mütalaa edi-
lebilir mi, aynen gerçekleştiği takdirde mele-
ğin ilkası mıdır şeklinde tartışmalar olmuş, 
İmam Maturidi peygamberlerin rüyasını hak 

ve vahiy olarak değerlen-
dirirken buna karşı çı-

kanlarda olmuştur.

Günümüzde de insanların 
rüyalara çok büyük önem 
verdiklerini, gaybden ha-
ber almanın bir yolu oldu-
ğu sanmaktadırlar. İstiha-
renin yanlış anlaşıldığını, 
istişarenin de terk edildi-
ğini görmekteyiz. Görülen 
rüyaların bilgi kaynağı ola-
rak kabul edildiğini hay-

retle izlemekteyiz. Sosyal, siyasi ve iktisadi 
alanda yapılacak işler için aklın ve şeriatın 
ilkelerine göre araştırmalar yapmak yerine 
rüyaya göre hareket etmek İslam ahlakı ile 
bağdaşmaz.

Vahyin ihmal edilmesine sebep olan bir diğer 
husus da hadisin yanlış konumlanmasından 
kaynaklanmaktadır. Usulcülere göre hadis, 
Hz.Peygamber’in (s) söz, fiil ve takriridir. 
Sünnet ile hadisi bir kabul etmek doğru de-
ğildir. Sünnet Peygamber’in (s) aslı itibarıyla 
bize kadar gelen uygulamasıdır. Bunlarla il-
gili ileri geri konuşmak bidattir, sapıklıktır. 
Hadislere gelince peygambere ait olup olma-
dığı zannidir. Buna rağmen bazılarına göre 
hadisler de vahiydir, bazılarına göre Kur’an 
dışında vahiy yoktur, orta yolu tutanlara göre 
Peygamber Kur’an dışında da vahiy almıştır.  

VAHİY İÇTİHAT VE 
ARAŞTIRMA MAH-
SULÜ DEĞİLDİR. 

OKURYAZAR OLMA-
YAN HZ.PEYGABER’İN 
VAHYİ BAŞKA YERLER-
DEN DERLEMESİ SÖZ 

KONUSU OLAMAZ.  
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Hadislerin bir kısmının manası vahiy ürünü 
bir kısmı da peygamberin içtihat ve görüşü-
dür. Kur’an Allah’ın kelamıdır, hadis pey-
gamberin sözüdür.

Peygamber kendisine gelen vahyi tebliğ ve 
beyan etmiştir, içtihat ve görüşleri de Yüce 
Allah’ın kontrolü altında olduğu için yanıl-
gılar söz konusu olsa bile bunlar Allah tara-
fında düzeltilmiştir. Ancak hadiste i’mali esas 
alan ulemanın Kur’an için aynı hassasiyeti 
gösterdiğini söyleyemeyiz.

Vahiy içtihat ve araştırma mahsulü de değil-
dir. Hz.Peygaber’in (a) okuryazar olmadığı, 
başka yerlerde okuyup derlemesi de söz ko-
nusu olamaz.  Peygamberin ashabı sosyal ve 
siyasi meselelerde pey-
gamberin kanaatini; vahiy 
mi yoksa içtihat mı diye 
sorduklarını eğer kendi 
reyi ise ashabın farklı gö-
rüşler ileri sürdüklerini 
ve peygamberin onların 
fikirlerine itibar ettiği kay-
naklarda sabittir. Bu gün 
hangi dönemde yaşamış 
olursa olsun herhangi bir 
âlimin içtihadına hala sorunu çözüp çözme-
diğine bakmadan sımsıkı sarılıp bu konudaki 
vahiy ürünü olan âyetlerin mezhep, meşrep 
ve siyasi gerekçelerle göz ardı edildiğini gör-
mekteyiz. En basitinden Allah’ın emri olan 
Cuma namazı, Allah’ın yasakladığı faizle ilgi-
li içtihatlara sarılmak gibi…  

“De ki: Eğer (haktan) saparsam, kendi aley-
hime sapmış olurum. Eğer doğru yolu bu-
lursam, bu da Rabbimin bana vahyettiği 
(Kur’an) sayesindedir. Şüphesiz O, işitendir, 
yakındır.” (Sebe 34/50).

Vahye karşı sorumluluğumuz kıyamete ka-
dar devam etmektedir. ‘Bu Kur’an bana, ken-
disiyle sizi ve ulaştığı herkesi uyarmam için 
vah yolundu’ (En’am 6/19) ‘ulaştığı herkes’ 
kıyamete kadar geçerli olduğunu gösterir… 
Bu aynı zamanda önemli bir sorumluluktur. 
Biz sadece bununla övünüyoruz.

“Şehirlerin anası (olan Mekke’de) ve onun 
çevresinde bulunanları uyarman ve asla şüphe 
olmayan toplanma günüyle onları korkutman 
için, sana böyle Arapça bir Kur’an vahyettik. 
(İnsanların) bir bölümü cennette, bir bölümü 
de çılgın alevli cehennemdedir.” (Şûra 42/7).

Kur’an Mekke’de Arapça olarak inmiştir, an-
cak mesajı Mekke ile sınırlı olmayıp doğusu-
na ve batısına dâhil ulaştığı ya da ulaşması 
gereken her yeri kapsamsı gerekir.

“Dini ayakta tutun ve onda ayrılığa düşme-
yin” diye Nuh’a tavsiye ettiğini, sana vah-
yettiğimiz, İbrahim’e, Musa’ya ve İsa’ya tav-
siye ettiğimizi Allah size de din kıldı. Fakat 
kendilerini çağırdığın bu (din), Allah’a ortak 

koşanlara ağır geldi. Al-
lah dilediğini kendisine 

(peygamber) seçer ve ken-
disine yöneleni de doğru 
yola iletir.’’ (Şûra 42/13).

Vahiy okumak ve namazla 
istikamet bulmak

Merhum M.İkbal diyor ki 
‘küçüklüğümde her sabah 
Kur’an okuduğumu gören 
babam, bana; Oğlum kita-

bı sana inmişçesine oku dedi’. Kur’an oku-
mayı terk eden ümmetin evlatlarına şöyle 
sesleniyor ve diyor ki: Kardeşim sana hayat 
verecek Kur’an ile senin arana girenler, seni 
ömründe Kur’an’la sadece bir defa buluştu-
rurlar oda hayat bulman için değil rahat öl-
men için Yasin okurlar.

‘(Rasûlüm!) Sana vahyedilen Kitab’ı oku ve na-
mazı kıl. Muhakkak ki, namaz, hayâsızlıktan 
ve kötülükten alıkoyar. Allah’ı anmak elbette 
(ibadetlerin) en büyüğüdür. Allah yaptıkları-
nızı bilir’ (Ankebut 29/45).

Mevdudi’nin Tefhim’ine göre: ‘Hitab peygam-
berin şahsında bütün müminleri kapsamak-
tadır. Müslümanların içinde bulundukları 
zor şartlara dayanmaları için sabır aracı ola-
rak Kur’an okumayı ve namazı ikame etme-
yi emretmektedir. Bunu sadece batılın yıkıcı 
baskılarına karşı koymak için değil aynı za-

VAHYİN ÜRÜNÜ OLAN 

KİTAP, BU GÜNDE 

AHMAK DOSTLARI-

NIN VE CAHİL DÜŞ-

MANLARININ ELİNDE 

MAHSUR KALMIŞTIR.
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manda onu yenmenin de aracıdır. Kur’an’ın 
sadece kelimelerini okumakla kalmamalı onu 
iyice ruhumuza sindirmemiz gerekir. Namaz 
da fiziksel hareketlerimizi aşarak kalpte bir 
karakter ve ahlak dürtüsü haline gelmelidir.

Yüce Allah, Mekke’de zorluklar karşısında 
onlara karşı benzeri güçle karşı koymak ye-
rine, ahlakın gücü olan Kur’an okumaya ve 
namazı ikameye çağırmaktadır. Namaz kıldı-
ğı halde her türlü rezilliği işleyen kimseleri 
emsal göstererek namazın kötülüklerden alı-
koymadığını iddia edenlere şöyle bir örnek 
verir; yediği yemekleri 
kusan biri, zayıf düştüğü 
için beslenme fayda ver-
mez diyemiyorsak namaz 
kılıp kötülüklerden de 
vaz geçmeyen için namaz 
fayda vermez diyemeyiz. 
(Mevdudi, Tefhimu’l-
Kur’an 4/254-258).

‘Kitab’a sımsıkı sarılıp na-
mazı dosdoğru kılanlar 
var ya, iste biz böyle iyili-
ğe çalışanların ecrini zayi 
etmeyiz.’ (A’raf 7/170).

Kitaba Varis olmak

‘Sana vahyettiğimiz kitap, kendinden önce-
kini (semavi kitapları) doğrulayıcı olarak ge-
len gerçektir. Allah, kullarının (her halinden) 
haberdardır, görendir. 

 Sonra Kitabi, kullarımız arasından seçtikle-
rimize verdik. Onlardan (insanlardan) kimi 
kendisine zulmeder, kimi ortadadır, kimi de 
Allah’ın izniyle hayırlarda öne geçsek için ya-
rışır. İste büyük fazilet budur.’ (Fatır 35/31-
32).

Varis olduğumuz Kitaba karşı ne yaptık? Si-
yasi ihtiraslar uğruna Kur’an sahifelerini mız-
rakların ucuna geçirerek, hakem olmasını 
güya istedik. Karşımızdaki insanların aklını 
ve kalbini bu görsel şova ikna ettik. İhtilafla-
rı çözen bir Kitab olmasına rağmen ona baş-
vurmadık.

Daha vahyin mürekkebi kurumadan Yunan 
metinlerini tercüme ederek, muhakememizi 
dondurduk. Allah’ın kitabından çok Yunan 
Metinleri ilgi görmeye başladı. Bunu meşru-
laştırmak için de Halife Me’mun’un rüyası 
mesnet edindi: Halife rüyasında Aristo’yu gör-
müş ona sorular sorup cevaplar almıştır (Bkz. 
Cabiri, Arap Aklının Oluşumu 309-310).

Sonra kimimiz onu güzel yazmaya, kimimiz 
de güzel okumaya çabaladı. Bu günde vahyin 
ürünü olan Kitap, ahmak dostlarının ve cahil 
düşmanlarının elinde mahsur kalmıştır. Ah-

mak dostları onun anlaşıl-
masına, cahil düşmanlar 
da onun yüzünden dahi 

okunmasına tahammül 
edememektedirler. Aslın-
da her iki kesimde Kur’an’ı 
çıkarları için farkında ola-
rak ya da olmayarak araç-
sallaştırmışlardır.

‘Allah, seçkin kullarına 
Kitab’ı miras bırakıyor.’ 
Miras, ‘bir şeyin, bir kişi 
veya topluluktan diğerine 

geçmesi, başkasından kalan, tevarüs edilen 
şey’ demektir.

Kitab’a varis olmanın ne kadar önemli oldu-
ğunu anlamak için, insanoğlundaki miras 
duygusunu çok iyi irdelemek gerekir. Hiç bi-
rimiz bize miras kalan mala veya mülke ilgi-
siz kalmayız. Hakkımız olan mirası almak ve 
varislerimize intikal ettirmek için de hiçbir 
çabadan ve alınması gereken bir tedbirden 
geri kalmayız.

Toplumumuzun yazılı ve sözlü edebiyatın-
da somut ve soyut miras öyküleri, davala-
rı, tarihteki saltanat kavgaları, mirasla ilgili 
yasalar… bütün bunlar miras duygusunun 
önemini anlatmaya yeter. Allah Teâlâ da bu 
duyguyu harekete geçirerek Kitab’a, mirası 
gibi sahip çıkmasını istiyor.

Zekeriya (a), bu duygu ile hareket ederek, ken-
disinden sonra Âl-i Yakub’a ve kendisine güçlü 
ve güvenilir bir varis istiyor. Muhammed (a), 

NUH, YUSUF VE MUSA 
PEYGAMBERLERE GE-

LEN VAHİYLERİN BİLEŞ-
KESİ, VAHYİN BAŞARIYA 
ULAŞTIĞINA, ELÇİLERİ 
VE İNANANLARI SIKIN-

TILARDAN KURTAR-
DIĞINA DİKKATLERİ-
MİZİ ÇEKMEKTEDİR.
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Kur’an’ı emanet olarak bıraktığını, kendi mis-
yonuna ise âlimlerin varis olduğunu haber ve-
rerek mirasa sahip çıkılmasını istemiştir.

Peygamber’den (a) önce Kitaplı-Kitapsız ca-
hiliye, İslam’ın izini neredeyse yok ettikleri 
bir zamanda Muhammed (a), kitap ile İslam 
ümmetini yeniden tarih sahnesine çıkardı. 
Peygamber’den (a) sonra münafıklar, hainler, 
zalimler ve inkârcılar İslam ümmetini yok 
etmek için hiç boş durmadılar. Hileler, tu-
zaklar ve ittifaklar kurdular, seçkin âlimleri 
sehpalarda idam ettiler, faili meçhullerle kat-
lettiler… Bunlar her zaman olabilir. Bu olup-
biteni Allah’ın kitabına şikâyet ettik kitap bizi 
teselli etti, sabır tav siye etti, haktan sapma-
mayı, mücadeleye devam etmeyi öğretti…

Kendisini bu Kitab’ın varisi kabul eden her 
kişi, mirasına sahip çıkmalı, onunla ruhunu 
ihya etmeli, ahlakını ve kişiliğini onunla ter-
biye etmeli, zihnini onunla inşa etmeli, te-
fekkürünü derinleştirmeli, ufukların ötesine 
uzanacak basiretlere kavuşmalı…

Bu Kitab’ın varisi âlimler de Allah’ın Kitab’ını 
Peygamber titizliği ile peygamber sabrı ile in-
sanlara ulaştırmaya, öğretmeye çalışmalıdırlar.

Allah’ın Kitabı’na varis olmak onunla 
ahlâklanmaktır, ahkâmını canlı tutmaktır, 
bir tek kelimesini ihmal etmemektir.

Babalarımızın malını hırsızdan, arsızdan ko-
ruduğumuz gibi Allah’ın kitabına yani mira-
sımıza sahip çıkarak, onu kendini bilmezle-
rin, şehvetlerine alet etmelerine izin verme-
meliyiz.

“Sonra Kitab’ı, kullarımız arasından seçtikle-
rimize verdik. Onlardan (insanlardan) kimi 
kendisine zulmeder, kimi ortadadır, kimi 
de Allah’ın izniyle hayırlarda öne geçmek 
için yarışır. İşte büyük fazilet budur.” (Fatır 
35/32). 

Bu varislerden hangisi olmak istediğimize 
karar verelim:

- kendisine zulmedenler,

- orta davrananlar,

- Allah’ın izniyle hayırda öne geçenler. 
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Vahiy insan tasavvuruyla Allah arasında bir ağ yo-
ludur. Allah insanla bu ağ yolu üzerinden iletişim 

kurar. İletişim çift yönlü bir ifadedir. Allah’tan insana 
gelen ileti insanda vukû bulur ve ibadet/dua olarak geri 
döner.* Böylece insan yol emniyetini temin ederek he-
define ulaşır. Buradaki ilişki bir şekilde monologlaşırsa 
beklenen sonuç elde edilemeyeceği gibi muhatabına da 
zarar verecektir. Çünkü bu durum vahyi pasifleştirme 
teşebbüsü/ilahi yasaya müdahale olacaktır. Nihai sonuç 
ise ‘boşluk’ olacaktır. Oysaki kâinat hiçbir zaman başı-
boşluğu kabul etmez:
“Yoksa siz, Bizim sizi abes/boşuna yarattığımızı ve Bize döndü-
rülmeyeceğinizi mi sandınız?” (Mü’minûn Sûresi, 23/115). 
Kâinatın odağında şüphesiz ki insan vardır ve diğer var-
lıklar insan eksenli yaratılmıştır. Bu manada yeryüzüne 
halife kılınan insan hayatını asla anlamsız bir süreç ola-
rak tanımlamamalıdır. Bu sebeple insan, güzergâhının 
bilincinde olmalı ve hattından sapmamalıdır. 
“Bir yol buldum öteye geçerek gözlerinden
İşte yeni bir dünya peygamber sözlerinden 
Ölüm bize ne uzak bize ne yakın ölüm
Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm?”1

Rahmetli şair Erdem Bayazıt insanın yol haritasından 
bu dizeleriyle bahsediyor. Erdem Bayazıt şiiriyle, insa-
nın kendi iç dünyası olarak simgelediği ‘yeni dünya’yı 
filozofların, ideolojilerin, sahte düzenlerin sözlerinde 
değil de Peygamber sözlerinde aramamız gerektiğine 
işaret ediyor: 
“…Peygamber, size ne verirse onu alın, neden de ney-
hederse ondan sakının. Ve Allah’tan korkun. Muhakkak 
ki Allah, azâbı şiddetli olandır” (Haşr Sûresi, 59/7).  
Ünlü filozof Dekart felsefeyi ağaca benzetiyor:
“Felsefe ağaç gibidir, kökleri metafizik, gövdesi fizik, dalla-
rı bütün ilimdir.”2 Böylece felsefenin bünyesine metafiziği 
katmak zorunda kalan Dekart aynı zamanda aklın mutlak 
hâkimiyetini de reddetmiş olmaktadır. Dekart’ın bu ifade-
leri tarihin belli dönemlerinde kendine cevap aramış “İn-
sanın huzura ulaşmasında akıl araç mıdır, amaç mıdır?” 
sorusunun araçtan yana tercihidir aynı zamanda.
Mustafa İslamoğlu hocamız vahyin insana telkin ettiği 
güvene dikkat çekiyor:

MURAT AYDIN

K A L E M L E RG E N Ç

“Gevşeklik göstermeyin, 

üzüntüye kapılmayın. 

Eğer (gerçekten) inan-

mışsanız, üstün gele-

cek olan sizsiniz.” (Âl-i 

İmran Sûresi, 3/139).

Kusursuz İletişim; Vahiy
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“Aklın kendini güvende hissetmesi için, önce 
doğru bir tasavvur üzerine inşa edilmesi gere-
kir. Doğru bir tasavvur üzerine inşa edilmesi 
yetmez, kendine doğru bir yöntem seçmesi 
gerekir. Mantık ilminin iddiası, aklın doğru 
kullanılmasının yöntemini tesbittir. Tasav-
vur yol azığı, mantık yol haritasıdır. Fakat 
akıl bunlarla yol alırken, doğru ya da yanlış 
yolda olup olmadığından emin olmak ister. 
Bunun için de, kendi dışında, bir üst “ölçü-
ye” ihtiyaç duyar. Sonuçların sağlamasını o 
ölçüyle yapınca kendini güvende hisseder.”3 
Böylece akıl ile vahiy arasındaki ‘edepli’ den-
ge bu şekilde dile getirilmiş olunuyor. 
Kant’a göre ise: “Aklın diğer bir akıl tara-
fından mağlup edilebilmesi onun tek değer 
hükmü olmayacağına ve acziyetine delil gös-
terir. Bunun için insan kendi aklını aşan kül-
li bir akla ihtiyaç duyar.”4

Vahiy Monologlaşırsa…
Dawkins, Unweaving The Rainbow (Gökku-
şağını Sökmek) isimli kitabının önsözünde 
şu ifadelere yer verir: 
“İlk kitabımın yayımcısı, kitabı okuduktan sonra, 
verdiği soğuk ve kasvetli mesajdan çok bunaldığı-
nı ve üç gece boyunca uyuyamadığını itiraf etti. 
Bazıları da bana sabahları uyanmaya nasıl kat-
lanabildiğimi soruyor. Uzak bir ülkeden bir öğ-
retmen ise bana sitem dolu bir mektup gönderdi. 
Mektubunda, aynı kitabı okuyan bir öğrencisinin 
kendisine gözyaşları içinde geldiğini ve hayatın 
boş ve amaçsız olduğu düşüncesinin onu olumsuz 
yönde etkilediğini yazıyordu. Öğretmen, diğer-
lerinin de aynı “hiçlik karamsarlığı”ndan etki-
lenmemeleri için, öğrencisine kitabı başkalarına 
göstermemesini tavsiye etmişti.”5 
Kitabın önsözünü oluşturan bu satırların sa-
hibi Darwinist yazar, vahyi monologlaştırmış 
harap insanların güzergâhlarını ideolojilerin 
karanlık satırlarında aramalarının; kavgasızlı-
ğının, amaçsızlığının, sevgisizliğinin, evsizliği-
nin, intikamsızlığının panaromasını sunuyor. 
Kâinat hiçbir zaman başıboşluğu kabul et-
meyecektir. İnsanın, hayatında muktedir 
olamadığı her an ve her alan alternatif bir 
iktidar ile doldurulacak ve insan da bu ikti-
darın alanında bir köle olacaktır. 
Sonuçta Allah’tan insana kurtuluş reçetesi 
olarak gönderilen ‘ilahî ileti’ ihanete uğraya-
cak; insan beyaz bir sayfa olarak bahşedilen 
hayatını zayi edecek, kendisine ihanet etmiş 
olacaktır. Sonuçta, melankoli, angoisse, dep-

resyon; cinnet, cinayet, hırsızlık, haksızlık… 
Sonuçta, “… için yaşıyorum” diye başlayan 
cümlenin noktalı yeri hep boş kalacak. So-
nuçta, Alman sanatçı(!) Empyrium’un, ‘Ode 
to melancholy’ şarkısını beş kişilik intihar-
larla dinleyeceğiz.
 “Eğer insanları yarattıktan sonra Rahman vah-
yi göndermemiş olsaydı, büyük bir ihtimalle in-
sanlar birbirlerini yiyip tüketeceklerdi. Neden? 
Çünkü insanın içinde potansiyel halinde bulu-
nan nefis canavarını dizginleyebilecek yeryü-
zündeki yegâne güç vahiydir. Başka bir ifadeyle 
insanı ancak Rabb’i dizginleyebilir. Vahiyden 
uzaklaşan insanlık muasır medeniyetler seviye-
sine değil ancak helâk olmanın eşiğine ulaşır.”6 
İşte tam bu noktada son söz yine O’nun:
“(De ki): Benim tüm desteğim ve isteğim, 
bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm 
Âlemlerin Rabb’i olan Allah’a armağan ol-
sun.” (En’am Sûresi, 6/162). 
O halde; 
“Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılma-
yın. Eğer (gerçekten) inanmışsanız, üstün 
gelecek olan sizsiniz.” (Âl-i İmran Sûresi, 
3/139). 

1  Erdem Bayazıt, Şiirler, İz Yayıncılık, İstanbul 2008.

2   Dekart, Felsefenin İlkeleri, Say Yayınları, s.43, İs-
tanbul 2008. 

* “Vahyi taşıma sorumluluğu insana verilmiştir. Allah 
insanla konuşmuş, insanoğlunun tarihi 

 Allah-insan diyaloguyla oluşmuştur… Ve mü’minin 
imanına konu olan vahiy, Allah insanla konuşmaya 
tenezzül buyurduğu için başladı.” (Mustafa İslamoğ-
lu, Hayatın Yeniden İnşası İçin, s.17, Düşün Yayıncı-
lık, İstanbul 2008).

 “Vahiy, Allah’ın insanla kurduğu ilişkinin aracı. İba-
det, insanın Allah’la kurduğu ilişkinin aracı. 

 Vahiy, Allah’ın insana gönderdiği davet mektubu. 
İbadet, insanın Allah’ın davetine verdiği kabul ceva-
bı.” (Mustafa İslamoğlu, Yürek Fethi, Düşün Yayın-
cılık, s.30, İstanbul 2007). 

3  Mustafa İslamoğlu, Hayatın Yeniden İnşası İçin, Dü-
şün Yayıncılık, İstanbul 2008.

4   Safâ Mürsel, Devlet Felsefesi, Yeni Asya Yayınları, 
s.70, İstanbul 1995. 

5  İlmi Araştırma Dergisi, sayı: 17 (Kasım 2005), s.32, 
(Richard Dawkins, Unweaving The Rainbow,       Ho-
ughton Mifflin Company Newyork, 1998, p.ix’dan 
nakleden: Harun Yahya).

6   Aydın Başar, “Vahiy ve Sevgi”, Milli Gazete, 22 Ni-
san 2009. 



82

ıcak bir yaz günüydü İstanbul’da. Hoca 
bir hikâye anlatıyordu öğrencilerine.

Soğuk Erzurum’un sıcak bir öğlen vaktiymiş. 
Mahallenin imamı öğrencilerini çatı katına çı-
karıp elifba öğretirmiş. Günün en kızgın anında 
elini çatıya dokundurup; çocuklar cehennem 
de bunun gibi sıcak ve yakıcı. İnce bir cızırtı ve 
yanık oluşurmuş parmaklarının üzerinde. Öğ-
rencilerine dönerek “düşünün cehennem bu ça-
tıdan daha sıcak ve yakıcıdır. Vahye yüreğinizin 
elleriyle sarılın” dermiş.Hava durgundu. Bulutlar 
gökyüzüne serpilmiş koyunlar gibi yayılmıştı. 
Yaprak kımıldamıyordu sınıfta. Bütün kalpler 
bir saat rikkatindeydi. Talebelerin minik yürek-
leri sevimli ruhları hala soğuk Erzurum’un sıcak 
çatı katındaydı. Hoca seçtiği hikâyenin nasıl bir 
atmosfer oluşturduğunu anlamakta gecikmedi. 
Hemen tahtaya şu cümleyi yazdı: “Allah rahmeti 
kendisine ilke edinmiştir.”

Çocukların gözleri biraz olsun hayata bakma-
ya başladı. Uzun bir izahtan sonra şu cümleler 
geldi: “İman Rabb’ine güvenmektir. En büyük 
imkândır umut, güven ve muhabbet…”

Çocukların büyüyen gözbebekleri nihayet kü-
çülmeye; kalpleri minik serçe kıvamında atmaya 
başlamıştı.

Hoca tahtaya bir serçe resmi çizdi; gagasına öğ-
rencileri alıp kadim bir ağacın köklerine doğru 
ilerledi. Birbirine tutunmuş iki kök gördüler. Biri 
diğerinin sekînet yurduydu. Bir adam gördüler en 
güzel hayvanını adayan. Bir âdem gördüler karga-
dan öğrenen, tarlalar ve hayvanlar. Nuh’un gemi-
sine bindi biri. Karada gemi neden yapılır, dedi. 
Nuh ona tebessüm etti. Canlılardan çiftler göstere-
rek eşyanın ve kâinatın çift kutupluluğuna değin-
di. ‘Kötü olmadan iyinin; güzel olmadan çirkinin 
ne anlamı var?’ der gibi baktı. Arkada bıraktıkla-
rımız olmazsa gemiye neden binelim ki? Harran 
ovasının münbit topraklarına kondular. İbrahim‘e 
selam verip, baltasına el sürdüler. 

H İ K Â Y E

Bir Serçenin Gagasında…

İman Rabb’ine gü-

venmektir. En büyük 

imkândır umut, gü-

ven ve muhabbet…

SÖZCAN GÖKHAN

Edebiyat Öğretmeni 

ozcan-gokhan@hotmail.com
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Bir Serçenin
Gagasında

Düşüncenin engin ırmaklarından kana kana 
içip yıldızların, ayın, güneşin ve nurun kay-
nağına gönül gözleriyle aktılar. Ateşin gül 
bahçesine dönüşünü izleyip serçenin gaga-
sına su taşıdılar. Çocuklardan biri “maksadı-
mız tarafımızın âyân olmasıdır” dedi. Kübik 
bir yapının önünde secde ettiler. Siyah bir 
taşa el sürdü minikler. İsmail’in ayaklarının 
önünde su içip iki tepe arasında birçok defa 
gidip geldiler. Hicret etmiş bir annenin elle-
rinden öpüp uzaklara kanat çırptılar. 

Biri rüyasını anlattı. Yusuf’un kuyusundan 
su içtiler. Kervanları izleyip çölün derinlikle-
rinde yokluğun susuzluğuna kandılar. Zen-
gin bir efendinin evinde arkadan yırtılan bir 
gömleğin hikâyesini dinlerken zindana atıl-
dılar. Zindanda rüyalarını anlatan iki adam 
gördüler. Özgürlüğü ve esareti tadıp, unu-
tuluşun hazin günlerinde durdular. Derken 
görkemli bir sarayın koridorlarında kıtlık ve 
bolluğu yâd ettiler… Sabrı Eyyub’un ruhun-
da, imtihanı teninde ve gözlerinde buldular.

Nehirde yüzen bir bebek denizi yaran bir asa-
ya dokundu. Bir kral tevbesinde gecikti. Bir 
dağın sesini duyup, bir kardeşin ıstırabını 
hissettiler. Az sayıda bir topluluğun ırmağın 
kenarında bir avuç su içip kanmadığına ve 
çok sayıda bir topluluğa galip gelmesine şa-
hit oldular. Bir sapan gerip taş atmaya başladı 
bazı öğrenciler.  Bir kralın ve tankın yıkılışına 
sevindi tüm mazlumlar. Bir duvarın önünde 
ağladılar. Etrafı dağlarla çevrili bir vadiye yü-
rüdüler, hiç ot bitmeyen kara kuru bir yer. 
Fillerden müteşekkil bir orduya bakarak de-
velerini kaybetmiş bir adamla tanıştılar. Gün-
ler sonra güneşin doğuşunu seyredip semaya 
sevgilerini savurdular. Yeşil bir şehre ilahiler 
okuyarak girip ravzanın kenarında salavât 
getirdiler… Sonra Sadi’nin bostanına uğrayıp 
gül ağacının dibinde uyudular… “İnsanın öğ-
renciliği asla bitmez” dedi bir öğrenci.

Hoca kara tahtanın beyaz dimağından birkaç 
vecize çıkardı:

İlim servetten daha kıymetlidir. 	

Tuzağa saçtığın taneler cömertlik sayılmaz 	
ki… 

Adâletin kuvvetli, kuvvetlinin de âdil olma-	
ları gerekir. 

Herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık 	
eder.

Güçlükler, başarının değerini arttıran süsler-	
dir. 

Kötülük kapısını aralık etmeye gelmez.	  

Buğday tenli genç, bir türbedarın çölün kal-
bine yazdığı kasideyi sesinin buğusuna kata-
rak okudu:

Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara su  
Kim bu denlü dutuşan odlara kılmaz çâre su

Âb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem  
Yâ muhît olmış gözümden günbed-i devvâra su 

Zevk-ı tîğundan aceb yoh olsa gönlüm çâk çâk  
Kim mürûr ilen bırağur rahneler dîvâra su 

Vehm ilen söyler dil-i mecrûh peykânun sözin  
İhtiyât ilen içer her kimde olsa yara su 

Suya virsün bâğbân gülzârı zahmet çekmesün  
Bir gül açılmaz yüzün tek virse min gülzâra su 

Ohşadabilmez gubârını muharrir hattuna  
Hâme tek bahmahdan inse gözlerine kara su

Ârızun yâdıyla nem-nâk olsa müjgânum n’ola  
Zayi olmaz gül temennâsıyla virmek hâra su 

Gam güni itme dil-i bîmârdan tîgun dirîğ  
Hayrdur virmek karanu gicede bîmâra su 

İste peykânın gönül hecrinde şevkum sâkin it  
Susuzam bir kez bu sahrâda menüm-çün ara su 

Men lebün müştâkıyam zühhâd kevser tâlibi  
Nitekim meste mey içmek hoş gelür hûş-yâra su  
Dest-bûsı ârzûsıyla ger ölsem dostlar  
Kûze eylen toprağum sunun anunla yâra su

Hâk-i pâyine yetem dir ömrlerdür muttasıl  
Başını daşdan daşa urup gezer âvâre su 

Yümn-i na’tünden güher olmış Fuzûlî sözleri  
Ebr-i nîsândan dönen tek lü’lü-i şeh-vâra su 

Umduğum oldur ki rûz-ı haşr mahrûm ol-
mayam 

Çeşme-i vaslun vire men teşne-i dîdâra su 

Dersimiz şimdi başladı; teneffüs yok bu-

gün… 
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amazan ayı, içinde insanlara doğru 
yolu gösteren, doğru ile yanlışı birbi-

rinden ayırıp açıklayan bir rehber olmak üzere 
Kur’an’ın indirildiği aydır (Bakara 2/185).     

Ramazan Kur’an ayıdır. Ramazan’ın önemi 
bundan gelir. Kur’an’ın amacı hidayettir; 
Ramazan’ın da öyle…

Ramazan, iman ettiğini söyleyenleri kendisi-
ne getirir ve oradan da Rabb’ine…

Bir insan Ramazan’ın hakkını verirse o yılın 
hakkını vermiş olur. Çünkü Ramazan iman-
ların yenilenme, arınma, takvaya ulaşma 
ve manevi rütbelerin ve derecelerin alınma 
ayıdır.

Ramazan’ın etkisinin içinde bulunduğumuz 
ayla birlikte başladığını düşünürsek biraz 
eksik algılamış oluruz. Ramazan’ın rüzgârı 
ve etkisi, aslında tam iki ay önce, yani Re-
cep ve Şaban ile başlar. Hassas gönüller Re-
cep ayının başlangıcı ile birlikte Ramazan’ın 
yaklaştığını görürler. Ramazan’ın o güzel 
kokusunu ta o zaman alırlar. Büyük bir be-
reket ve kişiyi kendisine getirme ayları olan 
Üçaylar’ın gelmesi ile birlikte adeta Rama-
zan da onlar için başlamış olur.

Kalbi yumuşatan, nefsi kıran, kişiyi arındı-
ran, mü’mini muttakileştiren bu ayda o has-
sas gönüller hayırlarını ve en güzel söz olan 
Kur’an’ı okumayı ve düşünmeyi arttırdılar. 
Çünkü o gönüller için Ramazan gerçekten 
on bir ayın sultanıdır.

Şaban’ın on beşine gelindiğinde artık Ra-
mazan kendisini iyice göstermiş olur. Çün-
kü iki hafta sonra en kıymetli, en bereket-
li ve en etkili ay başlamış olacaktır. Ancak 
Şaban’ın on beşindeki Berat Gecesi -ki o 
gece, Kadir Gecesi’nden sonraki en kıymetli 

D E Ğ E R L E N D İ R M E

Ramazan ve İ’tikâf

ALLAH KATINDA İKİ DİNİ 
HAYAT STANDARDI YOKTUR. 
YANİ RAMAZAN DİNDARLI-
ĞI VE RAMAZAN SONRASI 
DİNDARLIK… BU GARİP AY-
RIM, BİZİM KENDİ NEFSİMİ-
ZİN ÜRETTİĞİ ÇELİŞKİDİR.

RABDÜLHAMİT KAHRAMAN

a.hamitkahraman@gmail.com
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gecedir- onlar için kurtulma, arınma ve Rah-
man olandan beratını alma gecesidir. Eğer 
Rahman onlara o gece beratlarını vermez ise, 
gelen Ramazan o gönüller için çok soğuk ve 
buruk geçecektir. O yüzden çok tövbe eder-
ler, çok gözyaşı dökerler ve geçen bir yılını ve 
ömrünü düşünürler. Kendisine, yaptıklarına 
ve yapmadıklarına farklı açılardan bakarlar.

Hassasa gönüller için Ramazan’ın bitmesi diye 
bir şey yoktur. Bayram ise adeta bir teneffüs, 
soluklanma ve ilahi bir mükâfattır. Hayat de-
vam etmektedir ve Allah katında iki dini ha-
yat standardı yoktur. Yani Ramazan dindarlığı 
ve Ramazan sonrası dindarlık… Bu garip ay-
rım, bizim kendi nefsimizin ürettiği çelişki-
dir. Ramazan’da ulaştığımız seviye Allah’ın (c) 
bizden her zaman beklediği kulluk düzeyidir. 
Her Ramazan’la birlikte, insan kulluk çıtasını 
biraz daha yukarı çıkarmalıdır. 

İnsan oruç tutarken, aklına, diline ve kalbi-
ne de oruç tutturmalıdır. Hz. Peygamber’in, 
“Nice oruç tutanlar vardır ki onlara sadece 
açlıkları ve susuzlukları kalmıştır” hadisi hiç 
aklımızdan çıkmamalıdır. 

Gece ibadetleri ve teravihleri ise, Allah’a 
şükretmenin iyi birer fırsatıdır. Tüm namaz-
larımızı ağır ağır kılmalı ve okuduklarımıza 
dikkat etmeliyiz. Bu ayda sadece teravihle 
yetinmeyip nafileleri daha da arttırmalıyız. 
Unutmayalım, nafileler arttıkça Allah’a yakın-
lık da artar. Gece sahur için kalktığımızda, 
sadece bedenimizi doyurmamalı, sofraya 
oturmadan önce, çoğu kez ihmal ettiğimiz 
teheccüt namazlarını hatırlamalıyız. Çünkü 
teheccüt Rahman’a yakınlığın yakıtıdır.

Ramazan günleri hakkı verilerek ilerledik-
çe ruhlar da ilerler. Kişi yaklaşması gereken 
yere yaklaşır. Yılın en değerli ayı nasıl Rama-
zan ise, Ramazan’ın da en değerli günleri, 
içersinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir 
Gecesi’nin saklı olduğu son on gündür. Yani 
i’tikâf günleridir.

Sözlükte “hapsetmek, alıkoymak; bir yere 
yerleşmek, oraya bağlanıp kalmak” anlamla-
rındaki “akf” kökünden türeyen i’tikâf, bu 
manaları yanında kişinin kendisini sıradan 
davranışlardan uzak tutmasını, fıkıh terimi 
olarak da ibadet amacıyla ve belirli bir şe-
kilde camide kalmasını ifade eder. İ’tikâf’a 

giren kimseye mu’tekif veya âkif denir.

İ’tikâf ‘a giren kimsenin gücü yettiği kadar 
namaz kılması, Kur’an’ın metnini ve anlamı-
nı okuması, istiğfar etmesi, dua ve niyazda 
bulunması, kelime-i tevhid ve tekbir getir-
mesi, Allah’ın varlığı, birliği, kudreti hak-
kında düşünceye dalması, gereksiz şeyler 
konuşmaması, arınması ve ağlaması müste-
haptır.

İ’tikâf’a özellikle Ramazan ayının son on 
gününde girilmesi, Kadir Gecesi’ni de ihya 
etme fırsatı vereceği için ayrı bir önem taşır. 
Hz Aişe, “Rasul-i Ekrem Ramazan’ın son on 
gününde ibadet için yoğun bir gayret içine girer, 
gecesini ihya eder ve ibadet için aile fertlerini 
uyandırırdı” demiştir (Buhari, Müslim). 

İ’tikâf’a giren, yani, “Allah rızası için -mese-
la- on gün i’tikâf yapacağım” diyerek belirten 
kişi, tan yeri ağarmadan önce i’tikâf için be-
lirlediği bir mescide, “ Ya Rabbi! Senin rızan 
için üzerime vacip olan i’tikâf’ı eda etmeye 
niyet ettim” diyerek girer ve adadığı i’tikâf 
günleri süresince, mescidin bir köşesinde 
ibadetlerini yapar. Nezrettiği son günün ak-
şam namazından sonra i’tikâf’tan çıkar.

İ’tikâf’a girmek, içine girdiği bağımlı olduğu 
başka şeylerden kurtulmak demektir.

İ’tikâf’a girmek, nefsin geri çekilmesi, ruhun 
ileri gitmesi ve olgunlaşması demektir.

İ’tikâf’a girmek, özlediğimiz kulluğu ve iba-
detleri duyarlı bir şekilde yaşamak demektir.

İ’tikâf’a girmek, Ramazan’ın hakkını vermek-
tir. İ’tikâf’a girmeyen kişinin Ramazan’ında 
hep bir yer eksik kalacaktır. İ’tikâf’a giren 
kişi, hiçbir zaman i’tikâf’tan girdiği gibi çık-
maz, yükselir, derinleşir, güzelleşir ve iyile-
şir. Manevi dereceleri ve derinliği artar.

On bir ayın sultanı nasıl Ramazan ise, 
Ramazan’ın sultanı da i’tikâf’tır… 

Ramazan ve i’tikâf bizi başkalaştırmak ve dü-
zeltmek ve takvaya ulaştırmak için vardır. 

Ne mutlu Ramazan’la mutlu olanlara…

Ne mutlu Ramazan’ı kucaklayıp yüreğine 
koyanlara…

Hayatı Ramazan olanın ahireti de bayram 
olur inşallah…
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slam dinine göre tüm insanlar hu-
kuki açıdan eşittirler ve aralarında 

üstünlük takva ile belirlenmektedir. İnsan-
lık aynı anne ve babadan yaratılmış tek bir 
ümmettir. Eğer aralarında ihtilaf meydana 
gelmeseydi, onlar tek bir ümmet şeklinde 
kalırlardı. “İnsanlar tek bir milletten başka 
bir şey değildi, ama ayrılığa düştüler. Eğer 
Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı, ayrı-
lığa düştükleri konuda hemen aralarında 
hüküm verilir(işleri bitirilir)di.1 Şimdi şöyle 
bir soru akla geliyor: “Acaba Allah, insanlı-
ğın tek bir ümmet şeklinde kalması, arala-
rındaki ihtilafı gidermek, barışı tesis etmek 
için tedbir görmüş müdür?” Buna Kur’an’ın 
cevabı şöyledir:

“İnsanlar bir tek bir ümmet idi. Sonra Al-
lah, peygamberleri, müjdeciler ve uyarıcılar 
olarak gönderdi; onlarla beraber, anlaşmaz-
lığa düştükleri konularda insanlar arasında 
hükmetmek üzere, içinde gerçekleri taşıyan 
Kitabı indirdi. Kendilerine Kitap verilmiş 
olanlar, kendilerine açık deliller geldikten 
sonra, sırf aralarındaki kıskançlıktan ötürü 
o (Kitap hakkı)nda anlaşmazlığa düştü(ler). 
Bunun üzerine Allah, kendi izniyle inanan-
ları, onların üzerinde ayrılığa düştükleri ger-
çeğe iletti. Allah, dilediğini doğru ola iletir.2

Allah’ın son Peygamberi, (s) bütünüyle mer-
hamet, hikmet ve İlahi marifet dolu bir şe-
raitle gönderilerek, tek İslam ümmeti pren-
siplerine dayanan bir toplumun temelini 
attı. O bununla insanlığın saadete, parlak 
nura doğru yol bulması için siresini de gü-
zel bir örnek olarak bizlere emanet bıraktı. 
Aziz İslam Peygamberinin (s) insanları ilahi 
ipe sarılarak din kardeşliği temelinde İslami 
birliğe, tefrikalardan uzaklaşmaya ve Müs-
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lüman halkların birliğine doğru hak daveti 
ümmetin temelini oluşturan bir slogandır. 
Bu slogan tüm beşeri ideolojilerin fevkinde 
durmakta ve şüphesiz hiçbir ideoloji onunla 
rekabet edecek durumda değildir.3

İslam’da ne tefrika, ne parçalanmışlık, ne de 
bunlara neden olabilecek herhangi bir etken 
vardır. Çünkü İslam dini tamamen merha-
met, birlik, sevgi ve barış sembolüdür. Bu se-
beple insanları da barındırdığı bu hasletlere 
davet etmektedir: “Ve topluca Allah’ın ipine 
yapışın, ayrılmayın; Allah’ın size olan nime-
tini hatırlayın: Hani siz birbirinize düşman 
idiniz, (Allah) kalplerinizi uzlaştırdı. O’nun 
nimetiyle kardeşler haline geldiniz. Siz ateş-
ten bir çukurun kenarında bulunuyordu-
nuz. (Allah) sizi ondan kurtardı. Allah size 
âyetlerini böyle açıklıyor ki, yola gelesiniz.”4

Fakat tefrika veya parçalanmışlık tarih boyu 
İslam adına ortaya çıkmış ve maalesef Müs-
lümanların saflarına nüfuz edebilmiştir. Tef-
rikanın sebeplerini araştırırken onun temel 
ve tali sayılabilecek etkenlerden oluştuğunu 
görürüz. Temel sayılabilecek tefrika etkeni 
şüphesiz vahdet etkeni ile uzlaşmamakta-
dır. Temel sayılan tefrika etkenlerine maka-
lemizde temas edeceğiz. Temel sayılmayan 
ve tefrika özelliğine sahip olmayan etkenlere 
geldikte ise, bunlar vahdete hiçbir halel ge-
tirmemekte, fakat tefrikayı arzulayanlar bun-
dan kolaylıkla yararlanabilmektedirler.

Temel sayılmayan, fakat tefrikaya neden olan 
etkenlerden bazıları:

-Mezheplerarası ihtilaflar;

İslam vahdetinden bahsederken İslam mez-
hepleri ve aralarındaki ihtilaf akla gelmekte-
dir. Genellikle bu vahdet yolunda engel gibi 
görülmektedir. Gerçekte ise Müslümanlar 
Peygamber’in (s) vefatından sonra araların-
da inanç ve şeriat meselelerinde fikri ayrılığa 
düşmüşler, sonradan bu çok sayıda medrese-
nin meydana gelmesine getirip çıkarmıştır.

Prof. Seyas’ın kaydettiğine göre, İslam dünyası 
ikinci asrın başlarından dördüncü asrın ortala-
rına kadar, yüz otuz sekiz hukuk mektebinin 
şahidi olmuştur. Hatta İslam ülkelerinin her 
birinin kendine has hukuk mektebi vardı.5

Fakat işin ilginç tarafı şudur ki, mezhepler ara-

sı ihtilaflar niçin tefrikaya neden olmaktadır?! 
Bizzat bu nedenin araştırılması doğru olurdu. 
Acaba bu neden inanç ve şeriat meselelerinde 
ortaya çıkan fikri ayrılıklara göre midir, yoksa 
daha doğru bakacak olsak onun sebebini başka 
şeylerde mi göreceğiz?! Aslında tefrikaya neden 
olan etkenler iki meselede odaklanmaktadır: 
Cehalet ve siyasi maksatlar.

Belki de tarihe nazar yetirecek olsak, söyle-
nenlerin sebebini daha açık bir şekilde gö-
receyiz. Cehaletleri yüzünden hariciler Hz. 
Ali’ye (a) karşı çıkıp, kendisini doğru karar 
vermemekle suçladılar ve peşinden onu şe-
hit ettiler. Oysaki Peygamberden (s) sonra 
ümmetin en âlimi olan Hz. Ali, (a) onları 
muhaliflerin tuzağına karşı uyarmış ve ken-
dileriyle barış yapmamayı emretmiştir. Onlar 
ise Hz. Ali’nin (a) emrine itaatsizlik ettiler ve 
sonunda istenmeyen sonuçla karşılaştılar. 
Hariciler günümüzde de mevcuttur ve on-
lar cehaletleri yüzünden Müslümanları kâfir 
sayarak onların kanını helal görmektedirler. 
Cehalet İslami açıdan menfur kabul edil-
mektedir. İslam yayıldığı zamandan itibaren 
cehaletle mücadele etmektedir.

Siyasi amaçlar da bu kabildendir. Nitekim 
tarih boyu milletler arasında yaşanan savaş-
ların ekseriyeti siyasi maksatlardan ötürü 
meydana gelmiştir. Fakat Hz. Peygamber 
döneminde onun sahabesi, onların peşinden 
giden tabiin ve mezhep kurucuları kendi 
aralarında ihtilaf etmiş, biri diğerinin dü-
şüncesine hikmet ve güzel delillerle cevap 
vermiştir. Tarihten anlaşılmaktadır ki, arala-
rındaki bu ihtilaflar, asla düşmanlık ve tefri-
kaya, küfretmeye, iftiraya neden olmamıştır. 
Onlar Kur’an’ın tarif ettiği gibi, “kâfirlere 
karşı şiddetli, birbirlerine (kendi aralarında) 
ise merhametlidirler.”6

Fakat Müslümanlar, sonralar aralarındaki 
mezhep farklılıklarını büyüterek dinlerarası 
ihtilafa benzetmişler. Cehaletleri yüzünden 
düşmanlık ederek kan dökmüşler. Ümmetin 
vahdetini parçalayıp, güçten düşürerek İslam 
düşmanlarının egemenliğine revaç vermişler-
dir. Rahmet ve nimet olarak görülen, aklın 
ürünü olan ve içtihat sonucunda kazanılan 
düşünce hazinesini cehalete, siyasi maksatlara 
dönüştürmüşlerdir. Ümmetin ıslah edilmesi-
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nin yolu, onu zorunlu olarak yeniden dinin 
temel çizgilerinde birleşmesi ile mümkündür. 
Dinin temelleri ve imanın hakikatlerinde bir-
leşmekle istediklerimize kavuşabiliriz.

-Halklararası farklılıklar: Allah (c) insanları 
farklı kabile ve halklara ayırmış, bunun hik-
metini ise Kur’an’da şöyle açıklamıştır:

“Ey insanlar, biz sizi bir erkek ve bir dişiden 
yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi mil-
letlere ve kabilelere ayırdık. Allah yanında en 
üstün olanınız, (günahlardan) en çok koru-
nanınızdır. Allah bilendir, haber alanadır.”7

O halde halklar ve kabileler birbirlerini ta-
nısınlar diye yeryüzüne dağılmış ve her bir 
halkın kendi dili, milli mensubiyeti, ırkı ve 
değerleri vardır. Bu farklılığa rağmen Al-
lah (c) insanlar arasında en saygın olanları 
en takvalılar olarak açıklamıştır. Irkından, 
cinsinden, milliyetinden asılı olmayarak üs-
tünlük Allah’ın emirlerini yerine yetirmekte, 
yasaklarından sakınmaktadır. Milletlerin ve 
ırkların varlığı, aralarında farklılık ve ihtila-
fa getirip çıkarması gerektiği söylenemez. Bu 
tür farklılıkta hedef tanışlıktır. Halklar ve ka-
bileler arasında tanışma, kültürlerin, düşün-
celerin, ilişkilerin gelişmesi ile sonuçlanmak-
tadır. Hz. Peygamberin sahabelerine bakacak 
olsak, aralarında Fars asıllı Selman el-Farisi, 
Rum asıllı Süheyb, Habeş asıllı Bilal gibilerin 
olması, Asya, Avrupa, Afrika kültürlerinin 
İslam çerçevesinde kavuşmasının en büyük 
sembolüdür. Hz. Peygamber bu kimselerin 
Müslüman olmalarına gerektiği şekilde de-
ğer vermiş ve onları Arap asıllı sahabelerden 
ayırmamıştır.

Bu açıdan Kur’an’da farklı sosyal birlik şe-
killeri olarak “kavim”, “şa’b” (halk) ve “ka-
bile” kavramları kullanılmaktadır. Örneğin 
Ad kavmi, Semud kavmi, Nuh kavmi vs. Bu 
da, Kur’an-ı Kerim’in milli özellikleri, ırk 
ve renk farklılıklarını, psikolojik özellikleri 
inkâr etmediği, tam tersi tüm bunları Kitapta 
Allah’ın (c) insanlara bahşettiği özellik şek-
linde açıkladığı anlaşılmaktadır:

“O’nun âyetlerinden biri de göklerin ve yerin 
yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin de-
ğişik olmasıdır. Şüphesiz bunda, bilenler için 
ibretler vardır.”8

İslam kan bağını, soy birliğini kötülemekte, 
toprağa, yurda, el obaya olan sevgiye, olum-
lu anlamda milli gurur duygusuna da karşı 
değildir. Hz. Peygamberin, vatanı Mekke’ye 
olan sevgisi hem Kur’an’da, hem de hadis ve 
haberlerde son derece etkili bir dille beyan 
edilmiştir. 

Tüm insanlar Hz. Âdem’dendirler ve köken 
itibariyle bir birlerinden ayrılamazlar. Burada 
İslam’ın önerdiği birlikten maksat, insanların 
tek bir imana hizmet etmeleri temeli üzerin-
de kurulmaktadır. İslam’a göre, kardeşler na-
sıl aynı rahimden doğdukları için bir birleri-
nin ortağıysalar, insanlar da aynı dine hizmet 
ettikleri için bir birlerinin ortağıdırlar. Yine 
dinimize göre din kardeşliği, kan kardeşli-
ğinden daha güçlüdür.

İşte bu sebepten insanları birbirinden ayıran 
temel ölçüt, fıtri özellikler değil, iç, manevi 
özelliklerdir. Bu özellikler arasında takva, 
yani Allah korkusu ve Allah’a itaat başta ge-
lir. Kur’an-ı Kerim’de bildirildiğine göre, “Al-
lah katında en üstün olanınız, (günahlardan) 
en çok korunanınızdır.”9 Hz. Peygamber ise 
bu konuda şöyle buyurmaktadır: “İnsanlar 
Âdem’den, Âdem ise topraktandır. Arap’ın 
aceme, beyazın siyaha her hangi bir üstünlü-
ğü yoktur. Üstünlük takva iledir.”10

Öyleyse halklar arasındaki farklılıklar, ay-
rımcılık, tefrika veya düşmanlık konusu ya-
pılamaz. Tam tersi bu tanışma ve dostluk, 
karşılıklı ilişkilerin gelişmesine ve terakkiye 
yol açabilir. Fakat tarihte bunun tersi olarak 
dünyevi amaçlardan ötürü halklar birbirleri-
ni katletmiş, birbirlerine hâkim olma maksa-
dını gütmüşlerdir. 

Temel sayılan ve aynı zamanda tefrikaya 
neden olan etkenlerden bazıları:

- Cehalet; Tarihte cehalet hem genel anlam-
da, hem de mezheplerarası zeminde din adına 
çok sayıda çatışmalara neden olmuştur. Ceha-
letin bir türü de din konusunda bilgisizliktir. 
Bu ise beğenilmeyen taassuba, Müslümanla-
rın vahdet safının bozulmasına neden olmak-
tadır. Sözkonusu cehalet, yalnız geçen asrların 
konusu ve olayı değil, tam tersi günümüzde 
de mezheplerarası taassup, cehalet mevcuttur. 
Seyyid Şerefuddin’in şöyle diyor:
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“Eğer mezhepler birbirlerini tanısalar, meh-
riban olacaklardır.”11 Bir mezhebin diğeri ile 
ilgili yanlış tasavvur ve bilgileri, onları bir 
araya gelmekten uzaklaştırmaktadır.

- Yakin elde etmeden fikir bildirmek; Or-
tada dolaşan söylentiler, temeli olmayan ha-
berler hayatın diğer alanlarında olduğu gibi, 
dinde de mezhepler arasında yer almaktadır. 
İlim ehli söylentilere göre değil, kati ve yakin 
hâsıl olmuş haberlere göre hüküm vermekte, 
fikir bildirmektedirler. Bazen araştırma adı 
altında mezheplerarası öyle konular orta-
ya atılmaktadır ki, sözkonusu mezhebin bu 
konudan haberi bile yoktur. Bundan amaç 
ise mezhebi gözden düşürmek, onun takip-
çilerine iftira atmaktır. Hak arayışında olan 
kimseler, her mezhebin kendi kaynaklarını 
araştırmalı ve kendisine kapalı kalan ve mez-
hebine muhalif olan meseleni ise o mezhe-
bin âlimleri ile müzakere etmeli ve onların 
düşüncelerini öğrenmelidir. Nefsine uyup 
düşünceleri tahrif etmek, kendi şanını yücel-
tip diğerlerini gözden salmak şeytana has bir 
adımdır. Bu azmış gibi, bazı araştırmacıları-
mız Batılı Oryantalistlerin araştırmalarından 
faydalanarak, onlardan alıntı yapmaktadırlar. 
Oysaki Batılı Oryantalistlerin İslam’a kendi 
amaçları doğrultusunda bakmaktadırlar. 

- Alay etmek; Bazı Müslümanlar diğer mez-
hep takipçilerine beğenilmeyen lakaplarla 
hitap etmekle, onlarla alay ediyor ve kızdı-
rıyorlar. Buna cevaben karşı tarafın da alayı 
ile karşılaşmaktadırlar. İslam dini bize bunu 
emretmemektedir. İslam dini kardeşine, razı 
olacağı bir isimle, lakapla hitap etmeyi bize 
tavsiye etmiştir. Hadis ve din kitaplarının ba-
zılarında “amme”, “hasse”, “rafizi”, “vehhabi” 
gibi lakaplar, Müslümanlar arasında ve dil-
lerinde dolaşmaktadır. Fakat Kur’an ışığında 
bunun hükmünü bilmek istersek:

“Birbirinizde kusur aramayın; birbirinizi kötü 
lakaplarla çağırmayın.”12 Allah (c) bu tür in-
sanları beğenmemektedir. Hatta bazı âlimler 
bu şekildeki alaycı lakaplarla ilgili kitaplar 
kaleme almıştır. “Veşia”, “Faysalu’t-Tefrika 
Beyne’l-İslam ve’z-Zenadika”, “İlzamu’n-
Nevasib” gibi kitaplar İslam’ın ruhundan, 
ahlakından, vermiş olduğu terbiyeden uzak 

olmakla birlikte, Müslümanların safını daha 
fazla parçalamaktadır.

- Zatı itibariyle ihtilaflı olan meselele-
ri gündeme getirmek; Bazı insanlar yapısı 
itibariyle çatışmayı, kavgayı sevmekte, yap-
tıklarıyla da ihtilafları körüklemektedirler. 
Amaçları hiç de ihtilafları İslam ruhunda 
ve onun faydası doğrultusunda anlamak 
değildir. Onlar bölücülükten başka bir şey 
bilmezler. Böyleleri mezheple ilgili olarak 
konuşmaya başlarken, ittifak ve ortak me-
seleleri de ihtilafa dönüşmektedirler. Hatta 
Arap grameriyle ilgili bazı fikri ayrılıkları da 
mezheplerarası ihtilaf zannetmektedirler. 

- Avamın söylediklerinden ve yaptıkların-
dan delil getirmek; Şüphesiz Müslüman ül-
kelerde halk tarafından korunan çok sayıda 
gelenek ve görenek vardır ki, halk tarafından 
korunmaktadır. Bazı alışkanlıkların İslam’la 
bağlantısı olduğu halde, bazılarının hiçbir 
alakası yoktur. Bazı alışkanlıklar da vardır 
ki bunlar insanların cahillikleri yüzünden 
gelenek halini almışlardır. Bazıları ise siyasi 
oyunların kurbanı şeklinde alışkanlık haline 
gelmiştir. Benzeri sebeplerden ötürü bu alış-
kanlıklara bazen İslam kisvesi giydirilmiştir. 
Oysaki İslam dini buna karşıdır. Bu yüzden de 
İslam’a ters olan alışkanlıklarla karşılaşıldıkta, 
bunları yaşayanların mezheplerini değil, bu 
alışkanlıkları bizzat eleştirmek gerekir.

Bilindiği gibi İslam mezheplerinin hiçbiri 
İslam’a zıt olan alışkanlıkları ne kabul etmekte, 
ne de onu desteklemektedir. İslam mezheple-
rinin hiçbirinde şirk, bidat, fısk denen amel-
ler bulunmamaktadır. Çünkü bunlar İslam’ın 
özünde yoktur. Eğer herhangi bir mezhepten 
olan Müslüman, bu gibi bir eyleme bulaşmış-
sa, bu onun mezhebinden değil kendi cahilli-
ğinden kaynaklanmaktadır. Biz onun amelini 
eleştirmeli, mezhebine ise dokunmamalıyız.

Tarih boyunca benzeri tefrika etkenleri Müs-
lümanları birbirlerinden o kadar uzaklaştır-
mıştır ki, hatta bir camide birkaç mezhebe 
mahsus mihraplar olmuştur. Bunların her 
biri, cemaat namazını kendi mezhebine uy-
gun kılmışlardır. Sanki onlar farklı dinlerin 
temsilcileri gibidirler. Hatta cehalet ve ta-
assup o hadde ulaşmıştır ki, mezhebini her 
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şeyden üstün tutan taassupçulardan bir grup 
şöyle bir ifade kullanmıştır:

Her hangi bir âyet veya hadis mezhep 
âlimlerimizin söyledikleriyle çelişirse, o âyet 
veya hadis ya tevil edilir veya mensuh kabul 
edilir.”13

Tarih boyunca İslam’a karşı baskılar yapılmış 
ve hala devam etmektedir. Herkesçe bilinen, 
“böl parçala yönet” siyaseti daha etkin bir şe-
kilde İslam’a karşı uygulanmaktadır. Siyonist 
güçler bu siyasetten yararlanmakla mezhep-
lerarası ihtilafları alevlendirerek Müslüman-
ları karşı karşıya getirmektedirler. 

Günümüzde Irak, Pakistan ve Afganistan’da 
dökülen kanlar, yarın başka Müslüman ülke-
lerde de dökülebilir. Başımızı okşamakla tah-
rif edilmiş reform sloganlarını Müslümanlara 
aşılayan emperyalist güçler, acaba ne zaman 
kendi mekrlerinden, tuzaklarından el çeke-
cekler?! Kur’an’ımız onların kendi tuzakla-
rından ne zaman el çekecekleri ile ilgili şöyle 
buyuruyor: 

“(Ey Rasulüm) Sen onların, kendi dinlerine 
uymadıkça ne Yahudiler, ne de Hıristiyan-
lar senden razı olmazlar. “Asıl doğru yol, 
Allah’ın yoludur de.” Sana gelen ilimden 
sonra eğer onların arzularına uyarsan, andol-
sun ki, Allah’tan sana ne bir dost, ne de bir 
yardımcı olur.”14

Eğer Müslümanlar uyanık olsalar ve mez-
heplerin sadece İslam dinine değil de, ondan 
önceki semavi dinlere de ait olduğunu kabul 
etseler, o zaman onlar İslam’a zıt güçlerin 
tüm çabalarını boşa çıkarmış olurlar. Yine 
kaydetmek gerekmektedir ki, mezheplerarası 
zeminde öyle bir mesele yoktur ki, mezhep-
lerin onda birleşmesi mümkün olmasın. Bu 
yüzden İslam âlimleri birlik sağlanan mese-
lelere üstünlük vererek onun ışığında ihtilaflı 
meseleleri açıklayabilirler. Herhangi bir fikir 
ayrılığına neden olan mesele ile ilgili orta 
yolu seçip bunda birleşmek, şüphesiz olum-
lu olarak karşılanır, bu mümkün olmadığı 
takdirde ise birbirine karşı anlayışlı olmak-
tan başka çaremiz yoktur. Bu hiç de üzerin-
de ittifak ettiğimiz sağlam değerleri aşamaz. 
Unutmamalıyız ki, bizi birleştiren değerler 
ve prensipler, ihtilafa neden olan etkenleri 

ortadan kaldırmaya muktedir. 

Burada kaydedilmesi gereken önemli mese-
lelerden biri de müçtehit âlimlerin içtihatla-
rını değerlendirmek ve bu konuda taassuba 
kapılmamaktır. 

İçtihadın giriştiği alan şeriatin ikinci derece-
li veya zanni delillere dayanan meseleleriyle 
ilgilidir. Bu açıdan içtihat sonucunda farklı 
fikir ve düşünceler şekillenebilir. Örneğin, 
“bismillah”ın kıraatin başında okunması 
veya okunmaması, yüksek veya kısık sesle 
okunması ihtilaflı meseledir. Fakat kimi han-
gi mezhep âlimlerinin görüşü tatmin ediyor-
sa, onunla amel edebilir. Fakat başkaları için 
bu görüşü zorunlu görmemelidir. Dr. Vehbe 
Zuhayli şöyle diyor:

“Sahabiler ve tabiiler, şer’i meselelerin ayrın-
tıya ait kısımlarında aralarındaki ihtilaflara 
rağmen birbirlerinin arkasında namaz kılı-
yorlardı. Bu açıdan, farklı mezhepten olan 
Müslümanlar birbirinin arkasında namaz 
kılabilirler.15

Taassuptan uzak duran, ilme değer veren 
her bir Müslüman, Hz. Peygamberin (s) pak 
Ehl-i Beytinden sayılan, nübüvvet mekte-
binin yetiştirmesi kabul edilen İmam Cafer 
es-Sadık’ın (a), ondan ilim öğrenen ve fayda-
lanan İmam Ebu Hanife’nin, hicret diyarının 
imamı kabul edilen Malik b. Enes’in, dünya-
yı ilmi ile bezeyen İmam Şafii’nin, on binler-
le hadis ezberleyen ve bizlere ulaştıran İmam 
Ahmet b. Hanbel’n içtihatlarına göre namaz 
kıldıran kimselerin arkasında cemaatle na-
maz kılma konusunda asla tereddüt etmez. 
Onların içtihatlarına göre namaz kıldıranın 
arkasında namazı caiz görmemekle, o mez-
hep imamlarının arkasında namaz kılmamak 
arasında hiçbir fark bulunmamaktadır.

İslam âlimlerinin bu meselede bize miras ola-
rak bıraktıkları güzel örnekler bulunmakta-
dır. Rivayete göre, İmam Şafii Bağdat’ta iken 
Hanefi mezhebinden olan cemaatle sabah 
namazını kılmış ve namazda kunutu terk 
etmiştir. Bunun sebebi ise, Ebu Hanife’nin 
mezhebine göre sabah namazında kunu-
tun olmamasıdır. Şafii de cemaatin Hanefi 
mezhebinden olduğunu dikkate alarak Ebu 
Hanife’nin görüşüne saygı göstermiş ve ku-
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nut yapmamıştır. Namazdan sonra ondan 
kunut yapmamanın sebebini sormuşlar. O 
cevabında, “O’nun karşısında ona hilaf mı çı-
kacağım?!, diye buyurmuştur.16 Şüphesiz bu 
âlimleri birbirlerine karşı edep ve saygıdan 
kaynaklanmaktadır. 

İmam Rabbani, Hanefi olmasına rağmen Şafii 
cemaatinin olduğu yerde öne geçer ve cemaat 
namazında fatihayı okur, iki mezhebi birbiri-
ne yaklaştırmaya çalışırdır. Yani hem imam, 
hem de memum olduğu halde Şafiilerle na-
maz kılarken fatihayı okurdu. Kunutta da 
bazen Hanefi, bazen de Şafii mezhebine göre 
amel ederdi.17 

Rivayet edildiğine göre Hanefi âlimi Kadı Ebu 
Usam, Kaffal’in bulunduğu camiye gitmiş, 
Kaffal onu görür görmez öne çekmiş ve mü-
ezzine ikameyi Hanefi mezhebine göre oku-
masını söylemiştir. Kadı Ebu Usam kendisi 
Hanefi olmasına rağmen besmeleyi yüksek-
ten okumuş ve namazı Şafii mezhebine göre 
kıldırmıştır.18

Müslümanların dikkatinin şu an yaşadıkla-
rı vahim duruma, yüzleştikleri problemlere, 
aralarındaki vahdet ve birliğin bozulmasına, 
zaruri olmayan meselelere boşuna ihtilafla-
rın yapılmasına yönelmesinin zamanı çoktan 
gelmiştir.

Müslümanlar şunu da unutmamalıdırlar ki, 
parlak geçmişlerinde sahip olduklarına gü-
nümüzde de sahiptirler. Bu bitip tükenme-
yen servet herhangi bir tahrife uğramadan 
bize ulaşan Kur’an-ı Kerim’dir. Müslümanları 
Kur’an yolunda sabitleştirecek temel bir et-
ken vardır ki, o da vahdettir. Buna göre de 
yaşadığımız çağdaş asır, mutlaka Müslüman-
ların uyanış asrı olmalıdır. Zamanın getirdi-
ği zillet, tefrika ve parçalanmışlığın verdiği 
zarara dikkat ettiğimizde, yaşananlar vahdet 
meselesinin ehemmiyetini bize hissettirmek-
tedir. Açıkça anlatmaktadır ki, kurtuluş yolu 
yalnız ve yalnız Allah’ın ipine yapışmakta ve 
birliktedir. Bu yüzden de İslam mezhepleri 
arasında var olan ortak prensiplere dayanıp 
sevgi, dostluk ve vahdete engel olacak küçük 
ve gereksiz ihtilaflara son verilmelidir. 
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ur’an-ı Kerim, Yüce Allah tarafından ko-
runan, Hz.Peygamber ve ashap tarafın-

dan ezberlenen, yazılarak saklanan1, böylece 
harfiyyen kuşaktan kuşağa aktarılan bir ki-
taptır. Onun için Kur’an’ın Allah tarafından 
indirildiği gibi bugüne kadar değişmeden 
geldiğinden aklı başında hiçbir Müslümanın 
şüphesi olmadığı gibi, kasıtlı veya kasıtsız 
iddialarına rağmen, kimi rivayet sahipleri-
nin, düşman çevrelerin ve gayri Müslimlerin 
de böyle olmadığına ilişkin ellerinde sağlam 
hiçbir delil yoktur. 

İşgal ettikleri Hindistan’da İngilizlerin 
Kur’an’ın sûrelerini bozmaya ve onun yerini 
alacak bir kitap oluşturmaya çalıştıkları, ama 
çabalarının sonuçsuz kaldığı bilinmektedir. 
(bkz. Şaban Karataş, Age. 123-125). Şimdi 
onun yerini alan ABD, Büyük Orta Doğu 
ve Kuzey Afrika Projesi (BOP) kapsamında 
ılımlı bir İslam üretmek ve müslümanları 
siyasal İslam talebi olmayan uslu çocuklar 
yapmak için Tevrat, İncil ve Kur’an’dan alın-
tılardan oluşturduğu uyduruk bir Kur’an 
yaymaya çalışmaktadır.  Nitekim bu kitabın 
basımını Kuveyt’te iki Amerikan basım şir-
keti olan “Omega” ve “Wine Press”in  “The 
True Furqan (Gerçek Furkan)” ve “The 21st. 
Century Quran” (21. Yüzyıl Kur’anı) adıy-
la yaptığı ortaya çıkmıştır. Sözde Kur’an’ın 
77 sûre ve 366 sayfa olup hem Arapça hem 
İngilizce olarak basıldığı, Kuveyt’te bulu-
nan ve İngilizce eğitim veren özel okullar-

İ N C E L E M E

Kur’an’ın Mevsûkiyetini / Korunmuşluğunu

Rivayetlerin Gölgelemesi

BUGÜNE KADAR KUR’AN’IN 
BİR SÛRESİNİN VEYA TÜ-
MÜNÜN BENZERİ YAPILA-
MADIĞI GİBİ, SÛRELERİNİ 
VEYA TÜMÜNÜ BOZMAK 
VE DEĞİŞTİRMEK DE MÜM-
KÜN DEĞİLDİR. ÇÜNKÜ 
ALLAH’IN İNSANLIĞA EV-
RENSEL SON MESAJI OLUP 
KORUMASI ALTINDADIR.

KİBRAHİM SARMIŞ

Prof.Dr., Arap Dili ve Edebiyatı 
emekli öğretim üyesi
ibrahimsarmis@yahoo.com.tr
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da çocuklara okutulduğu belirtilmektedir. 
Sûreler Bismillâhirrahmanirrahim yerine, 
Hıristiyanlık’ta bilinen üç tabiatlı Baba’nın 
adıyla başlamaktadır. Ilımlı bir İslam üretme 
çabasında olan ABD bunun yanında laisizm 
ve sekülerizm sütü ile beslediği sözde müs-
lüman devşirmeleri marifetiyle Kur’an’ın laik 
bir tefsirini yazmanın peşinde olduğu da bi-
linmektedir. (bkz. Anadoluda Vakit ve Yeni 
Şafak, Mart, 2007). “Kurulan kötü tuzağa an-
cak sahibi düşer”(Fâtır 35/43).   

Kur’an’ın Mevsûkiyeti ve Rivayetler:

Kur’an, yardım edebileceklerini düşündük-
leri herkesi yanlarına alarak tümünün (Tur 
52/34) veya on sûresinin 
(Hud 13/11), bu da ol-
mazsa bari bir sûresinin 
(Bakara 2/23, Yunus 
10/38) benzerini ortaya 
koymalarını söyleyerek 
karşı çıkanlara meydan 
okuduğu, bununla bera-
ber bütün cinler ve insan-
lar güç birliği yapsa bile 
benzerini getirmeye güç 
yetiremeyeceklerini bil-
dirdiği (İsra 17/88) muci-
zedir. Bugüne kadar Kur’an’ın bir sûresinin 
veya tümünün benzeri yapılamadığı gibi, 
sûrelerini veya tümünü bozmak ve değiştir-
mek de mümkün değildir. Çünkü Allah’ın 
koruması altında olup insanlığa evrensel son 
mesajıdır. “Şüphesiz Zikri biz indirdik ve biz 
onu koruruz” (Hicr 15/9) âyeti başta olmak 
üzere bunun delilleri çoktur. 

Allahın nurunu ağızlarıyla söndüremeyen 
düşman, Müslümanların kaynaklarında-
ki birtakım rivayetler ve anlatımlarla onu 
gölgelemeye ve mevsukiyeti/otantikliği ko-
nusunda insanların zihinlerini bulandırma-
ya çalışmaktadır. Elhak, merhum Mehmet 
Akif’in dediği gibi, bunun için toprak gayet 

münbit olup Ehli Sünnet ve Şia kaynakla-
rında Kur’an’ın mevsukiyetini gölgelemeye 
yetecek ve artacak kadar rivayet ve kültür 
bulunmaktadır. 

Kur’anın mevsukiyetini gölgeleyen rivayet-
ler, a- Kur’an’ın içeriğiyle ilgili rivayetler, b- 
Mushaf olarak kitaplaştırılmasıyla ilgili riva-
yetler, c- kıraatler, nesh ve yorumlarla ilgili 
rivayetler, olarak üç grupta toplanabilir. Son 
ikisini başka yazılara bırakarak bunlardan 
yalnız birinci yolla Kur’an’ın mevsukiyetini 
gölgeleyenleri belirtmeye çalışacağız. 

Kur’an’ın Allah tarafından korunmuş olması, 
yazılması,  ezberlenmesi, namazda ve namaz 
dışında tekrar edilmesi, Hz. Peygamber’in he-

men her münabesetle oku-
ması, ashabın okuyuşun-
dan dinlemesi, o güne ka-

dar inmiş olan kısmı her yıl 
Ramazan ayında bir kez ve 
ömrünün son yılında iki kez 
Cebrail’e okuması, ölmeden 
önce kitap halinde düzenle-
mesi ve ashabtan bazıları-
nın Kur’an’dan kendilerine 
birer nüsha yazmaları, gibi 
garantilere karşın, indiği 
zaman kullanılmakta olan 

kâğıda da yazıldığının belirtilmeyip sadece 
deri, kemik, taş ve hurma dalları gibi kaba 
şeylere yazıldığı bilgisi dışında, kaçar nüs-
ha yazıldığı, bu kaba belgelerin nerelerde 
ve nasıl korunduğu, hicret sırasında bunla-
rın Medine’ye kimler tarafından, nasıl ve ne 
zaman götürüldüğü veya başından sonuna 
kadar yazılanların imha edildiği yahut vah-
yin yazılmadığı konularında Kur’an tarihi 
ile ilgili yazılanlarda ne yazık ki karanlık bir 
nokta bırakmayacak şekilde detaylı bilgi ve-
rilmemektedir2. 

Onun yerine Bakara ve Âl-i İmrân, Felak ve 
Nâs sûreleri uzunluğunda sûrelerin unut-
turulduğu, Ahzab Sûresi’nin önceleri Nur 
Sûresi kadar olduğu ve içinde recm âyetinin 

MAALESEF EHL-İ SÜNNET 

VE ŞİA KAYNAKLARINDA 

KUR’AN’IN 

MEVSUKİYETİNİ 

GÖLGELEMEYE YETECEK 

VE ARTACAK KADAR 

RİVAYET VE KÜLTÜR 

BULUNMAKTADIR.
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bulunduğu3, Kur’an kitaplaştırılırken Tevbe 
Sûresi’nden son iki âyetin4 yalnız Huzeyme 
b.Sabit’in yanında bulunduğu ve kitap/mus-
haf haline getirilirken Kur’an’dan bildiklerini 
bildirenlerden en az iki şahit istendiği halde 
(es-Sicistani, Age, 12.), Huzeyme’nin şahitli-
ğini Rasulullah bir tarihte iki kişinin şahitliği 
yerine saydığı (Zerkeşi, Age. 1/234; el-Hûî, 
Age, 244, 246) veya Osman/Ömer kendisi-
ne şahitlik yaptığı (es-Sicistani, Age; el-Hûî, 
Age, 244) için bu iki âyetin sadece onun ha-
beriyle Kur’an’a alındığı5  ve Tevbe Sûresi’nin 
sonuna yerleştirildiği (es-Sicistani, Age.17), 
Kur’an’dan iki sûre olup Übey b.Ka’b’ın da 
Mushaf’ında yazılı olduğu halde Kunut du-
alarının Kur’an’dan çı-
karıldığı (Zerkeşi, age, 
2/37), Bi’ri Maûne’de öl-
dürülenlerle ilgili indiği 
iddia edilen “Halkımıza 
bildirin ki biz Rabbimize ka-
vuştuk, O bizden razı oldu, 
biz de ondan” anlamındaki 
âyetin uzun süre okun-
duktan sonra neshedildiği 
(Buhari, cihad, 9, meğazi, 
28; Müslim, mesacid, 54, hadis no, 297), 
“Tevbe Sûresi uzunluğunda bir sûrenin uzun 
zaman okunduktan sonra unutturulduğu ve 
ondan ‘Âdemoğlunun iki vadi dolusu altını olsa 
üçüncüsünü ister’ anlamındaki kısmın akılda 
kaldığı” (Zerkeşi, el-Burhan fi Ulumi’l-Kur’an, 
1/234; el-Hûî, Age, 244, 246), “Müsebbihat6 
sûrelerinden birine benzeyen bir sûre bir 
müddet okunduktan sonra unutturulduğu 
ve ondan “Ey iman edenler, yapmadığınız şeyi 
niçin söylersiniz? Böyle demeniz, boynunuz-
da şahitlik olarak yazılır ve kıyamet günü on-
dan sorumlu olursunuz” anlamındaki kısmın 
hatırlandığı”(Zerkeşi, Age, 2/37, Suyuti, Age. 
2/67), Übey b.Ka’b’ın Zirr’e “Ahzab Sûresi’nin 
Bakara Sûresi veya ondan daha uzun olduğu-
nu söylediği (el-Hûî, Age. 204, (Muntehabu 
Kenzi’l-Ummal, İbni Hanbel,Müsned’i hami-
şinde, 2/43’den naklen), İbni Şihab’ın “Çok 

miktarda Kur’an indiğini öğrenmiştik, onu 
ezberleyenler Yemame savaşında şehit oldu-
lar, onlardan sonra o Kur’an ne yazıldı, ne 
bilindi” dediği (Muntehabu Kenzi’l-Ummal, 
Aynı yer. 2/50), Ömer’in, Abdurrahman 
b.Avf’a “Bize indirilenin içinde “İlk başta cihad 
ettiığiniz gibi cihad ediniz” ifadesini görmedin 
mi? diye sorduğu, onun da “Kur’andan çıka-
rılanlar arasında o da çıkarıldı” dediği (Suyu-
ti, Age. 2/67), İbni Ömer’in “Biriniz Kur’an’ın 
tümünü öğrendim, diyecektir, Oysa tümü-
nün ne olduğunu biliyor mu? Kur’an’dan çok 
şey kaybolmuştur, onun yerine ‘Kur’an’dan 
zahir/mevcut olanı aldım, desin’ diye söyle-
diği (Suyuti, Age. 2/65), Mesleme b.Mahled 

el-Ensari’nin bir gün, 
Ebu’l-Künud Sa’d 
b.Malik yanlarında iken, 

kişilere “Kur’an’dan olup 
Mushaf’a yazılmayan iki 
âyeti bana söyler misiniz? 
dediği, bilemeyince, on-
lara “İman edenler, hicret 
edenler, mallarıyla ve can-
larıyla Allah yolunda ci-
had edenler, size müjdeler 

olsun kurtulanlar sizlersiniz. Onları barındı-
ranlar ve yardım edenler, onlar için Allahın 
kendilerine gazap ettiği kavimle mücadele 
edenler, yaptıklarının karşılığı olarak onla-
rı sevindirecek nelerin hazırlandığını hiçbir 
kimse bilmez” âyetleri olduğunu söylediği” 
(Suyuti, Age. 2/67), “Sahabeden iki kişi Ra-
sulullahtan bir sûre ezberlemişlerdi. Aradan 
zaman geçtikten sonra bir gece namaz kılar-
ken bu sûreyi okumak istediler, fakat sûreyi 
tam olarak okuyamadılar. Sabahleyin Rasu-
le uğrayıp durumu anlatınca Rasulullah “bu 
sûre neshedilen sûrelerdendir. Üzerinde dur-
mayınız” dediği (Suyuti, Age. 2/67, Taberani, 
es-Sunenu’l-Kebir’den naklen), “Hz.Aişe’nin 
“Ahzab sûresi Rasulullah zamanında ikiyüz 
âyet olarak okunduğu, ama Osman Mushaf-
ları yazdırdığı zaman şu an mevcut olandan 
başkasını bulamadığı”nı söylediği (Suyuti, 

ŞİA KİTAPLARINDA 

KUR’AN’DAN EHL-İ BEYT 

VE İMAMETLE İLGİLİ 

ÂYETLERİN ÇIKARILDIĞI 

VEYA DEĞİŞTİRİLDİĞİ 

KÜLTÜRÜ YAYGINDIR. 
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Age. 2/65), veya Übey b.Ka’b’ın Ahzab’ın Ba-
kara Sûresi uzunluğunda 200 âyet olduğunu 
söylediği (Suyuti, Age. 2/66), “Önceleri on 
kez süt emme ile sütkardeşliği/evlenme ya-
sağı gerçekleşirken, bunun neshedildiği ve 
beş kez emme ile evlenme yasağının/haram 
hükmünün getirildiği7 ve bunun Rasulullah 
öldükten sonra da Kur’an’da okunduğu hal-
de kaybolduğu”8, Hz. Peygamber’in cenazesi 
ile uğraşıldığı sırada on emme ile sütkardeş-
liğinin sabit olduğu âyetin bulunduğu sayfa-
yı keçinin yediği9 veya “yaşlı kadın ve erkek 
zina ederlerse onları recmedin”10 anlamındaki 
âyetin ve on emmenin bulunduğu yaprağı bu 
ortamda tavukların yedi-
ği11, evli kadın ve erkeğin 
(şeyh-şeyha) zina etmesi 
durumunda recmedilece-
ğini belirten âyeti Kur’an 
tedvin edilirken getiren 
Ömer’in şahidi bulunma-
dığı için Kur’an’a yazıl-
madığı (el-Hûî, Age, 244, 
246) veya uzun zaman 
insanlar tarafından okun-
duğu halde bu âyetin 
sonradan terk edildiği 
(Suyuti, Age. 2/66,  Bakıl-
lani, Age.98), ve Allah’tan 
başka kimseden kork-
mamakla meşhur olan 
Ömer’in12 halife iken “halktan korkmasaydım, 
bu âyeti Kur’an’a yazardım”13 dediği ve “Allah, 
Muhammed’i elçi olarak gönderdi ve ona Kita-
bı indirdi, Allah’ın indirdikleri arasında recm 
âyeti de vardı, onu okuduk, anladık ve ezber-
ledik, onun için Rasulullah recmetti, biz de on-
dan sonra recmettik, insanların üzerinden uzun 
zaman geçince, birilerinin “vallahi recm âyetini 
Kur’an’da bulamıyoruz, deyip Allah’ın indirdiği 
bir farzı terk ederek sapmalarından korkarım, 
zina eden evli kadın ve erkeklerin zina ettikleri-
nin delille sabit olması veya kadının gebe kalması 
yahut itiraf etmeleri durumunda recmedilmeleri 
Allah’ın kitabında bir hak/gerçektir” dediği”14 

ve “Babalarınızdan yüz çevirmeyin, çünkü bu 
bir küfürdür/nankörlüktür”15 anlamındaki 
âyetlerin sonradan çıkarıldığı, türünden bir 
sürü âyetin Kur’an’dan neshedildiği, çıka-
rıldığı, kaybolduğu veya unutulduğu, gibi 
Kur’an’ı yazboz tahtasına çeviren, düşmanın 
karalama, aldatma ve yıpratma çabalarına ih-
tiyaç bırakmayan saçmalıklar ve iftiralar yer 
almıştır16.

Ne yazık ki Allah’ın Kur’an’ı koruma taah-
hütlerine rağmen bu iftira ve saçmalıklar Ehli 
Sünnet’in rivayet kitaplarına girmeyi başar-
dığı gibi, Şia’nın da rivayet kitaplarına fazla-

sıyla girmeyi başarmıştır. 
Şia’dan tahrif rivayetlerini 
çok sayıda âlimin eleştir-

mesine karşın, ”Altı yüzden 
fazlası mükerrer, tahrife iliş-
kin toplam bin kadar rivayet 
olduğu”17 belirtilir. Mesela;

Kur’an’ın dörtte birinin 
Ehl-i Beyt hakkında oldu-
ğu iddiası cerh tadile rağ-
men rivayetlere girmiştir. 
(el-Kâfi, 2/627’den naklen 
Şaban Karataş, Age, 117). 
Mesela, “Kur’an’ın üçte biri 
Ehli Beyt ve İmamlarla ilgi-
lidir” (el-Kâfi, 2/631’den 
naklen, Age, 117). “Ali 
bana bir mushaf verdi. Bey-

yine Sûresi’nde yetmiş kişinin ve bunların baba-
larının adlarını buldum” (el-Kâfi, 2/631’den 
naklen, Age, 117).“Ebu Abdullah’tan rivayetle: 
”Cebrail’in Muhammed’e indirdiği Kur’an on 
yedi bin âyettir.”( el-Kâfi, 2/634’den naklen, 
Age, 117).  el-Kâfi18 gibi hadis kaynakların-
da Kur’an’ın korunmuşluğuna aykırı yüz-
lerce iddia bulunmaktadır. Mesela, “Ra’d 
Sûresi, 13/25’den Ali ifadesinin çıkarıldığı, 
Saffat, 37/130. âyette geçen “İlyas’a selam 
olsun” âyetinin aslında “Ehli Beyt’e selam ol-
sun” şeklinde olduğu, fakat Osman’ın kur-
duğu komisyonun onu değiştirdiği, Yasin 

ALLAH’TAN BİR 
VAHİY OLMADIKÇA, 
HANGİ MEZHEP VE 

MEŞREPTEN OLURSA 
OLSUN HİÇ KİMSENİN 
KUR’AN ÂYETLERİNİN 
MENSUH OLDUĞUNU, 

DEĞİŞTİRİLDİĞİNİ, 
ÇIKARILDIĞINI, 

EKLENDİĞİNİ VEYA 
UNUTTURULDUĞUNU 

SÖYLEYEREK ALLAH 
ADINA KONUŞMAYA 

HAKKI YOKTUR
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Sûresi’ndeki Yasin’in Ali ve torunlarına işaret 
ettiği, vd.”19 

“en-Nuri et-Tabresi/Tabersi’nin tahrif id-
dialarını eleştirmek üzere yazmış olduğu 
Faslu’l-Hitab fi Tahrifi Kitabi Rabbi’l-Erbab” 
adlı kitapta, Kur’an’dan çıkarıldığı iddia edi-
len Nurayn Sûresinin metni yer almaktadır. 
Gûya Osman, Mushafları yaktırdığında Ali 
ve Ehli Beyt’in fazileti hakkındaki bu sûreyi 
yok etmiştir.20 Velaye Sûresi, Nureyn Sûresi 
ve Ehli Beytle ilgili anlatımlar oldukça yay-
gındır.

Şia kitaplarında Kur’an’dan Ehl-i Beyt ve 
İmametle ilgili âyetlerin çıkarıldığı veya de-
ğiştirildiği kültürü yay-
gındır. Bu kültür, İmam 
Humeyni’yi ilk halifelerin 
dünyevi çıkarları ve siyasi 
hırsları için Kur’an’ı tahrif 
edebilecek yapıda olduğu-
nu söylemeye sevketmiştir. 
Kur’an’ın tahrif edilmedi-
ğini savunduğu Keşf-i Es-
rar kitabında “Çera Kur’an 
Sarihan İsm-i İmam’ra 
Neberde” başlığı altında, 
İmametin aslında Ali’nin 
hakkı olmasına karşın ent-
rikalarla elinden alındığını 
belirttikten21 sonra, varsa-
yım olarak Kur’an’da İmam Ali’nin adı açıkça 
yazılı olsaydı bile İslam için çalışmak yerine, 
fasit riyasetlerine Kur’an’ı alet eden o insan-
ların, kıyamete kadar Kur’an’ı muharref bir 
kitap yapma pahasına onun ismini oradan 
çıkarıp Yahudilerin ve Hıristiyanların içine 
düştükleri duruma düşecek olduklarını şöy-
le belirtir:

“Öyle ki (İmam’ın) ismi Kur’an’da (açıkça) ya-
zılı olsaydı İslam ve Kur’an için çalışmayanlar 
ve iktidar-dünyevi işler peşinde olanlar ve de fa-
sit niyetlerine Kur’an’ı alet edenler bu âyetleri-
imamın ismini zikreden âyetleri-Kur’an’dan 
çıkarır ve semavi kitabı tahrif ederlerdi. Bu yan-

lış/kötülük kıyamete kadar devam ederdi. Müs-
lümanlar da Yahudi ve Hıristiyanların düştüğü 
duruma düşerlerdi.”22

Bu Tür Rivayetlerin Değerlendirilmesi:

Şüphesiz Kur’an, insanların istediği zaman 
ekleme, çıkarma veya değiştirme yapabile-
cekleri bir çalışma kitabı değildir. Vahyini 
emanet ettiği ve insanlara harfiyyen tebliğ 
etmesini istediği Hz.Muhammed için “Eğer 
bizim adımıza bazı sözler uyduracak olursa ke-
sinlikle onun elini kolunu koparır, şah damarını 
keseriz, hiçbiriniz de onu elimizden kurtara-
mazsınız”( Hakka 69/44-47) buyuran Allah, 

kitabını, birilerinin iddia 
ettiği gibi Ebu Bekr’in, 
Ömer’in, Osman’ın veya 

bir başkasının değiştirme 
ve tahriflerine herhalde 
açık bırakacak değildi. 
Allah, kitabını sahipsiz ve 
korumasız bırakacak ol-
madığı gibi gerektiğinde 
canları da dâhil her şey-
lerini uğrunda feda eden 
ashabın kendisi de şu 
veya bu şekilde Kur’an’ın 
bozulmasına veya tahrif 
edilmesine göz yumacak 
değildi. Ebu’l-Kasım el-

Hûî bu gerçeği şöyle belirtir:

“Kur’an’ın ilk iki halifeye tam olarak gel-
mediği iddiası tamamen geçersizdir. Çün-
kü Kur’an’ın okunmasına, okutulmasına ve 
ezberlenmesine Rasulullah’ın ve hem onun 
sağlığında hem vefatından sonra ashabı-
nın gösterdiği özen, Kur’an’ın dağınık veya 
toplanmış olarak, hafızalarda ezberlenmiş 
veya yapraklarda yazılmış olarak indiği gibi 
korunduğunu kesin olarak göstermektedir. 
[Kur’an’ın indiği dil ve kültür ortamı unutul-
masın diye-editör] cahiliye devrinin hitabe 
ve şiirlerini bile korumaya çalışmış bu insan-

KUR’AN’IN BİR ŞEKİLDE 

DEĞİŞTİRİLMİŞ VEYA 

TAHRİF EDİLMİŞ OLDU-

ĞUNU İDDİA EDENLERE 

ESKİ VE YENİ ŞİA ULEMA-

SINDAN GÜÇLÜ İSİMLE-

RİN KARŞI ÇIKTIĞINI VE 

İDDİALARIN GERÇEKDIŞI 

OLDUĞUNU BELİRTTİK-

LERİNİ GÖRÜYORUZ.
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ların, çağrısının yayılması ve hükümlerinin 
duyurulması yolunda canlarını verdikleri, 
onun için yer ve yurtlarından hicret ettikleri, 
mallarını harcadıkları, çoluk çocuklarından 
ayrıldıkları ve tarihin alnında şeref levhası 
olan fedakârlıklar yaptıkları Kur’an’ın korun-
masına özen göstermemelerine aklı başında 
bir insan ihtimal verebilir mi? Kitab’ın top-
lumda kaybolmasına ve ispat edilmesi için 
şahitlerin şahitliğine ihtiyaç gösterecek kadar 
ashabın kayıtsız kalmış olması düşünülebilir 
mi?” (el-Hûî, Age.216).

İndirdiği âyet ve sûrelerde değişiklik yaptığı-
nı bildiren Allah’tan bir vahiy ellerinde olma-
dıkça, hangi mezhep ve meşrepten olursa ol-
sun hiç kimsenin Kur’an 
âyetlerinin mensuh ol-
duğunu, değiştirildiğini, 
çıkarıldığını, eklendiğini 
veya unutturulduğunu 
söyleyerek Allah adına 
konuşmaya hakkı yok-
tur. Bunlar, muhaddis, 
müfessir, imam, şey-
hulislam, âyetullah da 
olsa M.İzzet Derveze’nin 
“Tefsirlerde öylesine çar-
pık, öylesine akıl almaz 
detaylara, bir anlamda 
tahrife gidilmiştir ki insan 
hayretler içinde kalıyor. 
Bunlar ayrıca İslam düşmanlarının Kur’an’ı 
eleştirmelerine sebep olmaktadır. Kur’an’ın bu 
tür ahmak dostları, kurnaz düşmanlarının eli-
ne koz vermektedir”23 dediği gibi, söyledikleri 
veya rivayet ettikleri bu şeylerle bilerek veya 
bilmeyerek Kur’an’a ve İslam’a kara çalmaya 
çalışan düşmanlarının ekmeğine yağ sürmek-
ten başka bir iş yapmış olmuyorlar. Umarız 
bu şeyleri seslendirenler ölmeden önce bu 
kanaatlerinden vazgeçmiş ve düşüncelerini 
değiştirmişlerdir. 

Ashabın geneli için bunları söyleyen el-Hui, 
ilk iki halife zamanında olsun, daha sonra 

olsun Kur’an’ın tahrif edildiği iddialarını da 
şöyle cevaplandırır:   

 “Kendilerinin ve arkadaşlarının yönetimini 
engellemeyen âyetlerde tahrife gitmeleri ihti-
mali gerçekten çok uzaktır. Çünkü bunda bir 
çıkarları olmaz. Kaldı ki böyle bir şeyin ol-
madığı kesindir. Hilafetin, yönetmek ve dini 
uygulamak olduğu göz önünde bulunduru-
lursa böyle bir tahrif nasıl olabilir? Böyle bir 
şey olsaydı onlara biat etmekten kaçınan ve 
hilafet konusunda Ebu Bekr’e itiraz eden Sa’d 
b.Ubade ve arkadaşları itiraz etmezler miydi? 
Müminlerin Emiri (Hz.Ali) meşhur Şıkşıkıy-
ye hutbesinde ve başkalarına itiraz ettiği di-
ğer konuşmalarında onlara itirazını belirtmez 

miydi? Müslümanların bu 
konuda kendilerine itiraz 

ettiği halde bunun bize gel-
memesi de mümkün değil-
dir. Onun için bu iddianın 
batıl olduğu açıktır.

Kendi liderliklerine en-
gel teşkil eden âyetlerde 
Şeyheyn (ilk iki halife)nin 
tahrife gitmiş olmaları da 
kesinlikle doğru değildir. 
Bilindiği gibi Hz.Ali ve te-
miz eşi Fatıma ve arkadaş-
larından bir grup hilafet 
konusunda Ebu Bekir ve 

Ömer’e muhalefet ettiler, Hz.Peygamberden 
duyduklarını onlara delil gösterdiler, En-
sar ve Muhacirlerden bunu bilenleri şahit 
gösterdiler, Gadir-i Hum ve diğer hadisleri 
delil getirdiler. Nitekim el-İhticac kitabında 
hilafet konusunda Ebu Bekr’e oniki kişinin 
muhalefet ettiği belirtilmiş, allame Meclisi 
müminlerin Emiri Ali’nin Ebu Bekr’e muha-
lefet ettiğine ilişkin bir bölüm açmıştır (bkz. 
Biharu’l-Envar, 8/79).

Liderliklerini engelleyen Kur’an’da bir şey 
olsaydı, başkalarının itiraz etmesinden daha 
çok muhalefet gündeme getirmesi gerekirdi. 
Kaldı ki birçoklarının iddiasının aksine, hila-

KUR’AN’IN TAHRİF EDİL-
MİŞ OLDUĞU YÖNÜN-
DEKİ RİVAYETLERİN, 
EHL-İ SÜNNET VE ŞİA 

ULEMASININ ORTAKLAŞA 
YAPACAĞI BİR ÇALIŞMA 
İLE BELİRLENMESİ, KÜL-
TÜRÜN YANSIMALARI 
OLDUĞUNUN ORTAYA 
KONULMASI VE BÜTÜN 

DÜNYAYA DEKLARE 
EDİLMESİ GEREKİR.  
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fet meselesi Kur’an’ın toplanmasından önce 
olmuştur. Hilafetin Ali’ye gelinceye kadar as-
habın hilafet meselesinde bunları gündeme 
getirmemesi, iddia edilen tahrifin kesinlikle 
olmadığının delilidir. Osman zamanında tah-
rifin yapılmış olması iddiası da öncekinden 
doğruluktan daha uzak bir iddiadır. Çünkü:

Osman zamanında İslam o kadar yayıl-a- 
mıştır ki kendisinin veya kendisinden 
daha güçlü birinin ondan bir şey eksiltme-
si mümkün değildir.

Yaptığı iddia edilen tahrif, kendisinin veya b- 
ondan öncekilerin yönetimi ile ilgili olma-
yan âyetlerde ise, sebepsiz yere yapılmış 
olur. Bununla ilgili âyetlerde ise, böyle bir 
şeyin olmadığı kesindir. Çünkü Kur’an 
böyle bir şeyi içererek insanlar arasında 
yayılsaydı, hilafet Osman’a kadar gelmez-
di.

Kur’an’ı tahrif etmiş olsaydı, katiller onu c- 
öldürürken, beytulmala ilk iki halifeden 
farklı davrandığı ve benzeri gerekçeler ye-
rine, daha büyük bir gerekçe olarak bunu 
ileri sürerlerdi.

Osman’dan sonra halife olan Ali’nin, d- 
Kur’an’ı, Rasulullah ve ilk iki halife za-
manında okunduğu şekline çevirmesi 
gerekirdi ki bundan dolayı kimse de onu 
eleştirmez, aksine amacına ulaşması ve 
Osman’ın kan davasını güdenlere kar-
şı üstünlük sağlaması için bu kendisine 
daha büyük bir dayanak olurdu. Nitekim 
Osman’ın yaptığı ikta’ları geri çevirerek 
“Allaha yemin ederim, aldığı mal ile ka-
dınlarla evlendiğini ve cariyeler edindi-
ğini görsem bile onu alandan geri alırım. 
Çünkü adalette genişlik, haksızlıkta darlık 
vardır”(Nehcu’l-Belağa) demiştir. Mal ko-
nusunda bu şekilde davranan Ali, acaba 
Kur’an tahrif edilmiş olsaydı nasıl davra-
nırdı? Böyle bir şey yapmadığı ve önceki 
Kur’an’ı zamanında da aynen koruması, 
Kur’an’da tahrifin olmadığını gösterir.

Dört halife’den sonra, Emevilerle ilgi-
li Haccac’ın bazı âyetleri çıkardığı, değişik 
Mushaflar yazdırıp Mısır, Şam, Mekke, Me-
dine, Basra ve Kufe’ye gönderdiği, önceki 
Kur’an’ları toplatıp yaktığı24, iddiası dışında, 
Kur’an’da tahrifin yapıldığına ilişkin iddia da 
görmüyoruz. Haccac için yapılan iddia ise, 
sıtmaya tutulmuşların, deli ve çocukların saç-
malığından öteye geçmeyen bir iddiadır”(el-
Hui, Age. 217-219).  

Şia’nın ve Ehli Sünnet’in rivayet kitapların-
daki Ahzâb, Muavvizeteyn, Kunut ve Nurayn 
Rivayetleri’ni hadis kritiği açısından değer-
lendiren Doç.Dr. Adil Yavuz bu rivayetlerin 
metin tenkidinden geçmemiş olduğunu be-
lirterek şöyle der:

“Bütün bu gerçeklere rağmen bu tür rivayet-
lerin bir kısmının önemli hadis kaynaklarına 
alınması,-en azından Kur’an’ın güvenilirliğini 
zan altında bırakan rivayetlerde-metin tenki-
dine gereken önemin verilmediği endişesine yol 
açmaktadır.” Çünkü bunların hadis kaynakları-
na alınabilmesini makul gösterecek bir gerekçe 
yoktur.25.

Yazar, “Bu rivayetlerin metin tenkidinden geç-
mediği endişesine yol açmaktadır” diyerek işi 
alttan alıyorsa da, işin gerçeği, bu rivayetlere 
değer veren ve kitaplarında rivayet edenlerin 
din, ilim ve akıl yönünden bir zorluklarının 
bulunduğu şüphesizdir.

Sahih olmayan bu tür rivayetler âhad haber 
olduğundan korunan Kur’an’ın sıhhatine 
gölge düşüremeyeceğini belirten Yavuz şu 
sonuca varmaktadır:

“Bu konudaki rivayetlerin sahih olduğu farze-
dilse bile, haber-i vahit seviyesini geçmeyen bu 
nakillere dayanılarak, o günlerden bu güne, te-
vatür yoluyla nakledilegelen Kur’an’da eksiklik 
olduğunu söylemek, iddia sahiplerinin niyetle-
rine göre, bir karalama çabasından veya zayıf 
rivayetlere dayanan bir endişeden öteye geçeme-
yecektir.
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Muavvizeteyn’in dua gibi algılanarak Kur’an’dan 
olmadığı iddiasıyla İbn Mes’ud tarafından ken-
di mushafından silinebilmiş olması, aslında dua 
olduğu aşikar olarak ilgili rivayetlerden de an-
laşılan Kunut dualarının da, birer sûre zanne-
dilerek Übey gibi bir sahabinin mushafına dâhil 
edilebilmiş olması, Hz. Peygamber’in “Benden 
Kur’an’dan başka bir şey yazmayın. Kim ben-
den Kur’an dışında bir şey yazmış ise, onu imha 
etsin”26 demesinin, özellikle hadisler ile âyetlerin 
karışmaması için alınmış olan ne kadar isabetli 
bir karar olduğu daha iyi anlaşılmaktadır. Bel-
ki de Hz. Peygamber, karşılaştığı bu tür yanlış 
algılama ve nispetlerin önüne geçmek amacıyla 
böyle bir önlem almıştır”(agm.42).

Kur’an’ın bir şekilde değiştirilmiş veya tahrif 
edilmiş olduğunu iddia edenlere eski ve yeni 
Şia ulemasından güçlü isimlerin karşı çıktığı-
nı ve iddiaların gerçekdışı olduğunu belirttik-
lerini görüyoruz. Örneğin, Fadl b.Şâzân’dan 
(öl.260/874) sonra Şeyh Saduk olarak anılan 
Muhammed b.Ali b.Babeveyhi (ö.381/991) 
şöyle der: “İnancımız odur ki Yüce Allah’ın 
Nebisi Muhammed’e indirdiği Kur’an, iki 
kapak arasındadır, insanların ellerinde olan-
dır ve bundan fazla değildir.”(Şaban Karataş, 
Age.175), “Bizim, Kur’an’ın bundan (mevcut 
halinden) fazla olduğunu söylediğimizi ileri 
süren, yalancıdır”(Şaban Karataş, Age.175). 
Eş-Şeyh el-Müfid (öl.414/1022) “Deffeteyn/
iki kapak arasında toplanmış olan Allahın 
Kelamında ekleme ve çıkarma olmadığını te-
kit etmiştir”(Şaban Karataş, Age.176).

el-Hûî, tahrif iddialarını etraflıca tartıştıktan 
sonra ulaştığı kanaati şu sözlerle özetler: 

“Şia muhaddislerinden bir topluluk ile Ehl-i Sün-
net ulemasından bir topluluk Kur’an’da tahrifin 
olduğunu söylüyorsa da, Şia uleması ve muhak-
kikleri arasında yaygın olan, hatta üzerinde it-
tifak edilen görüş, tahrifin olmadığıdır” (el-Hui, 
Age.201, yine bkz.206).

“Kur’an’da tahrif olduğundan bahsetmek bir 
hurafe ve hayalden ibarettir. Meseleyi etraflıca 

değerlendirmekten aciz veya bu meseleyi gün-
deme taşıma sevdasına kapılanlar hariç, hiçbir 
kimse bunu söyleyemez. Sevgi de insanı kör ve 
sağır eder. Meseleyi idrak eden, aklı başında in-
saf sahibi olan kimse için bunun asılsız ve hurafe 
olduğunda hiçbir şüphe yoktur.”27.

Hangi kültür ve amaçla yazılmış olursa ol-
sun, gerek Sünni gerekse Şii kaynaklarda bu 
yöndeki rivayet ve anlatımların gerçeği yan-
sıtmadığı kabul edilerek Ehli Sünnet ve Şia 
ulemasının ortaklaşa yapacakları bir çalışma 
ile bunların belirlenmesi, zamanla vahyin 
yanında değişik kanallardan oluşan kültürün 
yansımaları olduğunun ortaya konulması ve 
bütün dünyaya deklare edilmesi gerektiğine 
inanıyoruz.  

Hatta rivayet kitaplarında bunlar belirlene-
rek yeni baskılarda çıkarılması ve söz konu-
su kitapların arkasında eklenerek uydurma 
olduklarının belirtilmesi uygun olur. Böylece 
her okuyucu bunları gördüğü zaman asılsız 
olduklarını anlar ve yer aldıkları kaynak-
lardan dolayı onlara inanmayı sürdürmez. 
İslam’a içeriden ve dışarıdan yapılan saldırı-
lara karşı koymaya çalıştığımız kadar kendi 
evimizdeki pislikleri de temizlememiz gere-
kir. Çünkü her iki kesimin kaynaklarındaki 
bu tür rivayetler ve anlatımlar Müslümanların 
bindikleri dalı keserken, düşmanın ekmeği-
ne yağ sürmekten başka bir işe yaramadığını 
her müslümanın anlaması lazımdır. 

Kur’an’ın mevsûkiyetini gölgeleyen bunca 
rivayete Şii ve Sünni rivayet kitaplarında in-
sanların yer vermesine ve inanmasına karşın, 
Kur’an’ın indiği gibi korunduğunu oryanta-
list Nöldeke şöyle belirtir:

“Şimdi elimizde bulunan Kur’an’ın biçimi 
esas olarak, Peygamber’in vefatından sonra 
iki üç yıl içinde oluşmuştu. Osman metni, 
Hafsa nüshasının bir kopyası olduğuna göre, 
Kur’an, Hz. Ebu Bekir veya en geç Osman’ın 
yönetimi sırasında bitirilmiştir. Mamafih bu 
işlem, muhtemelen sadece sûrelerin kompozis-
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yonu ve sırasına özgü kalmıştır. Tek tek vahiy-
lerin, Peygamber’in bıraktığı veya yazdırdığı 
şekilde kâğıda geçirildiğinden emin olabiliriz 
(…). Gerçekten Muhammed objektiftir ve 
kitaptaki vahiyleri aktarmıştır. Kendisinin 
bu vahiylerin yazarı olmadığını ve Tanrı 
sözleriyle Tanrı istemini aktarmaktan öteye 
geçmediğini açıkça söylemiştir. Kur’an’da 
sadece ve sadece Tanrı konuşur. Hayatın-
dan çıkardığımız sonuca göre Peygamber bu 
düşüncelerinde son derece samimiydi… So-
nuçta Kur’an-ı Kerim, tek bir kişiye, dolayı-
sıyla onun Levh-i Mahfuz’dan okuduğu kut-
sal vahiylere dayanır.”(Theodor Nöldeke’den 
naklen Adil Yavuz, agm.).

Kur’an’ın bu tür ahmak dostlarının onu eleş-
tirmek için fırsat kollayan düşmanın eline 
nasıl koz verdiğini28 bir yazar şöyle örnek-
lendirir: 

“İtkan’ında bir takım zayıf rivayetlerden bah-
seden Suyuti pek güvenilir değildir.” (Ömer 
Rıza Doğrul, Tanrı Buyruğu, LXXI). Suyuti’nin 
naklettikleri içerisinde reddedilmeyecek ha-
berlerle yalan ve uydurma rivayetler de var-
dır. Evla olan, onun bunlar hakkında uyanık 
olması ve kitabından bunları temizlemesiydi. 
Oryantalistler ve onlara tabi olan mukallitleri 
Kur’an’a ve İslam’a saldırmak için bu rivayet-
leri araç olarak kullanmışlardır.

Nitekim İslam Ansiklopedisi Kur’an mad-
desinin yazarı oryantalist F. Buhl, Suyuti’nin 
el-İtkan adlı eserinden yola çıkarak, “Pey-
gamber öldüğü zaman Kur’an’ın ne halde 
bulunduğunu çok kat’i bir şekilde tespit 
etmek mümkün değildir” diyebilmiştir. (İA; 
VI, 1000)

Yine, Turan Dursun, Suyuti’nin naklettiği bir 
haberi (el-İtkan, II/717) kullanarak şunları 
söylemiştir: “Bu tanıklık, bugün elimizdeki 
Kur’an’la Muhammed’in vahiy katiplerine 
yazdırdığı bildirilen Kur’an’ın aynı olmadı-
ğını çok açık biçimde anlatmıyor mu? Kaldı 
ki İbn Ömer, bu sözü Osman dönemindeki 

derlemeden sonra söylemiştir. Yani Osman 
döneminde oluşturulan “mushaf”ın orijinali 
de yok. O el yazması, dünyanın hiç bir ye-
rinde bulunmuyor.” (Turan Dursun, Kur’an, 
112).

Tilavet neshi kavramı ile formüle edilerek 
doğruluğu savunulan belirttiğimiz rivayetle-
ri de kullanarak Dursun şunları da sözlerine 
ilave etmiştir: “Şu açıklamalar, Kur’an’da şu 
kadar sûre, bu kadar âyet var denirken, bunu 
tam ve gerçek anlamıyla söyleyebilmenin 
öyle kolay olmadığını ortaya koymaktadır. 
(...) Durum böyle olunca, Kur’an’daki sûre ve 
âyet sayısı şu kadardır, demek ve gerçekte tam 
anlamıyla belirtmek kolay olmuyor.”(Turan 
Dursun, Kur’an, 112-113).”29

Ne olursa olsun, Kur’an’ın Allah’ın insanlığa 
son mesajı olması nedeniyle onun tarafından 
korunduğu “Şüphesiz Zikr’i/Kitabı biz indirdik, 
onun koruyucusu elbette biziz.” (Hicr 15/9), 
“Sana biz okutacağız ve asla unutmayacaksın.” 
(Ala 87/6) gibi âyetlerle sabittir. 

Dipnotlar

1 “Kur’an’ın (Hz.Ebu Bekir zamanında) top-
lanması hikâyesini sadece Ehli Sünnet rivayet 
ederken,  Şia, Kur’anın Nebi zamanında toplan-
dığına inanmaktadır. Nitekim bunu (müfessir) 
et-Tabresi Mecmau’l-Beyan mukaddimesinde 
belirttiği gibi ”(Mecmau’l-Beyan, 1/15-16’dan 
naklen Şaban Karataş,  Şia ve Sünni Kaynak-
larda Kur’an Tarihi, 166, Ekin yayınları, İstan-
bul, 1996), Ebu’l-Kâsım el-Hûî de belirtmekte-
dir. Bkz. El-Beyan fi Tefsiri’l-Kur’an, 240-259. 
Müessesetu’l-A’lemi li’l-Matbûât, Beyrut, 1974

2 Aslında bu durum, Kur’an’ın kemik, hurma dalı 
ve taş gibi kaba malzemenin üzerine yazıldığı 
anlatımlarının aksine, kâğıda yazıldığının bir 
göstergesi olsa gerektir. Çünkü bu kadar kaba 
malzemenin tedarik edilmesi, üzerine yazılma-
sı, taşınması ve saklanması çok zor olup gerçek-
leşmesi akla uzak geldiği gibi, Hz.Peygamberin 
sağlığında Kur’an’ı bir kitap halinde düzenle-
meyip bırakması ve bu işin ancak Hz.Ebu Bekir 
zamanında yapıldığı anlatımları da akla uzak 
bulunmaktadır. Nitekim Şia uleması, Kur’an’ın 
Rasulullah zamanında toplanıp düzenlendiğini 
ve kâğıda yazıldığını savunmaktadır. Bk. el-
Hûî, Age. 216-217 [Bu bilgi ve rivayetler ehl-i 
sünnet kaynaklarında da yer almaktadır.]
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Kur’an’ın Mevsukiyeti 
ve Rivayetler

 Kaba malzeme için anlatılanlar doğru ise,  onların 
korunmasıyla ilgili yeterli bilginin verilmemesi, 
herhalde ya o gün bu iş düşmandan gizlendiği için, 
ya da hemen her Müslüman tarafından bilinen bir 
şey olduğu için yahut iki oryantalist’in “Tek tek va-
hiylerin, Peygamber’in bıraktığı veya yazdırdığı şekil-
de kağıda geçirildiğinden emin olabiliriz”(Adil Yavuz, 
“Kur’ân’da Eksiklik İddiaları Bağlamında Bazı Sûrelerle 
İlgili Rivayetler Üzerine Bir Değerlendirme”,  Marife 
Dergisi, yıl 5, sayı 1, Konya, 2006)   ve Bakıllani’nin 
“Tefsir ehli Rasulullahın katiplik yapan Halid b.Said’e 
yazdırdığını ve yazdığı yaprağı mühürleyerek dürmesini 
emrettiğini belirtmişlerdir” (Nüketu’l-İntisar li Nakli’l-
Kur’an, 99, Daru Port Said littıbaa, 1971) dediği 
gibi kağıtlara da yazılıp kitap halinde korunduğu 
için bu malzeme hakkında bilgi verilmediği içindir. 
Doğrusu, Kur’an’ın Allah tarafından indirildiği gibi 
korunduğu Kur’an’ın kendisi ile sabit olduğu için bu 
bilgilerin olup olmaması onun mevsukiyetini gölge-
lemez.

3  -İbni Hibban’dan naklen Zerkeşi, el-Burhan fi 
Ulumi’l-Kur’an, 2/35, Daru’l-Marife, Beyrut, 1972 

4  - Buhari, tefsiru sura, 9, fadailu’l-Kur’an, 3/1-2, 4, 
ahkam, 37, Tirmizi, tefsiru sura, 9; İbnu Hanbel, 
1/13. Başka rivayete göre yalnız Huzeyme’nin ya-
nında bulunan ayet, Ahzab/23. ayetidir. Bkz. Ebu 
Bekir Abdullah b. Ebi Davud es-Sicistani, Kitabu’l-
Mesahif, 26, Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 1985; 
el-Hûî, Age. 241, 

5 - Bu iddiaların yanlış olduğunu Bakıllani şöyle be-
lirtir: “Ashabın bu ayetleri bilmemesi ve sadece iki 
kişinin ezberinde bulunması muhaldir” (Age. 331). 
Kur’an’ın nakli ve yazılımı ile ilgili buna benzer ri-
vayetlerin ve iddiaların yanlış olduğunun değişik 
açılardan açıklaması için Bakıllani’nin ve el-Hûî’nin 
kitaplarına bakınız. 

6 - Subhane, sebbeha, yusebbihu, sebbih, kelimeleriy-
le başlayan sûreler. 

7 - Müslim, rada’, 25, 26,  Tirmizi, rada’, 3, Muvatta, 
rada’, 18; Darimi, nikah, 49. Herhalde on emmenin 
belirlenmesi ve sonra neshedilmesi Kur’anla değil, 
sünnetle olmuştur.

8 - Müslim, rada’, 24; Ebu Davud, nikah, 10, Nesai, 
nikah, 51, Muvatta, rada’, 17; Darimi, nikah, 49, 

9 - İbnu Hanbel, 5/131-132, 183, 6/269; İbnu Mace, 
K, 9, B, 36, Suyuti, el-İtkan, 1/40, İbnu Kuteybe, 
Hadis Müdafaası, (çev: M. Hayri Kırbaşoğlu),  408,  
Kayıhan Yayınları, 2.baskı, İstanbul., 1989;  Meh-
met Yaşar Soyalan, Vahiy Savunması, 648. Anka Ya-
yınları, İstanbul 2005.

10  -Sözde recm ayeti rivayetleri de birbirinden farklı-
dır. Bakınız. El-Hui, Age.202

11  -Ahmed Davudoğlu, Sahihi Müslim Tercüme ve 
Şerhi, 7/369. Sönmez, İstanbul, 1975. Bakıllani, 
Age. 97

12 - Hz. Ömer’in açık ve cesur karakterini göstermesi 
bakımından Buhari’nin şu rivayetini vermek istiyo-
ruz: “Hangi biriniz, kendisi ihtiyarlamış ve çocukları da 

güçsüzken, altından ırmaklar akan, hurma, üzüm ve her 
çeşit meyveleri bulunan bahçesinin ateşli bir kasırganın 
vurmasıyla yanmasını ister? Düşünmeniz için Allah 
size ayetlerini böylece açıklar“ (Bakara 2/266) âyeti ile 
ilgili olarak ashaptan etrafındakilere: “Bu ayetin niçin 
indiğini biliyor musunuz? dedi. Allah bilir, dediler. Ömer 
kızdı ve biliyoruz yahut bilmiyoruz, deyiniz, dedi. İbni 
Abbas, biraz biliyorum, dedi. Ömer, söyle yeğenim,  ken-
dini horlama, dedi...” (Buhari, tefsir, 17, Bakara Sûresi 
tefsiri. 

13 - Buhari, ahkâm, 21; Ebu Davud, hudud, 23, Mu-
vatta, hudud, 10.

14 - Buhari, muharıbin, 16, 17. Ahmed b.Hanbel, 1/47. 
Sözkonusu rivayette “Babalarınızdan yüz çevirmeyin, 
babalarınızdan yüz çevirmeniz küfürdür/nankörlüktür” 
sözlerinin ayet olup neshedildiği söylenirken, başka 
rivayetlerde bu hadis olarak geçer. ““Babalarınızdan 
yüz çevirmeyin, babalarınızdan yüz çevirmeniz küfür-
dür” (Buhari, feraiz, 29; Müslim, iman, 113; İbnu 
Hanbel, 1/47, 55, 2/526). “Babasını bildiği halde kim 
babasının başka kişi olduğunu iddia ederse, kafir olur. 
Kim nesep bağıyla bağlı olmadığı bir topluluğa mensup 
olduğunu iddia ederse, ateşten yerine hazırlansın.” (Bu-
hari, menakib, 5/1). 

 “Şii müellifler, Ehli Sünnet alimlerinin Kur’an’ın 
tahrif edildiğini çağrıştıracak rivayetleri naklettik-
lerini söylerken recm rivayetini de örnek olarak 
verirler. Ne var ki aynı rivayeti Şia’nın dört kitabı 
(el-Kütübü’l-Erbaa)dan biri olan et-Tusi’nin et-
Tehzib’inde de görmekteyiz. (Bu rivayeti Küleyni’nin 
el-Kafi, 2/286, Şeyh Saduk’un el-Fakih/4/17’de nak-
lettikleri belirtilmiştir.”(Şaban Karataş, Age. 199). 

 Hz. Ömer’e nispet edilen konuşmada sözü edilen 
küfür ve cezalar, herhalde halk arasında ayet gibi 
anlaşılan Tevrat’ın şu hükümleridir: 

 “Annesine ya da babasına lanet eden herkes kesinlikle 
öldürülecektir. Annesine ya da babasına lanet ettiği için 
kesinlikle ölümü hak etmiştir. Kim başkasının veya kom-
şusunun karısıyla zina ederse, hem kendisi, hem de zina 
ettiği kadın kesinlikle öldürülecektir. Babasının karısıyla 
yatan, babasının namusuna leke sürmüş olur. İkisi de 
kesinlikle öldürülecektir. Ölümü hak etmişlerdir. Bir 
adam gelini ile yatarsa, ikisi de kesinlikle öldürülecektir. 
Rezillik etmişler, ölümü hak etmişlerdir. Bir erkek başka 
bir erkekle cinsel ilişki kurarsa, ikisi de iğrençlik etmiş 
olur. Kesinlikle öldürülecekler. Ölümü hak etmişlerdir. 
Bir adam hem kızla, hem de kızın annesiyle evlenirse, 
alçaklık etmiş olur. Aranızda böyle alçaklıklar olmasın 
diye üçü de yakılacaktır. Bir hayvanla cinsel ilişki kuran 
adam kesinlikle öldürülecek, hayvan ise kesilecektir. Bir 
kadın cinsel ilişki kurmak amacıyla bir hayvana yak-
laşırsa, kadını da hayvanı da kesinlikle öldüreceksiniz. 
Ölümü hak etmişlerdir” (Levililer, 20/9-16). 

15 -Zerkeşi, el-Burhan, 2/39, Vahidi’den naklen. 
Kur’an’dan âyet ve sûrelerin unutturulması ve nes-
hedilmesi, Sünnet’in Kur’an’ı neshetmesi ile ilgili 
akıl ve mantığın, din ve vicdanın kabul etmediği 
veya çocuk oyuncağına çeviren rivayetler ve yorum-
lar için bkz. Zerkeşi, Age, 2/35-44.  

16 - Bu rivayetlerin kaynaklardaki yerleri ve konunun 
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tartışması ile ilgili geniş bilgi için ayrıca bkz. Şaban 
Karataş, Age. 190-200. Hayri Kırbaşoğlu; İslam Dü-
şüncesinde Hadis Metodolojisi, 320-321, Ankara Oku-
lu yayınları, 1999; M. İzzet Derveze, Kur’anu’l-Mecid, 
49-57, çeviri, Vahdettin İnce, Ekin Yayınları, 1997;  
Bakıllani, Age. 95-109; el-Hûî, Age. 197-240. 

 Ne yazık ki içerdiği Kur’ana, Sünnete, akla ve ta-
rihi gerçeklere aykırı kültürle yüzyıllardır Müslü-
manları yönlendiren Suyuti’nin Hasais ve el-İtkan, 
Zerkeşi’nin el-Burhan, Gazali’nin İhya, Ebu Bekir 
Abdullah… es-Sicistani’nin Kitabu’l-Mesahif gibi ki-
tapların yazarları İslam kültür ve düşünce tarihinde 
yıldız olarak meşhur oldukları için insanlar onların 
rivayet ve anlatımlarına kanmaktadır. Bu tür kitap-
lar Türkçeye çevrilerek din anlayışı konusunda za-
ten feleğini şaşırmış olan halkın önüne sürülürken 
içeriğine dikkat çekilmemesi ve nasıl bir yöntemle 
okunması gerektiğinin belirtilmemesi bu tahribatın 
devamını sağlamaktadır. Bir örnek olarak Suyuti’nin 
hurafe ve uydurma bilgilerle dolu el-İtkan kitabını 
çevirenler de bu konuda hiçbir açıklama yapmaya-
rak bu değirmene su taşımaya devam etmişlerdir.

17 - Özellikle Şia’dan aşırı fırkaların Kur’an’ın tahrif 
edilmesi, eksik nakledilmesi, değiştirilmesi, gizlen-
mesi, vb  saçma rivayet ve iddialarına cevap için 
Bakıllani’nin ve el-Hûî’nin kitaplarına bakınız.. 

18  -Şia’nın meşhur el-Kâfi hadis kitabını Seyyid Ha-
şim Maruf el-Haseni şöyle tanıtır: “Önceki alimler 
genel ya da özel olarak Kafi’nin rivayetlerinin tama-
mına güvenme noktasında icma etmemişlerdir. El-
Kafi’nin 16199 (onaltıbin yüz doksan dokuz) olan 
hadislerinden 5072 tanesi sahih, 144 hadis hasen, 
1128 hadis tevsik edilmiş, 302 hadis kavi, 9480 za-
yıftır. Bunlar sırf sened yönünden böyledir”(Şaban 
Karataş, Age.128-129).

19 - Şaban Karataş, Age, 116-123; Fevzi Zülaloğlu, 
“Sünni ve Şii Kaynaklarda Kur’an’ın Korunmuşluğu-
na Aykırı Rivayetlerin Tahlili”, Haksöz Dergisi,  97-
101, sayı 160-161, 2004, 

 Bilindiği gibi Şia kültüründe Kur’anla ilgili asılsız 
rivayetler ve bilgiler çoktur. Fatıma Mushafı olarak 
anılan Mushaf’la ilgili anlatımların da bu türden 
olup gerçek olmadığı şöyle belirtilir: “A’yanu’ş-Şia 
yazarı Muhsin el-Emin, imam Caferi Sadık’tan gelen 
rivayetlere dayanarak Hz.Fatıma’nın Mushaf’ından 
maksadın, hadis ve yorumlarıyla ilgili bir kitaptan 
ibaret bulunduğunu, o zaman böyle kitaplara da 
mushaf denildiği için bazılarının bunu Kur’an’la 
karıştırdıklarını, bu mushafta bir ayetin bile bulun-
madığını bizzat İmam Sadık’ın açıkladığını ortaya 
koymuştur”(A’yanu’ş-Şia, Mukaddime, 97’den nak-
len Hayreddin Karaman, İslamın Işığında Günün Me-
seleleri, 3/292, Yeni Şafak Dağıtım, İst., 1996, 

20 - Şaban Karataş, Age. 125. İmamiyye Şiasının, tahrif 
iddialarını seslendiren ve Kur’an’ı zan altında bıra-
kan rivayetlerinden örnekler için bakınız. Age.116-
123. Bu tür rivayetler ve cevapları için yine bakınız, 
el-Hûî, Age.222-235

21  -İmam Humeyni, Keşf-i Esrâr, 112-114, özet ola-
rak, İntişarat-ı Âzadi (Azadi Yayınları), Kum, Hıya-

bani İrem, trs.

22  -İmam Humeyni, Age. 115. (4.madde). Hz.Peygamber 
ve dört halifenin akrabalık yolu ile de bir aile gibi ol-
dukları göz önünde bulundurulursa, özellikle Şia’dan 
aşırı grupların ilk üç halife için söylediklerinin makul 
olmadığı daha iyi anlaşılır. Bilindiği gibi Hz.Peygamber, 
Hz.Ebu Bekir’in kızı Aişe ve Hz.Ömer’in kızı Hafsa ile 
evlidir. Hz.Ali, Hz.Peygamberin kızı Fatıma ile evli-
dir. Hz.Osman, Hz.Peygamberin Rukiye ve Ümmü 
Külsüm kızlarıyla ile evlidir. Hz. Ömer, Hz.Ali’nin 
kızı Ümmü Külsüm’le evlidir. Birbirlerine bu şekilde 
yakın olup Kur’an için ömürlerini vermiş iken,  onları 
birbirine düşman gibi gösterip ilk üçünün çıkarları 
için Kur’an’ı bile değiştirmekten çekinmeyen kişiler 
olduğunu söylemek haksızlık olur.

23 - M. İzzet Derveze, Kur’anu’l-Mecid, 207, çeviren, 
Vahdettin İnce, Ekin Yayınları, 1997

24  -Herhalde Haccac için böyle şeyleri iddia eden-
ler ya Emevi yönetimine olan nefretlerinden veya 
Hz.Osman zamanında yapılan çoğaltma işinin 
Haccac zamanında yapıldığını sanıyor olmasından 
dolayı iddia etmektedirler. Haccac’ın Kur’an’ın 11 
kelimesinin imlasında yaptığı iddia edilen sözde de-
ğişiklikler için bakınız. Es-Sicistani, Age.130.

25  -Adil Yavuz, Kur’ân’da Eksiklik İddiaları Bağlamın-
da Bazı Sûrelerle İlgili Rivayetler Üzerine Bir Değer-
lendirme, 42, Marife Dergisi, yıl 5, sayı 1, Konya, 
2006.  

26  -Bkz. Müslim, Zühd, 72; Dârimî, Mukaddime, 42; 
Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 12, 21, 39.

27  -Bkz. el-Hûî, Age, 278. Şia’ya nispet edilen cahil 
veya kasıtlı kimi grupların Kur’anın, değiştirildiği, 
bazı yerlerinin çıkarıldığı veya eklendiği iddialarının 
aksine, Şia ulemasının böyle bir şeyi kesin bir dil-
le reddettiklerine ilişkin bilgi için islamvehayat.com 
sitesinin 14/11/2007 tarihli İran Haber Ajansı’ndan 
yaptığı “Şia, Kur’an’ın tahrif edildiğine inanıyor 
mu?” alıntısına bakınız.

28  -Kur’an’ın söylediklerine karşı çıkan ve eleştirmek 
için fırsat kollayanlardan örneğin W.Montgomery 
Watt, Hz.Muhammed’in Mekke’si,  12-25, 85-86, 
118-120, çev. M.A.Ersin, Ankara, 1988 kitabına ba-
kılabilir.

29 - Şaban Karataş, Age, 209. Turan Dursun imzasıy-
la yayınlanan kitapların İşçi Partisi’nin yayın organı 
Aydınlık Dergisi çevresi tarafından tezgâhlanıp top-
luma sunulduğunu Ergenekon soruşturmaları kap-
samında Tuncay Güney’in anlatımlarından öğrenmiş 
bulunuyoruz. Kaynak: TRT-2’nin 14.01.2009 gecesi 
kendisiyle yaptığı canlı yayın. Parti ve şahıs adı ve-
rilmeksizin benzer bilgi Vakit yazarı Hasan Karakaya 
tarafından da seslendirilmiştir. Bk. 31 Mayıs 2009.
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1na hatları ile Kur’ân-ı Kerim’i tanıtmanın 
hedeflendiği bu yazıda, Kur’ân’ın tanımı, 

ana fikri, hedefi, üslubu, muhtevası, kitaplaş-
tırılması ve şekli yapısı üzerinde durulacaktır. 
Kur’ân’ı anlama usulü ile ilgili sorunlar ciddi 
boyutlarda olmakla birlikte, bir başka yazının 
konusudur.

KUR’ÂN’IN TANIMI

Kur’ân-ı Kerim şöyle tanımlanır: Yüce Allah’ın 
Cebrail vasıtası ile Hz. Peygamber’in kalbine 
‘lâfzıyla-manasıyla bir bütün olarak’ indirdiği, 
tamamı mütevatir olarak nakledilmiş ilahi me-
sajların yer aldığı taklit edilemez bir şaheser…

Zamanın şartları doğrultusunda tedricen in-
dirilen kanun ve kararname niteliğindeki 
âyetlerin de yer aldığı Kur’ân-ı Kerim; bütün 
önemli güncel olayları yorumlaması ile, günü-
müz filmlerini karşılayan kıssaları ile bir med-
ya işlevi de görmekte idi. 

Kur’ân’ın temel vasfının ‘okunan’ olması, Hz. 
Peygamber’e verilen “Oku!” emrinin icabı-
dır; yüce Allah okumasını emretmiş, o da 23 
sene boyunca çevresindeki ‘harf’siz, ‘lafız’sız ve 
‘ses’siz âyetleri okumuştur.

Bir millete gönderilen ilahî mesajın o ümmetin 
dili ile gönderilmesi kadar normal bir şey ola-
maz. Yüce Allah’la nüzul devri Arap toplumu 
arasındaki bir iletişim (dialogue) olan Kur’ân-ı 
Kerim ile sınırsız hakikatler insanın sınırlı id-

1 Bu yazı, Kur’ân Kılavuzu; Kur’ân Nedir? Nasıl okunur? 
(Sülün, Murat, İstanbul 2007, Ensar) adlı kitabın ilgili 
kısımları esas alınarak Kur’anîHayat için özetlenmiştir.

AMURAT SÜLÜN

K İ T A P L I Ğ IK U R ’ A N

K U R ’A N - I  K E R İ M
NEDİR? NE DEĞİLDİR? NASIL ANLAŞILMALIDIR?1

KUR’ÂN, KELİMENİN GENELDE 
ANLAŞILAN ANLAMIYLA BİR 
DİN KİTABI DEĞİLDİR.
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rak düzeyine sınırlı bir kültürel çerçevede; 
beşerî dil kalıpları içerisinde, o dilin müsaa-
de ettiği ölçüde (ahruf-i seb’a) indirilmiş; bu 
esnada, Arap dilinin mecâz, teşbîh, temsîl vb. 
imkânları sonuna kadar kullanılmıştır. Bir 
başka deyişle; Kur’ân, evrensel ilahî mesajın 
(emr) Hz. Muhammed ve çevresinin kültür 
süzgecinden geçirilerek sadece Arapların de-
ğil, onlar vasıtası ile bütün insanlığın idrak 
seviyesine indirilmiş en mükemmel ve nihaî 
versiyonudur. 23 yıllık vahiy süreci, evrensel 
ilkelerin tecelligâhı mesabesindedir. Kur’ân 
aynı tarihsel zemini paylaştığı insanların 
problemlerini çözerken, aynı zamanda gele-
cek nesillerin problemlerini çözecek ilkeleri 
de getirmiş olmaktadır. Kur’ân’da; idare hu-
kuku gibi zamana göre 
değişebilecek konular-
da sadece genel çerçeve 
belirlenmesine karşılık, 
evlenme, boşanma, aile, 
miras gibi insanın biyo-
psikolojik yapısını ilgilen-
diren konularda ayrıntılı 
hükümler konmuştur. Bu 
bakımdan, Kur’ân vahiy-
lerinin bu çerçeveye sıkış-
tırılması doğru değildir. 

Kur’ân-ı Kerim toplumsal-ahlakî problemle-
re yönelik çözümler tasarlayan bir ıslahatçı-
nın belli bir sistem ve kurgu dâhilinde kale-
me aldığı bir reform projesi değil, vahyedil-
diği durum ve şartlar aracılığı ile insanlığın 
sorunlarına çözüm getiren bir vahiyler kolek-
siyonudur. Parça parça indirilen bu vahiyler, 
bir yönüyle de ilgili ortamların fotoğrafları 
mesabesindedir. Peyderpey iniş, aslında va-
hiy kavramının mahiyetinden kaynaklanan 
bir realitedir. 6236 âyetin tek seferde değil 
de 23 yıla dağıtılarak parça parça indirilmiş 
olması sayesinde; vahiyler yazılarak ya da 
ezberlenerek daha iyi korunabilmiş; daha iyi 
hazmedilmiş, pratiğe daha güzel yansıtılabil-
miştir. 

KUR’ÂN’IN ANA FİKRİ, HEDEFİ, ÜSLUBU

Güvenliğe, barışa, adalet ve mutluluğa susa-
yan insanlık için gür ve berrak bir pınar olan 
Kur’ân’ın içeriği son derece sağlam, açık ve 
nettir: Allah katında yegâne din; “Allah’tan 
başka tanrı yoktur!” diyerek sadece O’na tes-
limiyet göstermek ve zincirlerini kırarak önce 
kendini sonra da insanlığı özgürleştirmektir. 
Bu, sosyal alanda ‘iman’ olarak tezahür eder; 
can, mal, ırz/namus, akıl ve düşünce/inanç em-
niyeti… Kur’ân açısından en önemli husus, 
bu 5 alanda güvenliğin sağlanmasıdır. 

Yüce Allah insanı konuşma, anlama ve an-
lamlandırma melekeleri ile donatarak ona 
doğruyu eğriden ayıracak bir kabiliyet bah-

şetmiş; istediğini yapabil-
me özgürlüğü vermiş ve 
şu iki yoldan birine girip 

girmemekte serbest bırak-
mıştır: Ya bu vb. nimetleri 
ihsan eden mutlak varlığı 
tanıyıp O’na hiçbir ‘şey’i 
denk tutmayacak ya da 
O’na nankörlük edecektir. 
Tabiî, her iki tercihin de 
doğal sonuçları olacaktır; 
ilk yola girdiği takdirde 

Cennete, ikinci yola girdiği takdirde Cehen-
neme ulaşacaktır. Cennete giden yolun ilk 
kilometre taşı, O’nun bütün nimetlerini ve 
mutlak otoritesini gönülden kabul etmek, 
O’ndan başka hiç kimsenin önünde eğilme-
mek, O’ndan başka hiçbir şeye ‘kul’luk et-
memek ve yeryüzünün bir sınav yeri olduğu 
bilinciyle son derece dikkatli yaşamaktır. Söz 
konusu dikkat hem ‘Hak’la hem de ‘halk’la 
ilişkilerde gösterilecek bir hassasiyettir. Ku-
lun ‘Hak’la ilişkilerinin ne kadar yolunda 
olup olmadığı, ‘halk’la ilişkilerindeki hassa-
siyete bakılarak değerlendirilir. 

Kur’ân, kelimenin genelde anlaşılan anlamıy-
la bir din kitabı değildir. Kur’ân’ın muhatabı 
insandır. O, insanı felâha veya helâke götüren 

KUR’ÂN ŞİFADIR, AMA 
MADDÎ HASTALIKLARA; 

PSİKİYATRİK BOZUK-
LUKLARA, PSİKOLOJİK 
DERTLERE DEĞİL, Zİ-

HİNLERE, GÖNÜLLERE; 
İTİKAT VE AHLÂK PROB-

LEMLERİNE ŞİFADIR. 
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hayat tarzlarını anlatır. Kur’ân’ın ana fikri, 
gerçeği açıklamak ve hak yolu göstermektir. 
Kur’ân gereksiz ayrıntılar üzerinde durmaz; 
bir şeyi veya olayı kendi amaç ve hedefine 
uygun olduğu kadarıyla anlatır ve sözü tekrar 
tekrar hakka davete getirir. Bu çağrı, bütün ko-
nuların çevresinde döndüğü ana fikirdir.

Kur’ân’da inzal dönemi toplumunun aşina 
olmadığı tamamen orijinal temalar yoktur. 
Ancak Kur’ân, mevcut kültürel birikimi kul-
lanmakla birlikte, işi bu noktada bırakma-
mış; yepyeni, sapasağlam, insanî ve hakça 
bir düzen kurmaya çalışmıştır. Kur’ân, daha 
önce vahyedilmiş kitapların ilkelerini onay-
lamakla kalmamış; bu ilkeleri, sağlam (aklî 
ve hissî) delillerle, son derece anlaşılır bir 
üslûpla değerlendirip 
temellendirerek kadim 
din mensuplarının sap-
mış oldukları noktaları 
düzeltmiştir (mühey-
min). Özellikle Allah ve 
din algılarında reform 
yapan Kur’ân’a göre, Al-
lah, hiç kimsenin tekelinde olmadığı gibi, 
din de tekelleştirilemez. “Varlığını en güzel 
biçimde Allah’a teslim eden ‘her’kes sağlam kul-
ba yapışmış demektir.” (Lokman 31/22) Ki-
min hak yolda olduğu ‘Yahudi’, ‘Hıristiyan’ 
vb. etiketlere göre değil, yaptığı hakça işlerle 
belli olur. 

İnsanın gâh aklına gâh hissiyatına seslenen 
Kur’ân’ın üslûp ve usulü diğer kitaplarınki-
ne benzemez. Kur’ân’ın sürekli üst perdeden 
(tenzîhçi) ya da sürekli avâma dönük (teş-
bihçi) bir dil kullanması; sürekli tehditkâr, 
sürekli ümitvâr konuşması; tamamen ilmî, 
burhanî, hukukî ya da tamamen şiirsel ol-
ması söz konusu değildir. Teorinin pratiğe 
yansıtılıp ‘daha net ve kalıcı’ (Furkan 25/32) 
olabilmesi için 23 yıla yayılarak indirilen 
böyle bir metinde, sürekli aynı üslûbun kul-
lanılması, zaten beliğ ve hikemî olmazdı.

Kur’ân’ın amacı; insana fizik, kimya, tarih, 
astronomi, tıp vb. bilimleri öğretmek veya 
bu konularda muhataplarına yeni teoriler 
vermek değil, insanlığı hak yola iletmek ve 
doğru yolda gitmesini sağlamak olduğun-
dan, bu bilimlerin sahasına giren konularla 
bilimsel anlamda ilgilenmez. Onun asıl ilgi-
lendiği; hakkı anlatmak, kafalara gerçeği iş-
lemek, hakla ilgili yanlış anlamaları ortadan 
kaldırmak, insanları kötü davranışlarının 
sonuçlarına karşı uyarmak ve tüm insanlığı 
hak yola iletmektir. Kur’ân; mevcut inanç ve 
amellerin yanı sıra, metafizik tartışmaları da 
kritize eder. 

Kur’ân’ın bu gibi özelliklerini bilmeyenler, 
bütün Kur’ân’ın birbirine benzer konular-

dan oluştuğunu düşünür 
ve bunu anlamakta zorluk 

çekerler. 

KUR’ÂN’IN ŞEKLİ YAPISI

Kur’ân vahiyleri nasıl ki-
taplaştırıldı?

Kur’ân’ın vahyedilmesinden 
kitaplaştırılmasına kadar 40 yıl süren Mus-
haflaştırma (cem’) faaliyetinin temelinde; 
Kur’ân vahiylerinin, (i) gökten ‘başı – sonu 
belli, elle tutulur maddi bir kitap’ olarak in-
dirilmemiş olması, (ii) olay ve olgulara para-
lel biçimde 23 senede peyderpey indirilmiş 
olması yatmaktadır.

Hz. Peygamber gelen bütün vahiyleri mut-
laka kayıt altına aldırmış; her yılın Ramazan 
ayında o zamana kadar inzal edilen bütün 
vahiyleri gözden geçirmiş; yeni gelen âyetleri 
ilgili âyetlerin önüne/sonuna koydurarak 
belli bir bütünlük oluşturmuştur. Bu dönem-
de, sûrelerin iç bütünlüğü %100’e yakın bir 
oranda sağlanmış bulunuyor; her sûre müs-
takil bir kitap/kitapçık özelliği arz ediyordu. 
Ancak Kur’ân vahiyleri bugünkü manada 
kitap haline getirilmemişti; hatta bir Kur’ân 
nüshası oluşturma niyeti bile yoktu... Çünkü 

KUR’ÂN; ELBETTE DERT-

LERE DERMAN, SORUN-

LARA ÇÖZÜMDÜR. 

AMA ANLAŞILMADAN 

OKUNARAK DEĞİL…  
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öncelikle Canlı Kur’ân (s.a.s.) bütün otoritesi 
ile hayatta idi… İkinci olarak; başı sonu bel-
li bir Kur’ân mefhumu yoktu, âyetler inmeğe 
devam etmekteydi. Üçüncü olarak; eldeki 
Kur’ân vahiylerinin bir kısmının, yeni inecek 
vahiylerle yürürlükten kaldırılması imkân 
dâhilindeydi. Dördüncü olarak; ne Hz. Ebu 
Bekr dönemindeki gibi, Kur’ân vahiylerinin 
zayi olma ihtimali vardı ne de Hz. Osman 
devrindeki gibi farklı okuyuşlar kavgaya yol 
açıyordu. Zira Kur’ân vahiylerinin derlenip 
toplanması fikri Hz. Ömer’den çıkmış ol-
makla birlikte, Hz. Ebu Bekr ve Hz. Osman’a 
nasip olmuş bir uygulamadır. Yalnız, bu iki 
icraat arasında şöyle bir fark vardır: Hz. Ebu 
Bekr’in vahiyleri derleme 
amacı ile Hz. Osman’ın 
derleme amacı aynı de-
ğildir. Suhuf adı verilen 
ilk derleme, vahiyleri zayi 
olmaktan kurtarma ama-
cını güderken, vahiylerin 
‘mushaf’laştırıldığı ikinci 
derleme, ümmetin elinde 
veya ezberinde bulunan 
hususî nüshaların ortaya 
çıkardığı kargaşayı ber-
taraf edecek resmî bir 
Kur’ân nüshası hazırla-
maya yönelikti. 

Hz. Ebu Bekr’in derlettiği ‘vahiy kolleksiyo-
nu’ teknik manada bir kitap değil, Suhuf’tur 
(yazı malzemeleri/sahifeler). Bu sahifelerin 
resmî hiçbir bağlayıcılığı, yaygınlığı ve isti-
fade edilebilirliği bulunmadığı için, ikinci 
derlemeyi intaç eden kargaşada da herhan-
gi bir rolleri olmamıştır. Hz. Osman şüphe-
siz bu sahifeleri göz önünde bulundurmuş, 
ancak bir başka yazı malzemesine aynen 
geçirmemiş; bir derleme de o yaptırmıştır 
(Bkz. el-Makdisî, Ebu Şâme, el-Murşidü’l-
Vecîz, İstanbul 1968, s. 65). Kur’ân vahiyle-
rini ‘kitap’laştıran; Kur’ân’a bugünkü şeklini 
veren, Hz. Osman ve mesai arkadaşlarıdır. 

Onların ortaya koyduğu metin, aralarında 
Hz. Ali’nin de bulunduğu Ashab’ın onayı ile 
resmileşmiştir. Dolayısıyla, Hz. Ebu Bekr’in 
hazırlattığı sahifelerin Hz. Osman devrinde 
yakılarak imha edil mesi, “Asıl Kur’ân yakıl-
dı!” şeklinde lânse edilemez. Asıl Kur’ân Hz. 
Osman’ın derlettiği Mushaf’tır. 

Âyetler, sûreler…

Eşit aralıklarla okunabilsin ya da ezberlene-
bilsin diye Kur’ân-ı Kerim 20’şer sayfalık 30 
parçaya (cüz) ayrılmıştır. Her cüz 10’ar say-
falık 2 hizipten ve 5’er sayfalık 4’er rubûdan 
oluşmaktadır ki bu, toplam 60 hizip ve 120 
rubû demektir. Ancak bu ayrım sun’î olup 
zaman zaman Kur’ân’ın anlaşılmasını zor-

laştırmaktadır. Kur’ân’ın 
parçalara ayrılmasında 

asıl önemli olan, sûre esaslı 
taksimdir. 

114 bölümden oluşan 
Kur’ân-ı Kerim’de 6236 
âyet bulunmaktadır. 
Âyet sayısı ile ilgili farklı 
rivâyetler, âyet fazlalığı ya 
da eksikliği anlamına gel-
mez. Kıraat âlimlerinin bir 
cümleyi birkaç âyet sayma-
sı ile ya da birkaç âyeti tek 

âyet sayması ile alakalı teknik bir husustur. 

Sûreler gibi hususi bir adla adlandırılan 
âyetler vardır ki en ünlüleri Âyete’l-kürsî (Ba-
kara 2/255), Âyetü’n-nûr (Nur 24/35); Kılıç 
âyeti (Tevbe 9/5), Su âyeti (Enbiya 17/34) ve 
Hicâb âyetidir (Ahzâb 33/59).

Âyetler ‘cümle’ye benzemekte ise de tamamen 
öyle değildir. Nitekim âyet kelimesi cümle de-
ğil, gösterge, belge ve mucize gibi anlamlara 
gelmektedir. Yerine göre, birkaç âyet tek bir 
cümle oluştururken, yerine göre, bir âyette 
çok sayıda cümle olabilmektedir. Yine, tek 
harflik âyetlerin (Sad 38/1, Kaf 50/1, Kalem 
68/1) yanında, yarım sayfalık -hatta bir sayfa-
lık (Bakara 2/283)- âyet/ler de vardır. 

DENGE ÂBİDESİ BÜYÜK 
PEYGAMBER; OKUYUP 

ÜFLEME VB. UYGULAMA-
LARI (RUKYE) YASAKLA-
MAMIŞ; -SİHİR YAHUT 
PUTPERESTLİKLE İLGİLİ 

BİRTAKIM FORMÜLLERİN 
UYGULANMAMASI ŞARTI 
İLE- BUNU BİR DERECEYE 
KADAR KABUL ETMİŞTİR.
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Kur’ân âyetleri tabiattaki sözsüz, harfsiz, 
sessiz ilahî belgelerin söz kalıpları içerisin-
de vahyedilmiş şekilleridir. Dış dünyada, ilk 
anda dikkat çekmeyen birtakım ilginç olgu-
lar Kur’ân’da ilahî birer âyet/gösterge/belge 
olarak sunulmuştur. 

Sûreler de âyetler gibi farklı uzunluktadır. 
108.Kevser ve 112.İhlâs sûreleri sadece üç 
kısa âyetten oluşurken, 286 âyetlik 2.Bakara 
Sûresi yaklaşık 50 sayfadır. Bu sûre tek başı-
na Kur’ân’ın 1/12’sini oluşturur. 

Bazı âyetler bir kelime hatta bir harften oluşur 
(Sâd 38/1; Kâf 50/1; Kalem 68/1). Bu sebeple 
bazı sûreler âyet sayısı fazla olmasına rağmen 
(Örn. 227 âyetlik Şuarâ Sûresi), âyet sayısı 
az olan diğer sûrelerden 
daha kısadır. 

Sûre isimleri sonra-
dan konulmuştur; Pey-
gambere vahyedilmiş 
değildir. Nitekim bazı 
sûrelerin birden faz-
la ismi vardır (Örn. 
9.Tevbe/Berâe, 17.İsra/
Benî İsrail, 35.Fâtır/
Melâike, 40.Gâfir/
Mü’min, 76.İnsan/Dehr). 
Bu alanda, 1.Fatiha 
Sûresi 20’ye yakın ismiyle müstesna bir yere 
sahiptir. Sûreler genellikle muhtevalarından 
hareketle değil, içindeki ilginç bir kelime, 
olgu veya harften hareketle adlandırılmıştır. 
Dolayısıyla, 12.Yusuf Sûresi hariç, bu isim-
lerden hemen hiçbiri o sûrenin içeriğini doğ-
rudan yansıtmaz. 

Kur’ân sûrelerine verilen isimler şöyle grup-
landırılabilir: Allah’ın güzel isimleri, Hz. 
Muhammed’in hâlleri, Kur’ân adları, melek 
grupları, peygamberler, yüksek şahsiyetler, 
kıyamet hâlleri, temel kavramlar, bazı fiiller, 
harfler, varlık cinsleri, gökcisimleri, tabiat olay-
ları, vakitler, bölgeler, milletler, inanç grupları, 
ahlakî hâller, Peygamber çağdaşı kadınlar, savaş 

hâlleri, hayvan cinsleri, yiyecekler, madenler. 

Sûreler gibi sûre grupları da çeşitli isim-
lerle anılmıştır: 2.Bakara ve 3.Âl-i İmrân 
sûrelerine bir bütün olarak Zehrâveyn; 2-7. 
ve 10. sûreler (Bakara, Âl-i ‘İmrân, Nisâ, 
Mâide, En’âm, A’râf ve Yûnus) Seb-’i Tuvel; 
yaklaşık 100 âyeti bulunan sûreler Miîn; 
HâMîm harfleriyle başlayan 40-46. sûreler 
Havâmîm ya da Âl-i HâMîm; 49-114. sûreler 
de Mufassal olarak adlandırılmıştır. Mufas-
sal sûreler de kendi aralarında tıvâl-i mufas-
sal (49-85. sûreler), evsât-ı mufassal (85-97. 
sûreler) ve kısâr-ı mufassal (97-114. sûreler) 
olarak gruplandırılır. 

9.Tevbe Sûresi hariç, bütün sûrelerin başın-
da besmele vardır. Bu bes-
meleler bir sûrenin bitip 
diğerinin başladığının an-

laşılması için konulmuştur. 
Ancak Şafiîlere göre bunla-
rın tamamı o sûrenin birer 
parçasıdır (diğer 3 mezhep 
sûre başlarındaki besmele-
leri âyet saymaz). 9.Tevbe 
Sûresi’nin besmele ile baş-
lamamasının sebebi ise bu 
sûrenin, bir önceki sûrenin 
(8.Enfal) devamı gibi düşü-
nülmesidir. 

Sûre sıralaması

Sûrelerin iç bütünlüğü yani âyet sıralama-
sı, Peygamber uygulamasına dayanmakla 
(tevkîfî) birlikte, sûrelerin sıralanışının büyük 
ölçüde Ashâb-ı Kiram’ın icraatıdır (içtihadî). 
Hz. Osman’ın Kur’ân vahiylerine son şeklini 
verişinden önce hazırlanmış olan hiçbir şahsî 
mushafın tertip açısından birbirini tutmama-
sı, sûre tertibinin tevk îfî olmadığını gösterir. 

Kur’ân vahyinin; Alâk 96/1-5, 74.Müddessir, 
73.Müzzemmil, 68.Kalem sûreleri ile baş-
layıp -âyet bazında- Bakara 2/281’le; sûre 
bazında ise 9.Tevbe ve 110.Nasr sûreleri ile 
sona erdiği konusunda görüş birliği vardır. 

RUHSAL HASTALIKLARDA 
MÜZİĞİN RAHATLATICI 
ROLÜ NASIL İNKÂR EDİ-

LEMİYORSA, ALLAH’A DUA 
ETMENİN VE BAZI ÂYET 
VE SÛRELERİ BELLİ BİR 

AHENKLE OKUMANIN YA 
DA ÜZERİNDE TAŞIMA-

NIN RAHATLATICI ROLÜ 
DE İNKÂR EDİLEMEZ. 
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Ancak bütün âyet ve sûrelerin ne zaman in-
dirildiği ve tertiplerinin nasıl yapıldığı ko-
nusunda farklı görüşler mevcuttur; nitekim 
âyet ve sûrelerin kronolojik esasa göre yapı-
lan sıralamaları birbirini tutmamaktadır. 

Elimizdeki Mushafa esas teşkil eden Hz. Os-
man Mushaflarında, sûreler nüzul sırasına 
göre (kronolojik) değil, uzunluk ve kısalık-
ları esas alınarak sıralanmış gözükmektedir. 
Kısa Mekkî sûreler Kur’ân’ın sonuna, uzun 
Medenî sûreler ise Kur’ân’ın başına yerleş-
tirilmiştir. Ancak bu, dakik değil, genel gö-
rünüşe göre verilmiş bir yargıdır. Kur’ân 
sûreleri arasındaki sıralama, türü kendisiyle 
sınırlı bir uygulamadır. 

Kur’ân sûrelerinin şu anki sıralanışının altın-
da ilahî bir hikmet ve mantıkî bir tutarlılık 
aranagelmiştir. Gerçekten de sûreler önün-
deki ya da ardındaki sûrelerle çeşitli açılar-
dan ilişkilendirilebilmekte; sûrenin sonla-
rında yer alan bir konu bir sonraki sûrenin 
başlarındaki konuyla ilgili olabilmektedir 
(Örn. 1.Fâtiha Sûresi’nin 5. âyetinde istenen 
hidâyetin 2.Bakara Sûresi’nin ilk âyetinde 
gösterilmesi). Ancak sûre sıralaması şu an-
kinden farklı yapılacak olsa, yine çeşitli 
uygunluklar (münasebetler) kurulmakta 
gecikilmeyecekti(r). O halde, bu hususu bir 
mucize imiş gibi sunmamak gerekir; sûre sı-
ralamaları içtihadîdir.

KUR’AN NE DEĞİLDİR?

Kur’ân’da ‘her’ şey var mıdır?

Fıkhın temel kaynağı olan Kur’ân’ın her şeyin 
hükmünü içerip içermediği mes’elesi işlenir-
ken, “Kur’ân’ın ‘her’ şeyi açıklayıcı olarak in-
dirildiği” (Nahl 16/89) âyeti, genelde, olduğu 
gibi alınarak “yaş-kuru ne varsa içeren kitâb-ı 
mübîn” terkibi Kur’ân olarak anlaşılmıştır. 
Bu terkibin Kur’ân olarak tefsiri o kadar yay-
gınlaşmıştır ki Kur’ân-ı Kerim’de her şeyin 
bulunabileceği zannedilmiş; hatta “devemi 

kaybetsem onu bile Kur’ân’da bulurum” gibi 
abartılı (te’vîli gerekli) söylemler geliştirilmiş-
tir. Bu kapı bir kez açıldıktan sonra, Kur’ân’ın 
artık bütün bilimlerin kaynağı olduğu, hatta 
“kâinatın yaratılış plânı olduğu”na ilişkin ya-
zılar yazılmış; “Kur’ân’ın, -Tanrı-İsa ilişkisin-
de iddia edildiği gibi Tanrı’nın inkarnasyonu 
(insan şekline bürünmesi) değil- inlibrasyonu 
(metin haline bürünmesi)” olduğu iddia edil-
miştir (Hofmann, Murad W., Kur’an, İstan-
bul 2005). 

Kur’an’ı bunca yüceltmenin sebeplerinden 
biri, ‘Kur’ân-ı Kerim’in, inzal devri Arap 
kavmi için ifade ettiği müthiş anlam’dır: 
Arapların genelde okuması yazması yoktu; 
iman nedir, kitap nedir bilmezlerdi. İşte ‘ki-
tap’ namına sadece Kur’ân’ı gören böyle bir 
topluma, 114 sûreli, 6236 âyetli Kur’ân-ı 
Kerim dev bir külliyat gibi görünmüş ol-
malıdır. Ama okur-yazar kesimin bir terkibi 
yanlış yorumlayarak işi abartması halkta çok 
daha büyük mâkes bulmakta gecikmemiştir. 
Oysa gerek bu âyetin içeriğinden, gerekse 
27.Neml Sûresi’nin 75. ve 35.Fâtır Sûresi’nin 
11. âyetindeki ifadelerden kitâb-ı mübîn ve 
imâm-ı mübîn terkiplerinin Levh-i Mahfûz’u 
kasdettiği anlaşılıyor. 

Kaldı ki ünlü Muâz hadisinde, Hz. 
Peygamber’in “-Peki Kur’ân’da da bulamaz-
san?” şeklindeki sorusu dikkat çekicidir. 
Yani, daha o çağda bile Kur’ân’ın cevapla-
madığı hususlar söz konusudur. Gerçekten 
de Kur’ân beşeriyetin gelmiş-geçmiş bütün 
tekâmül safhalarını barındıran, her devrin 
her sahadaki ihtiyaçlarına cevap veren bir 
kitaptır. Ancak bu, Kur’ân’da her şeyin öz ve 
esasının bulunduğu, fakat bu şeylerin ayrıntıla-
rının bulunmadığı şeklinde anlaşılmalıdır. 

Gerek Kur’ân-ı Kerim’in gerekse Tevrat’ın her 
şeye çözüm sunduğunu belirten âyetlerin ma-
nası budur: ‘Her şey’ ifadesinin hem Tevrat’ın 
(A’râf 7/145) hem de Kur’ân’ın (Nahl 16/89) 
içeriği hakkında kullanılmış olması şunu 
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gösterir ki; Tevrat nasıl her şeyin hükmünü 
içermiyorsa, -aksi takdirde Kur’ân’ın vahye-
dilmesine gerek kalmazdı- Kur’ân da içer-
memektedir. Ama her ikisi de ‘her’ şeye küllî 
çözümler sunmakta birleşmektedir. 

Hâsılı; Kur’ân Allah’ın kelâmı olmakla bir-
likte, ilahî kelâmı tüketmiş değildir; Allah’ın 
kelâmı tıpkı yaratması gibi kesintisiz bir özel-
liktir… O’nun kelimeleri ne yazmakla biter 
ne de saymakla... Kelimenin ilk anlamıyla; 
te’vilsiz- “Kur’ân’da her şey vardır” demek, 
akla, bilime, hatta Peygamberin sünnetine 
de gerek yoktur, demekle aynı kapıya çıkar. 
Kur’ân’la ilgili bu tür abartılı yaklaşımlar 
yüce Allah ile Kur’ân arasındaki ilişkiyi rayı-
na oturtamamaktan ileri gelmektedir. 

Kur’ân neye şifadır?

Kur’ân şifadır, ama maddî hastalıklara; psiki-
yatrik bozukluklara, psikolojik dertlere değil, 
zihinlere, gönüllere; itikat ve ahlâk problem-
lerine şifadır. Kur’ân; elbette dertlere derman, 
sorunlara çözümdür. Ama anlaşılmadan 
okunarak değil… Onun sunduğu çözüm-
lerden istifade etmek için onu salt okumak 
yeterli değildir. Buna rağmen, tarih boyun-
ca Kur’ân’ın lâfızlarına özel güçler (hâssalar) 
isnat edilmiş; Havâssu’l-Kur’ân adlı bir ilim 
meydana getirilmiştir.

Diğer din mensuplarının kendi kutsal metin-
lerine atfettikleri özellikler zamanla Kur’ân 
âyetlerine de atfedilmeye başlanmıştır. Böyle-
ce, Kur’ân pasajlarına normal manaları dışın-
da birtakım özellikler (havâss) yüklenmiştir. 

Havâssçı anlayışta temel felsefe, Kur’ân-ı 
Kerim’in görünür yüzünden başka, herke-
sin bilemeyeceği bir başka veçhesinin daha 
olduğu kabulüdür. Bu düşüncede, sûrelerin, 
âyetlerin ve esmâ-i hüsnânın bir “hâdim”i ol-
duğuna; âyet ve sûrelerin birtakım hâssa ve 
sırları olduğuna inanılır. Kur’ân bu şekilde 
algılanmaya başlanınca, esmâ-i hüsnâ, sûre 
başlarındaki hurûf-i mukatta’a, besmele, 
âyete’l-kürsî, nûr âyeti (Nûr 24/35), nazar 

âyeti (Kalem 68/51-52), 1.Fâtiha, 112.İhlâs, 
113-114.Mu’avvizeteyn, huvallâhüllezî (Haşr 
59/22-24), âmene’r-rasûlü (Bakara 2/285-
86), 36.YâSîn vb. parçaların somut-soyut 
birtakım ihtiyaçlar için çeşitli kombinezonlar 
(vefk/tılsım) haline getirilerek okunup yazıl-
masında da gecikilmemiştir. 

Üçüncü şahısları ilgilendiren, insan hakkına 
taalluk eden uygulamalar bir yana… Ama 
Tıbbın teşhis koyamadığı ruhsal ve büyü-
ye dayandığına inanılan rahatsızlıklar için, 
Kur’ân-ı Kerim’in şifa kaynağı olarak görül-
mesi hiç de anormal değildir. “Gönüllerin 
Allah’ı yâd etmek suretiyle yatıştığı” bildiril-
miştir (Ra’d 13/28).

“Keşke bir Kur’ân (okuyuş)
la dağlar yürütülebilse,
veya yer yarılabilse,
yahut ölülerle konuşulabilse idi!.
Aksine!.. Bütün bunları gerçekleştirecek 
buyruk tamamen Allah’a aittir.” (Ra’d 13/31)

‘Bir cinle konuştuğu’na, hele hele ‘cin 
çıkarttığı’na dair hiçbir bilgi bulunmayan, 
“dağlama ve efsun yaptırmamış olanlar”ı, “fal 
bakmamış ve baktırmamış olanlar”ı hiç he-
sap vermeksizin doğrudan cennete girecek 
yetmişbin kişi arasında zikreden (Buharî, 
Tıbb, 17), leyse li’l-insâni illâ mâ se’â (Necm 
53/39) ilkesini düstûr edinerek çalışıp di-
dinen, hastalandığında doktora görünen o 
denge âbidesi büyük peygamber; okuyup 
üfleme vb. uygulamaları (rukye) yasaklama-
mış; -sihir yahut putperestlikle ilgili birtakım 
formüllerin uygulanmaması şartı ile- bunu 
bir dereceye kadar kabul etmiştir.  Nitekim 
bizzat kendisi bir şikâyeti olduğu zaman 
Muavvizeteyn’i okuyup üflermiş; ağrısı iyice 
artı(p da kendisi okuyamay)ınca, artık Âişe 
okumaya başlamış ve -daha bereketli olur 
ümidiyle- bedenini kendi elleriyle meshet-
miş.” (Bkz. Buhârî, Fedâilü’l-Kur’ân 14) 

Ruhsal hastalıklarda müziğin, şiirin rahat-
latıcı rolü nasıl inkâr edilemiyorsa, Yüce 
Allah’a dua etmenin ve O’nun kitabından 
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bazı âyet ve sûreleri -anlamadan da olsa- 
belli bir ahenkle okumanın ya da üzerinde 
taşımanın rahatlatıcı rolü inkâr edilemez. 
Ancak şifanın nihaî kaynağı; devası araştı-
rılmalı, maddî bir arızanın maddi bir deva-
ya bağlı olduğu unutulmamalıdır. Bu aslın-
da herkesçe bilinmesine rağmen, modern 
Tıp uygulamalarında insanın manevî-ruhî 
cephesinin göz ardı edilmesi, dinî kanaat-
ler, sosyokültürel saikler ve tıbbî tedavinin 
pahalı olması gibi etkenler insanları bu tür 
‘kolaycılık’lara itmektedir.

SONUÇ

Kur’ân okurken, her şeyden önce Kur’ân’ın 
ne olduğu, niçin gönderildiği ve ne işe yara-
dığı iyi anlaşılmalıdır. Kur’ân; 

-karanlıklardan aydınlığa çıkartan parlak bir 
nur, 

-tehlikelerden kurtaran sağlam bir ip,

-ötelerle irtibatı sağlayan sağlam bir kulp,

-dünya-ahiret mutluluğunu sağlayan ilahî bir 
rehberdir; 

-okunup anlaşılmak, anlaşılıp hayata geçirilmek 
için indirilmiştir…

Kur’ân-ı Kerim akıl, can, mal, namus ve din 
güvenliği, sorumluluk bilinci, kalite, çalışma, 
inceleme-araştırma, adalet, yardımlaşma ve 
mümin otoriteye itaat: emrin mahiyetini tartış-
mak yerine fiiliyata geçirme gibi evrensel ilke-
leri uygulayan herkesi taşıdığı etikete; sahip 
olduğu isim ve sıfata bakmadan başarıya gö-
türen bir rehberdir. Kutlu Sahabe neslinin, 
onun gösterdiği yolu izleyerek müthiş bir 
silkiniş gerçekleştirmesi ve çağındaki hâkim 
güçleri benzeri görülmemiş bir sürede dize 
getirmesi bunun ispatı sayılabilir. O halde, 
Kur’ân her şeyden önce ilahî bir kılavuz ol-
duğu bilinciyle okunmalıdır. Bunun için de 
insanlar meallerden soğutulmamalı, aksine 
meallerle daha sıcak bir ilişki kurmaya yön-
lendirilmelidir.

Toplum; Kur’ân-ı Kerim’in, “salt okunarak 
sonuç alınan (!) bir tılsımlı sözler ansiklope-
disi” olmayıp dünya-ahiret rehberi olduğunu 
kavramalıdır. Böyle bir metni “okuma”da da 
anlayıp uygulamak esastır.

Kur’ân anlaşılarak okunduğu zaman şüp-
hesiz sorunlar yaşanabilecektir. İnsanlar 
Kur’ân’a atfettikleri olağanüstü özellikleri 
okudukları meallerde bulamayınca hayal kı-
rıklığı yaşayabilir, okuduğu metni yadsıyabi-
lir, hatta reddedebilir; ama böylece, ilk mu-
hataplar açısından tecelli eden “Dileyen iman 
etsin, dileyen inkâr!” sırrı (Kehf 18/29) sonra-
ki muhataplar için de tecelli etmiş ve imanlar 
taklitten tahkike yükselmiş olacak; insanlar 
neye niçin inandıklarını bilerek inanacak; 
inkâr ediyorlarsa da, niçin inkâr ettiklerini 
bileceklerdir. Bu sorunları asgarîye indirecek 
yeni Kur’ân okuma metodları geliştirilebilir. 
Kur’ân anlaşılarak okunurken, Kur’ân’ın, 
“düzenlenmemiş, yani beşer eli değmemiş” 
ilahî bir vahiy olduğu, parça sorunlara parça 
çözümler sunduğu göz ardı edilmemelidir.

“Kur’ân-ı Kerim’i ne kadar ‘anlaşılmaz’ göste-
rirsek, onu milletin gözünde o kadar büyüt-
müş oluruz” mantığı bırakılmalıdır. Kur’ân 
son derece anlaşılır bir mesajdır ve sorun, 
anlaşılmasında değil, uygulanmasında dü-
ğümlenmektedir. 
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lahî kelâm, ilim, kudret gibi bir ilâhî sı-
fat olduğundan ezelî olup, nihayetsiz-

dir. Nihayeti, sonu olmayan birşeye denizler 
mürekkep olsa, elbette yetmez ve bitiremez. 
Ezelî ve ilahî kelâmın ve kelimâtın için-
de şüphesiz en yücesi ve şereflisi Kur’ân-ı 
Kerîm’dir. Kur’ân diğer semavî kitapların ve 
her türlü ilahî sözlerin üstündedir.

Hz. Peygamber’in nuru ve getirdiği haki-
katlar nübüvvet divanının hem fatihası, 
başlangıcı, hem de hâtimesi sonudur. Bü-
tün peygamberler O’nun nurunun aslın-
dan istifade edip, dinî esas ve hakikatların 
tebliğinde O’nun yardımcıları ve vekilleri 
hükmünde olmuşlardır. Hz. Peygamber’in 
nuru Hz. Âdem’in (a.s.) alnından ta kendi 
mübarek zatına kadar, teselsül halinde te-
zahür edip, nurunu neşrederek, intikal ede 
ede en mükemmel bir şekilde kendinde ak-
setmiş, kendine ulaşmıştır. Hz. Peygamber 
şu kâinat ağacının hem asıl çekirdeği hem 
en son ve en mükemmel meyvesi olmuş-
tur. İşte Kur’ân ve Kur’ân hakikatleri Hz. 
Peygamber’in nuru gibi, Hz. Âdem’den Hz. 
Peygamber’e kadar bütün peygamberlerin 
sahife ve kitaplarında olgunlaşarak nurlarını 
neşrederek gele gele en büyük nüshası ve en 
mükemmel şekli olan Kur’ân-ı Kerîm sure-
tinde zuhur etmiştir. Bütün peygamberlerin 
din ve şeriatlarının aslı, esası ve kitaplarının 
hülasası Kur’ân’da mevcuttur fikri, bütün ehl-i 
ilmin ittifakla kabul ettikleri bir gerçektir.

Bu yaklaşım, Kur’ân’ın ne kadar yüce olduğu-
nu farklı bir açıdan gösterir. Ayrıca Bediüzza-

İ N C E L E M E

Bediüzzaman Said Nursi’ye Göre

Kur’an’ın Bütün İlahî Sözler ve 
Semavî Kitaplardan Üstünlüğü
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man diğer eserlerinde de Kur’an’ın sair ilahî ke-
limelerden ve her türlü sözlerden üstünlüğünü 
izah sadedinde aşağıdaki misalleri verir.

a) Bir padişahın iki çeşit konuşması ve iki 
tarzda hitabı vardır. Birisi, halkından sıra-
dan, normal bir kişi ile cüz’î bir iş ve hususi 
bir münasebeti veya bir ihtiyacı için sultanlık 
ünvanı ve adı ile olmayıp şahsı namına özel 
bir telefon ile özel bir konuşma ve görüşme 
şeklidir. Diğer bir şekil ise padişahlık adına 
ve umumun hâkimi sıfatıyla, emirlerini etra-
fa neşir ve ilan için bir elçisiyle veya büyük 
bir memuruyla ululuk ve haşmetini izhar 
eden yüce bir fermanla konuşmasıdır.

b) Elindeki aynayı güneşe karşı tutan bir 
adam, o aynanın sathı 
kadar bir ışık alabilir, 
böylece güneşle müna-
sebet kurup sohbet eder. 
O aynayı karanlık evine 
veya bir damdam altında-
ki bağına yöneltse güneşin 
büyüklüğü kadar değil, 
aynanın büyüklüğü kadar 
ışıktan istifade edebilir. 
Başka bir şahıs ise evinin 
veya bağının damından 
bir nevi sera gibi geniş 
pencereler açar. Gökteki 
güneşe karşı yollar yapar. Hakiki güneşin 
daimi ışığıyla konuşur, güneşle minnetkâr 
şekilde sohbet eder. Ey yeryüzünü ışıklandı-
ran, bütün çiçeklerin yüzünü güldüren nazlı 
güneş, onlar gibi benim de bahçemi, evimi 
ısındırdın ve ışıklandırdın der. Hâlbuki ayna 
sahibi böyle diyemez, zira o kayıt altındaki 
güneşin aksinin eseri sınırlıdır, dardır.

Nursî’nin bu mukayese ve misalleriyle Kur’ân’ın 
diğer ilahî sözlere, velilerin ilhamlarına olan 
üstünlüğü belirgin şekilde tezahür eder.

Bediüzzaman vahiy ve ilhamı ise şöyle mu-
kayese eder: “Vahiy gölgesizdir, sâfîdir, hava-
sa aittir. İlham ise gölgelidir, renkler karışır, 
umumidir. Melâike, insan ve hayvanların 
ilhamları gibi değişik çeşitleriyle denizlerin 
katreleri kadar ilahî kelimelerin çoğalmasına 
medar bir zemin teşkil eder.

 Sınırsız ve çok olan ilahî kelimeler içinde en 

büyük makam Kur’ân-ı Kerîm’e verilmiştir.

Çünkü Kur’an’ın tarifinde de zikredildiği 
gibi Kur’ân, İsm-i A’zam’dan ve her ismin en 
ulvi mertebesinden gelmiş, bütün âlemlerin 
Rabbi, yaratıcısı, ilahi olması itibariyle Allah 
kelâmıdır. İsm-i A’zam’dan nüzûl edip Arş-ı 
A’zam’ın kuşattığı herşeye bakıp, teftiş eden 
mukaddes bir kitaptır. Bütün bu vasıfları hâiz 
olan Kur’an’a, bütün liyakatla Allah kelâmı 
ünvanı verilmiştir. Diğer ilahî kelimelerin ise, 
bir kısmı çok hususî ve cüz’îdir. Hususi bir 
ismin cüz’i tecellisi ile has bir rubûbiyet ile, 
hususî bir rahmet ile zuhur eden kelâmdır. 
Hususi ve küllî olma bakımından farklı de-
recededir.

İlhamların çoğu bu kı-
sımdandır. En cüz’îden 
en küllîye kadar farklı 

seviyede olup hayvanlara 
olan cüz’îsi ve basitidir. 
Bundan sonra sırasına 
göre avamdan insanların 
ilhamı, avam meleklerin, 
evliyanın ve en son büyük 
meleklerin ilhamdır. Bun-
dan dolayı kalbinin tele-
fonuyla vasıtasız müna-
caat eden bir veli “Kalbim 
benim rabbimden haber 

veriyor” der, âlemlerin rabbinden haber ve-
riyor demez. Çünkü o kişi kendi kabiliyeti 
miktarınca ve yetmiş bine yakın hicap per-
desinden aşabildiği nisbetle hitaba mazhar 
olur ve kendi namına görüşür.

İşte bir padişahın yüce saltanatı adına çıkan 
bir fermanı, bir sözü, herhangi bir adamla 
yaptığı cüz’î bir konuşmadan kıyas edileme-
yecek kadar yüksek ve kıymetlidir. Gökteki 
güneşten faydalanma oranı, onun aynadaki 
aksinden, görüntüsünden istifade etmeden ne 
kadar fazla ve üstün ise Kur’ân da, o nisbette 
bütün kelâmların ve kitapların üstündedir.

Kur’ân’dan sonra ikinci derecede diğer mu-
kaddes kitaplar ve suhufların, derecelerine 
göre üstünlükleri vardır. Eğer insanların ve 
cinlerin bütün güzel sözleri toplansa yine 
Kur’an’ın kudsî mertebesine yetişemez ve 
nazire olamaz. 

GÖKTEKİ GÜNEŞTEN 

FAYDALANMA ORANI 

ONUN AYNADAKİ AKSİN-

DEN NE KADAR FAZLA 

VE ÜSTÜN İSE KUR’ÂN 

DA, O NİSBETTE BÜTÜN 

KELÂMLARIN VE KİTAP-

LARIN ÜSTÜNDEDİR.
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ur’an’ın resmî sıralamada üçüncü sûresi 
olan Âl-i İmran Sûresi ismini “İmran ai-

lesi” anlamına gelen 33. âyetinden alır. Âl: 
Aile, akraba, sülale, hanedan, peygamberle-
rin ümmeti ve hükümdarların sadık tebaası 
için kullanılır. İmran ise özel isimdir. 

“İmran ailesi” ile kastedilenin Hz. Meryem’in 
ailesi olduğunu kabul edenler dışında Hz. 
Musa ve Harun’un ailesi olduğu görüşünde 
olanlar da vardır. Ancak Kur’an kastedilen 
ailenin kimliğine değil niteliğine dikkat çe-
kerek iyi tercihin, samimiyetin ve Allah’a 
güvenin muhakkak surette değerlendirildiği 
mesajını vermektedir. 

Allah “örnek aile”nin en etkin üyeleri olan 
Hz.Meryem, Musa ve İsmail’in annelerini 
Kur’an’a kaydederek insanlığa asla unuttur-
mamıştır. Sûrenin en çok bilinen ismi Âl-i İm-
ran olmakla beraber, bu sûre Kenz, Mücadele, 
Eman ve İstiğfar gibi isimlerle de anılmıştır.  

Huruf-ı Mukattaa ile başlayan sûre 200 
âyettir. Bakara ve Enfal sûrelerinden sonra 
Medine’de indirilmiştir. Enfal Sûresi’nde 
Bedir savaşından bahsedilirken, Âl-i İmran 
Sûresi’nde Uhud savaşından bahsedilir. Hic-
ri 3 yılında Uhud savaşının akabinde inme-
ye başlayan sûre, ihtilaflı olmakla beraber, 
Hıristiyan Necran heyetinin bölgeye gelişini 
konu alan ve “Elçiler Yılı” olarak da anılan 
hicri 9 yılına kadar peyderpey nazil olmaya 
devam etmiştir. 

Bu sûre konu benzerliğinden dolayı, Bakara 
Sûresi ile birlikte ‘iki çiçek’ anlamına gelen 
“ez-Zehraveyn” olarak da adlandırılır. Bakara 
Sûresi’nde İsrailoğulları’nın ahlaki zaaflarına 
vurgu yapılırken, bu sûrede Hıristiyanların 
akidevi problemleri ele alınır. Yine Bakara 
Sûresi’nde Hz.Âdem’in yaratılışı anlatılırken 
bu sûrede Hz. İsa’nın doğumu anlatılır. Ade-

K U R ’ A N ’ I N  B U R Ç L A R I

Âl-i İmran Sûresi

ALLAH’I ANLAYAMAMAK 

VARLIĞI KAVRAYAMA-

MAKTIR. KULLUĞUN, EN 

GÜZEL ŞEKİLDE YARATIL-

MIŞ OLMANIN BİR HAK-

KI VARDIR. O DA ALLAH’A 

VE ELÇİSİNE İTAATTİR.

KYASEMİN İSLAMOĞLU
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ta Bakara Sûresi “ğayri’l-mağdûbi aleyhim”in; 
Âl-i İmrân Sûresi ise “velâ-d-dâllîn”in tefsiri 
gibidir. Aslında verilmek istenen mesaj ay-
nıdır. Tüm varlık yaratılmıştır. Ve onların 
üzerinde onları koruyan ve yöneten yüce bir 
otorite bulunmaktadır. 

Sûrede yoğun bir şekilde Allah tasavvuru iş-
lenir. Hıristiyanların çarpık peygamber anla-
yışlarında ve Meryem gibi seçilmiş olmanın 
masumiyetinde, savaş ve mücadeledeki net 
tavır ile insanın Allah ile kurduğu ilişki biçi-
mi ve sonuçları ele alınır.

Bakara Sûresi’nde takvalı davranışın hida-
yete ulaşmanın sırrı olduğu belirtilip ahlâk 
vurgusu ile başlarken;  
Âl-i İmran Sûresi, tevhid 
binasının temelini oluş-
turan Allah bilincine vur-
gu yaparak başlar:

Allah kendisinden •	
başka tanrı olmayan 
mutlak diri, hayatın ve 
varlığın kaynağı ve da-
yanağıdır (4).
Allah üstün ve yüce •	
olandır, insana yaptık-
larının acısını tattıran-
dır (6).
Allah her işinde mü-•	
kemmel olan ve her 
hükmünde tam isabet kaydedendir (6).
Allah vaadinden asla dönmez (9).•	
Allah pek şiddetli cezalandırandır (11).  •	
Allah kullarını her haliyle görür (15).•	
Allah hesabı en seri biçimde görendir •	
(15).
Allah’ın kullarına şefkati tariflere sığmaz •	
(30).
Allah çok bağışlayandır, merhamet kayna-•	
ğıdır (31).
Allah nankörleri sevmez (32).•	
Allah her şeyi işitendir, her şeyi bilendir (34).•	

Gerçek olan tek şey, varlığı bütünüyle kap-
sayan bu muhteşem gücün varlığını fark 
ederek yaşamaktır. Bizatihi yaratılmış olmak 
O’nun rahmetinin eseridir. O insanı ve tüm 
varlığı, merhameti ile kuşatmıştır. Kuşatıcı 
olmaması korkunç bir boşluk oluştururdu. 
İnsan böyle korkunç bir boşlukta, varlığını 
nasıl sürdürebilir ki…

Yokluk boşluktur. Ancak yokluk, varlığı an-
layabilmemiz için büyük bir imkândır. Varlığı 
kanıksayan dünyamızda en büyük ihtiyacımız, 
yokluğu tefekkür etmektir. Yokluğu tefekkür 
bizi varlığın kaynağı ile buluşturacaktır. Çün-
kü yokluğun kaynağı yoktur. Bu nedenle dü-
şünülemez ve üretilemez. Varlığın ise varlığını 
sürdürebilmesi için bir kaynak ve bir dayanağa 
ihtiyaç duyduğunu, biz vahiyden öğreniyoruz: 
“Allah varlığın kaynağı ve dayanağıdır.” (2)

Varlığın sahipsiz olduğu düşüncesi insanda 
büyük bir kaygı oluşturur. Çünkü varlık içe-
risinde fiziksel olarak en güçsüz olan insan-
dır. Güneşin, ayın, denizin, toprağın, rüzgârın 

efendisi olmadığını düşü-
nelim! O zaman kendisini 
dahi korumakta zorlanan 

insan neye hükmedebi-
lir? Nasıl korunabilirdi ki? 
Varlığın sahibi Allah, mer-
hametinin tezahürü var 
edilen, her şeyin yasasını 
da var etmiştir. Bu yasalar 
insanın güvenliğini temin 
eder. İnsan hayatın yasala-
rından emin olduğu sürece 
kendini güvende hissede-
bilir. Bunu şu örnekle dü-
şünebiliriz: Allah bir gün 
ölüm yasasını kaldırsa ve 

ölmek olmasa acaba ölümün dışında kaçabi-
leceğimiz başka bir dünya (ahiret) var mıdır? 
O zaman insanlık yağmur duasına çıkar gibi 
ölüm duasına çıkardı.

Sözün özü Allah’ı anlayamamak varlığı kav-
rayamamaktır. Kulluğun, en güzel şekilde 
yaratılmış olmanın, bir hakkı vardır. O da 
“Allah’a ve elçisine itaat edin” emrinin gere-
ğini yapmaktır. 

Sûreye isim olan âyet, Kur’an’ın en özgün ko-
nusunu işlemektedir. Seçmek ve seçilmek…

Her şey bir noktadan sonra başlamaktadır. 
Ancak bu noktanın öncesi olan hal nedir? 
Âdem (a) insanlığa, Nuh (a) risalete tesadü-
fen veya durup dururken seçilmemiştir.

Biz bu seçimin başlama noktasından öncesi-
ni, İbrahim (a) ve İmran ailesinin seçimini de, 
Kur’an’dan öğreniyoruz. Aslında seçilen on-
ların tercihleridir. Allah bu tercihleri seçerek 

SAVAŞI ÖLÜM SEBEBİ 

OLARAK DÜŞÜNÜYOR-

DUNUZ. OYSA GANİ-

MET TELAŞINA SEBEP 

OLAN FAİZ SİZE ÖLÜM 

OLARAK GERİ DÖNDÜ. 

İNSAN İÇİN NEYİN HA-

YIRLI OLDUĞUNU EN 

GÜZEL RABBİMİZ BİLİR.  



115

Kur’ani Hayat
EYLÜL’09
SAYI 8

YASEMİN
İSLAMOĞLU

Âl-i İmran 
Suresi

insanlığa örnek olarak Kur’an’a kaydeder. Bu 
iki örnekte, İmran ailesi biyolojik nesli tem-
sil ederken, İbrahim ailesi iman neslini tem-
sil eder.  “İbrahim’in inanç sistemine uygun” 
(95) Kur’an’ın tüm örnekleri ayakları yerde, 
hayatın içine inen örneklerdir. Bu örnekler 
insanlığa umuttur. Yitirdiğimiz bu örnekle-
ri tekrar hayata kazandırdığımızda, Allah da 
bize olan vaadini tamamlayacaktır. Bize dü-
şen bu örnekliği yaşamak ve yaşatmaktır.

İmran’ın kadını Hanne “İmdi ben onu ve 
soyunu taşlanmış şeytanın şerrinden sona 
ısmarlıyorum.”(35-36) derken tüm annelere 
nasıl dua etmesi gerekti-
ğini öğretir. Bize çocukla-
rımızın izini takip etmek 
yerine, onlara Meryem 
gibi hakikatin izini takip 
ettirmeyi onun hayatı ile 
öğretir. 

Hanne hayatının merkezi-
ne Meryem’i değil Allah’ı 
koyduğu için, biricik 
Meryem’ini Allah’a ısmar-
ladı ve gereğini yaptı. Eğer 
Allah’a ısmarlamış iseniz, 
artık ısmarladığınız kapının kuralları geçerli-
dir. Kapıdan talimatlar yağdıramazsın.

Meryem, İsa ve Yahya bir dua vesilesi ile inen üç 
rahmettir. Onların mesajları şudur: Hiç kimse 
her şey için seçilemez, ama tek bir şey için se-
çilebilir. Önemli olan o tek şey için seçilmek 
ve onda varolmaktır. Hanne’nin Meryem’de, 
Meryem’in İsa’ da var olduğu gibi.

Sûrede İsa’nın (a) doğum süreci ve risaleti 
üzerinde durulur. “Meryem Rabbim, dedi. 
Bana hiçbir insan dokunmadığı halde benim 
nasıl çocuğum olabilir ki?”

Ve Meryem’in hayretine vahiy cevap veriyor: 
“Allah bir işi dilediği zaman ona sadece ol der, 
o da hemen oluş sürecine girer.” (47). Yani İsa 
(a) gökten inmedi. Meryem tek şeyde var ola-
bilmenin bedelini İsa’yı (a) babasız dünyaya 
getirerek ödedi. Çünkü annesinin ve onun 
tercihi seçilmişti. İsa (a) o günün erkek ege-
men toplumuna bir rahmet tokadı idi. Ancak 
bunu anlamakta zorlanan zihniyet, haddini 
aşarak ‘tanrı İsa baba’dır dediler. Kur’an bunu 
şiddetle reddeder. Bu reddi en güzel şu âyet 

ifade etmektedir: “Allah katında İsa’nın duru-
mu Âdem’in durumu gibidir. Allah onu top-
rak türünden yarattı, ardından ona “Ol!” dedi; 
o da oluş sürecine girdi.” (59).

Bu âyetlerin nüzul sebebi, peygamberimizin 
bölge üzerinde otoritesini fark eden, Hıris-
tiyan Necran heyetinin peygamberimiz ile 
İsa’nın (a) konumuna tartışmaya gelmele-
ridir. Necran, o bölgede Hıristiyanların hac 
ibadetlerini yaptıkları büyük bir kiliseye sa-
hiptir. Peygamberimize geldiklerinde, Hıris-
tiyanlar adına gelmişlerdir. Üç gün boyunca 
Suffe’de misafir edilen 60 kişilik heyet, konu 

üzerinde tartışmalarını 
sürdürürler. Ancak ikna 
olmayınca peygamber-

lerimiz 61. âyetin gereği 
onları mübâheleye (ye-
minleşmeye) çağırır. Önce 
kabul etmiş görünseler 
de, daha sonra sonucu 
göze alamadıklarından 
dolayı vazgeçip ülkelerine 
dönerler. 

Sûrede ehl-i kitabın Allah, 
vahiy ve peygamber konu-

sunda hakikate ulaşacak bilgiye vakıf olduk-
ları vurgusu çok yoğun işlenmektedir. Fakat 
onlar hakikati kendilerine rakip olarak görüp 
savaş açmışlardır ve temel problem de burada 
düğümlenmiştir: “Ey önceki vahyin mensub-
ları, niçin hakka batıl elbisesi giydirip de bil-
diğiniz halde hakikati gizliyorsunuz?”

Hakikati gizliyorlardı, çünkü onlar kulluğun 
gereği gibi teslim olmak yerine, dünyanın 
efendileri oldukları zannına kapılırlar. Her 
şeyi efendi modunda algılamaları, dini doğru 
anlamalarını engeller. Bu nedenle peygam-
berlerini öldürerek veya yücelterek vahyi 
tahrif ederek, dini kendi anlayış standartla-
rına indirgemişlerdir: 

“Yoksa onlar Allah’ın dininden gayri (bir 
inanç sistemi) mi arıyorlar” (83)

“Her kim kendisine Allah’a kayıtsız şartsız 
teslimiyet yolundan başka bir din ararsa bu 
kendisinden asla kabul edilmeyecektir.” (85). 
Oysa onlar görmek istemeseler de “Allah ka-
tında tek din İslam’dır.”

Sonuç olarak “Allah, iman ettikten, elçinin hak 

İNSANLIĞA REHBER-

LİK YAPABİLMEK İÇİN 

İSLAM’IN TEMEL İL-

KELERİNE UYMAK BİR 

ZORUNLULUKTUR. VE 

BU İLKELERDEN ASLA 

TAVİZ VERİLEMEZ.
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olduğuna şahit olduktan, kendilerine hakikatin 
apaçık belgeleri geldikten sonra inkâra sapan 
bir topluma asla rehberliğini bahşetmez.” (86).

İnsanlığa rehberlik yapabilmek için İslam’ın 
temel ilkelerine uymak bir zorunluluktur. 
Bu ilkelerden asla taviz verilemez. Öncelikle 
insanlığın vahdetini temsil eden 64. âyet bu 
ilkeleri net olarak belirler:  

“De ki; ey kitap ehli, sizinle aramızdaki şu 
ortak ilkeye gelin: Allah’tan başkasına kulluk 
etmeyeceğiz. O’ndan başka hiçbir şeye ilah-
lık yakıştırmayacağız. Allah’ın yanı sıra başka 
birilerini rabler olarak kabul etmeyeceğiz.”

Sûrede ehl-i kitabın yanlış inancının yanı 
sıra hakkıyla inananların nasıl iman etmesi 
gerektiği ana mesajı oluşturur. Bu konuda iki 
noktaya vurgu yapılır. Birincisi akaidi, ikin-
cisi eylemi temsil eder.

a) İman konusunda ehl-i kitaptan problemi 
olanların zaafları belirtilerek, inananlar akaid 
konusunda uyarılır (69, 72, 73, 99, 101).

İnananların neye nasıl inandıkları konusunda 
uyanık olmaları gerektiğine özellikle değinilir. 
Uyanık olmak kurnaz olmak değildir. Uyuma-
maktır. Uyurgezerleri her zaman bindirecek 
dolmuşlar bulunur. Bu nedenle varacağımız 
güzergâhı gayet net belirlememiz gerekir. 

b) İnananlara artık bir misyonu temsil etmek-
te oldukları hatırlatılarak ümmet olma ve vah-
deti oluşturma talimatı verilir (103-104).

“Siz insanlık adına çıkarılmış en hayırlı üm-
metsiniz, iyi ve doğru olanı önerir, kötü ve 
yanlış olandan sakındırırsınız. Zira Allah’a 
güvenip inanırsınız.” (110).

İnananlar Allah’a inanıp güvendiklerinden 
dolayı, insanlık adına iyi ve doğru olanın 
rehberliğini yapmakla mükellef kılınmıştır. 
Bu rehberlikte başarılı olmanın yasası üm-
met olmaktır. Allah’ın rahmeti, yardımı an-
cak birlik olanların üstüne iner.

Sûrenin son bölümü hicri 3 yılında müşrik-
lerle Müslümanlar arasında gerçekleşen Uhud 
savaşına ayrılmıştır. Allah yolunda savaş en 
zor sınavdır. Ancak Allah’ın yardımının en yo-
ğun bahsedildiği âyetler de savaş âyetleri ara-
sında yer alır. Enfal Sûresi’nde Bedir savaşı ve-
silesi ile yardım ve zafer çok yoğun işlenmiştir. 
Çünkü Bedir savaşında inananların gündemi 
sadece zafer ve Allah’ın yardımı idi.

Fakat Uhud savaşı, sonucu itibarı ile çok 
farklı bir nasihati içerir. Uhud savaşında 
inananların gündemi ölümdür. Bu nedenle 
Âl-i İmran Sûresi’nde Uhud savaşı vesilesi ile 
belki başka hiçbir sûrede olmadığı kadar net 
ifadelerle ölüm tasavvuru işlenir:

“Hiç kimse Allah’ın izniyle yasaklanmış vade 
dışında ölmez.” (145).

“Her can ölümü tadar.” (185). “Zira ölseniz 
de öldürülseniz de sonunda Allah katında 
toplanacaksınız.” (158).

Kur’an’da faizi yasaklayan ilk âyet Uhud sava-
şının aktarıldığı âyetler arasındadır. Çünkü ok-
çuların faiz borçları yüzünden yerlerini terk et-
meleri, bir anda savaşın kaderini değiştirmiştir.

“Bu neden böyle oldu, diye soruyorsunuz, 
öyle mi? De ki; sizin kendi yüzünüzden! Hiç 
kuşku yok ki, Allah dilediği her şeyi yapma-
ya kadirdir.” (165).

İnananlar ölümü savaş esnasında beklerken, 
ölüm onları ganimet için koştuklarında ya-
kalar. Uhud savaşının en önemli mesajı da 
bu bölümde verilir. Savaşı ölüm sebebi ola-
rak düşünüyordunuz. Oysa ganimet telaşına 
sebep olan faiz size ölüm olarak geri döndü. 
İnsan kendisi için neyin hayırlı olup olmadı-
ğını bilemez. Bunu en güzel Rabbimiz bilir.  
Bu örnekler bize hayata Allah’ın açtığı pen-
cereden bakmayı öğretir.

Müminlerin ölümü üzerinden dedikodu 
rantçılığı yapan münafıklara da ölüm tasav-
vuru ile ilgili harika cevaplar verilir (154, 
156, 157, 168).

“Ve Allah yolunda öldürülenleri ölü sayma-
yın! Aksine onlar diridirler; Rızıkları Rableri 
katındadır.” (169).

Sûrenin sonlarında sûredeki konular hem 
duanın diline dönüştürülerek (190-195) 
hem de sûrenin özü son âyetleri ile toparla-
narak özetlenir (196-200).

Son sözü sûrenin özünü oluşturan ve en çok 
etkilendiğim âyetine bırakıyorum:

“Allah’a karşı taahhütlerini ve yeminlerinizi 
bir pahaya satanlar var ya: onların ahirette 
payı olmayacak, Allah onlarla konuşmaya-
cak, kıyamet günü Allah onların yüzüne bak-
mayacak ve arındırmayacak onları: nihayet 
onları acıklı bir azap bekleyecek.” (77). 
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Şiir / Alak

/Düşünen bir topluma vahyin doğuşu/
Oku 
Izdırab titreyişleri içindeki 
Daralan kalbin sahibi ey Muhammed
Hira’da riyazetin riyadan uzak 
Yüzün ay desenli 
Yüreğinde derin bir ah
Kâinatta adaletin tecellisi için
Çöl kristallerinde Allah eksenli oku

Rabbin mektubuyla geldi Cibril
Hakikati içsin ve okusun diye
Yetimler öksüzler özgürlük 
bekleyenler adına 

Zulümat sardığında dünyayı
Vahiy bir ışık seli
Kesintisiz rahmet yağmurlarında yıkan
Unutma ki 
İnsan vahye muhatap olduğu kadar insan

Kalbini putlardan vahiyle arındır
Hakikat olmayan sözler mâsivâdır

Vahyin sofrasında nasibin varsa alırsın
Teslimiyetin sesi der ki
Bir şeyde Allah konuşursa sen susacaksın

Kitabın dilinden anla tüm 
kelimeleri ondan seç
Daldıkça tefekküre tüm 
benliğinden vazgeç

Oku rabbin adına
Gecenin bir kısmında
El değmemiş kuşluklarda
İçine kıvrıl ve ağla
Vahiy insanın kalbine indi
Ki hayata taşıması içindi
/Ey Rabb’im şahid ol ki

Bu kavim Kur’an’ı terk etti/
Bedbaht kılındı bu insanlar
Ruhunu, nurunu kaybetti

Vahiy cana can katan ilahi kelâm
Onunla anlam bulur söz 
zaman ve mekân

Vahiy varlık sancımın sükûnete ermesi
Dağların da üstünden aşan 
dosdoğru yolun hakikati

Vahiy Hira’dan süzülüp 
yeryüzünü kuşatan ses 
Bu ilahi emanetin hesabını 
mutlaka verecek herkes

Vahiy sabırdan bir iz düşürür üstümüze
Öyle ki karıncayı konuşturur 
ötelerden haber verir bize

Bu ağır sözü taşıyana ne mutlu
Vahiy yeryüzüne bereket 
getiren bahar yağmuru
Allah bize tenezzül edip 
kutlu sözüyle uyardı
Yüzü pas tutmuş kâinat 
nuruyla aydınlandı

Alak

B Ü N Y A M İ N  D O Ğ R U E RŞ İ İ R
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1. Yaşınız? (Rakamla yazınız):  ........ 
2. Cinsiyetiniz?  
     Kadın       Erkek
3. Medeni durumunuz?  Evli   Bekâr  Diğer 
4. Evliyseniz kaç çocuğunuz var?             Yok
5. Nerede ikamet ediyorsunuz? 

(Trafik il kodu):
6. Tahsil durumunuz?     

 İlköğretim mezunu 
 Lise mezunu
 Üniversite öğrencisi
 Üniversite mezunu
 Lisansüstü mezunu

7. Şu anki iş durumunuz?
 Aylık ücretli    Yevmiyeli
 İş veren           Kendi işi
 İşsiz                Emekli
 Ev hanımı       Öğrenci
 Diğer

8. Mesleğiniz? ..................................................
9. Evinizde kaç kişi yaşıyor? (Rakamla): ..........
10. Ailenizin ortalama aylık geliri nedir? (TL bazında)

 500 ve daha az     501-1000
 1001-2000           2001-3000
 3001-5000           5001 ve yukarısı

11. Oturduğunuz evin durumu nedir?
 Kendimizin          Kira  Lojman
 Akrabamızın        Diğer 

12. Dergiyi genellikle nasıl okursunuz?    
 Yalnız     Eşimle
 Ailece     Arkadaşımla

13. Dergiyi nasıl ediniyorsunuz? 
       Aboneyim        Kitabevinden 
       Diğer  
14. Derginin tamamını okuyor musunuz? 

 Evet    Hayır    Kısmen
15. Tamamını okuyamıyorsanız sebebi nedir?

 Bazı yazılar ağır      Vaktim yok 
 Beğenmiyorum       Hepsine gerek yok  
 Diğer 

16. Dergimizi ne kadar zamandır takip ediyorsunuz?
 …..., sayıdan itibaren
 Düzenli takip edemiyorum, arada alıyorum.

17. Derginin 2 aylık periyodu hakkında ne düşünüyorsunuz?
 Böyle devam etmeli      Aylık olmalı
 3 aylık olmalı   Diğer 

18. Derginin tasarımını nasıl buluyorsunuz?
 Çok başarılı         Vasat        Kötü  

19. Dergide en çok hangi yazarları beğenerek okuyorsunuz?
(Önem sırasına göre en fazla 3 yazarı yazınız)
1 ......................................
2 ......................................
3 ......................................

20. Dergide en az beğendiğiniz yazılar hangileri? 
(Önem sırasına göre en fazla 3 yazıyı ya da yazarını yazınız) 

1 ...................................... 
2 ...................................... 
3 ......................................  

21. Dergide gördüğünüz, sizce en önemli iki problemi kısaca ve 
okunaklı halde yazınız:

1 .....................................
2 ......................................

22. Sizce derginin temel misyonu nedir? Kısaca nasıl ifade 
edilebilir? ……………………………………………………...
…………………………………………………………………
…………...
23. Derginin genel performansını nasıl görüyorsunuz?

 Başarılı               Vasat            Yetersiz
24. Derginin geleceğini nasıl görüyorsunuz?

 Parlak                 Vasat           Kötü  
25. Farklı ne tür yazılar görmek isterdiniz? (kısaca)

......................................................................................

.......................................................................................
26. Mevcutlar dışında dergide yazmasını en çok istediğiniz 
ilim, fikir ve hareket adamları?

1 .....................................................................
2 ......................................................................
3 .......................................................................

27. En son okuduğunuz 2 kitabın adı ve zamanı? 
1 ........................................  ........................önce
2 ........................................  ........................önce

28. En çok izlediğiniz/okuduğunuz 2 yazar kimdir?
1 .......................................................................
2 ........................................................................

28. En çok izlediğiniz/okuduğunuz 2 gazete/dergi? 
1 .......................................................................
2 .......................................................................

30. En çok izlediğiniz 3 TV kanalı? (Sırasıyla)
1 ........................................................................
2 .......................................................................
3 .......................................................................

Anketimize katıldığınız için çok teşekkür ederiz.

Y A Y I N D A  V E R İ M İ  A R T I R M A   A N K E T İ

Muhterem okuyucumuz! Bu anket formu dergimizin sizlere sunduğu hizmette kaliteyi ve verimi artırmak maksadıyla Yayın 
Kurulumuzun sizlerle istişaresi mahiyetinde uygulanmaktadır.
Sorulara içtenlikle vereceğiniz cevaplarla, yayınlarımızda kaliteyi artırma arayışına etkin katkı sağlamış olacaksınız. 
Anket sonuçları genellemeler halinde değerlendirmeye tabi tutulacağından adınızı yazmanız zorunlu değildir.
Dikkat! Lütfen, seçeneklerin tamamını dikkatle okuduktan sonra sizce en uygun olan şıkkı daire içine alarak işaretleyiniz.
Lutfen, dikkatlice keserek doldurduktan sonra anket formunu 0212 621 5283 nolu faksa ya da postayla adresimize gön-
derin.



“Allah’ın sana iyilik yaptığı gibi sen de başkalarına iyilik yap!” 

Rahmet ayı ramazanın kokusunu aldığımız şu günler, bereketin müjdesini de veriyor. Ramazan 
tüm insanlık için bereketiyle geliyor. Bir taraftan hayır kuruluşları yüz binlerce ihtiyaç sahibi-
ne ulaşmayı hedefleyip çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan da milyonlarca muhtaç insan 
heyecanla kendilerine uzatılacak yardım elini bekliyor.

Yardımeli Derneği geçen ramazanda olduğu gibi bu yıl da on binlerce muhtaç, yetim ve kimsesize ulaş-
mayı hedefleyerek tüm çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmektedir. Ramazan aynın rahmet ve bere-
ketiyle, yaşadığımız toplumda ve diğer toplumlarda yardımlaşmanın, dayanışmanın ve kardeş olmanın 
en güzel örnekleri yine birlikte yaşayacağız.

Yardımeli Derneği yurt dışında Gazze, Irak, Sudan gibi 7 ülke ve bölgede, yurt içinde ise başta Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu olmak üzere 12 ayrı il ve bölgede yardım faaliyetleri yürütmektedir. Bu bölgelerde 
Yardımeli’nin gönüllü temsilcilikleri tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere kumanya paketleri 
dağıtılmakta. Ayrıca, kendilerine kumanya hediye çekleri verilmekte. Yurtiçinde ve yurtdışında muhtaç-
lara kumanya, iftar, eğitim desteği yanında bayramlık elbise verilmesi için de organizasyon yapılmakta.

Yardımeli Derneği geleneksel Mescid-i Aksa iftarını yine Mescid-i Aksa’nın bahçesinde gerçekleştiriyor. 
Mescid-i Aksa ile Filistin’in özgürlüğü için iftar sofrasında birlikte dua ediliyor.

Suriye-Irak tampon bölgesinde yer alan Tanf (Tenef) kampındaki mültecilerin tamamına baştan ayağa 
bayramlık elbise giydirmeyi planlayan Yardımeli, ayrıca kampta iftar verip kumanya dağıtıyor.

Ramazanda muhtaç, yetim ve öksüzlerin yüzünü güldüren Yardımeli Derneği, yurtiçinde ve yurtdışında 
bir yıldır Kardeşlik Sınır Tanımaz sloganıyla, her ay düzenli olarak binlerce muhtacın ihtiyacını karşı-
lıyor.

Türkiye, Habeşistan ve Keşmir’de 646, Gazze’de 5087 aileye Kardeş Aile Projesi çerçevesinde düzenli 
yardım ulaştıran Yardımeli, ramazan ayına özel ise kumanya, bayramlık elbise ve eğitim setleriyle bu 
ailelere desteğini sürdürüyor. 

Merhamet duygularının doruğa çıktığı ramazanda hayırsever insanlarımızın bağışlayacağı zekât ve in-
faklar, daha çok yetimin ve muhtacın yüzünü güldürecek, böylece bu kardeşlik coşkusuna ortak olma 
imkânı bulacaklardır.

İhtiyaç sahiplerine dağıtılacak kumanyaların birim bedeli 60 TL, 1 kişilik iftar bedeli ise 5 TL’dir. Hayır-
sever insanlarımız, derneğin yardım yaptığı ülke ve bölgelerden istediklerini seçip, oraya yardım yapıl-
masını isteyebilir, yapılacak olan kumanya bağış sayısını kendileri belirleyebilir, kardeş aile olabilirler.

Yardımeli Derneği iletişim bilgileri:
HocaÜveys Mh. Albay Cemil Sakarya Sk. No: 4 Fatih / İstanbul

Telefon: 212 521 24 24 Fax: 212 521 04 00
www.yardimeli.org.tr
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