
TEMMUZ-AĞUSTOS 2014  10 TL
İKİ AYLIK DERGİ YIL: 7 SAYI: 36

BA
ŞY
A
ZI

İN
C
EL

EM
E

İN
C
EL

EM
E

SÖ
YL

EŞ
İ

D
EĞ

ER
LE

N
D
İR
M
E

İN
C
EL

EM
E

Tarih Tasavvurumuz
Mustafa İSLÂMOĞLU

Tarih Hakkında Allah’ın
Değişmez Yasası
Hüseyin K. ECE

Kur’an-İslam Tarihi
İlişkisinde Sorunlar
Mehmet AZİMLİ

Tarih Algımızı İnşada
Kur’an’ın Yeri ve Önemi 
Adnan DEMİRCAN

İslam’ın Tarih Yorumu Üzerine
Ahmet Ağırakça ile ...
Muharrem BAYKUL

Sahabe Kimdir?
Nuri ÇALIŞKAN

K
İT
A
PL
IK Tefsirde Yeni Bir Yöntem:

Tevhit Mesajı
Ayşenur FİDAN

âyet,
öğüt ve
ibret:
TARİH





BAŞLARKEN

Hamdolsun, insana mazi bilinci ve tarihten ders alabilme yeteneği bahşeden Rabbimize,

Salât olsun, tarihin mimarları peygamberlerin en güzel örnekliklerini insanlığa yaşayarak 
gösteren Sevgili Efendimiz’e,

Selam olsun, ehl-i beyti ve ashabı başta olmak üzere onun temiz izinden giden tüm müminlere...

Hayatın vahiyle inşasına mütevazı bir katkı yapabilme gayretiyle yedi yıldır iki ayda 
bir yayınladığımız Kur’ani Hayat dergimizin 36. sayısında, insanlık yürüyüşümüzün 
mahiyetini daha iyi kavrama çabalarına katkı sadedinde tarih konusunu ele aldık. 
Mustafa İslâmoğlu hocamızın kaleme aldığı başyazıda vahiy merkezli bir tarih tasav-
vurunun nasıl inşa edilebileceği, Hüseyin Kerim Ece’nin yazısında tarih hakkında 
Allah’ın değişmez yasası, Mehmet Azimli’nin çalışmasında ise Kur’an-İslam Tarihi iliş-
kisinde ortaya çıkan sorunlar incelendi. 
Adnan Demircan tarih algımızı inşada Kur’an’ın yeri ve önemini, Mehmet Deri ise 
bu inşada sünnetullahın ve kıssaların rolünü araştırdı. Dergimizde ilk kez yazılarına 
yer verdiğimiz Emin Karakaya ‘evvel-ahir’ bağlamında, İbrahim Sengir ise serdettiği 
örnekler bağlamında Kur’an’ın tarihe bakışını irdeledi. Kur’an okumaları esnasında 
kıssalardan alabildiği hisseleri bizimle paylaşan Tunahan Bozkurt’un, saltanatın zir-
vesinde üç kadını Kur’an zaviyesinden bize anlatan Ayten Durmuş’un, tarihi doğru 
okumanın yolunu irdeleyen Cevdet Işık’ın yazılarını ve Ahmet Ağırakça ile İslam’ın 
tarih yorumu üzerine Muharrem Baykul tarafından gerçekleştirilen söyleşimizi ilgiyle 
okuyacağınızı umut ediyoruz. 
Nuri Çalışkan’ın sahabe kavramını yeniden tanımlayan, Mustafa Akman’ın ise İmâ-
miyye’nin gaybet sonrası serüvenini anlatan araştırma yazıları alana önemli katkılar 
yapıyor. İlk kez yazılarını yayınladığımız Şevket Hüner yasaklar kalkınca Müslüman-
ların değişen davranışlarını, Emine Gürcan tekâmül yolculuğunda kulun arınma ve 
artma çabasını, Feyzullah Akyol ise umre ibadetinin öğrettiklerini vahyin yol gösteri-
ciliğinde ele alıyor.  
İbrahim Sarmış hocanın, günahların bağışlanması, kul hakkı ve müminlerin de ateşte 
günahı kadar yanacağı anlayışını Kur’an’ın gölgesinde irdeleyen yazısının ikinci bölü-
münü bu sayımızda yayınlıyoruz. Önceki sayılarımızda olduğu gibi irfan köşemizde 
Kadir Canatan’ın babalık ve dostluk simgesi olarak İbrahim Sûresi’nin sosyolojik yo-
rumunu yapan yazısı Hasan Aycın’ın çizgisini kapak ediniyor.   
Kitaplık köşemizde Ayşenur Fidan, Hasan Elik ile Muhammed Coşkun’un birlikte 
yayınladığı “Tevhit Mesajı: Özlü Kur’ân Tefsiri” adlı eseri tanıtıyor. Tarih konulu 36. 
sayımızı Seda Karasu’nun şiiri ile noktalıyoruz. 
Muhterem okuyucumuz, Temmuz 2008-Temmuz 2014 arasını kapsayan 36 sayının 
tamamını takım halinde temin etmek için merkez ofisimizle irtibata geçip sipariş ve-
rerek, yedi yıllık birikimden sürekli istifade etme imkânı bulabilirsiniz. Tüm sayıların 
pdf nüshalarına kolayca erişebilmek için www.kuranihayat.com adresinden elektro-
nik nüsha aboneliğinizi de gerçekleştirebilir ya da merkez ofisimizden tüm sayılarımı-
zın ve detaylı fihristimizin yüklendiği flaş disklerden temin edebilirsiniz.  
Aboneliğinizi yenileyerek, yeni aboneler bularak, dergimizi okuyarak ve okutarak, 
yazı göndererek desteklerinizi sürdürmenizi bekliyoruz. Eylül başında çıkacak Kur’an 
Lügatleri konulu yeni sayımızda buluşana kadar Allah’a emanet olunuz. 
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B A Ş Y A Z I

BİR ‘VARLIK’ KONUSU 
OLARAK ELE ALACAK 

OLURSAK, TARİH, TÜRLER 
İÇİNDE, ‘TARİH YAPAN VE 

TARİH YAZAN’ OLARAK 
BİLİNEN TEK TÜR OLAN 

İNSANI DA AŞARAK 
BÜTÜN BİR VARLIĞI 

KUŞATACAKTIR.

Mustafa İSLÂMOĞLU

TARİH TASAVVURUMUZ

Tarih bilginin mi varlığın mı konusudur?

Kimileri tarihi “ilimlerin anası” sayarken, ki-
mileri tarihi ilim bile saymaz. Bu da tarihin 
uğradığı talihsizliktir.

Nedir tarih? Olgular ve yaşanmışlıklar mı-
dır? Her olgu ve her yaşanmışlık tarih midir? 
Değilse hangilerinin tarih olduğuna kim, 
neye dayanarak karar verir? İşin içine tercih 
ve seçim girince orada saf tarihten söz edi-
lebilir mi?  O zaman ‘tarih’ dediğimiz ilim 
tarihçinin gösterdikleri midir? Eğer öyleyse 
tarihin ne kadarı tarih, ne kadarı tarihçi-
nin yorumudur? Yoruma tarih diyeceksek, 
‘herkesin tarihi/ yorumu kendine’ sonucuna 
ulaşmış olmaz mıyız? Tarih ile tarih ilmi ara-
sında bir ayrım yapılmalı mıdır?

Bir fotoğraf sadakati içerisinde tarihi naklet-
mek mümkün müdür? Diyelim ki mümkün-
dür ve tarihçi bir fotoğrafçının yaptığı gibi 
gördüğünü ve bildiğini aynen yansıtmıştır. 
Bu durumda mutlak objektiflik sağlanmış 
mı olacaktır? O zaman şu sorular ne olacak: 
Neden bu anın değil de şu anın fotoğrafı? 
Neden bu kare değil de şu kare? Neden bu 
açı değil de şu açı? Neden bu ışık ve gölge 
değil de şu ışık ve gölge? 

Şu durumda tarihi incelemeden önce tarih-
çiyi mi incelememiz gerekir? Aslında tarih 
diye okuduklarımız, saf tarih değil de tarih-
çinin olay ve olguları yorumu mudur? Eğer 
biz o tarihçinin yerinde olsaydık, objektiflik 
sorununu mutlak anlamda aşabilecek miy-
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dik? Mesela tarihi bir olayı kendi yaşadığı-
mız anın gözleriyle değil de olayın gerçek-
leştiği anın gözleriyle okuyabilecek miydik? 
Kendi şimdi ve buradamızdan değil de, ola-
yın kahramanlarının şimdi ve buradasından 
yola çıkarak anlayabilecek miydik?

Gördüğünüz gibi soruların ardı arkası gel-
miyor. Esasen bu ve buna benzer sorular, 
tarihi bir ‘bilgi’ (epistemoloji) konusu olarak 
ele alınca kaçınılmaz görünüyor. Eğer öyle 
değil de tarihi bir ‘varlık’ (ontoloji) konusu 
olarak ele alacak olursak, orada iş değişecek-
tir. O zaman tarih, türler içinde, ‘tarih yapan 
ve tarih yazan’ olarak bilinen tek tür olan in-
sanı da aşarak bütün bir varlığı kuşatacaktır.

Kâinatın tarihi… Galaksinin tarihi… Güne-
şimizin tarihi… Dağın ve taşın, kurdun ve 
kuşun tarihi… Denizin ve ırmağın tarihi… 
Arizona’daki Grand Kanyon’un ya da Kapa-
dokya’daki Ihlara Vadisi’nin tarihi… Alt Kı-
ta’daki Harappa’nın ya da Urfa’daki Göbekli 
Tepe’nin tarihi… 

Maddi varlıkların tümü bilgi deposudur. Eli-
nizi bir ırmağa daldırın ve bir avuç su alıp 
tahlil edin, size suyun gelip geçtiği yerlerden 
bir bir haber verecektir. Elinize aldığınız her 
taş, kendi tarihini içinde taşıyan bir bilgi 
kaynağıdır. Bir bitkinin gen haritasını çıka-
rın, binyıllar, hatta milyon yıllar içerisinde 
geçirdiği dönüşümlerin yol haritasını önü-
nüze koyacaktır. Kendi âdemi, hatta silsile 
halinde sondan başa doğru kadim âdemleri 
hakkında bilgi sunacaktır. Aynısı insan geni 
için de söz konusudur. Gördüğünüz gibi 
tarihi ‘bilgi’ değil de ‘varlık’ açısından ele 
alırsak işin rengi tamamen değişmekte, yu-
karıdaki sorular anlam ve önemini kaybet-
mektedir. 

Varlık, Kur’an’ın nüzul sürecinden önceki 
Kur’an’dır. Tabiatın Kur’an’ı ile Kur’an’ın 
tabiatı arasında mahiyet farkı yoktur. İkisi 
de “Allah’ın sünnetine” tabidir. İkisi de aynı 
kaynaktan beslenir. İkisi de âyetlerle dolu-
dur. İkisi de yaratıcısını gösteren birer şa-
hadet parmağıdır. İkisi de ilahi rehberliğin 
iki farklı şeklidir. Biri diğerini tekzip etmez, 

BİR KİŞİNİN ÖRNEK OLARAK 
TAKDİM EDİLMESİ, ONUN 
MİSYONUNUN YAŞADIĞI 

TARİHTE BIRAKILMAYIP ÇAĞA 
TAŞINMASIDIR. 

Mustafa
İSLÂMOĞLU

TARİH
TASAVURUMUZ

teyit eder. Biz bunu Kur’an’ın tarihe yaklaşı-
mından da anlamaktayız.

Kur’an’ın üçte ikisi tarihtir

“Kur’an’da tarih var mıdır?” sorusu abestir. 
Kur’an’ın en az üçte ikisi geçmiş olay ve olgu-
lardan söz eder. Adı üstünde “peygamberler 
tarihi” ile ilgili âyetleri Kur’an’dan çıkarsak 
geriye ne kalır? Yine peygamberler tarihiyle 
iç içe geçmiş olan helak olmuş inkârcı ka-
vimlerin tarihi için de aynı şey geçerlidir.

Ne var ki kişi, Kur’an’ın naklettiği tarihî kişi 
ve olaylara salt ‘tarih’ olarak bakmamalı-
dır. Zira Kur’an’da anlatılan her peygamber 
kişi olarak tarihin konusu olmakla birlikte, 
misyon olarak günün ve ânın konusudur. 
Kur’an’da anlatılan iyiler için geçerli olan şey 
kötüler için de geçerlidir. Onlar kişi olarak 
tarihte kalmış, fakat misyon olarak tarihte 
kalmamışlardır. Kur’an Hz. İbrahim’i ve Hz. 
Muhammed’i “güzel örnek” olarak takdim 
eder. Bir kişinin örnek olarak takdim edil-
mesi, onun misyonunun yaşadığı tarihte 
bırakılmayıp çağa taşınmasıdır. Kur’an Hz. 
Muhammed’i muhataplarına “arkadaşınız” 
(sâhibukum)  diye takdim eder. O “arkadaşı-
mız” olmalıdır. Bunun için tarihte kalmama-
lı, şimdi ve buradamıza taşınmalıdır.

Âdem ve İblis kıssası hatadan dönmenin ve 
hatada direnmenin kıssasıdır. Nuh peygam-
ber kıssası, görevde sonuna kadar direnişin 
kıssasıdır. İbrahim peygamber ve ailesinin 
kıssası, teslimiyet ve hicretin kıssasıdır. İm-
ran ailesinin kıssası adanmanın kıssasıdır. 
Yusuf peygamber ve azizin karısının kıssası 
iffet ve iffetsizliğin kıssasıdır. Musa peygam-
ber kıssası, günahla kirlenmiş eli tertemiz 
etmenin kıssasıdır. Kendisinin 99 koyunu 
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tinde “Övgülerin tümüyle Allah’a mahsus 
olduğu” hakikatini işleyerek, “kutsal tarih” 
mitolojisini bertaraf etmektedir. İsa nebinin 
sevenleri tarafından ilahlaştırılmasını detay-
larıyla anlatarak, aksi bir durumun vahame-
tini gözler önüne sermektedir.

Peki, müslümanlar Kur’an’ı dinlemişler midir? 

Hayır, dinlememişlerdir. Birçok konuda yap-
tıkları gibi, Kur’an’ın tarih tasavvurunun da 
etrafını dolanmışlardır. Kur’an “kutsal tarih” 
yalanını yerden yere vururken, müslüman-
lar “kutsal tarih” yalanını isbat etmek için 
bin dereden su getirmeye koyulmuşlardır. 
Bunu yapmak için Kur’an’a yeni bir âyet ila-
ve edemeyeceklerini iyi bildiklerinden, “ha-
dis” adı altında uydurdukları rivayet kültürü 
üzerinden “kutsal tarih” icat etmişlerdir.

Müslümanların kendi tarihlerine karşı has-
talıklı duruşlarını, bundan 25 yıl önce kale-
me aldığımız İmamlar ve Sultanlar adlı ese-
rimizin girişinde şöyle tasnif etmiştik: 

1. Tarihi kutsayanlar.

2. Tarihi gizleyenler.

3. Tarihi horlayanlar.

Kutsayanlar: Tarih, geçmişle övünmek için 
kutsanır. Bu bir kaçıştır, olumsuz şimdiden 
şahane geçmişe kaçış. Onlar geçmişi hep 
“şanlı tarih” olarak algılarlar. Onlara göre 
geçmiş pürüzsüz, şimdi berbat, gelecek be-
lirsizdir. Böyle yapan fert ve toplumlar za-
man dışıdırlar. Kendi zamanlarında değil, 
başkalarının zamanında yaşamak isteyen 
zavallılardır. Evde kaybettiklerini, aydınlık 
diye sokak lambasının altında arayan şaşkı-
na benzerler.

Gizleyenler: Tarih, gerçekler görülmesin diye 
gizlenir. Tarihini gizleyenler tarihinden uta-
nanlar, ama utandığını bile itiraf etmekten 
aciz olanlardır. Her nedense onların ısrarla 
gizledikleri bir türlü gizlenemez, birileri on-
ları açığa çıkarır. Gizlemek istedikçe daha 
bir görünen ayıp gibidir. Gizlemek için tari-
hi tahrif etmekten, yalan söylemekten, ger-
çeği çarpıtmaktan çekinmezler. Ama bunla-
rın hiçbiri de son tahlilde işe yaramaz. Zira 

KUR’AN HZ. MUHAMMED’İ 
MUHATAPLARINA 

“ARKADAŞINIZ” DİYE TAKDİM 
EDER. O, “ARKADAŞIMIZ” 
OLMALIDIR. BUNUN İÇİN 

TARİHTE KALMAMALI, ŞİMDİ VE 
BURADAMIZA TAŞINMALIDIR.

varken başkasının elindeki bir koyuna göz 
diken birine benzetilen Davud peygamberin 
kıssası, kanaatin kıssasıdır. 

Allah Rasulü’ne defalarca “Günahın için 
bağışlanma dile” denilir ve birçok konuda 
uyarılır. Onun Rabbinden azar yediği Abe-
se Sûresi’nde, peygamberler de dâhil insa-
noğlu için kusursuzluğun imkânsız olduğu 
şöyle vurgulanır: “Yooo! Hiç kimse aldığı 
emri kusursuz olarak yerine getirememiştir.” 
Kur’an’da peygamberler üzerinden “Kusur-
suz kul yoktur, özeleştiri herkes için şarttır” 
mesajı verilir. Hatta tüm inkârcı kavimlerin 
ortak isteğinin “melek peygamber” olduğu 
vurgulanarak, gelecek tüm nesillere; “Bü-
yüklerini melekleştiren kâfir kavimler gibi 
olmayın” mesajı verilir.

Kur’an Firavun’u, Hâman’ı, Kârun’u, Ebu 
Leheb’i tarihi kişilikler olarak sunar. Fakat 
asıl dikkatimizi “firavunluğa”, “hâmanlığa”, 
“kârunluğa”, “ebulehebliğe” çeker. Zira Fi-
ravun’lar ölür, firavunluk ölmez. Karunlar 
ölür, Karunluk ölmez. Ebu Lehebler ölür, 
Ebu Leheblik ölmez.

Kur’an “kutsal tarih”e izin vermez

Eğer kutsal bir tarih olsaydı bu tarih pey-
gamberler tarihi olurdu. Fakat yukarıdaki 
örneklerde görüldüğü gibi Kur’an peygam-
berlerin günah, hata ve kusurlarını bile giz-
lemeden sayıp dökmüştür. Bunu kasıtlı yap-
tığı anlaşılmaktadır. Maksat “kutsal tarih” 
yalanına izin vermemektir. “Kul kusursuz 
olmaz” mesajını ısrarla işlemekte, kusursuz-
luğun Allah’a mahsus olduğunu muhatabı-
nın zihnine çakmaktadır. Bir numaralı âye-
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gerçeğin er geç ortaya çıkmak gibi bir huyu 
vardır.

Horlayanlar: İddialarını kaybedip mağlu-
biyeti içselleştirmiş toplumlar ise kendi ta-
rihlerini horlar ve ondan utanırlar. Tıpkı öz 
ebeveyninden utanan sonradan görmüş biri 
gibidirler. Böyleleri ödünç tarihlerle yaşarlar, 
başkalarının tarihiyle caka satarlar. Kendi ta-
rihlerini, düşmanlarından daha fazla aşağı-
larlar. Hatta düşman olurlar.

Bu üç tavrın da ortak noktası “tarihsizliktir.” 
Kur’an bu tür marazi yaklaşımların tümünü 
şöyle mahkum eder: “Onlar bir ümmetti, 
geldi geçti; onların kazandıkları iyi şeyler 
kendi lehlerine, kötü şeyler kendi aleyhleri-
nedir. Siz onların yaptıklarından hesaba çe-
kilecek değilsiniz.” (Bakara 2/134). Bu âyet 
Kur’an’ın nasıl bir tarih tasavvuru önerdiği-
ni ortaya koyar. Eğer tarih tasavvurumuzu 
Kur’an şekillendirirse, tarih bir övgü veya 
sövgü malzemesi olmaktan çıkar, bir ibretler 
galerisi olur. 

Yoksa doğru dürüst ne ilk Kur’an neslini, 
ne peygamberler tarihini, ne ümmet-i Mu-
hammed tarihini, ne halifeler dönemini, ne 
iç ihtilafları ve savaşları, ne Emevi, Abbasi, 
Endülüs, Selçuklu ve Osmanlı’yı konuşa-
biliriz. Kekeme bir dile mahkûm oluruz. 
Hık-mık arasında gider geliriz. Gerçekler acı 
diye onlardan kaçar, kendi uydurduğumuz 
tatlı yalanlarla yaşarız. Bu arada olan gerçeğe 
olur. Mesela pür insani bir tecrübe olan ve 
hatasıyla savabıyla, acısıyla tatlısıyla İslam’ın 
tecrübe dağarcığının en önemli halkasını 
teşkil eden ilk nesli kutsayarak “Asr-ı Saa-
det” gibi tumturaklı isimlerin arkasına sığı-
nırız. Bu bize kendimizi iyi hissettirir. Fakat 
çocuklarımızın ve torunlarımızın sorularına 
cevap veremez oluruz. Bu kez onlara gerçeği 
hatırlatanlara saldırmaya başlarız. Bizi tedir-
gin eden olayların kahramanlarını hoş görür, 
hatta melekleştiririz de, o olayları dile getire-
ni yerden yere vururuz. 

Huyumuz kurusun, biz işte böyleyiz. Bu 
yüzden diriyken taşladıklarımıza ölünce ta-
pınırız. Kendi tarihimizi ve onu oluşturan 

SÜNNİ GELENEK “HEPSİ 
ÂDİLDİR” TEZİ ÜZERİNDEN 
TÜM BİR SAHABE NESLİNİ 

MASUMLAŞTIRIP DOKUNULMAZ 
İLAN EDEREK ŞİA’NIN “KUTSAL 

AİLE” MİTOLOJİSİNE KARŞI 
“KUTSAL NESİL” MİTOLOJİSİ 

İCAT ETTİ. 

TARİH
TASAVURUMUZ

şahsiyetleri Kur’an’ın peygamberler tari-
hi üzerinden bize öğrettiği âdil ve mutedil 
bakış açısıyla bir türlü ele alamayız. Eme-
vi, Abbasi, Osmanlı ya melektir ya şeytan. 
Sultan Abdülhamid ille de ya “cennetmekân 
ulu hakan” ya da “kızıl sultan”dır. Bu arada 
olan övgü ile sövgü arasında kaynayıp giden 
gerçeğe olmaktadır. Patrona Halil’i dönemin 
saray tarihçisi Abdi Efendi’den okuyunca 
nefret edersiniz, Destari’den ve Küçükçele-
bizade Âsım Efendi’den okursanız hayran 
olursunuz. Niçin? Çünkü birinci isim ona 
iktidarın baktığı yerden, yani piramidin te-
pesinden bakmaktadır. 

Allah Rasulü’nün “kutsal tarih”e karşı mü-
cadelesi

Kur’an iniyorken ve Allah Rasulü hayattay-
ken mitolojik ve efsanevi bir tarih kurgula-
namazdı. Zira bu tür her teşebbüsü Kur’an 
doğrudan akamete uğratıyordu. Kur’an ile 
terbiye olan Allah Rasulü de hiçbir mitleştir-
meye izin vermiyordu. Kendisi hayattayken 
her türlü kutsallaştırma girişimlerini başarılı 
bir biçimde geri püskürtüyordu. Kendisi-
nin geçmiş ve geleceği bilen biri olduğunu 
söyleyen birine Ahkâf Sûresi’nin 9. âyeti ile 
uyumlu olarak “Sen ne diyorsun be! Vallahi 
bana yarın ne yapılacağını ben bile bilmiyo-
rum” diyordu. “Sen ve Rabbin olmasaydı şu 
işimiz olmazdı” diyen birine “Sen ne kötü 
bir hatipsin, beni Allah ile aynı zamirin için-
de nasıl anarsın?” diyordu. “Meryem oğlu 
İsa’yı uçurdukları gibi beni de uçurmayın! 
Ben sadece bir kulum; Allah’ın kulu ve el- Mustafa

İSLÂMOĞLU
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Zira bir sınır yoksa hiç sınır yoktur. Vahiyler 
insana sınırlar koyar, sorumluluk bilinci aşı-
lar, ahirete iman üzerinden hesap verilebilir 
bir hayat yaşamaya davet eder.

“Kutsal aile” ve “kutsal nesil” oluşturma 
süreçleri

Kutsal tarih oluşturmak için İslam içindeki 
her mezhebin ve meşrebin kendi gerekçe-
leri vardır. İlk kutsal tarih oluşturma işi Şii 
geleneğe ait olsa gerektir. Kur’ani kavram-
lar ve âyetler mezhep eksenli zorlama yo-
rumlara tabi tutularak “ehl-i beyt” kavramı 
üzerinden “kutsal aile” mitolojisi oluşturul-
du. Kitabi olan ve olmayan batıni dinlerden 
tedarik edilen “imamet” tezi dogmatik bir 
“masumiyet” teziyle harmanlanarak Şia’nın 
akidesine dâhil edildi. Buna karşılık Sün-
ni gelenek de kendine has bir kutsal tarih 
oluşturdu. “Hepsi adildir” (kulluhum udûl) 
tezi üzerinden tüm bir sahabe neslini ma-
sumlaştırıp dokunulmaz ilan ederek Şia’nın 
“kutsal aile” mitolojisine karşı “kutsal nesil” 
mitolojisi icat etti. Adı etrafında en çok tar-
tışma yaşanan ilk 10 sahabiyi “Aşere-i Mü-
beşşere” adı altında “Kutsal Top 10” ilan etti. 
Bunu yaparken getirdiği delillerin ne kadar 
çelişkili olduğuna dönüp bakmadı bile. Bitli 
baklayı böylesine pervasız pazara çıkaran bir 
geleneğin bütün bir ümmeti “kör alıcı” yeri-
ne koyduğunu tahmin etmek için müneccim 
olmaya gerek yok. Yediği yere kadar yedirir-
sin, yemediği yerde ‘Allah kerim’!

Bir Abbasi devlet projesi olarak başlatılan 
Tedvin Süreci, “paralel tarih” oluşturma işini 
de beraberinde getirdi. Bu projede yer almak 
istemeyen İmam Azam, devlet ideolojisine 
dönüşen “Kur’an’ın yaratılmamışlığı” tezini 
reddettiği gerekçesiyle öldürüldü. Bu gerçek 
ilk dönemlerde onu itibarsızlaştırma kam-
panyalarında kullanıldı, sonraki yüzyıllarda 
ise karartılıp üstü örtüldü. Müslümanların 
hakikatle başının neden hoş olmadığını me-
rak eden, mucize bahsini karıştırsın. Siret 
Allah Rasulü’nün kaç kere aç kaldığından, 
karnına taş bağladığından bahseder, değil 

KUR’AN FİRAVUN’U, HÂMAN’I, 
KÂRUN’U, EBU LEHEB’İ TARİHİ 
KİŞİLİKLER OLARAK SUNAR. 

FAKAT ASIL DİKKATİMİZİ 
“FİRAVUNLUĞA”, “HÂMANLIĞA”, 
“KÂRUNLUĞA”, “EBULEHEBLİĞE” 

ÇEKER.  

çisi” deyin diyordu. Oğlu İbrahim’in ölümü 
sırasında “güneş bile onun yasını tutuyor” 
diyenleri duyunca, “Allah hiçbir fani kul için 
yasasını bozmaz” diyordu.

Bedir zaferini “kutsal tarih” oluşturmada 
istismar etmesinler diye Allah mü’minlere 
Uhud’u tattırdı. Üstelik “Bu yenilgi başımıza 
nereden geldi” diyenlere açıkça Kur’an “ken-
di yüzünüzden geldi” diye azarladı. Allah 
Rasulü’nün arkasında beş vakti kılan insan-
ların içinden yüzlerce münafığın çıkması, 
“kutsal nesil” mitolojisini yerle bir etmeye 
yetmeliydi. 10 bin kişinin öldüğü Cemel sa-
vaşına emir komuta eden iki tarafın da Allah 
Rasulü’nün “ev halkından” olması, “kutsal 
aile” mitolojisini yerle bir etmeye yetmeliy-
di. Gel gör ki, hiç de öyle olmadı.

Kur’an’a rağmen Müslümanların kutsal tarih 
icat etme girişimleri nispeten çok erken dö-
nemlere rastlar. Allah Rasulü’nün vefatının 
hemen ardından yaşanan tatsızlıklar, ilk dört 
halifeden üçünün içeriden birileri tarafından 
öldürülmüş olması, on bin sahabinin birbi-
rini öldürdüğü Cemel, ardından başlayan 
ardı arkası gelmez iç ihtilaflar ve savaşlar, bu 
savaşlarda ve ihtilaflarda işlenen akıl almaz 
cinayetler… Bütün bu süreci anlamak için 
“melâhim” edebiyatına şöyle bir göz atmak 
yeterlidir.

Neden böyle oldu? Bunda şaşılacak bir şey 
yok. İnsanoğlunun tarihi bu tür ibretlerle 
doludur. Zaten vahiyler ve peygamberlerin 
gönderiliş gayesi de insanoğlunu daha iyi 
bir tarih yazmaya sevk etmektir. Vahye ve 
peygambere sırt dönen toplumlarda yapılan 
tarih çok daha vahşi ve çok daha kanlıdır. 
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mi? Buna mukabil anlı şanlı hadis derle-
melerinde sanki nazire yapar gibi Rasul’ün 
Allah tarafından yedirilip içirildiğine dair 
gaybi haberler okursunuz. Burada siyercile-
rin takdim ettiği peygamber ile hadisçilerin 
takdim ettiği peygamber birbirinin zıttıdır.

Şerh-i sadr (göğsün genişletilmesi) hakikati, 
nasıl olmuştur da bunca zaman sonra şakk-ı 
sadr (göğsün yarılması) ‘mucizesine’ dönüş-
türülmüştür? Kıyamette olacak bir olay veya 
bir ay tutulması, nasıl olmuştur da şakk-ı 
kamer ‘mucizesine’ evrilmiştir? İlk siret ve 
hadis kitaplarında yiyecek ve içeceğin bere-
ketlendiğine dair birkaç haber dışında hiç-
bir ‘mucize’ yer almazken, nasıl olmuştur da 
ilerleyen asırlarda 3.000 mucize tedarik edi-
lebilmiştir? Gerçeğe tahammülsüzlüğümüz 
o raddeye gelmiş ki, Şafii’nin ölümüne fana-
tik Maliki’lerin attığı dayağın neden olduğu-
nu unutturmuşuz. Yine hadisçi Buhari’nin 
hastalığının ölümle neticelenme sebebinin, 
İbn Hanbel’in fanatik öğrencisi hadisçi Züh-
li’nin sapıklık ve tekfir fetvası olduğunu sak-
lamışız.

Hepsinden kötüsü de, anlı şanlı adamlar 
eliyle yalanın tarihleşmesi ve ümmetin ha-
kikat algısının ters yüz edilmesidir. Sonuç-
ta “herkesin tarihi kendine” durumu ortaya 
çıkınca, tarihte seçicilik bir kusur ve ayıp 
olmamaya başladı. Herkes kendi tarihçisini 
seçmeye başladı. Tarihî olayları eğip bükme-
den yazanlar karalama kampanyalarına kur-
ban gittiler. Bunun en tipik örneği Arapların 
olumsuzluklarına dair en güvenilir eserler-
den birini yazan Hişâm el-Kelbî’ye karşı yü-
rütülen karalama kampanyasıdır.

Gözünü “kutsal tarih” yalanı bürümüş bi-
rileri, Hişâm el-Kelbî’yi Abbasiler adına 
yalan uydurmakla itham ederler. Bu itham 
iki açıdan itibarsızlaştırma kampanyasının 
ürünüdür: 1. Kelbi Abbasilerin de foyasını 
el-Mesâlîb’inde ortaya serer. Abbas’ın cahi-
liyye dönemindeki zaaflarını aktarmaktan 
çekinmez. 2. Kelbî’nin dedeleri Hz. Ali’nin 
yanında onun muhaliflerine karşı savaşmış 
insanlar olduğu gibi, babası da Abbasile-

re muhalif hareketleri desteklemiştir; tıpkı 
İmam Azam gibi. Kelbî’ye karşı ideolojik 
hadisçilerin kininin sebebi ise daha farklı-
dır. Kelbi, cahiliyye hakkında hadisçilerin 
ideolojik saplantılarına aykırı malumat nak-
letmiştir. Bu suç ona karşı itibarsızlaştırma 
kampanyası açmak için yeterli sebeptir. Kel-
bî’nin daha o dönemde, kitabeleri okumak 
için bin bir emek ve çaba gösterecek kadar 
ilim düşkünü bir âlim olması kimin umu-
runda! Ona karşı açılan itibarsızlaştırma 
kampanyalarına, haksızlığa uğramış önceki 
âlimlerinin haklarını korumaları gereken 
sonraki ulemanın değil de batılı islamolog-
ların dikkat çekmesi ne garip. 

Bizi içirildiğimiz “kutsal tarih” afyonundan 
ayıktıracak İbn Nedim ve Yakubi gibi isimle-
rin başına da benzer şeyler getirilmiştir. “10 
numara mezhep gözlüğüyle tarih yazılınca 
ne olur?” sorusunun cevabı olan İbn Kesir’in 
tarihinde çizdiği Selahaddin Eyyubi portre-
sine bakınca, insan “gözü kör olsun şu mez-
hepçiliğin” demeden edemiyor.

Cumhuriyet döneminin devlet eliyle tarih 
yapma politikaları haklı olarak eleştirilir. Fa-
kat aslında Cumhuriyet kadrolarının yaptığı 
yeni bir şey değildir. Onlar sadece kendile-
rinden önce defalarca yapılmış bir şeyi kendi 
ideolojileri için bir kez daha yapmışlardır.

Son sözü Kur’an söylesin: “Şimdi söyler 
misiniz: hakikatten ötesi sapıklık değil de 
nedir? Buna rağmen, nasıl oluyor da (haki-
kate) böylesine mesafeli durabiliyorsunuz?” 

(Yunus 10/32). 

EĞER TARİH TASAVVURUMUZU 
KUR’AN ŞEKİLLENDİRİRSE, 

TARİH BİR ÖVGÜ VEYA SÖVGÜ 
MALZEMESİ OLMAKTAN ÇIKAR, 
BİR İBRETLER GALERİSİ OLUR. 

TARİH
TASAVURUMUZ

Mustafa
İSLÂMOĞLU
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TARİH HAKKINDA

ALLAH’IN DEĞİŞMEZ YASASI

ALLAH’IN 
SÜNNETİ 

(SÜNNETULLAH); 
ALLAH’IN YOL 

VE YÖNTEMİNİ, 
O’NUN 

KOYDUĞU/ 
OLUŞTURDUĞU 

TABİİ 
KANUNLARIN 

TÜMÜNÜ 
İFADE EDEN 
BİR KUR’ANİ 
KAVRAMDIR.

Sünnetullah ‘sünnet’ ile Allah lafzının beraber kullanılmasıyla 
meydana gelen önemli bir kavramıdır. Kur’an’da sekiz yerde 

‘sünnetullah’ şeklinde, bir yerde de ‘sünnetünâ-bizim sünnetimiz’ 
şeklinde geçmektedir. 

‘Sünnetullah’ın sözlük anlamı ‘Allah’ın sünneti’ demektir. ‘Sün-
net’ ise, takip edilmesi âdet edinilen yol, âdet, tavır, hal, kanun 
(yasa) ve hüküm demektir. Sünnet; orijinal ve belli bir ölçüye 
oturmuş, devamlı yapılan davranış biçimidir.

Bu kelime Allah’a nisbet edildiği zaman şöyle demek mümkün-
dür: Allah’ın ötedenberi süregelen ve sürecek olan, kendine özgü, 
değişmeyen davranış biçimi, âdeti.

Allah’ın sünneti (Sünnetullah); Allah’ın yolu yöntemi, Yaratı-
cı’nın koyduğu/oluşturduğu tabii kanunların tümünü ifade eden 
bir Kur’ânî kavramdır. Sünnetullah kavramı tıpkı ‘sünnet’ kavra-
mının taşıdığı, süreklilik, değişmez oluşu gibi özellikleri aynen 
taşımaktadır. 

Kur’an’da ‘öncekilerin sünneti’ diye ifade eden hüküm, onlar hak-
kında geçerli olan, onlarla ilgili geçerli uygulama şeklinde anla-
şılmış ve bu aynı âyet içerisinde ‘sünnetullah’ diye açıklanmıştır. 

“(Bir de) yüeryüzündeki böbürlenmelerinin ve çirkin entrika 
çevirme kapasitelerinin... Oysa ki her çirkin entrika sadece onu 
çevireni çepeçevre kuşatır. Bu durumda onlar, öncekilere uygu-
lanan ilâhi uygulama dışında başka bir şey mi bekliyorlar? Ve 
sen Allah’ın yasasında bir başkalaşma göremezsin. Evet sen Al-
lah’ın kanununda bir sapma da göremezsin.” (Fâtır 35/43). 
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Demek ki ‘Sünnetullah’, kendilerine gönde-
rilen peygambere inanmayan, Hakka karşı 
tuzak kuran geçmiş ümmetlere verilen bir 
karşılık, onlar hakkında gerçekleşen bir 
cezadır veya geçerli kuraldır. İtaatsizliğin, 
Hakka karşı hile kurmanın karşılığı böyle-
dir. Tefsirciler aynı anlamın başka âyetlerde 
de olduğunu söylemişlerdir. (Kehf 18/55, 
İsra 17/77, Enfal 8/38). 

Âl-i İmran Sûresi 137. âyette çoğul olarak 
geçen ‘sünen-sünnetler’ ise,  bir açıdan sün-
netullah’ı, diğer açıdan önceki ümmetlere 
yapılan uygulamalar veya onlar hakkında 
gerçekleşen hükümler anlamında tefsir edil-
miştir.

“Sizden önce de nice hayat tarzları (sünen) 
gelip geçti. Öyleyse gezin yeryüzünü ve Ha-
kikati yalanlayanların sonunun nasıl oldu-
ğunu görün.” 

Sünen, sünnetin çoğuludur: Gidilen yol ve 
kendisine uyulan tarz manasına gelen sün-
net ile olumlu ve olumsuz bütün gelenekler 
kasdedilmiştir. Sünnetin kök manası haya-
ta dair, orijinal ve sürekli olanı ifade eder. 
Bu âyetteki vurugusu olumsuzdur ve insanı 
helâka sürükleyen hayat tarzına işaret et-
mektedir. Çöküş ve çözülüşle sonuçlanan 
bu olumsuz hayat tarzı kendisinden önceki 
olumsuz geleneğin bir uzantısı, kendisinden 
sonrasının belirleyicisidir. (M. İslâmoğlu, 
Meal 1/131). 

Allah (c), yarattığı her şeye bir ölçü/yasa 
koymuştur. Onlar için bir yol çizmiştir. Can-
lı veya cansız bütün varlıklar konulmuş olan 
bu ölçüye/yasaya uyarlar.

Göklerin ve yıldızların bağlı olduğu ölçü 
(kanun) olduğu gibi, göze görünmeyecek 
kadar küçük varlıkların da bağlı oldukları 
ölçüler vardır. Her bir varlık, kendisi için 
konulan düzlemde, kendisine verilen özel-
likleri gösterir, bir anlamda görevi bitince 
hayat sahnesinden çekilir. 

Evrende olan bütün varlıklar ve olan olaylar 
arasında bağlantı vardır. Her biri bir kanuna 
göre var olmaktadır. İnsanlar, bunların bir 
kısmını bilimsel araştırmalarla öğrenebilir-
ler. Bilim adamları bu öğrendikleri gerçekle-
ri fizik, kimya, biyoloji, tabiat kanunları diye 
fomüle ederler.

İşte varlıkların sahip olduğu özellikler ve 
onların bağlı olarak meydana gelen olaylar, 
Allah’ın onlar hakkında koyduğu ‘sünnettir/
yasadır’ denilebilir.  Ancak ‘sünnetullah’a 
yalnızca tabiat kanunu demek uygun değil-
dir. 

Benzer yasalar kişiler ve toplumlar hakkında 
da geçerlidir. Şu davranışın sonucu şudur, şu 
eylemin kazancı ve zararı şudur gibi. Tarla-
ya tohum atanın ürün hak etmesi, bostanına 
acı biber ekenin tatlı kaysı meyvesi bekleme-
mesi gibi. Ürün için gerekli bütün çalışmala-
rı yapanın ürün elde edeceği gerçeği gibi. Bir 
başkasına zarar verenin aferin değil, eninde 
sonunda ceza alacağı hakikati gibi.

İnsanı kulluk için yaratan Allah (c) ona 
takvayı da, fücuru da öğretmiştir. (Şems 
91/7-10). İnsan kendisine verilen bu seçim 
hakkıyla hem ‘ıslah’ edebilir, hem de ‘ifsad’ 
edebilir. ‘Rüşd/aklı başında olma’ yoluna 
girebildiği gibi ‘ğayy/sapıtma’ yoluna da gi-
rebilir. Bu denemenin sonucu olarak insan, 
yaptıklarını karşılığını alır. İnsana yaptıkla-

ALLAH (C), YARATTIĞI 

HER ŞEYE BİR ÖLÇÜ/

YASA KOYMUŞTUR. 

ONLAR İÇİN BİR YOL 

ÇİZMİŞTİR. CANLI 

VEYA CANSIZ BÜTÜN 

VARLIKLAR KONULMUŞ 

OLAN BU ÖLÇÜYE/

YASAYA UYARLAR.

Hüseyin
K.ECE

TARİHİN DEĞİŞMEZ
YASASI
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rının karşılığını göstermek, ona hak ettiğini 
vermek; yahutta dünya hayatında seçtiği yo-
lun sonucunu ona göstermek Allah’ın sün-
netidir/ yasasıdır. 

“İnkârda ısrar edenlere, eğer (inada) bir son 
verirlerse geçmişte yaptıklarının bağışlana-
cağını söyle. Yok eğer bildiklerini okumaya 
devam edeceklerse, geçmişte benzerlerinin 
başına gelenleri sakın (unutmasınlar).” 
(Enfal 8/38).

Yani, “eski çağlarda yaşamış olan toplumla-
rın örneği (sünneti) nasıl vuku buldu”: ah-
lakî ve manevî gerçekleri inatla görmezlikten 
gelip inkâr eden toplumların başına gelmiş 
olan ve gelmesi mukadder olan felaketlere 
işaret ediliyor. (M. Esed, Meal 1/330).

Demek ki hata, cürüm, suç nasılsa, onun 
karşılığı da öyle olur. Tarihte herkes hak 
ettiğini kişisel ve toplumsal olarak aldı ise; 
bugün de ve gelecekte de yine herkes hak 
ettiğini ilâhi adaletin gereği olarak alacaktır. 
Bu öteden beri Allah’ın kişi ve toplum için 
onların amalleri hakkında koyduğu yasadır. 

Bunu bir başka âyet şöyle açıklıyor: “Fakat 
kahredici cezamızı gördükten sonra iman 
etmeleri, onlara hiç bir yarar sağlamadı. 
Kulları hakkında geçmişten bugüne Al-
lah’ın uygulaması budur....”  (Ğâfir 40/85). 

İnsanlık tarihi boyunca gelen peygamber-
ler inasanları uyarmış, onları hidayete davet 
etmiş ve itaatsizliğin sonuçlarını onlara ha-
ber vermişlerdir. Ancak bir çok kavim bü-
tün uyarılara rağmen azgınlığa, zalimliğe ve 
isyana devam etmişlerdir. Allah (c) onlara, 
bütün bu kötülüklerinin karşılığı olan ceza-
yı göndermiştir. İşin böyle olması Allah’ın 
değişmez sünnetidir. 

Zamanında maddi güçlerini, sosyal ve siyasî 
konumlarını haklı olduklarının dayanağı 
zanneden azgın kavimler, sonunda azgın-
lıklarının ve zulümlerinin karşılığı olarak 
çeşitli felaketlerle, cezalarla yüzyüze geldiler 
ve güçlerinin, zenginliklerinin kendilerini 
kurtaramadğını görmüşlerdir. Böyleleri ce-
zayı hak ettikten sonra inandıklarını iddia 
etseler bile bu inanç onlara bir fayda ver-
memiştir. Çünkü bu özgürce bir iman değil 
zorunlu, yani kötü sonucu bizzat gördükten 
sonra bir inanma iddiası idi. Böyle bir iman 
makbul değildir. Bu bir ilâhi yasadır ve bu 
yasayı dikkate almayıp isyana, inatla inkâra, 
zulme ve haksızlığa devam eden herkes aynı 
sonuçlarla karşılaşırlar.  (Heyet, Kur’an Yolu 
4/588). 

“Allah’ın daha öncekiler  için geçerli olan 
uygulaması budur.  Ve sen Allah’ın sünne-
tinde hiç bir değişiklik bulamazsın.” (Ah-
zab 33/62).

Yani ilahi tatbikat, ilahi yasa, ilahi ölçü her 
zaman aynıdır; zamanın değişmesiyle değiş-
mez. Allah’ın sünneti değişmezdir, evrensel-
dir ve geçmişte ve günümüzde adalet anlayı-
şına uygun olarak gerçekleşir. 

İLAHİ TATBİKAT, 

İLAHİ YASA, İLAHİ 

ÖLÇÜ HER ZAMAN 

AYNIDIR; ZAMANIN 

DEĞİŞMESİYLE 

DEĞİŞMEZ. ALLAH’IN 

SÜNNETİ EVRENSEL VE 

DEĞİŞMEZDİR. 
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İSLAM TARİHİNE 
KAYNAKLIĞI 
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EN ÖNEMLİ 
KAYNAĞIMIZ 
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ONUN 
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BÜYÜK BİR 
LÜTUFTUR.

İ N C E L E M E

KUR’AN - İSLAM TARİHİ 
İLİŞKİSİNDE SORUNLAR

İslam’ın ilk dönem tarihini anlamada elimizdeki şüphe götür-
mez kaynak Kur’an’dır. İslam tarihi kaynaklarındaki bilgileri 

Kur’an’ın verilerine dayalı olarak anlamak en doğrusudur. Ancak 
bu düşünce ne yazık ki İslam tarihçileri ve tefsirciler açısından 
genel geçer bir önerme ve slogan olmaktan öteye geçememiştir.  
Ne acıdır ki İslam tarihi yazımında Kur’an’dan faydalanma olayı, 
meselelerin hepsini çözebilen bir durum olamama noktasına sü-
rüklenmiştir. Daha da ötesi günümüzdeki birçok problemin kay-
nağı da neredeyse Kur’an’dan yanlış bir öngörü ile faydalanma 
amacından neşet etmektedir. 

Doğrusu bu problemin sebebi Kur’an’ın kendisi değildir. Gerçek 
sebep, onu yanlış anlayan ve aktaran müelliflerin önyargılarıdır. 
Eserlerini Kur’an’dan delillerle desteklemek isteyen kimi müellif-
ler, kendi kanaatini pekiştirmek için çalakalem “şu ayet bu konuyu 
izah ediyor” gibi genel ifadelerle konunun daha da girift hale gel-
mesine sebep olmuşlardır. Özellikle birkaç farklı anlama müsait 
bazı müteşabih ayetleri kullanmak bu tür problemlerin kaynağı 
olmaktadır. 

Benzer bir yanlışı tefsir veya meal yazan müelliflerde de görü-
yoruz. Açıklama gayretinde oldukları ayeti izah sadedinde İslam 
tarihi kaynaklarındaki kimi rivayeti dolgu malzemesi olarak eser-
lerine almaktan çekinmemişlerdir. Bu bağlamda “şu olay bu aye-
ti izah eder” anlamına gelen cümlelerle meseleyi izaha çalışırken 
esasında konunun daha da muğlaklaşmasına sebep olmuşlardır. 

Böylece tefsirciler ve İslam tarihçilerinin birbirlerinden yanlış bir 
yöntemle karşılıklı faydalanma talebi, İslam’ın tarihinin anlaşıl-
masının önünde önemli bir engel olarak durmaktadır. Bu prob-
lemli anlayışı bazı örnekler üzerinden göstermek istiyoruz.  



Kur’ani Hayat
TEMMUZ’14
SAYI 36

14

Ayetlerin Yanlış Kullanımı

1- Şakku’s-Sadr Olayı: İslam tarihi yazımın-
da Kur’an’dan faydalanma amaçlı olarak ya-
pılan alıntılarda en çok düşülen yanlışlardan 
biri, konuyla ilgisiz ayetleri İslam tarihi an-
latımında kullanmaktır. Buna örnek olarak 
Şakku’s-Sadr konusuyla ilgili olarak İnşirah 
sûresinin ilk ayetinin delil getirilmesini ve-
rebiliriz.

Kimi İslam tarihi müelliflerimiz, Şak-
ku’s-Sadr olayını ispat sadedinde İnşirah 
sûresi ilk ayetini ilzam edici bir delil olarak 
getirirler.1 Onların yüzyıllardır ilgili konuda 
ısrarla bu ayeti vermeleri veya tefsircilerimi-
zin tersinden hareketle ayeti izah ederken2 
Şakku’s-Sadr olayını aktarmaları, artık bu 
ayet gündeme geldiğinde kaçınılmaz olarak 
Şakku’s-Sadr ile irtibat kurulması gerektiği 
şeklinde bir yanlış anlamın kemikleşmesi 
sonucunu doğurmuştur. Bu durum İslam 
tarihi yazımında Kur’an’dan yanlış biçim-
de faydalanmaya bir örnektir. Sonuçta artık 
maalesef Şakku’s-Sadr olayı, ayetle de ispat-
lanabilen inkâr edilemeyen gerçek bir muci-
ze durumuna gelmiş olmaktadır(!) 

Esasen bu ayet, toplumundan işkence ve sı-
kıntılar çeken Hz. Peygamber’i rahatlatmak 
için indirilmiştir. Ayetin devamı meseleyi 
net olarak izah etmektedir. Ancak müellifle-

1.	 İnşirah,	 1-2.	 “Senin gönlünü açmadık mı? Belini büken 
yükünü üzerinden almadık mı?”

2.	 Bkz.	Kurtubi,	İnşirah,	1-2	ayetlerin	tefsiri.

rimiz ilk ayeti maddi-somut olarak anlayıp, 
ikinci ayeti manevi-soyut olarak algılamak 
şeklinde çelişkili bir izah tarzı sunmuş ve 
ayeti bağlamından koparmışlardır. Böylece 
Şakku’s-Sadr ile Şerhu’s-Sadr birbirine karış-
tırılmış, alakasız iki konu bu ayet ile irtibat-
landırılmış, hem tefsirin hem İslam tarihinin 
yazımında değiştirilemeyen yanlış kabulün 
oluşmasına katkı sağlanmıştır. 

2- Şakku’l-Kamer Olayı: Daha çok muah-
har İslam tarihçilerinin kullandığı bu olayda 
da Kur’an’dan Kamer sûresi ilk ayeti, olayın 
ispatı için ilzam edici delil olarak getirilir. 
Ancak ne gariptir ki bu kadar önemli bir de-
lil(!) getirilse de ilk İslam tarihçilerimizin hiç 
biri, Hz. Peygamber’in hayatını aktarırlarken 
(İbn İshak (v.151), İbn Hişâm (v.213), İbn 
Sa’d (v.230), Belazurî (v.279), Taberî (v.310) 
bu olayı zikretmezler. Bu kadar önemli ol-
ması gereken bir mucizeyi(!) ilk İslam tarihi 
kaynaklarımızın aktarmamasına rağmen, ne 
gariptir ki muahhar kaynaklar ısrarla naklet-
mekte, üstelik Kur’an’dan da Kamer sûresi 
ilk ayeti delil getirmektedirler. Tefsircileri-
miz ise tersinden bir çaba ile ayeti izah eder-
ken bu ilgisiz olay ile izah çabasına girerler.

Esasen ayet, kıyametle ilgilidir ve iniş zama-
nı çok önce olmasına rağmen, bağlamından 
koparılarak bu inşai(kurgusal) mucizeyi 
(Şakku’l-Kamer) destekleme aracı olarak 
kullanılmaktadır. Ancak ilginç yönü tefsirci-
lerin ve tarihçilerimizin birbirini kullanarak 
bu inşai mucize üzerinden hüküm bina et-
meleridir.

3- Necm Sûresi: Miraç anlatımlarında Hz. 
Peygamber’in Allah ile görüşmesi sadedinde 
Necm sûresinin ilk ayetleri kullanılmaktadır. 
Oysa bu sûrenin miraç olayından en azından 
4 yıl önce bir bütün olarak Kâbe’de müşrik-
lere okunduğu sabittir. Bu durumda Miracın 
10. yılda gerçekleştiğini belirtip, sonra çıkıp 
Miracın 4 yıl önce nazil olan bir sûrede anla-
tıldığını söyleyebilmek büyük bir çelişkidir. 
Maalesef İslam tarihçilerinin bu yanlışına 

YAPILACAK YANLIŞ BİR 

AKTARIM, SONUÇTA 

İLAHÎ KELAMIN YANLIŞ 

ANLAŞILMASINA DA 

SEBEP OLACAĞINDAN 

ÇOK TEHLİKELİDİR. 
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tefsirciler de düşmüş ve bu sûreyi izah eder-
ken Miraç olayı ile ilgi kurmuşlardır.3 

Kur’an’ı Yeterli Görmeme

İslam tarihi çalışmalarında bir diğer sorun, 
Kur’an’ı yeterli görmeme problemidir. Yani 
Kur’an bir konuda apaçık ifadelerde bulu-
nurken, bunu yeterli bulmayıp ek deliller 
arama çabasında bulunulmaktadır. Buna üç 
örnek vermek istiyoruz. 

1- Hasur Meselesi: İfk olayında Kur’an ko-
nuya müdahale etmiş ve kesin bir şekilde 
Hz. Aişe ve Hz. Safvan’ın beraatini ortaya 
koymuştur. Bu kesinlikteki ayetler ortada 
iken, kimi müelliflerimiz bunu yeterli gör-
memiş olacaklar ki; Hz. Safvan’ın hasur 
olduğunu -erkekliğinin olmadığını da- ak-
tararak olayın Hz. Peygamber’in eşine iftira 
olduğunu ispat gayretine girmişlerdir.4 Yani, 
“İşte Allah Hz. Peygamber’i bu şekilde temizler” 
demek isteyip kendilerine göre ek delil bul-
muş olmaktadırlar.5

Halbuki buna gerek yoktur. Kur’an’ın ifade-
leri net olarak ortadadır ve bizim için yeterli-
dir. Kaldı ki olay onların zannettikleri gibi de 
değildir. Hatta tam tersidir ve ortada bir bilgi 
kirlenmesi vardır. Çünkü rivayetler, Hz. Saf-
van’ın iktidarsız bir erkek olmadığını, evli 
olduğunu, hatta hanımının kendisine karşı 
cinsel görevlerini yerine getirmediğini ve bu 
sebeple hanımını Hz. Peygamber’e şikayet 
ederek bir erkek olarak sabredemediğini ifa-
de eden rivayetler bulunmaktadır.6 

2- Hz. Aişe’nin Evliliği: İslam tarihinde tar-
tışmalı bir konu olan Hz. Aişe’nin evlilik yaşı 
ile ilgili olarak bunun 9 yaşında olmadığını 
ispat sadedinde birçok çalışma bulunmakta-
dır. Bu çalışmalar Hz. Peygamber’i kollamak 
amaçlı olarak Hz. Aişe’nin yaşının bu kadar 
küçük olmadığını ispat çabası içerinde yapı-
lan gayretlerdir. Bu gayret ile Talak sûresi 4. 

3.	 Kurtubi,	Necm,	8.	ayetin	tefsiri.
4.	 Buhârî,	Meğazi,	36.
5.	 Taberi, Tarihu’l-Ümem ve’l-Müluk,	Mısır,	trz,	II,	115.
6.	 Ebu	Davud,	Sıyam,	74.

ayette geçen: “eğer şüpheye düşecek olursanız 
henüz adet görmemiş olanların iddet (bekleme 
süre)leri üç aydır” ifadesi “hastalıklı kadınlar” 
şeklinde tercüme edilmektedir. 

Oysa bu ayet o dönemin bir sıkıntısını gider-
meye yönelik olarak adet görmeden evlen-
miş ve boşanmış çocukların iddet süresini 
vermekte, o dönemin örfünde normal kabul 
edilen bir olay hakkında çözüm sunmakta-
dır. Hz. Peygamber de döneminin insanıdır 
ve o tarih diliminin gerektirdiği davranışları 
yapması doğaldır ve bu tür davranışlarının 
örnekliği de yoktur, olmamalıdır. Kur’an’ın 
bu hükmünde teşvik edici bir durum yok-
tur. Sadece dönemsel bir sıkıntıyı giderme-
ye çalışmaktadır ve bizim için teşvik edici 
bir hüküm ifade etmemektedir. Tıpkı zıhar 
ayetlerinde olduğu gibi.

3- Bahira Olayı: İslam tarihinde aktarıldığı 
şekilde Bahira olayının aslının olmadığı ile 
ilgili olarak detaylara girmeksizin şu ayetle-
ri aktarmak istiyoruz: “Sen, bu kitabın sana 
vahyolunacağını ummuyordun.” (Kasas; 86). 
“Sen Kitap nedir, iman nedir bilmezdin.” (Şûra; 
52). Kur’an’ın bu ayetlerine rağmen, Bahi-
ra’nın Hz. Peygamber’in7 elinden tutup Ebû 

7.	 İbn	Hişâm,	es-Siretu’n-Nebeviyye,	Beyrut	1994,	II,	141.

MÜTEŞABİH AYETLERİ 

LİTERAL OLARAK 

OKUDUĞUMUZDA 

İSLAM TARİHİ 

AÇISINDAN BİRÇOK 

SORUNLA KARŞI 

KARŞIYA KALACAĞIMIZI 

RAHATLIKLA 

SÖYLEYEBİLİRİZ. 

Mehmet
AZİMLİ

KUR’AN - İSLAM 
TARİHİ İLİŞKİSİNDE 
SORUNLAR
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Talib’e yönelerek,8 “Onu Şam bölgesine gö-
türmemesini onun büyük biri,9 yani peygamber 
olacağını,10 bunu anlayan Yahudilerin11 onu 
öldüreceklerini” aktaran rivayetler, İslam ta-
rihi kaynaklarında yer bulabilmiştir. Bu da 
müelliflerimizin Kur’an’ı yeterli görmedikle-
ri konusunda güzel bir örnektir.

Kur’an’ı Önyargıya Uydurma

1- Dokuz Eş Meselesi: İslam tarihçileri nez-
dinde Hz. Peygamber’in vefatı sırasında do-
kuz kadın ile evli olduğu şeklinde bir galat-ı 
meşhur bulunmaktadır. Kur’an’ın dört evli-
lik sınırlamasına rağmen, Hz. Peygamber’in 
vefat ettiğinde dokuz kadınla evli olmasın-
daki çelişkiyi gidermek adına rivayetlerden 
hareketle, Kur’an’ın bu âmir hükmünü fark-
lı anlama gayretlerine girilmiştir. Buna göre; 
Hz. Peygamber’in dokuz eşli olmasının ge-
rekçesi olarak bunun Hz. Peygamber için 
“özel bir durum” olduğu şeklindeki yorum-
larla mesele izah edilmeye çalışılmıştır.12 

8.	 Taberî,	I,	520.
9.	 İbn	İshak,	53.
10.	Belazurî,	Ensabu’l-Eşraf,	Dımeşk,	1997,	 I,	 110,	Dahası	

Ebû	Talib’in	Hz.	Peygamber’e	dönüp	 rahibin	onun	pey-
gamber	olacağını	söylediği	gibi	tekitli	ifadeler	de	bulun-
maktadır.	Halebi,	İnsanu’l-Uyun,	Mısır	trz.,	I,	140.

11.	Bazı	rivayetlerde	bunların	Rumlar	olduğu	bildirilir.	Taberî,	
I,	520.

12.	Hz.Peygamber’e	özel	durumların	sayıldığı	listelerde	onun	
9	kadınla	evliliğini	göremiyoruz.	Bkz	Kurtubi,	Ahzab,	50-
52.	ayet	tefsiri.

Böylece Hz. Peygamber’in Kur’an’daki kesin 
emir olmasına rağmen niye ters bir davranış 
içinde olduğu izah edilmiş olmaktadır(!) 

Bu anlamsız gayretin dışında bir de söz ko-
nusu ayetin hükmünü Hz. Peygamber’in uy-
gulamasına uydurma çabasına girişilmiştir. 
Buna göre; ayetin hükmünün dört kadın ile 
sınırlandırma değil, sıra sayısı şeklinde an-
laşılabileceği, buna göre; 2,3,4,5… şeklinde 
anlaşılabileceğine yani birden fazla kadınla 
evliliğin bir limitinin olmadığı yorumlarına 
gidilmiştir. Bu gayret, muhtemelen Hz. Pey-
gamber’in niçin ayetin hükmüne uymayarak 
9 eşli olduğunu savunmak amaçlı olmalı-
dır.13

Ancak böyle bir çabaya gerek yoktur. Sahabe 
toplumunun kahir ekseriyeti tek kadınla ev-
liliği tercih ederken,14 genelde de dört ka-
dınla evlilik sınırına uyulmuştur. Çünkü as-
habtan olsun, tabiinden olsun herhangi bir 
kimsenin, nikâhı altında dörtten fazla hanım 
bulundurmadığı bilinen bir durumdur.15 
Ayetteki sınırlamaya uymayanlar ise uyarıl-
mıştır. Hz. Peygamber, Gaylan b. Umeyye’ye 
İslam’a girdiği sırada -ki nikahı altında on 
tane hanım vardı- şöyle demişti: “Sen bunlar-
dan dört tanesini seç ve diğerlerinden ayrıl.”16 
Haris b. Kays, şöyle der: “Müslüman oldu-
ğumda sekiz hanımım vardı. Hz. Peygamber 
“Onlardan dördünü seç” diye buyurdu.17 Bu 
durumda ayetin evlilik limitinin dört ile sı-
nırlanamayacağı şeklindeki yorum, çok tu-
tarlı değildir kanaatindeyiz. Çünkü Hz. Pey-
gamber ve o günkü sahabe toplumu bunu 
bu şekilde dört sınırlaması ile algılamıştır.

13.	Bkz.	Adnan	Demircan,	“Cahiliyye	ve	Hz.	Peygamber	Dö-
neminde	Çok	Kadınla	Evlilik”, İstem, Ek-1, 2008,	Konya,	
49.

14.	O	dönemde	birden	 fazla	eş	 ile	evlilik	oranı	bilindiğinin	
aksine	 %	 20	 oranındadır.	 Bkz.	 Mehmet	 	 Birekul,	 Fatih	
Mehmet	Yılmaz,	Peygamber	Günlerinde	Sosyal	Hayat	ve	
Aile,	Konya	2001,	140.

15.	Kurtubi,	Nisa,	3.	ayetin	tefsiri.
16.	Muvatta,	Talak,	76;	Tirmizî,	Nikâh	33;	İbn	Mâce,	Nikâh,	

40.
17.	Ebu	Dâvud,	Talak,	25.
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Bütün bu bilgilerden sonra Hz. Peygamber’in 
eşleri kaç tanedir? sorusuna cevap verme-
liyiz. Aslında Hz. Peygamber’in 9 eşli iken 
bu ayetlerin nazil olması üzerine Kur’an’ın 
bu amir hükmüne uyduğunu gösteren riva-
yetler ilk kaynaklarda mevcuttur. Hz. Pey-
gamber’in fiilen dört kadınla evli olduğunu 
İbn İshak açıkça ifade eder: “Bu ayetin inmesi 
üzerine Rasulullah diğer eşlerini kendi halleri-
ne bıraktı. Onlara dilediği şeyi ayırdı. Rasulul-
lah’ın (eş olarak kabullenip) yanlarına girdiği 
kadınlar; Aişe, Zeynep, Ümmü Seleme ve Hafsa 
idi. Aralarında kendini ve malını eşit surette 
taksim ederdi.”18 

İbn Sa’d da boşadığı kadınları net bir şekilde 
ifade etmiştir: “Hz. Peygamber, hanımlarından 
bir kısmını boşamak istiyordu. “Bunlardan iste-
diğini bırakır, istediğini yanına alabilirsin.” aye-
ti kerimesinin gelmesi üzerine Hz. Peygamber, 
eşlerinden beşini geriye bıraktı, dördü ile evlili-
ğe devam etti. Geriye bıraktıkları Sevde, Ümmü 
Habibe, Safiyye, Cüveyriye, Meymune idi.”19 

Belazuri de isim sıralayarak Hz. Peygam-
ber’in evliliğe devam ettiği ve azlettiği ha-
nımlarını şu şekilde sıralar: “Ayet inince Hz. 
Peygamber, Sevde, Ümmü Habibe, Safiyye, Cü-
veyriye, Meymune’yi azletti; Aişe, Hafsa, Zey-
nep, Ümmü Seleme ile evliliğe devam etti.”20

Bu aktarımlardan Hz. Peygamber’in dokuz 
değil, dört kadınla evli olduğu ve Kur’an’ın 
hükmüne uyduğu anlaşılmaktadır. Onun 
dokuz kadınla evli olduğu şeklindeki an-
layışı ispatlamaya yönelik olarak Kur’an’ın 
hükmünü (gramer açısından uygun olsa da) 
zorlamaya ve anlam kaydırmasına sebep ol-
maya gerek yoktur. 

2- İlahî Yardım: Başka bir misal verirsek, ilk 
müelliflerimiz de dahil Hz. Peygamber’in sa-
vaşlarında ilahî yardım konusunu anlatırken 
yardıma gelen meleklerin atlarının şekilleri, 
sarıklarının renkleri, zırhlarının durumu 

18.	İbn	İshak,	405.
19.	İbn	Sa’d,	et-Tabakatu’l-Kübra,	Beyrut	1985,	VIII,	196.
20.	Belazurî, I,	556.	

gibi detaylı tarifleri verilir. Halbuki Kur’an, 
bu konudan bahsederken üç yerde “cunudun 
lem teravha–görmediğiniz ordular” şeklinde 
(Tevbe 26-40, Ahzab-9) bahsetmektedir. 
Ancak buna rağmen bu tür rivayetler, İslam 
tarihi yazımında ilk müelliflerden bu yana 
kitaplara girmeye devam edebilmiştir. Bu da 
Kur’an’ı yeterli görmemeye ilginç bir örnektir.

Koruma Maksatlı Kullanım

1- Sahabe Algısı: İslam tarihi kitaplarında 
sahabenin fazileti bağlamında birçok ayet 
kullanılır. Bunlar sahabenin değeri açısın-
dan önemlidir. Ancak yine Kur’an’da ki bazı 
ifadelerde sahabe içinde büyük günahlardan 
sayılan zinayı,21 hırsızlığı,22 masum kadın-
lara (Hz. Aişe’ye) iftira atmayı,23 yalan söy-
lemeyi yapan24 ve Kur’an ifadesi ile fasıklık-
la suçlananlar da25 vardır. 

21.	Tirmizi,	Hudud,	4.
22.	Buhari,	Hudud,	15.
23.	İbnü’l-Esir,	“Safvan	b.	Muattal”,	Üsdü’l-⁄abe,	byy.,	trz.
24.	Muğire	 b.	 Şube’nin	 Hz.	 Peygamber’e	 en	 son	 dokunan	

kimse	olduğu	şeklindeki	sözünün	yalan	olduğunu	Hz.	Ali	
açıkça	bildirir.	İbn	Hişâm,	es-Siretu’n-Nebeviyye,	Beyrut,	
1994,	VII,	599;	ayrıca	Hz.	Ömer,	Zübeyr	b.	Avvam’ın	ya-
lan	söylediği	açıkça	belirtir.	Bkz.	Belazuri,	Ensabu’l-Eşraf,	
Dımeşk,	1997,	 II,	7.	Yine	bir	örnek	verirsek	sahabeden	
Amr	b.	As’ın	bir	kabile	hakkındaki	yalan	ve	iftirası,	bütün	
sahabe	huzurunda	ortaya	çıkmış	ve	Hz.	Ömer	tarafından	
kötü	bir	şekilde	azarlanmıştı.	Bkz.	Vakıdi,	55-56.

25.	Hucurat	 Suresi	 6.	 ayette	 geçen	 fasık	 kimsenin	 Velit	 b.	
Ukbe	 olduğu	 kaynaklarda	 net	 olarak	 aktarılırken,	 bazı	
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Bu durumda sahabenin fazileti ile ilgili ayet-
lerin bütün sahabeye şamil olduğu şeklinde-
ki ifadelerden kaçınılması gerekirken ne ya-
zık ki biraz da şia ile mücadele bağlamında 
tepkisel görüşler geliştiren sünni paradigma-
nın tesiri ile sahabenin hepsinin örnek alına-
cak insanlar olduğu algısı yaygındır.  

2- Mezhebî Körlük: Şia’nın sinekten yağ çı-
karırcasına her ayeti Hz. Ali ile ilintilendir-
mesine karşı hamle yapan Sünni paradigma, 
birçok ayeti Hz. Ebu Bekir’in faziletine de-
lil getirmektedir. Kur’an’daki “Şavirhum fil 
emri”26 ve “Men yertedde” ifadesinde kas-
tedilenin de Hz. Ebu Bekir olduğu,27 yine 
Hicr sûresi 47. ayette onun kastedildiği ak-
tarılmaktadır.28 Tahrim sûresindeki Allah’ın 
bildirdiği şey olarak ilk iki halifeyi kastettiği 
yorumları da buna benzemektedir. Bunlar 
mezhepsel bakışla Kur’an’ı okumanın dra-
matik örnekleridir.

müellifler	 Velit’in	 o	 yaşlarda	 küçük	 olduğundan	 ayette	
bahsedilen	kimsenin	Velit	olmadığını	sahabeyi	savunma	
adına	 öne	 sürerler.	 Bkz.	 Kadı	 Ebu	 Bekir,	 92,	 Ancak	 bu	
savunma,	meseleyi	 çözmemektedir.	 Eğer	 bu	 kimse	 Velit	
değilse	o	zaman	başka	bir	sahabedir.	Hz.	Peygamber’in	
elçisi	olarak	Ben-i	Mustalık’a	görevlendirilen	hangi	saha-
be	ise	Kur’an	ona	fasık	demektedir.	Ayrıca	Velit’in	Hz.	Ebu	
Bekir,	döneminde	komutanlık	yaptığını	biliyoruz.	Bu	du-
rumda	çocuk	birisi	iki	yıl	içinde	nasıl	komutan	olacaktır?

26.	Suyuti, Tarihu’l-Hulefa,	Mısır,	1952,	49.
27.	Suyuti,	65;	ayrıca	Nur	suresi	55.	ayette	de	Hz.	Ebu	Be-

kir’in	kastedildiği	aktarılmaktadır.	Bkz.	Suyuti,	88-90.
28.	“Biz, onların gönüllerindeki kini söküp attık; onlar artık 

köşkler üzerinde karşı karşıya oturan kardeşler olacaklar.”	
Zehebi,	15.

3- Allah’ın Koruması: Kur’an’da geçen  “Val-
lahu yağsımuke” ibaresi29 genelde Hz. Pey-
gamber’in Allah tarafından korunduğu gibi 
algılanmıştır. Oysaki sahabe ayeti bu şekil-
de anlamamıştı. Sahabenin, onu ölümü-
ne kadar niçin korumaya devam ettikleri 
konusunu düşünmek gerekir. Bu ayet Hz. 
Peygamber’in yerinde ifadesiyle şu anlamda 
olmalıdır: “Allah beni elçiliğine memur etti-
ğinde çok sıkıldım. Biliyordum ki insanlardan 
bir kısmı beni yalanlıyorlar. Kureyş müşrikleri, 
Yahudiler, Hıristiyanlar tehdit ediyorlar. Bunun 
üzerine bu ayetle tebliğ vazifesinin korkusuzca 
yerine getirilmesi emredildi. Artık benden o sı-
kıntı ve endişe tamamen zail oldu.”30 

Kur’an’ı Literal Okuma

İslam tarihi yazımında Kur’an’dan fayda-
lanmanın getirdiği en problemli meselele-
rin başında Kur’an’ı literal okuma anlayışı 
gelmektedir. Bu anlayış Kur’an’ın indiği 
ortamın düşünülmeden, ayetlerin ve sûre-
lerin bağlamı önemsenmeden, olduğu gibi 
konuyla irtibat kurularak ayetlerin ilintilen-
dirilmesidir. Bu, bazı Selefi ve Haricilerin 
“müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün!” 
ayetinin bağlamı, nüzul sebebini düşünme-
den uygulamalarına benzemektedir. Bu ayeti 
böyle yorumlamak Kur’an’ı doğru anlamak 
olmadığı gibi İslam tarihini de yanlış yorum-
lamak olacaktır.

1- Fil Olayı: Uzun detaylarına girmeksizin 
belirtelim ki; tarihteki birçok örnekte oldu-
ğu gibi31 Allah Kâbe’yi korumaz iken, üste-
lik Kâbe o gün itibariyle bir putperest ma-
bedi, gelen ordu ise mümin bir ordu (İslam 
gelmeden önceki son din olan Hıristiyanlık) 
iken, Kâbe ve müşrikler korunmuş, bu mü-
min ordu yok edilmiştir (!) Mesele böyle 
basit bir helak tarzında okunduğunda ilgi-

29.	Maide	67.
30.	Sa’lebi,	el-Keşfu ve’l-Beyan,	Beyrut,	2004,	ilgili	ayetin	tef-

siri,	II,	477;	Tabatabai,	el-Mizan,	byy,	1971,	ilgili	ayetin	
tefsiri,	VI,	61.

31.	Örnekler	için	bkz.	Mehmet	Azimli,	Siyeri Farklı Okumak,	
Ankara,	2013,	59	vd.
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li ayetleri bu konuya adapte etmek de çok 
kolay olacaktır. Ancak mesele hiç de böyle 
değildir.

Esasen ayetlerde Allah’ın hakimiyetine vur-
gu bulunmakta iken Kureyşî anlayış, ayetle-
ri Allah’ın Kureyş müşriklerini desteklediği 
şeklindeki algıya dönüştürmüş ve bu durum 
tefsirlere ve İslam tarihlerine bu şekilde yan-
sımıştır. 

2- Meleklerin Yardımı: Hz. Peygamber’in 
başında olduğu ordunun gerçekleştirdiği 
birçok savaşta sahabiler mazlumen öldürül-
müştür. Ancak bu savaşlarda meleklerin bir 
yardımı söz konusu edilmemiştir. Bedir ve 
Uhud Savaşı ile irtibatlı ayetlerde bu konu 
işlendiği için rivayet kültürü bu konuyu 
alabildiğine genişletmiş ve iki olayla ilgili 
birbirine zıt yığınlarca rivayet üretilmiştir. 
İslam tarihi müellifleri de bu konunun anla-
tımı sadedinde derhal bu ayetlere müracaat 
ederek böyle bir yardımı ispatlamışlardır(!) 
Oysa ayetlerin bağlamı iyi düşünülür ve lite-
ral okunmazsa Razi, Maturidi, Abduh, Esed, 
Mevdudi gibi bilginlerin de değindiği şekil-
de bu ayetlerden böyle bir anlam çıkarmak 
mümkün değildir. 

3- Mescid-i Aksa: Hz. Peygamber dönemin-
de Mescid-i Aksa diye bir tabir kullanılma-
mıştır. Hadisler tarandığı zaman ilk kıble-
mizle ilgili deyim “Beytu’l-Makdis” olarak 
karşımıza çıkarken, İsra sûresi ilk ayet, Ku-
düs ile ilintilendirilebilmiştir. Hamidullah 
da Mescid-i Aksa’yı Kudüs ile ilintilendir-
menin yanlışlığını belirtmektedir. Bu yanlışı 
hem tefsircilerimiz hem de İslam tarihçileri-
miz yapmaktadırlar. 

Sonuç

İslam tarihine kaynaklığı açısından en 
önemli kaynağımız Kur’an’dır. Onun mev-
sukiyeti bizim için büyük bir lütuftur. Ancak 
rivayetlerin yönlendirmesi ile Kur’an’ı yan-
lış anlama ihtimali vardır ve yapılacak yan-
lış bir aktarım, sonuçta ilahî kelamın yanlış 
anlaşılmasına da sebep olacağından çok teh-

likelidir. Bu sebeple en fazla güvendiğimiz 
kaynak olan Kur’an’dan faydalanırken çok 
daha dikkatli olmak zorundayız. 

Kur’an’ın, İslam tarihine kaynaklığı bu bağ-
lamda sadece çözüm değil, maalesef bazen 
problem de üretebilmektedir. Bu sorunun 
kaynağı elbette ki Kur’an değil, Kur’an’ı 
kendi önyargılı düşüncesine göre kullanan, 
kullanmayı düşünen zihniyettir. Müteşabih 
ayetleri literal olarak okuduğumuzda İslam 
tarihi açısından birçok sorunla karşı karşı-
ya kalacağımızı rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu 
sebeple bu ayetlerin literal okunmasının 
Kur’an’ı gereği gibi anlamada yeterli olma-
yacağı, tarihî verilerle beraber okunması ge-
rektiğini söylüyoruz. 

Sonuç olarak İslam tarihinin kaynaklığı açı-
sından Kur’an kullanılırken dikkatli davra-
nılmalıdır. Bu anlamda “İslam tarihini anla-
mak için Kur’an yeterlidir!” demek sloganik 
olarak doğru olsa da yeterli olamamaktadır. 
Önce algıyı düzeltmek gerekir. 
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Kur’ân, bir tarih kitabı değildir. Bir tarih 
felsefesi kitabı ise hiç değildir. Bununla 

birlikte Kur’ân’da, başta nüzul dönemi olgu-
ları olmak üzere tarihe ışık tutacak pek çok 
bilgi vardır. Bunların, bağlamları dikkate alı-
narak okunması halinde dönem hakkında 
çok önemli bilgilere ulaşmak mümkündür. 
Zira metnin nüzul koşulları ve dönemi bi-
linmediği takdirde yanlış değerlendirmeler 
ve genellemeler yapmak kaçınılmaz olur. 
Kur’ân’ın sağlam bir metotla tarih metni 
olarak okunması halinde Hz. Peygamber’in 
hayatı ve dönemi ile ilgili önemli köşe taşla-
rının belirlenmesinde yol gösterici olması da 
kuvvetle muhtemeldir.

Kur’ân, nazil olduğu dönemde meydana ge-
len olgularla ilgili zaman zaman değerlendir-
meler yapar. İyiyi ve güzeli över; kötüyü ve 
çirkini yerer. Böylece Müslümana ahlak ve 
davranışı için ölçü verir, örnekler gösterir. 
Bunu yaparken muhatabının içinde bulun-
duğu duruma göre bir dil kullanır. Muhatap, 
İslam’a karşı düşmanca bir tutum içindeyse 
onun bu tutumu vurgulu ifadelerle ve teh-
ditle karşılık bulur. Ona yönelik tehdit, bel-
ki benzer davranış sergileyenler için de söz 
konusudur; ancak tarihin tamamına yönelik 
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sabit bir ilke olarak anlaşılmamalıdır. Zira 
hiçbir olgu, yüzde 100 diğerinin aynısı de-
ğildir.

Şüphesiz Kur’ân’ı kendi kültürümüzü inşa 
ederken kaynak olarak kullanmalıyız. An-
cak Kur’ân’ın rolünü ve onu hangi yöntemle 
anlayacağımızı iyi belirlemeliyiz. Bu durum, 
özellikle tarihî atfın açık olduğu ayetler için 
söz konusudur. Bununla birlikte Kur’ân’ın 
dili, yer yer kendi tarihine değil, okuyu-
cunun yaşadığı döneme ve olgulara hitap 
ediyormuş gibi bir özelliğe de sahiptir. Bu 
özelliği, Kur’ân’ın tarihinden koparılarak 
okunmasını gerektirmez. Doğru ve sağlıklı 
manaya, öncelikle kendi zamanına ve mu-
hataplarına ne dediği tespit edilerek ulaşıla-
bilir. Ondan sonra da ikinci aşamaya, bizim 
Kur’ân’dan nasıl bir mesaj çıkarmamız ge-
rektiğine gelir.

Kur’ân’ın tarih algısı nedir? Kur’ân bir ta-
rih algısı ortaya koyuyor mu, yoksa biz mi 
algımızı Kur’ân’a atfederek temellendiri-
yoruz? Dahası tarih algımızı inşa ederken 
Kur’ân’dan nasıl yararlanmalıyız?

Kur’ân metninin tek bir defada nazil olma-
yan, 23 yıllık peygamberlik dönemine yayıl-
mış; birbirinden farklı konuları ele alan, esa-
sen söz olarak nazil olan, sonra da yazılı hale 
getirilen bir kitaptır. Bunun yanı sıra onun 
kendi döneminde cereyan eden olgularla 
ilişkisi bulunduğunu düşündüğümüzde, be-
şer mahsulü bir kitap gibi bir fikir etrafında 
kaleme alındığını söyleyemeyiz.

Kur’ân’ın nüzulünün tarihe yayılması, tek 
bir çizgi üzerinden konuşmasını engelle-
mektedir. Kavganın yoğun olduğu dönem-
lerde vahyin, münkirlere ve İslam düşman-
larına yönelik dilinin sertleşmesi, nadiren de 
olsa yumuşak bir dil kullanılması karşılaştı-
ğımız olgulardandır.

Bununla birlikte Kur’ân’ın dilinde bir çelişki 
yoktur. Dün reddettiğini bugün savunmaz. 
Müslümanların olguları vahyin penceresin-

den güzel ve çirkin olarak değerlendirmesini 
ister. Geçmişe ilişkin tasvirler, Allah Resû-
lü’nün (s) mücadelesine destek vermektedir. 
O yalanlandığı gibi geçmişteki peygamber-
ler de yalanlanmıştır. Ona yapılan baskının 
kat kat fazlası geçmişte de peygamberlere 
reva görülmüştür. Müşriklerin ret ve inkâr 
tutumu ilk defa karşılaşılan bir şey değildir. 
Geçmişte de peygamberlerin kavimleri aynı 
tutumu sergilemişlerdi.

Kur’ân’daki ayetlerden hareketle toplum-
ların sürekli bozulmaya gittiğini söylemek 
doğru olur mu? Aralıklarla peygamber gön-
derilmesi, bunu doğrular niteliktedir. Ancak 
son elçiden sonra bir peygamber gönderil-
meyeceği de ifade ediliyor (Ahzâb 33/40). 
Burada son ilahî mesaja, geçmiş peygamber-
lerin getirdiklerinden daha güçlü bir misyon 
yüklendiği açıktır.

Bu söylediklerimiz, bizim mesajdan çıkar-
dıklarımızdır. Mesaj, doğrudan doğruya bir 
hükmü ya da ilkeyi ortaya koymamışsa ve 
biz onu yorumlarımız çerçevesinde tasvir 
ediyorsak bu, Kur’ân’ın ilkesi değil, bizim çı-
karımımızdır. Ortaya konan ilke, üzerinde it-
tifak sağlanan bir ilke olsa dahi bu, böyledir.

Kur’ân’ın olgulara göre bir dil kullandığı-
nın birçok örneği verilebilir. Olgu ile vahiy Adnan
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arasındaki ilişkiyi Kur’ân’ın bedevilerle ilgili 
tasvirleri çerçevesinde ve ayetlerin nüzul sı-
rası gözetilerek ele alındığında ilk atıf, onlara 
yönelik bir mesaj değil, münafıkların tutu-
muna ilişkin bir tespit içermektedir. Bedevi-
ler, çölde ya da vahalarda, konargöçer olarak 
yaşayan, yerleşik olmayanlardır. Bedevi ke-
limesinin karşıtı hadaridir. Kur’an’da bedevi 
anlamında A’râbî kelimesi kullanılmıştır.

Mekkî ayetlerde bedevilerden söz edilmeme-
si, Mekke’de bedevilerle doğrudan temasın 
olmamasından, ilahî mesajın öncelikli mu-
hataplarının Mekkeli müşrikler olmasından, 
en azından onlarla ilgili önemli bir sorun 
yaşanmamış olmasındandır: “Düşman birlik-
lerinin gitmediğini sanıyorlar. Düşman birlik-
leri (bir daha) gelecek olsa, isterler ki, (çölde) 
bedevilerin arasında bulunsunlar da size dair 
haberleri (gidip gelenlerden) sorsunlar. İçinizde 
bulunsalardı da pek az savaşırlardı.” (Ahzâb 
33/20).

Ayetin nazil olduğu dönem, Hendek savaşı 
dönemidir. Bu sırada Medine’nin her tarafın-
dan Müslümanlara saldıran Mekkeli müşrik-
ler ile müttefikleri olan diğer Arap kabileleri 
ve Yahudiler, Medine’de münafıkların ger-
çek düşüncelerini uygulamaya koymalarına 
sebep olmuştur.

Fetih Suresi’ndeki ayetler ise, hicretin 7. yı-
lında Hudeybiye’den sonra nazil olmuştur. 
Bu dönemde Hz. Peygamber (s), birçok ya-
kın arkadaşının muhalefetine rağmen Mek-
keli müşriklerle Hudeybiye antlaşmasını 
yapmıştır. Medine etrafında yaşayan bede-
viler de umre yapmak üzere çıkılan sefere 
katılmaya çağrılmışlar; ancak Mekkelilerle 
çatışma ihtimali olduğu için sefere katılma-
mışlardı.

Hz. Peygamber’in (s) Hudeybiye’den dönü-
şünden sonra bazı bedevilerin Allah Resû-
lü’ne (s) gelerek kendisine mazeretler ileri 
sürecekleri belirtilerek Hz. Peygamber’in 
nasıl bir siyaset izleyeceği anlatılır. Onların 

tutumu, münafıkça bir tutumdur. Gerçekte 
içlerinden geçeni söylemiyorlar, Hz. Pey-
gamber (s) nezdinde sarsılan itibarlarını dü-
zeltmeye çalışıyorlardı: “Bedevilerin (savaş-
tan) geri bırakılanları sana, ‘Bizi mallarımız 
ve ailelerimiz alıkoydu; Allah’tan bizim için af 
dile.’ diyecekler. Onlar kalplerinde olmayanı 
dilleriyle söylerler. De ki: Allah sizin bir zarara 
uğramanızı dilerse yahut bir yarar elde etme-
nizi dilerse, ona karşı kimin bir şeye gücü ye-
ter? Hayır, Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” 
(Fetih 48/11).

Hudeybiye antlaşması, Hz. Peygamber’in (s) 
faaliyetleri açısından önemli bir aşamadır. 
Antlaşmadan sonra Allah Resûlü (s), Medi-
ne’nin kuzeyinde Müslümanlar açısından 
önemli bir tehlike olan Yahudiler üzerine 
yürüme kararı verdiğinde bedeviler, artık 
güçlenen Hz. Peygamber’in (s) askerî sefer-
lerinden yararlanma yollarını aramaktadır. 
“Bedevilerin (savaştan) geri bırakılanlarına de 
ki: Siz, güçlü kuvvetli bir kavme karşı, onlar 
teslim oluncaya kadar savaşmaya çağrılacak-
sınız. Eğer itaat ederseniz Allah size güzel bir 
mükâfat verir. Ama önceden döndüğünüz gibi 
yine dönerseniz, Allah sizi elem dolu bir azaba 
uğratır.” (Fetih 48/16).

Medine çevresinde yaşayan bedeviler, Hz. 
Peygamber’e (s) gelerek iman ettiklerini 
söylemişlerdi. İlahî mesaj, onların bu açık-
lamalarında samimi olmadıklarını ifade et-
mektedir. “Bedeviler, ‘İman ettik.’ dediler. De 
ki: “İman etmediniz. (Öyle ise, ‘İman ettik.’ 
demeyin.) ‘Fakat boyun eğdik.’ deyin. Henüz 
iman kalplerinize girmedi. Eğer Allah’a ve Pey-
gamberine itaat ederseniz, yaptıklarınızdan 
hiçbir şeyi eksiltmez. Allah çok bağışlayandır, 
çok merhamet edendir.” (Hucurât 49/14).

Ayette bedevilerden hangisinin gerçekten 
samimi olmadığına ilişkin bir açıklama yer 
almamakta, sözü edilen bedevilerle ilgili za-
man ve bölge açıklaması yapılmamaktadır. 
Bu ayeti, bütün bedevilerin iman etmedik-
leri şeklinde anlayabilir miyiz? Kanaatimiz-



Kur’ani Hayat
TEMMUZ’14
SAYI 36

23

ce ayetin nüzul döneminde Müslümanlarla 
bedevilerin ilişkileri çerçevesinde bir değer-
lendirme yapılmalıdır. Aksi takdirde bütün 
bedevileri aynı kategoride değerlendirmek 
yanlış bir algı oluşturur.

Medine döneminde hicretin 9. yılında na-
zil olan bu ayetten sonra Tebûk seferindeki 
tutumları sebebiyle bedevilerle ilgili baş-
ka tasvirler yer almaktadır. Hicretin 9. yılı, 
aynı zamanda Senetü’l-vüfûd [heyetler yılı] 
denen, birçok bedevi kabilenin Hz. Peygam-
ber’e gelerek Müslüman olduklarını söyle-
dikleri yıldı. Bunların arasında samimi ola-
rak İslam’a girenler olabilir; ancak onların 
Müslümanlaşmalarının konjonktürel oldu-
ğunu söylemek yanlış olmaz.

Tebûk seferi, Allah Resûlü’nün (s) çok önem 
verdiği, bu sebeple seferberlik ilan ettiği, 
riskli bir seferdi. Kazancı olmayan, tehlikeli 
bir sefer olduğu için bazıları sefere katılma-
dılar. Bedevilerden de bahaneler ileri sürerek 
sefere katılmayanlar oldu: “Bedevilerden ma-
zeret ileri sürenler, kendilerine izin verilsin diye 
geldiler. Allah’a ve Resûlü’ne yalan söyleyenler 
ise (mazeret bile belirtmeden) oturup kaldılar. 
Onlardan kâfir olanlara elem dolu bir azap isa-
bet edecektir.” (Tevbe 9/90).

Bedevilerin münafıkça tutumuna karşı Hz. 
Peygamber ve Müslümanlar uyarılmışlardır. 
“Bedeviler inkâr ve nifak bakımından daha ileri 
ve Allah’ın peygamberine indirdiği hükümlerin 
sınırlarını tanımamaya daha yatkındırlar. Al-
lah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibi-
dir.” (Tevbe 9/97).

Ancak takip eden ayetlerden, bedevilerle 
ilgili tespitlerin genele şamil olacak şekil-
de yorumlanmaması gerektiğini anlıyoruz. 
Evet, onların bir kısmı, Allah’ın (c) eleştir-
diği olumsuz ahlakî vasıflara sahiptirler. 
Özellikle vurgu, yolculuk için yaptıkları 
harcamalarla ilgilidir: “Bedevilerden öyleleri 
vardır ki, (Allah yolunda) harcayacakları şeyi 
bir zarar sayar ve (bundan kurtulmak için) size 

belalar gelmesini beklerler. Kötü belâlar kendi 
başlarına olsun. Allah hakkıyla işitendir, hak-
kıyla bilendir.” (Tevbe 9/98). Ancak bir kısmı 
da, harcamalarında samimidirler. Onların 
bu tutumu ise övülmüştür:  “Bedevilerden 
kimileri de vardır ki, Allah’a ve ahiret gününe 
inanır. Harcayacaklarını, Allah katında yakın-
lığa ve Peygamberin dualarını almaya vesile 
sayarlar. Bilesiniz ki bu, (Allah katında) onlar 
için yakınlıktır. Allah onları rahmetine dâhil 
edecektir. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok 
merhamet edendir.” (Tevbe 9/99).

Yukarıdaki ayetlerden sonra bedeviler ara-
sında da yer alan münafıklardan söz edilerek 
Müslümanlar uyarılmaktadır: “Çevrenizdeki 
bedevilerden birtakım münafıklar vardır. Medi-
ne halkından da münafıklıkta direnenler var ki, 
sen onları bilmezsin, biz onları biliriz. Onlara 
iki defa azap edeceğiz. Sonra da büyük bir aza-
ba itileceklerdir.” (Tevbe 9/101).

Takip eden bir ayette Medinelilerin ve bede-
vilerin arasında bulunan bu kişiler, müna-
fıkça tutumlarından vazgeçmeleri hususun-
da uyarılmışlardır. Ayrıca işledikleri güzel 
amellerin karşılıksız bırakılmayacağı mesajı 
verilmiştir: “Medine halkı ve onların çevresinde 
bulunan bedevilere, Allah’ın Resûlü’nden geri 
kalmak, kendi canlarını onun canından üstün 
tutmak yaraşmaz. Çünkü onların, Allah yolun-
da çektikleri susuzluk, yorgunluk, açlık, kâfirle-
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ri öfkelendirmek üzere bir yere adım atmaları 
ve düşmana karşı herhangi bir başarı kazan-
maları gibi hiçbir olay yoktur ki, karşılığında 
kendilerine iyi bir amel (in sevabı) yazılmış ol-
masın. Şüphesiz Allah iyilik yapanların mükâ-
fatını elbette zayi etmez.” (Tevbe 9/120).

Bedevilerin tutumuyla ilgili Kur’ân’da yer 
alan bu ayetlerden hareketle nasıl bir algıya 
sahip olmalıyız? Yukarıda zikrettiğimiz ayet-
leri nüzul sürecini dikkate alarak okudu-
ğumuzda bizim açımızdan tablo biraz daha 
netleşmektedir. Ancak her ayeti, bağlamını 
ve Kur’ân’ın diğer yerlerindeki atıfları dik-
kate almadan okuduğumuzda yanlış bir algı 
oluşturmamız kuvvetle muhtemeldir.

Zikrettiğimiz ayetlerde bedevilerle ilişkilerin 
ortaya çıktığı tarihsel süreç, Medine döne-
midir. Hz. Peygamber’in (s) Mekke’de bu-
lunduğu sırada bedevilerle yoğun bir ilişkisi 
olmamıştır. Kur’ân’da bedeviler hakkında 
söylenenler, şüphesiz Arap yarımadasının 
her tarafında ve hatta dışında yaşayan bütün 
bedevilere yönelik değildir. Muhatap, Medi-
ne’nin etrafında yaşayan bedevilerdir. Müs-
lüman olmaları sürecini etkileyen en önemli 
unsur, kabilevî ya da kişisel çıkarlarıdır. Bu 
bedevilerin bazı tutumları eleştirilmişse de 
aralarında samimi olan insanların varlığı ka-
bul edilmiş ve bunlar da övülmüştür.  

Sonuç itibariyle söylemek gerekirse: Hz. Pey-
gamber’in (s) Medine’de muhatap olduğu 

bedevilerle ilgili ayetlerden hareketle ortaya 
koyduğumuz bu tasvir, bütün zamanların 
bedevileri için geçerli midir? Bunu söylemek 
mümkün değildir. Zira Hz. Peygamber dö-
nemindeki bedevilere ve onlarla ilişkilere, 
diğer dönemlerde karşılaşılmayabilir. Ancak 
Kur’ân, bize bedeviler üzerinden bir karak-
ter tasviri yaparak, eleştiri konusu yapılan 
bir duruşu tanıtmaktadır. Yukarıda oluştur-
duğumuz algı üzerinden günümüze ilişkin 
böyle bir ahlakî değer üretmemiz müm-
kündür. Ancak şunu da unutmamalıyız ki, 
Kur’ân’dan çıkardığımız algı ve ürettiğimiz 
ahlakî değer, bize aittir. 
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Tarih bir anlamda insanlık tarihi, ilk insan ve ilk peygamber 
Hz. Âdem’in (as) yaratılışıyla başlar. Hz. Âdem (as) hem ilk 

insan, hem de ilk peygamberdir. Hz. Âdem sadece ilk peygamber 
değil, aynı zamanda ilk Müslüman’dır. Dolayısıyla İslâm Tarihi, 
bu ilk Müslüman’la başlar ve ondan sonra gelen bütün peygam-
berleri de içine alır. Hz. Âdem (as) ile başlayan bu şümullü tarih, 
kıyamet kopuncaya kadar da devam edecektir. İşte bütün bilgileri 
bize veren Kur’an’ın, tarih ile ilişkisi bu zamanda başlar.

İlk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem (as) ile başlayan tarih, onun 
oğulları Habil ve Kabil zamanında iki kutba ayrılmış ve bu iki ku-
tup günümüze kadar gelmiş, kıyamete kadar da devam edecektir. 
Bu iki kutup, Allah tarafından Hz. Âdem’e verilen emaneti (vah-
yi) kabul edenlerle, vahyi kabul etmeyenlerdir. Başka bir ifadeyle 
Allah’ın nizamına inananlarla, inanmayanlar Kur’an’ın deyişiyle 
hakk ile batıl kutuplarıdır. Habil kutbunda olanlar, daima Hakk’ı, 
yani Allah davasını (vahiy nizamını); Kabil kutbunda olanlar da 
vahyi ve Allah’ın hükümlerini reddeden grubu oluşturmuşlardır.

Kur’an’daki mevcut tarihî haberlere bakılarak, evrensel bir insan-
lık tarihi, tarihin işleyiş süreci, tarihî yasalar, insanın tarih için-
deki yeri ve benzeri hususlar ortaya konabilir. Tarihin en sağlam 
kaynağı olan Kur’an’dan hareketle tarih ilmini çalışmak, kana-
atimizce en sağlam ve en objektif yoldur. Çünkü Kur’an, âlem-
lerin Rabbi Allah’ın vahyidir. İnsan konuştuğunda sübjektif ve 
önyargılı değerlendirmeler, hata ve yanılmalar, kasıtlı saptırmalar 
olabilir. Fakat tüm bu olumsuz durumlar Allah için asla söz ko-
nusu olamaz. Dolayısıyla en objektif ve doğru bir tarih bilgisi ve 
düşüncesi ancak Kur’an’dan çıkartılabilir.
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Kur’an, muhatabı olan insanı her konuda 
en iyiye, en güzele ve en doğruya yönelt-
meyi hedeflemiş, insanın varlığının bütün 
boyutlarına dair temel ilkeler ve prensipler 
koymuştur. Bu itibarla Kur’an, insanın ve 
toplumların geleceklerini inşa edebilmeleri 
için tarihin en sağlam temel ve önemli bir 
bilgi kaynağı olduğunu ifade ederek, ısrar-
la tarihe bakmamızı, yeryüzünde dolaşma-
mızı, geçmişi araştırmamızı ister. Kur’an’ın 
üçte ikisine yakın bir bölümünün kıssalar-
dan oluşması, Kur’an’ın, bir bilgi kaynağı 
olarak tarihe ne büyük bir değer verdiğinin 
göstergesidir. Diğer taraftan tarih, teolojinin 
en geniş ufkudur. Zira Allah, tüm esmasıy-
la tarihte tecelli etmektedir. Bu bakımdan 
Allah’ı hakkıyla takdir etmenin yollarından 
birisi de tarihe ibret nazarıyla bakmaktır. Bu 
bakımdan tarihin, teolojik bakış içerisinde 
ele alınması, öncelikli olarak Kur’an’ın bir 
emridir.

Kur’an; tarihi, bir bilgi kaynağı olarak nite-
lendirmekte ve değişik üslup ve bağlamlar-
da tarihi araştırmayı emir ve teşvik etmekte, 
bunu biz müminlere bir görev ve sorumlu-
luk olarak yüklemektedir. Bu aynı zamanda 
İslam’ın tarih bilincini esas alan bir din ol-
duğunu da göstermektedir. Diğer taraftan bu 
durum Kur’an’ın, tarihi, bilginin en önemli 
kaynaklarından biri olarak gördüğü ve aynı 
zamanda, kendi doğruluğunun ve hakikat 
olduğunun ispatı ve şahidi kabul ettiğini de 

göstermektedir. Bu bakımdan Kur’an, tarihi, 
temel ilkelerinin doğruluğunu anlamamız 
için mutlaka başvurmamız gereken bir kay-
nak olarak takdim eder.

Kur’an, insanın ve kâinatın yaratılışına, 
geçmişe, yaşanılan zamana ve geleceğe (bu 
gelecek ahireti de kapsar) dikkat çekmek, 
peygamberlerle insan hayatının çeşitli yön-
lerine yer vermek, eski kavimlerin amelleri-
nin iyilerinden örnek, kötülüklerinden ibret 
alınmasını tavsiye etmek, peygamberlerin 
birbirinin ardı sıra gönderilmesini vurgula-
yıp risaletin tek olduğunu bildiren evrensel 
bir anlayış getirmek suretiyle Müslümanla-
rın tarihe duyduğu ilgiyi belirtmiştir. 

Kur’an, geçmiş toplumların tarihlerini ibret 
nazarıyla incelememizi isteyerek iki gaye 
gözetmiştir. Birincisi, böyle bir araştırma Al-
lah’a, O’nun varlığına ve hâkimiyetine olan 
inancı kuvvetlendirir, insanın evrendeki ye-
rini belirler. İkincisi, toplumların yükseliş 
ve düşüşlerini, tarihî ve sosyal gelişimlerini 
ve çöküşlerini araştırarak mü’minler, ilahî 
yasaları keşfederler ve buna bağlı olarak 
toplumlarını nasıl ayakta tutabileceklerine 
dair dersler çıkarırlar. Çağımızın büyük mü-
tefekkirlerinden Cevdet Said bu bakımdan 
tarihin önemini şu çarpıcı ifadelerle ortaya 
koymaktadır: “Tarih daha iyiye, daha güzele, 
daha üstün olana ve daha değerliye ulaşmak 
için ilerleyen, yaratıcılıkla ilgili Allah’ın sün-
netinin kendisinde tecelli ettiği, açığa çıktığı 
zaman ve mekânın adıdır. Tarih başlangıcın 
bilgisidir, yani ilk bilgidir; gelişmenin, iler-
lemenin, değişim ve dönüşümün bilgisi, bir 
başka deyişle keyfiyetin, oluşun bilgisidir. 
Tarih geçmiş, şimdi ve gelecektir. Tarih, in-
sanı öncenin ve sonranın bilgisine ulaştıran 
yegâne araçtır.”

Kur’an açısından tarih, salt geçmiş olayların 
kronolojik bilgisi değil, aksine insanın dün-
ya görüşünün vahiy eksenli şekillenmesine 
katkısı olan, düşünme melekesini ve muha-
keme yeteneğini bu doğrultuda geliştiren, 
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basiretini artıran, manen olgunlaşmasını 
sağlayan bir ilimdir. Bir anlamda Kur’anî 
perspektiften tarih, insanların ve toplumla-
rın yükselmesini, doğruyu bulmasını, gele-
ceğini sağlam temeller üzerine inşâ etmesini, 
mutlu ve huzurlu olmalarını sağlayan bir kı-
lavuzdur. Öte yandan Kur’an açısından ta-
rih, hak ile batıl arasındaki mücadeleyi ifade 
eder. Bu mücadele Hz. Âdem (as) ile şeytan 
arasında başlayıp, oğulları Kabil ile Habil, 
Hz. Musa (as) ile Firavun, Hz. İbrahim (as) 
ile Nemrud, Hz. Muhammed (s) ile Ebu Ce-
hil ve daha niceleri arasında günümüze ka-
dar süregelen ve kıyamete kadar da sürecek 
olan Hak ile batıl mücadelesinin bir özetidir. 
Bütün tarihî olaylar, son tahlilde Hak ile ba-
tıl mücadelesinin bir neticesidir.

Kur’an’ın tarihe bakışı geçmiş, şimdi ve gele-
cek açısından bütüncül bir bakıştır. Şöyle ki 
Kur’an; tarihi geçmiş, şimdi ve gelecek ola-
rak bir bütün halinde insanın faaliyet sahası 
olarak görür. Bu da tarihî olayların meydana 
geldiği, üzerinde bulunduğu, içinde buluna-
cağı ortamı ve ileride olabileceği sahayı en 
iyi şekilde değerlendirmekle mümkün olur. 
Böylelikle Kur’an’ın tarihe bakışı zaman ve 
mekân kavramını aşarak çağlar ötesi bütün-
cül bir bakışı kapsamaktadır.

Kur’an’ın tarih anlayışı, “tarihte birlik ve 
kesintisizlik” ilkesine dayanır. Daha tebli-
ğe başlarken, peygamberlerden öncelikle 
kendisinden önce gelmiş peygamberlere 
inanmaları istenmiştir. Tarih boyunca, her 
dönemde, her topluma bir peygamber gön-
derilmiş ve “kesintisizlik” ilkesi korunmuş-
tur. Kur’an, aynı zamanda tüm insanlığın, 
evrensel tevhidî bir tarih bilincine kavuşma-
sını da istemektedir. Bu bağlamda Kur’an’ın 
tarih anlayışı, Allah’ın razı olacağı bir bakış 
açısıyla hayatı doğru anlamayı/yorumlamayı 
ve yaşamayı esas alır.

Kur’an, insanlığın tarihine genişçe yer ve-
rirken, tarihî olayları ve hakikatleri bir bü-
tünlük ve tutarlılık içinde sunar. Olaylar 

rastgele, gayesiz ve sebepsiz bir bilgi yığını 
olarak değil, tam tersine sürekli aynı önemli 
hedefleri vurgulayan, aynı amaçları gözeten 
bir dizi yorumla birlikte aktarılmaktadır. Bu 
yorumlar bize, insanın ve toplumların nite-
likleri, yükseliş ve çöküş nedenleri hakkında 
bilgi verip açıklamalar yaptığı gibi, toplum-
ların izzet veya zilletine sebep olan faktör-
leri, bundan kaynaklanan ahlâkî tavırları, 
tutumları ve alışkanlıkları ortaya koyar.

Kur’an, tarihî olayları sunmak ve bir araya 
getirip toparlamakla yetinmeyerek tarihî 
olaylara hâkim olan kanunlara ulaşmaya 
rehberlik de etmektedir. Kur’an, birçok yer-
de Yüce Allah’ın tarihte geçerli olan sünne-
tinin bütün insan toplulukları için geçerli 
olduğunu açıklar. Sürekli olarak bu ölçü ve 
değerlerin gerisinde nihaî yol gösterici ölçü 
yer almaktadır. Buna göre, toplumların hu-
zurlu ve mutlu bir hayat mı yoksa acı bir 
felâkete mi doğru gittiklerini onların yapıp 
ettiklerinden ve izledikleri yoldan çıkartabi-
liriz.

Tarihin akışı sünnetullah çerçevesinde ge-
lişir

Kur’an, her olayın ilahî bir sünnete/sünne-
tullaha göre cereyan ettiğini, tarihin seyrinin 
bu sünnetullaha göre oluştuğunu, hiçbir 
şeyin tesadüfen, sebepsiz ve gayesiz olma-
dığını vurgular. Kur’an’ın asıl gayesi, tarihî Mehmet DERİ
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olaylar arkasında gizli, kıymetli değerleri 
özetlemek, insanın değişmeyen fıtrat özel-
liklerini, varlık âlemine, toplumlara hükme-
den, âleme istikrar ve yön veren sabit sün-
netleri, sünnetullahı açıklamaktır. Bu sabit 
sünnetler, insanları birçok yerde düşünme-
ye, ibret almaya, delillere dayanmaya ve bu 
çerçevede geleceklerine yön vermeye davet 
eder. Kur’an, bu nedenle bir yandan insanlık 
tarihinden, bu gerçeği belgeleyen örnekler 
sunarken, diğer yandan da çözüm yolları-
nı göstererek insanlığın bu amaçla, tarihi 
araştırmasını ister. Ancak hemen şunu ifade 
etmeliyiz ki, Kur’an; tarihe ve tarihî olayla-
ra dikkatimizi çekerken, amacı insanların 
merakını gidermek ve benzeri sebepler de-
ğildir. Asıl hedefi Kur’anî çerçevede Hakk’a, 
hidayete irşat etmek; vahiyle inşa olmuş 
medenî bir toplum modeli ortaya koymak-
tır. İnsan Allah’ın yeryüzündeki halifesidir, 
insana düşen vazife ise sünnetullaha uygun 
bir medeniyet kurmak suretiyle yeryüzünü 
imar etmek ve Allah’ın hükümleri/kanunları 
çerçevesinde medenî bir hayat sürmektir. 

Kur’an’a göre ilahî kitapların ve peygamber-
lerin gönderilme gayesi toplumsal değişimi 
ve gelişimi sağlamaktır. Kur’an, bu sebeple 
ısrarla öncekilerin göz ardı ettiği ilahî yasala-
ra (sünnetullah) bakılması gerektiği üzerin-
de durur (Enfâl, 8/38; Hicr, 10/12; Ahzab, 
33/60-62). Toplumlar bu yasalar üzerinde 
yükselmekte ve çökmektedirler. Allah, bu 
yasalar/sünnetullah uyarınca toplumları 

ödüllendirmekte veya cezalandırmaktadır. 
Allah’ın sünnetullahı yani toplumlara yöne-
lik davranış tarzı ve uygulaması değişmez; 
helak sebepleri oluştuğunda sonucu yaratır. 
Bu ilahî yasalar insanın üzerinde, onun ira-
desini devre dışı bırakan bir zorba güç değil, 
bilakis insanın emrine verilmiş yasalardır. 

Allah Kur’an’da, insanlığın tarih boyunca 
yaşadığı serüveni, değişmeyen sünnetullahı 
ortaya koymak, insanların bu olup bitenden 
ders alıp aleyhine olacak davranışlardan ka-
çınmak amacıyla değişik vesilelerle zikret-
miş ve insanlardan varlıklar konusundaki 
sünnetullahı (değişmez ilahî yasaları) ince-
lemelerini istemiştir. Kur’an, toplumların 
gelişme ve ilerlemelerinin sünnetullah çer-
çevesinde olduğunu belirtmektedir. Kur’an 
âyetleri geçmişlerin tarihlerini incelemenin, 
doğa ve toplumsal yasaları bilmenin önemi-
ne ve bu yasaların tıpkı güneş, ay ve diğer 
doğal fenomenlerin belli ve değişmez ku-
rallar doğrultusunda hareket ettikleri gibi 
değişmezliğine dikkat çekmektedir (Enfâl, 8 
/38; İsrâ, 17/77; Kehf, 18/ 55).

Gerek birey, gerekse toplumlarla ilgili olan 
Allah’ın sünnetlerini, ancak tarihî olaylardan 
çıkarabiliriz. Bu itibarla tarih, genel olarak 
görünen âlemin düzenli bir şekilde idaresine 
vesile olan ilahî kanunların yanında, insan-
lık tarihi boyunca peş peşe gerçekleşen sos-
yal nizamı oluşturan sünnetullah kaidelerini 
öğrenme açısından da önemli bilgi kaynak-
larındandır. 

Kur’an, tarihî olaylardan söz ederken, ısrarla 
bazı benzerlikler üzerinde durur. Benzerliği 
olan bu olayların, belli birtakım ilahî kanun-
lar “sünnetullah” gereğince sürekli olarak 
tekrarlandığını vurgular. Kur’an, insanlar-
dan olayların yüzeysel görüntüleriyle değil, 
temelinde yatan “sebepler” ve “sünnetullah” 
ile de ilgilenmelerini ister. Böylece insanlar 
ve toplumlar; davranışlarını, tavırlarını ve 
tutumlarını bu ilahî kanunlara göre düzenle-
yecek, başlarına gelebilecek felaketler konu-
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sunda duyarlı ve uyanık olacak, gerekli ted-
birleri önceden alacaklardır. Kur’an, bu tür 
ilahî kanunları hatırlatan uyarılarla doludur.

Kur’an kıssalar üzerinden tarih bilincimizi 
oluşturur

Kur’an’ın tarih anlayışıyla ilgili bilmemiz ge-
reken diğer bir önemli husus ise “kıssa”lar-
dır. 

Kur’an kıssaları, ibret alınacak yönleri olan, 
tarihî gerçeklik ve doğruluk niteliği taşıyan 
tarihî olaylardır. Bu olaylar, süreklilik ve 
tutarlılık içinde seyreder ve insan topluluk-
larının gelişme seyriyle paralellik gösterir. 
Bütün bu olaylarda, insanın ve toplumla-
rın değişkenliği ve aldığı çeşitli tavırlar göz 
önünde bulundurulur. Bu yönüyle kıssalar-
da anlatılan tarihî olaylar Kur’an’ın önemli 
bir bölümünü oluşturur. Öyle ki, Kur’an’ın 
hemen her sûresinde bir tarihî olay anlatılır. 
Kıssalarda anlatılan bu tarihî olayların he-
men hepsinde “inananlara öğüt”, “akledenler 
için delil”, “düşünenler için ibret” şeklinde 
vurgulamalar yapılır. Bu tür ifadeler, tarihî 
olayların pratik değerini ortaya koymak 
içindir. Eğer toplumlar hakkındaki ilâhî ya-
salar, süreklilik ve devamlılık arz etmeseydi, 
Kur’an’ın önceki ümmetlerin kıssalarını an-
latmasında ve onlardan ibret/ders alınmasını 
istemesinde herhangi bir fayda olamazdı.

Kur’an, kıssalar yoluyla sürekli tarihten mi-
saller göstererek ve ibretlik olaylar anlatarak 
insanları mâzideki ve haldeki hayat tecrü-
beleri üzerinde düşünmeye ve ders almaya 
davet eder. Böylece olaylar arasında bir ilişki 
kurulmakta ve tarihten/geçmişten birtakım 
dersler alınması gerektiği vurgulanmakta-
dır. “Yeryüzünü gezin ve geçmiş kavimlerin 
eserlerini inceleyin, yoldan sapanların acıklı 
hallerinden ibret alın” (Âl-i İmran, 3/137; 
Nahl, 16/36 vb) teması çok sayıda Kur’an 
ayetiyle dile getirilen bir konudur.

Kur’an’da, kıssalarla çeşitli toplumların ya-
şayış ve düşünüşleri, davranışları, kaderle-

rini etkileyen çarpıcı unsurlar vurgulanarak 
onların kaderlerini yönlendiren unsurlar ib-
ret alınması için bütüncül bir yaklaşımla or-
taya konulmuştur. Bu husus, “And olsun ki 
onların kıssalarında akıl sahipleri için ibret 
vardır. Kur’an uydurulabilecek bir söz değil-
dir. Kendinden öncekileri tasdik eden, her 
şeyi ayrı ayrı açıklayan, inanan bir toplum 
için bir yol gösterici ve rahmettir” (Yusuf, 
12/111) mealindeki ayetle ifade edilmiştir.

Kur’an salt bir tarih kitabı değil, dinî ve ahla-
ki hedeflerin ön planda olduğu ilahî bir me-
sajdır. Bu çerçeveden olmak üzere, Kur’an’da 
kıssalar üslubunda birçok tarihî haberler 
mevcuttur. Bu haberler, peygamberler öze-
linde, ana hatlarıyla insanlık tarihidir bir 
bakıma insanlık tarihi özetidir. Kur’an’ı oku-
yan herkes, açık bir şekilde tarihî haberler 
olarak kıssaları ve bu kıssalardaki “Tarih 
Felsefesi”ni görecektir. Kur’an, kıssalarla 
bizden tarihî oluşum sürecini anlamamızı 
ister. İster Hz. Âdem (as) ile iblis, melekler 
kıssası olsun, ister yaratılış kıssası olsun, is-
terse tüm peygamberlerin ümmetleriyle olan 
kıssaları olsun, amaç tarihin işleyişini insa-
na kavratabilmek, onda bir sahih bir tarih 
algısı oluşturabilmektir. Şöyle ki, gerçekten 
Kur’an kıssaları dikkatle ve insafla incelendi-
ğinde toplumların, kavimlerin ayakta kalışı, 
çöküşü ve yok oluşu ile ilgili sünnetullahın Mehmet DERİ
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nüvelerini, ana hatlarıyla esaslarını görmek 
mümkündür. Kur’an’ın indiriliş gayesi, bü-
tünlük çerçevesi unutulmadan ilmî ve ön-
yargısız bir tetkik sonucu kıssalarda açıkça 
bir tarih felsefesinin varlığı görülecektir. 
Çünkü Kur’an, kıssalar üslubuyla bugün 
eldeki mevcut muharref Tevrat ve İnciller-
de olduğu gibi belli bir toplumun, kavmin, 
şahısların tarihi değil de, Hz. Âdem (as) ile 
başlayıp Asr-ı Saadet’teki olaylara varıncaya 
kadar birçok toplumun, kavimlerin, önem-
li tarihî şahsiyetlerin, insanlık için ders ve 
ibret dolu münferit hadiselerin tarihini an-
latmaktadır. Başka bir ifade ile Kur’an kıssa-
larına tarih felsefesi nazarıyla bakıldığında, 
fertlerin toplum içindeki konumlarını tayin 
eden değişmez kanunları, toplumların ve 
kavimlerin ayakta kalış, çöküş ve yok oluşla 
ilgili ilahî sünnetleri, her devirde toplumlara 
hâkim olan yükseliş, çöküş ve yok oluşa etki 
eden maddî ve manevî faktörleri belli bir sis-
tem çerçevesinde görmek gayet kolaydır.

Kur’an’ın tarihe kıssalar yoluyla yer vermesi, 
bir tarih kitabından farklıdır. Kur’an, kıs-
salarda bir dönemi ya da kavmi, toplumu 
derinlemesine ele almayı değil, genel olarak 
hak, adalet, güzel ahlâk, medeniyet vb gibi 

prensipleri öğretmeyi hedefleyerek ele al-
mış, tarihten kesitler aktarmıştır. Kur’an, ta-
rih bilincinin olmadığı bir topluma kıssaları 
vasıtasıyla bu bilinci yerleştirmek istemiştir. 
Kur’an’ın tüm tarihi anlatmayı hedeflemedi-
ği ve anlatmadığı, vahiy olgusunun geçmiş-
ten gelen bir ilahî bir olgu olduğunun an-
latıldığı bir bağlamda Hz. Peygamberimize 
(s) hitaben: “Daha önce sana kendilerinden 
bahsettiğimiz elçilere ve bahsetmediğimiz 
elçilere...” (Nisâ, 4/164) denilmesinden ve 
bir başka âyetteki: “Muhakkak ki biz sen-
den önce de elçiler gönderdik. Bunların bir 
kısmını sana anlattık, bir kısmını ise anlat-
madık” (Mü’min, 40/78) gibi ifadelerinden 
anlaşılmaktadır.

Kur’an kıssalarını anlamaya çalışmak, tarihi 
anlamaya yönelik bir çaba ve gayrettir. Çün-
kü bu çabada, özellikle geçmiş kavimlerin 
ve toplumların durumlarını ve gerçekleşen 
olayların meydana geliş nedenlerini düşün-
me, inceleme ve araştırma hedefi bulun-
maktadır. Diğer bir ifade ile kıssaları anla-
maya çalışmak tarihe yönelik bir çalışmadır. 
Ancak Kur’an bir tarih kitabı değildir. Bu 
bakımdan tarihi, tarih için anlatmamıştır. 
Kur’an’ın tarihten bahsetmesindeki asıl he-
def, dinî gayeyi gerçekleştirmektir. Bu ba-
kımdan kıssalarda, tarihî olayların esaslarını 
oluşturan kahramanlara, zaman ve mekân 
gibi unsurlara çoğu zaman yer verilmemiştir. 

Kur’an kıssalarında tarihteki toplumların 
yükselme ve ilerleme sebepleri anlatıldığı 
gibi, toplumların çöküp yok olma sebepleri 
de anlatılmakta ve bunların Allah’ın varlıklar 
hakkındaki değişmez yasaları gereği olduğu 
vurgulanmaktadır. İşte biz, bu anlamdaki 
Kur’an kıssalarını incelediğimiz zaman iler-
lemenin ve gerilemenin yasalarını öğrenip, 
vahiy ve sünnet eksenli yeni bir medeniyet 
kurmanın yollarını da öğrenmiş oluruz.

Kıssalar; yaratılış gayesine uygun hareket 
eden ve tevhid inancına bağlı olan insan-
ların/toplumların doğru yola ulaşmalarını 
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sağladığı gibi; herhangi bir kavmin, ırkın, 
toplumun tarihine odaklanmamış ve insan-
lık tarihini bir bütün halinde ele alarak Müs-
lümanların Dünya Tarihine yönelmelerini 
sağlamıştır. 

Kıssalar, Kur’an’ın kendi sunuş tarzı ve me-
todu içerisinde, bir nakil ve aktarımın öte-
sinde, toplumsal değişmelere paralel olarak 
ele alınması ve üzerinde derinliğine düşünü-
lerek, birtakım yorum ve ilkelere ulaşılması 
gereken tarihî veriler konumundadırlar. Kıs-
salara bir bütün olarak baktığımızda dikka-
timizi şu çeker: Kur’an, peygamberlerin ve 
geçmiş toplumların kıssalarından sadece bir 
kısmını anlatmış, bunlardan bazılarını sık 
sık tekrar etmiş, belli noktaları ise ısrarla 
vurgulamıştır (Mü’min, 40/78; A’raf, 7/101; 
Hûd, 11/100; Tâhâ, 20/99). Kur’an’da pek 
çok kıssanın değişik yerlerde, değişik biçim 
ve üsluplarla tekrarlanması, tarihî bulgu 
ve kalıntılara ibret nazarıyla bakılması, ge-
nel bir anlatım metodu olarak her kıssanın 
sonunda anlatılanlarda pek çok bireysel ve 
toplumsal dersler ve öğütler bulunduğunun 
ifade edilmesi “bütüncül bir tarih” yaklaşımı 
oluşturmak açısından son derece önemlidir. 
Bu husus, “geçmişe yapıcı bir bakış” altında, 
“geleceği inşa etme” ile anlamlandırılabile-
cek bir tarih şuuru geliştirme gayesine yö-
neliktir.

Kıssaların dikkat çeken özelliklerinden biri 
belki de en önemlisi her topluma, helak 
edilmelerinden önce, bir peygamberin, bir 
Allah elçisinin gönderilmiş olduğuna vurgu 
yapılmasıdır. Diğer bir ifade ile özellikle ah-
lâkî ve manevî açıdan çürümeye yüz tutmuş 
toplumlara kendilerini düzeltmeleri için, 
fırsat verilmiş ve ilahî uyarılarda bulunul-
muştur: “Biz, bir peygamber göndermedik-
çe kimseye azap etmeyiz” (İsrâ, 17/15) âyeti 
de bunu vurgulamaktadır. Çünkü insanlar, 
peygamberler vasıtasıyla imtihanın mahi-
yetini, sınırlarını ve varlığını öğrenirler. Ay-
rıca Kur’an-ı Kerim’in bahsettiği toplumsal 

olayların çoğu, toplumların peygamberle-
rin tebliğleri karşısında takındıkları tavır ve 
davranışlarıyla ilgilidir. Ancak ilâhî uyarıla-
rı dikkate almayıp zulme ve isyana devam 
eden toplumlar için artık yapılacak bir şey 
kalmamış ve neticede yok olmak ve yeryü-
zünden silinmek onlar için mukadder ol-
muştur.

Kur’an kıssalarının büyük bir çoğunluğu 
peygamber kıssalarıdır. Peygamberlerin ilk 
görevleri ise tebliğdir. Bu nedenle kıssala-
rın temel konusu tebliğ/davet ve tebliğ/da-
vet metotlarıdır. Kıssalarda, peygamberlerin 
kavimlerini tevhide davetleri ve bu davet 
sürecinde verdikleri mücadeleler anlatılır. 
Kur’an bütün bunları anlatırken asıl hedefi 
dinî gayeyi ön planda tutmaktır. Çünkü kıs-
salar, insanları Allah’a davet etmede aktif rol 
oynamaktadır ki, bundaki amaç vahyin ve 
risaletin Allah tarafından olduğunu insanla-
ra bildirmektir.

Kıssalarda anlatılan insan ve toplum tipleri-
nin şüphesiz ki çok sayıda benzerleri vardır. 
Fakat Kur’an, salt tarihî kıssalar manzumesi 
değildir. Kur’an, olumlu ve olumsuz şah-
siyet ve toplum tiplerinden örnekler suna-
rak, insanları belli bir hedef doğrultusunda 
eğiterek, müminlere metodolojik bir “tarih 
şuuru” kazandırır. Bu bağlamda Kur’an; Hz. 
Nuh (as), Hz. Lut (as), Hz. Salih (as), Hz. Mehmet DERİ
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Musa (as), Hz. İbrahim (as), Hz. Muham-
med (s) gibi şahsiyet abidelerine karşılık; Fi-
ravun, Nemrud, Belam, Karun, Ebû Cehil vb 
gibi olumsuz tipler ve bunların davranışları, 
tavır ve tutumları üzerinde durur. Bir anlam-
da kıssalarda, hakkın/iyinin ve batılın/kö-
tünün modelleri ortaya konularak fazilete, 
ahlaki olgunluğa teşvik, kötülüklerden/yan-
lışlıklardan sakındırma amacı güdülmüştür. 

Kıssalarla ilgili bilmemiz gereken diğer 
önemli bir husus ise vahyi, peygamberleri 
yalanlayan toplulukların başına gelen olay-
ların, tavır ve tutumların bugün de yarın da 
yine meydana gelebilecek olmasıdır. Nite-
kim Kur’an, toplumların başına gelen bir kı-
sım olayları anlatırken şu ifadelere yer verir: 
“Ey kavmim! Bana karşı gelmeniz sakın sizi, 
Nuh kavminin veya Hud kavminin veya Sa-
lih kavminin başlarına gelen musibetler gibi 
bir musibete uğratmasın. Lut kavmi de siz-
den uzak değildir. Rabbinizden mağfiret di-
leyin, sonra O’na tevbe ile yönelin. Şüphesiz 
ki, benim Rabbim çok merhametlidir, çok 
sevendir” (Hud, 11/89-90).

Kıssalar, insanları ve toplumları mutluluğa 
ve hidayete eriştirecek ilahî kuralları ve il-
keleri sunmakta titizlik gösterir; olayları, ha-

diseleri tarihin akışı içinde aktarır. Kıssalar, 
tarih ummanında yüzmekte olan araştırıcıya 
istikamet konusunda bir anlamda pusula 
görevi yapar. Kıssalarda, bireysel ve top-
lumsal değişimin temel yasaları, ilâhî davete 
karşı gösterilen tepkiler, tutumlar, yapılan 
mücadeleler ve yaşanılan zorluklar, müca-
delede uyulması gereken tecrübî ilkeler ve 
prensipler yer alır. 

Yine Kur’an kıssaları, insanlığın tarihî tecrü-
belerinin, birikimlerinin bir özetidir. Daha 
da genelleştirirsek, tarih bize oldukça zen-
gin bir “tecrübe birikimi” sunar. Tecrübeler 
ise kolay kazanılmaz. İnsanlığın onu elde 
etmesi için uzun zaman dilimlerini kat et-
mesi, büyük emekler harcaması, hatta ağır 
bedeller ödemesi gerekir. Bu yüzden Kur’an, 
insanlık için çok pahalıya mal olan bu tarihî 
tecrübelerin değerinin bilinmesini ve bun-
lardan gereği gibi yararlanılmasını ister. Bir 
anlamda Allah’ın çizdiği çerçevede hareket 
etmeyenler, bu davranışlarının faturasını 
çok ağır ödemişlerdir. Bu bağlamda Kur’an, 
“O halde sizler, aklınızı ve iradenizi vahyin 
kılavuzluğunda kullanarak aynı acı akıbete 
uğramayın; bu kıssalardan gereği gibi ibret 
alın” demek ister. 

Kıssalarda, peygamberler ve verdikleri mü-
cadeleler, çeşitli insan topluluklarının sos-
yo-politik, ekonomik ve ahlaki durumları, 
ilâhî mesaj karşısındaki tavır ve tutumları, 
çeşitli kavimlerin başarıları ve yenilgileri, 
zalim ve adil yöneticiler, iyiler ve kötüler, 
icraatları ve yaşayışlarındaki dürüstlük ve 
sahtekârlık, nankörlük örnekleri ayrı ayrı 
insanların bilgisine sunulur. Kavimlerin, 
toplulukların yaratılış gayelerine uygun ya-
şayıp yaşamadıkları değerlendirilir. 

Sonuç itibariyle söylemek gerekirse; Kur’an, 
muhatabı olan insanı her konuda en iyiye, 
en güzele ve en doğruya yöneltmeyi hedef-
lemiş, insanın varlığının bütün boyutlarına 
dair temel ilkeler ve prensipler koymuştur. 
Bu itibarla Kur’an, insanın ve toplumların 
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geleceklerini inşa edebilmeleri için tarihin 
en sağlam temel ve önemli bir bilgi kaynağı 
olduğunu ifade ederek, ısrarla tarihe bak-
mamızı, yeryüzünde dolaşmamızı, geçmişi 
araştırmamızı ister. 

Kur’an; tarihi, bir bilgi kaynağı olarak nite-
lendirmekte ve değişik üslup ve bağlamlar-
da tarihi araştırmayı emir ve teşvik etmekte, 
bunu biz müminlere bir görev ve sorumlu-
luk olarak yüklemektedir. Bu aynı zamanda 
İslam’ın tarih bilincini esas alan bir din ol-
duğunu da göstermektedir.

Kur’an’ın tarih anlayışı insan merkezli bir 
anlayış olup insanın ve insan toplulukları-
nın dünya ve ahiret huzurunu, mutluluğunu 
sağlamayı esas alır. Toplumların gelişme ve 
değişme durumlarına dikkati çekerek buna 
ait “sünnetullah/ilahî yasalar”a işaret eder. 
Değişimin temel dinamiklerini, tarihin ya-
salarını, toplumsal değişim için izlenmesi 
gereken yöntemleri, ilke ve prensipleri or-
taya koyarak tarih öğrenmenin gerekliliğini 
bildirir.

Kur’an, “kıssalar” yoluyla sürekli tarihten 
misaller göstererek ve ibretlik tarihî olaylar 
anlatarak insanları mâzideki ve haldeki ha-
yat tecrübeleri üzerinde düşünmeye ve ders 
almaya davet eder; böylece tarih şuuru oluş-
turmayı amaçlar. 
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EVVEL-AHİR

“O, el-Evvel, el-Ahir, el-Zahir, el-Ba-
tın’dır ve O her şeyi bilendir.” (Ha-

did 57/3). 

el-Evvel ve el-Ahir Allah’ın güzel isimlerin-
dendir. Varlık aleminin tarihsel anlatımının 
Kur’ancasıdır. Allah’ın Kur’an’daki  ifadesiy-
le, tarihi olmayan başlangıç: EVVEL, yine 
tarihi olmayan son ise: AHİR’dir. Yani son 
yoktur. Son, sonsuzluktur. Yaratıcı için tarih 
yoktur, tarih yaratılanlar içindir.

Tarih hakkında, tarih nedir, ne değildir? 
Sözlüklerde şu tanımlar yapılıyor:

• Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildi-
ren söz veya gün.

• Toplumları, milletleri, kuruluşları etkile-
yen hareketlerden doğan, olayları zaman 
ve yer göstererek anlatan, bu olaylar ara-
sındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki 
olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilen-
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meleri, her milletin kurduğu medeniyet-
leri, kendi iç sorunlarını inceleyen bilim.

• Evrensel tarihin herhangi bir bölümünü 
ele alan anlatı.

• Bir konuyu geçmişi ve gelişimi içinde in-
celeyen anlatı. (NDD Sözlük) 

Tarih geçmişteki olaylara ait bilgilerin 
keşfi, toplanması, bir araya getirilmesi ve 
sunulması bilimidir. Tarihi bilgi, geçmiş-
teki olaylara ilişkin tüm bilgilerin, olay-
ların vuku bulduğu dönemin şartları göz 
önüne alınarak, mümkün olduğunca nes-
nel bir şekilde sunulması ile oluşur. Tarih, 
yaşanan olayların bir daha yaşanabilmesi 
gibi bir olasılık olmadığından diğer bi-
limler gibi deney ve gözleme dayanamaz. 
Tarih, geçmişteki insanın yaptıklarını, 
neden ve sonuç ilişkisi dahilinde, yer ve 
zaman göstererek, belgeler ışığında objek-
tif olarak incelediği için bir bilim kabul 
edilir.

Tarih kelimesinin Batı dillerindeki tüm kar-
şılıkları Grekçe istoria, istorien sözcüğün-
den gelmektedir. (Latince: Historia, İtalyanca: 
Storia, Fransızca: Histoire, İngilizce: History, 
Almanca: Historie). İyonya lehçesinde bildir-
me, haber alma yoluyla bilgi edinme anlam-
larında kullanılan kelime, Attika lehçesinde 
görerek, tanık olarak bilme anlamlarının yanı 
sıra çok daha geniş bir anlam içeriğiyle fizik, 
coğrafya, astronomi, bitki ve hayvan bilgisi 
ve hatta giderek doğa bilgisini kapsayacak 
şekilde kullanılmıştır.’’ (Vikipedia). 

Tarih ilmi hakkında konuşmaya başlayınca 
da karşımıza şunlar çıkıyor:

Tarihi kaynaklar ve yöntem, kaynakların sı-
nıflandırılması: Yazılı kaynaklar, sözlü kay-
naklar, kalıntılar, resimler, birinci elden kay-
naklar, ikinci elden kaynaklar vs.

Tarih yazıcılığı: Hikayeci tarih yazıcılığı, öğ-
retici tarih yazılığı, araştırmacı tarih yazıcı-
lığı vs.

Tarih İlminin Kullandığı Kaynaklar
1. Arkeoloji: Özellikle yazının olmadığı 

dönemlerdeki koşullar hakkında bilgi 
sağlamasıyla tarihçilerin yararlandığı bi-
limdir.

2. Antropoloji: Toplumların ırk yapılarını 
inceler.

3. İktisat: Ekonomik olayların kanunlarını 
ortaya koyan iktisat bilimi geçmişteki 
olayların iktisadi sebeplerinin anlaşılma-
sı konusunda tarihçilere ışık tutar.

4. Filoloji: Dil bilimidir. Eski kaynakların 
çevrilmesi ve incelenmesi konularında 
tarih bilimine yardımcı olur.

5. Nümizmatik: Eski paraları inceler.

6. Heraldik: Armaları, mühürleri, unvanla-
rı, bayrakları inceler.

7. Felsefe: Tarihteki olaylarda dönemin 
felsefesini bilmek ve düşünce yapısını 
öğrenmek tarihçinin olayları daha derin 
anlayabilmesini sağlar.

8. Epigrafi: Taş ve mermer kitabelerin üs-
tündeki yazıları inceler.

9. Kronoloji: Tarihi olayların zaman içe-
risindeki yerini belirleyen, sıralayan ve 
düzenleyen bilimdir.

10. Sosyoloji: Toplumu incelemesiyle tarihi 
olaylardaki toplumların özelliklerinin 
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bilinmesi konusunda tarih bilimine yar-
dımcı olur.

11. Etnografya: Toplumun örf, adet ve gele-
neklerini inceler.

12. Paleografya: Eski yazıları inceleyen bilim 
dalıdır. Yazılı kaynakların anlamlaştırıl-
ması bağlamında tarihçilerin faydalandı-
ğı bir bilimdir.

Görüyorsunuz bir konu hakkında ‘insan’ 
konuşmaya başlayınca ne ayrıntılar ortaya 
çıkıyor. Bir de İslam Tarihi, Medeniyetler Ta-
rihi gibi yaşanılan zaman dilimlerine başlık 
olmuş inanca dayalı, yaşama dayalı başlıklar 
açılabilir.

İnsanoğlu kendi varlığı ve diğer mahluk-
larla paylaştığı ortak varlık alanı hakkında 
bilmediği şeyleri ya da bilmesi, bildirmesi 
gerekenleri, aktarmak, anlatmak için epey 
uğraşmış ve uğraşmaya da devam ediyor. 

Ancak, insanoğlu pek azı müstesna Kur’an 
gibi bir gerçeğe gereği gibi inanmadığı için ha-
bire keşif yapmakla meşgul. Bulduğunu zan-
nettiği her konu Allah’tan bağımsız olduğu 
sürece yeni bir başlık çıkarıyor karşısına. Bir 
konu; birçok başlık. Elbette bu böyledir de.

Kur’an bize ihtiyacımız olan hemen her ko-
nuda gayet doyurucu, açıklayıcı bilgiler su-
nuyor. Çünki o “mübin”dir.

Tarih denilince akla ilk gelen, önceki zaman 
ve belirli bir zaman veya bir başlangıç gelir. 
Bazı zaman bir olay akla gelir, başlangıç ve so-
nucu vardır. Olmuş ve bitmiştir. Başlama ve 
sonlanma arasında olan olaylar ve gelişmeler 
sebep sonuç ilişkisine vurulur. Bazı olaylar 
vardır başlamamıştır, bekleniyordur; bazı-
ları ise başlamış ama sonuçlanmamıştır. Ara 
formları yazılıyordur tarihe not düşmek için.

Hayat ve tarih hakkında kullandığım her 
başlık aklıma Kur’an’ın bu konulara yakla-
şımı hakkında ‘kelimeler’ getiriyor. Evvel, 
Ahir, kitabı markum, helak, halk-Hâlık, mi-
zan, Sünnetullah, tefekkür, tezekkür, teak-
kul, Âdem, iblis, şeytan, cennet-cehennem, 
Nuh, kavimler, zalim-zulum, mazlum, nan-
kör, salihat, hasenat vs.  devam etsem yazım 
bittiğinde Kur’an’ın tamamını buraya karı-
şık kelimelerle aktarmış olacağım, o kadar. 
Kur’an’ın hangi ayetine, hangi kelimesine, 
kavramına baksan üzerinde tefekkür etsen 
senin anlatamayacağın, anlatmak istesen ye-
terince ifade edemeyeceğin tarihe sığmaya-
cak olaylar, sahneler var ki; yazsan, denizler 
mürekkep, ağaçlar ve otlar kalem olsa bir o 
kadarını ilave etsen yazsan, yazsan, yazsan 
yine de bitiremezsin. Ama Allah evvelde ne 
olduysa, ahirde ne olacaksa en ince ayrıntısı-
na kadar kaydediyor. Din günü (yevmiddîn 
) o gün işle(n)diğin ‘zerre miktar hayır, zerre 
miktar şer’ sana gösterilecek.

İnsan için tarih: doğum ve ölüm tarihi ara-
sıdır. Dünya tarihi içerisinde ne kadar yer 
kaplar rakamsal değerini Allah bilir. Zerre 
miktarı da olsa karşısına çıka(rıla)caktır. 

Tarih, Kur’an diliyle ‘ECEL’dir de aslında.

Ecel: Verilmiş süre. Yaratılmış her şey bir 
ecel ile yaratılmıştır. Eceli, ona verilmiş olan 
süredir ve bittiğinde tarih sahnesinden çeki-
lir alınır. Yerine bir başkasının ‘ecel’i başlar. 
Ecel’i olmayan yaratılmış hiçbir varlık yok-
tur.  Allah eceli olmayandır. Allah’ın tarihi 
de yoktur tarihsel serüveni de. Tarih yaratı-

ALLAH EVVELDE NE 
OLDUYSA, AHİRDE NE 

OLACAKSA EN İNCE 
AYRINTISINA KADAR 

KAYDEDİYOR. DİN 
GÜNÜ, İŞLEDİĞİN  ‘ZERRE 

MİKTAR HAYIR, ZERRE 
MİKTAR ŞER’ SANA 

GÖSTERİLECEK. 
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lanlar içindir. O doğmamıştır, doğrulmamış-
tır ki; hayata başlasın ve tamamlasın.

Ayrıca bazen ‘ecel’ varlık aleminde görünen 
görünmeyen, bilinen bilinmeyen varlıklarla 
ortaktır. Birileri ile aynı zaman ve mekan da, 
bazılarıyla kısa süreli bazılarıyla uzun süre-
li ortaktır. Ecel ortaktır ama, kimsenin eceli 
kimsenin eceli ile karışmaz, karıştırılmaz. 
Eceli biten tarih sahnesinden şimdilik çeki-
lir. 

İnsan için Allah bir tarih yazmıştır, insana da 
kendi tarihini yazması için fırsat vermiştir.

“Ve her insanın kaderini kendi çabasına bağ-
lı kıldık. Nitekim kıyamet günü onun önü-
ne neşredilmiş bir kitap olarak çıkaracağız.’’ 
(İsra 17/13). 

Yani insan kendi tarih kitabını kendi amelle-
riyle yazacak. Yapıp ettiği ne varsa karşılığını 
alacak, görecek, gösterilecek. Bu durumda 
bile Kur’an insanın doğum tarihine ve ölüm 
tarihine bakmaz.  Ama yaşadığı ömrü söyler 
“binden elli eksik’’;  isterse milyon yıl yaşa-
sın insan, isterse on yıl yaşasın fark etmez, 
sonuca değinir ve neden o sona varıldığını 
söyler, ‘okuyan’ insanlara bir şeyler anlat-
mak için.

“Doğrusu Biz Nuh’u da kendi kavmine elçi 
göndermiştik: Nuh da onlar arasında elli yıl 
eksiğiyle bin sene kalmıştı ve onlar iyice zul-
me gömülüp gitmiş bir haldeyken, tufan on-
ları enseleyivermişti.’’ (Ankebut 29/14). 

Önemli olan dünyada kaç yıl yaşadığın de-
ğil, yaptığın amellerdir. Zira, bu ameller 
senin tarih kitabın oluyor. Sen yaşarken bi-
rilerinin tarihini okuyorsun. Gün gelecek 
birileri de senin yazdığın tarihi okuyacak ve 
sana da yazdığın tarih okutulacak.

Bu dünyada tarih yazanlar yazının başında 
belirttiğim ‘tarih‘ tanımı çerçevesinde  bir 
tarihçi gözüyle olayları, oluşumları, yaşa-
nanları yazıya, söze, görsele dökerler. Tarih 
tanımları düzeninde kaleme alınmış olayla-

rı, amelleri okursun. Verilen perspektif bakış 
açısı ne ise öyle yorumlarsın. Kaç boyutlu 
anlatılabilirse o kadar anlar, o kadar yorum-
larsın. Şu sıralar teknoloji 3 boyut, 5 boyut, 
7 boyutlu görsel ve işitsel içerikli sunumlar 
yapabiliyor. Sözlü yada yazılı olarak ise yaşa-
nılan olayları, yapılan iyi yada kötü amelleri 
ne kadar ifade edebilirlerse o kadar anlaya-
bilirsin. 

Ama, Allah senin yazdığın kendi tarihini bak 
nasıl kayda geçiriyor? Kitab-ı markum diyor 
(Mutaffifin, 83/4-21):

4- Onlar sanmazlar mı ki tekrar diriltilecekler.

5- Dehşetli bir günde (hesaba çekilecekler)

6- O gün bütün insanlar alemlerin Rabbi’nin 
huzuruna dikilecekler.

7- ARTIK YETER! Sorumsuzluğu tıynet edi-
nenlerin (cürum işleyenler-suçlular) kaydı, 
elbet Sıccîn’de (arşivlenecek)

8- Ama Siccîn nedir, bilir misin sen? Onu  
idrak edemezsin.

9- Kitabun markum: O (Siccîn) sayısal değer-
lerle korunmuş bir kayıttır.

18- KESİNLİKLE evet! İyilerin kaydı da İl-
liyyûn’da arşivlenecek.

19- Ve İlliyyûn nedir, bilir misin sen?

20- O (yine) kitabun markum; sayısal değer-
lerle koruma altına alınmış bir kayıttır.

YAPTIĞINIZ İYİ BİR 
AMELİN TARTIMINI, 
ÖLÇÜMÜNÜ, DEĞER 

KAYDINI NASIL 
TUTUYORSUNUZ? 
KULLANDIĞINIZ

BİRİM NE?

Emin 
KARAKAYA

KUR’AN’DA TARİH: 
EVVEL-AHİR
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21- Onu Allah’a yakın olanlar izleyebilir.

Kitabun markum, enteresan bir ayet. Müthiş 
bir vurgu, çok güçlü bir ifade, Allahuek-
ber, subhanallah velhamdulillah. İnsanların 
dünyada yaptıklarının kaydı ancak bu kadar 
ifade edilebilir. Nedir rakamlarla kayıt? Ne-
den Kur’an’da defalarca şahitliklerden, şehit-
likten, değişik bir çok ifade ile yapıp ettik-
lerimizin kaydının tutulduğu vurgulandığı 
halde bir de ‘KİTABUN MARKUM’? Siccîn ve 
İlliyyûn? Kötülerin kaydı, iyilerin kaydı. İyi 
de, ‘rakamlar ile kayıt!’ ne demek? Siz onu 
idrak edemezsiniz.

Kötülük ve iyilik kavramının rakamsal ifade-
si sizce ne olabilir. Yaptığınız iyi bir amelin 
tartımını, ölçümünü, değer kaydını nasıl tu-
tuyorsunuz? Kullandığınız birim ne? 

Kilogram, ton, bar, litre, metre, santim, mi-
lim, kırat, ayar, libre ne, bunlardan yada 
daha başka birim söyleyin hangisi? Hangi 
birim ile yaptığınız bir kötülüğün kaydını 
tutuyor(mu)sunuz? Dünya oldu olası üze-
rinde yaşanılan olayların kaydını hangi DE-
ĞER BİRİMİ ile ölçüp biçtiniz? 

İbadetlerinizi yaptığınız halde; yediğiniz ye-
tim hakkını, doyurmaktan kaçındığınız yok-
sulun hakkını, hesapsızca tükettiğiniz size 
bırakılan mirası nasıl kayıt altına aldınız? 
Sevdiğiniz geçici dünya mallarının Allah ka-

tındaki değer birimini, rakamsal değerini hiç 
merak ettiniz mi?  

Sizin için suyu tutan Allah, verdiği su ni-
metini hacimsel ölçülerle tutmaya kalksanız 
hangi birimi kullanacaksınız? Size verdiği 
nimetleri saymaya kalksanız hangi birimle 
sayacaksınız? Tarih boyunca petrol, su, ma-
den ve daha nice nimetler yüzünden öldür-
düğünüz, aç bıraktığınız, işkence ettiğiniz 
insanların HAKLARINI hangi birimle öde-
mek istersiniz?

“18- Çünkü o, düşündü ve bir ölçü tespit 
etti.

19- Kahrolası, nasıl bir ölçü koydu?

20- Yine kahrolası, nasıl bir ölçü koydu?

21- Sonra bir baktı.

22- Sonra kaşlarını çattı ve yüzünü ekşitti.

23- Sonra da sırt çevirdi ve büyüklük tasladı 
(istikbar).” (Müddesir 74/18-23)

Yanlış ölçtün, yanlış biçtin. Sonra da sırt çe-
virdin insanoğlu. Yanlış, yanlış, yanlış.

İşte o merak etmediğiniz, beklemediğiniz, 
size uzak; ama, Allah’a yakın olan o gün 
geldiğinde, aslında sizin TARİH diye anlatıp 
durduğunuz, kullandığınız zaman mevhu-
munun, kullandığınız diğer ağırlık, hacim 
ve daha başka hangi ölçüm birimlerinin de-
ğer yargılarının da yalan, yanlış olduğunu; 
daha doğrusu sizin katınızda olanın, Allah 
katında bir başka olduğunu göreceksiniz.  
Yaşadığınız TARİH’ in, sizden önce yaşanan 
olayların not edildiği, kayda geçirildiği tarih 
kitaplarının ne kadar yanlı ve yanlış oldu-
ğunu göreceksiniz. Gördüğünüz, size göste-
rilen ve anlatılanların nasılını ve niçinini ve 
daha nelerini en net ve en doğru bir şekil-
de; tüm yönleriyle göreceksiniz. KİTABUN 
MARKUUUM. Şükürler olsun ki; Allah var. 
Rabbimiz var. Elhamdulillahirabbilalemin.

O GÜN GELDİĞİNDE, 
KULLANDIĞINIZ 

ZAMAN MEFHUMUNUN, 
ÖLÇÜ BİRİMLERİNİN, 

DEĞER YARGILARININ, 
ALLAH KATINDA BİR 
BAŞKA OLDUĞUNU 

GÖRECEKSİNİZ.



İ N C E L E M E

Emekli İmam 
Malatya Kur’an Halkaları

İbrahim SENGİR

KUR’AN’DA GEÇEN TARİHİ 
ÖRNEKLERİN MAHİYETİ

TARİH İNSANIN 
VE GEÇMİŞ 
TOPLUMLARIN 
NASIL 
YAŞADIKLARINI, 
NASIL TEKÂMÜL 
ETTİKLERİNİ, 
ZAAFLARINI, 
SELAMETLERİNİ 
VE GÜÇLERİNİ 
BİLMEKTİR.

“De ki; yeryüzünde gezin de, günahkârların akıbeti nice 
oldu görün.” (Neml 27/69).

Tarih: Geçmiş hakkında bilgi alma ve haberden ibaret değil 
şeriatın ifadesiyle; şimdiki zamanı ortaya çıkarmış olan bir 

geçmiştir. Geleceğe dönük bir harekettir. Tarih insanın ve geçmiş 
toplumların nasıl yaşadıklarını, tekâmülünü, zaaflarını, selameti-
ni ve gücünü bilmektir.

Yukarıdaki ayetin belirttiği gibi daha önceden mücrimlerin baş-
larına gelenler, daha sonra gelecek olan mücrimlerin de başına 
gelebilir.

“Allah’ın konumunda asla bir değişme bulamazsın. Allah’ın ka-
nununda kesinlikle bir sapma da bulamazsın.” (Fâtır 35/43). 

Kur’an-ı Kerim insanları Allah’ın bu değişmez kanunlarını araş-
tırmaya, kanunların oluşumunu ve gelişimini düşünmeye, onlar-
dan ibret almaya, hayatlarını ilahi kanunların ışığı altında devam 
ettirmeye çağırmaktadır.

Cahiliye döneminde tarih, rivayetlerden ve haberlerden ibaretti. 
Hadiseler rivayetlere dayanılarak açıklanıyordu. Hadiseler arasın-
da bir tahlil ve tertip yapılarak irtibat kurmak, sebep ve sonuçlar 
arasında kurulan irtibatı belirlemek ve devirler arasındaki ilişki-
leri analiz etmek gibi metodlar kullanılmazdı.

Kur’an-ı Kerim, ibret almak, düşünmek ve görmek için yeryü-
zünde dolaşmayı tavsiye ederek, insanlık tarihini ideolojik pren-
siplere uygun olarak açıklama metodunu getirdi. Bakıldığında 
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Hz. Âdem’den (as) itibaren gelen ve her 
gelişte aynı sonuçları doğuran bir insanlık 
tarihi söz konusudur. Toplumlar bu gerçe-
ği göz önünde bulundurarak, olayları ilahi 
kanunların süzgecinden geçirerek doğruyu 
bulabilirler.

Günümüze kadar insanlık tarihi değişik şe-
killerde ele alınmıştır. Ancak bunların hepsi 
de insanın sıkı sıkıya bağlı bulunduğu öteki 
âmilleri hesaba katmamışlardır. Bu tek bo-
yutlu yaklaşımlara karşın İslam, insanı kuşa-
tan bütün şartları dikkate almış ve insanlık 
tarihine oldukça geniş bir açıdan bakmıştır.

İslam zamanın ve mekânın ötesinde Allah’ın 
razı olacağı bir bakış açısıyla tarihi yorumla-
maktadır. 

İslami tarih yorumu, insanın yeryüzünün 
halifesi olduğunu, meleklerin ona secde et-
tiğini ifade etmesine rağmen insanın son de-
rece zayıf olduğunu kabul ederek her türlü 
zaaflarını dikkate alır. 

İslami tarih yorumu gerçekçi bir yorumdur. 
Olmuş hadiselerden herhangi bir savunma, 
temize çıkarma değiştirme veya sözü evirip 
çevirmeye girmeden gerçeklerden olduğu 
gibi söz eder.

Kur’an, Huneyn Gazvesi’ni bir mağlubi-
yet ve kaçış olarak nitelendirmek ve Uhud 
Gazvesi’nin mağlubiyete dönüşmesine se-
bep olanların hatalarını yüzlerine vurmak 
suretiyle, tarihi son derece realist bir bakış 

açısıyla, açık ve seçik şekilde yorumladığını 
ortaya koymaktadır.

Kur’an-ı Kerim’in tarih yorumu Allah 
Teâlâ’nın bakışı ve yorumudur. Kur’an, olay-
ları gayet iyi anlamaları ve idrak etmeleri için 
maziyi tarih yorumcularının önüne sermek-
tedir. Böylece yorumcuya geçmiş olayların 
ışığında hayatın şimdiki ve gelecekteki plan 
ve yollarını çizme imkânını lütfetmektedir.

Seyyid Kutub’un ifade ettiği gibi Kur’an-ı 
Kerim, kıssalarını, tasvirlerini ve müşahede-
lerini sadece zihni rahatlatmak, müminlerin, 
hikâye, tasvir ve müşahedelere olan ihtiyaç-
larını gidermek amacıyla yahut araştırma 
konusu olup tetkike malzeme olsun diye 
akademik bir gaye ile sunmuyor.

“Andolsun, senden önce de peygamberler 
gönderdik. Onlardan sana kıssalarını anlat-
tığımız kimseler de var.” (Mu’min 40/78) 
ayeti tarihi olayların bazısını sunan Kur’an-ı 
Kerim’in gelip geçen peygamberlerin faali-
yetlerini tek tek anlatan tarihi araştırma ki-
tabı olarak gelmediğini açık bir şekilde dile 
getirir.

Kur’an-ı Kerim, bazı ayetlerde tarihi bilgi ve 
olayları aktarmaktaki amacını da açıklamak-
tadır:

a. İnsanlık düşüncesini yükseltmek,

b. Devamlı gerçeği araştırmak,

İSLAM ZAMANIN VE 

MEKÂNIN ÖTESİNDE 

ALLAH’IN RAZI 

OLACAĞI BİR BAKIŞ 

AÇISIYLA TARİHİ 

YORUMLAMAKTADIR.
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c. Akıl sahiplerini doğru yola ulaştırmak 
için insanlığın tecrübelerinin bir özetini 
sunmaktır.

Bu da gösteriyor ki, Kur’an’daki bu kıssalar 
sadece anlatılıp bir kenara bırakılmış değil-
dir.

“Yoksa siz, sizden önce gelip geçenlerin baş-
larına gelenlerin sizin de başınıza gelmeden 
cennete gireceğinizi mi sandınız?” (Bakara 
2/214). 

Kur’an-ı Kerim hangi çağda olursa olsun, 
her topluluktan ibret alınması için yeryü-
zünde dolaşılmasını ve bizden önceki ka-
vimleri saran bütün kanun ve sünnetlerin 
yeryüzündeki bu dolaşma esnasında öğre-
nilmesini ister.

“Sizden önce de (Allah’ın kanunlaştırdığı) 
nice olaylar gelip geçti. Onun için yeryü-
zünde gezip dolaşın da (peygamberlerimizi) 
yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu gö-
rün.” (Âl-i İmran 3/137). 

“Andolsun ki biz size dinin hükümlerini 
açık açık bildiren ayetler, sizden evvel gelip 
geçmiş olanlardan örnek (ibret)ler, muttaki-
ler için de öğütler indirdik.” (Nur 24/34). 

Bu kıssalardaki hikmet, Kur’an-ı Kerim’in 
diliyle insanlık tarihinin hareketindeki te-
mellerin bazılarını açıklığa kavuşturmak ve 
daha sonra gelen nesillerin bunlardan ibret 
almasını sağlamaktır.

Tarih insanoğlunun biyografisi, yani hayat 
hikâyesidir. İlk insan Hz. Âdem’den (as) 
günümüze kadar gelip geçmiş ümmetlerin 
nerede, ne zaman ve hangi olayı nasıl yaşa-
dıklarını anlattığı gibi, toplumların birbir-
leriyle olan ilişkilerini ele alıp daha sonraki 
nesillerin ibret almalarını ve kendilerinden 
öncekilerin düştükleri hatalara düşmeden 
Kur’ani bir hayat sürmelerinin yolunu anla-
tan bir ilimdir. 

Tarih masal değildir

Kur’an’da zikredilen kıssalar incelendiğinde, 
temelde tevhide sarılması gereken kavimle-
rin, tevhidi inkâr edip gönderilen peygam-
berleri tanımamaları onların helâkini hazır-
lamıştır. Gönderilen bütün peygamberlerin 
görevi; tebliğ: bildirme, tebyin: açıklama, 
talim: öğretme ve tezkiye: temizleme şek-
linde özetlenebilir. Asıl görev tek kelime ile 
tebliğdir.

“Ey Muhammed! Onlara vadettiğimiz azabın 
bir kısmını sana göstersek de senin canını al-
sak da vazifen sadece tebliğ etmektir. Hesap 
görmek bize düşer.” (Ra’d 13/40). 

Kur’an’da zikredilen kıssalar incelendiğinde:

Âdem (as) ile başlayan insanlık tarihi be-
şerden insana, insandan günaha, günahtan 
tövbe ile hayatın başlaması ve diğer peygam-
berlerin kıssaları örnek olmaya devam etti. 
Zaman aktı, insanlar yaşadı, çoğaldı, millet 
hayatı başladı. Başlayan bu yeni hayat biçi-
miyle, inanç alanında önemli sapmalar oldu.

Kur’an-ı Kerim’de Hz. Âdem’den Asr-ı Saa-
det’e kadar pek çok peygamber ile ümme-
ti etrafında cereyan eden hadiselerin tarihi 
hakkında bilgiler vardır. Bu bilgilerin pek 
çoğu daha önce ne Hz. Muhammed (s) ne de 
kavmi tarafından bilinmiyordu. Bu bilgiler 
gayb haberlerindendi. Bu hususta Hud Su-
resi’nin 49. ayetinde şöyle buyurulur: “Bu, 
sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendi. 
Bundan önce, onları ne sen, ne de kavmin 
bilmiyordunuz.” 

Kur’an-ı Kerim’de kâinatın yaratılışı, Nuh 
tufanı, Hz. Musa’nın İsrailoğulları ile Mı-

TARİH 

İNSANOĞLUNUN 

BİYOGRAFİSİ, HAYAT 

HİKÂYESİDİR.

İbrahim
SENGİR

KUR’AN’DA GEÇEN 
TARİHİ ÖRNEKLERİN 
MAHİYETİ
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sır’dan çıkışı, Mısır firavununun akıbeti gibi 
Tevrat veya İncil’de de yer alan hadiseler var-
dır. Ancak bu hadiselerin en doğru şeklinin 
Kur’an-ı Kerim’de olduğu kesindir. Bu yönü 
ile Kur’an-ı Kerim insanlık ve din tarihi hak-
kında bizi aydınlatan en önemli kaynaktır.

Kur’an peygamber kıssalarını ayrıntılara 
girmeden öğüt vermek için anlatır. Bu pey-
gamberler bir tek millet olan insanlığa Allah 
tarafından birbiri ardınca gönderilmiş elçiler 
olarak gelirler ve birbirlerinin misyonlarını 
sürdürürler. Kur’an’ın peygamberlerin kıs-
salarını birbirine benzer tarzda sunuşundan 
tarih boyunca insanların bir bütün, peygam-
berlerin de aynı amacı, yani tevhidi yerleştir-
mek üzere gelen elçiler oldukları anlaşılmak-
tadır. Şu’arâ Suresi’ndeki yedi peygamber 
dizisi bunun en çarpıcı örneklerindendir.

Bu kıssaların anlatımındaki amaçlardan biri 

de Hz. Muhammed’in (s) bir türedi olmadı-

ğını, yeni bir şey icat etmeyip kendisinden 

önceki peygamberlerin misyonunu sürdür-

düğünü belirtmektir.

Diğer taraftan bu kıssalar peygamberi ve 

müminleri güçlendirmekte, karşılaştıkları 

eziyetlere dayanma gücü, mücadelelerine 

devam etme azmi vermektedir. Yüce Allah 

bu kıssalar yoluyla hak yolunda güçlüklerin 

aşılacağını, sonunda inananların mutlaka 

zafere ulaşıp inanmayanların mahvolacakla-

rını anlatarak müminleri sevindirmektedir.

Aşılanmak istenen bir fikir, tarihi gerçekler-

le ifade edilirse çok daha etkili olur. Halk 

somut olaylar dinlemek ister. İnsan, doğası 

hikâyeden hoşlanır. İşte Kur’an-ı Kerim in-

san ruhunun bu özelliğini göz önünde tu-

tarak, en güzel kıssaları anlatmak, aşırılığa 

kaçmadan tarihten örnekler vermek sure-

tiyle düşünce aşılamanın yolunu tutmuştur. 

Öğüt ve irşatta en güzel yol da budur. Bu 

vakalar Kur’an’ın parlak ve cazip üslubuyla 

adeta bir sinema filmi gibi, tablo gibi halkın 

gözleri önüne serilmekte, oradan alınacak 

izlenimler ve ibretleri de zihinlere nakşe-

dilmektedir. Sanki bu vakalar birer öğretici 

film görevi yapmaktadır.

Kur’an’ın kıssa anlatım tarzı, hikâye veya ta-

rih üslubu değil, öğüt üslubudur. 

Onun için Kur’an bu anlatım tarzına tezkir 

veya zikrâ: anımsatma ve öğüt verme demiş-

tir.

Bize düşen Kur’an’daki kıssalardan öğüt al-

mak, hayatımıza Kur’ani bir yön vermektir. 

Rabbim bizleri vahye muvafık bir hayat sür-

meye muvaffak eylesin. Âmiin. 

KUR’AN PEYGAMBER 

KISSALARINI 

AYRINTILARA 

GİRMEDEN ÖĞÜT 

VERMEK İÇİN ANLATIR.



DENEME

tunahan-bozkurt@hotmail.comTunahan BOZKURT

KISSALARDAN 
ALABİLDİĞİM 
HİSSELER

ALLAH’TAN 
ALDIĞIMIZ GÜCÜ 

ALLAH’A KARŞI 
KULLANMAMAMIZ 

GEREKTİĞİNİ 
ÖĞRENDİM 

KUR’AN’DAN.

Yol bilmez, iz bilmezken bize yolumuzu 
gösteren, biz bilmeyi dahi bilmezken, 

bizi varlıkla şereflendiren, varlığımıza anlam 
katan, doğru okunduğunda, dertli okundu-
ğunda, hayatımıza sindire sindire inip haya-
tımız olduğunda bizi tarihin hangi dönemin-
de yaşamış/yaşıyor/yaşayacak olursak olalım 
karanlıklar ve ne idiğü belirsiz acılardan alıp 
manidar acılara ve biricik aydınlıklara çıka-
ran Kur’an’ın Rabbine, insana verdiği değe-
rin en önemli delillerinden biri Kur’an olan 
Rabbimize hamdolsun.

Vahyin pratik karşılığını insanlığa hayatının 
her anında ve ödenebilecek her bedeli öde-
yerek gösteren Hz. Muhammed ve önceki 
bütün peygamberlere selam olsun.

Ben bir âlim değilim, Arapça dahi bilmem; 
ama ben Kur’an’dan çok şey öğrendim, çok 
şey öğretti Kur’an bana...
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Mesela ben Kur’an’dan Hz. Âdem’i, 
Âdem’den insanı öğrendim…

Hakikat dediğimiz şey; insanla beraber bü-
tün bir varlığı var edenin, koyduğu sistemin 
ve yasalar bütününün adıymış; çırılçıplak, 
ayan beyan gerçeğin adıymış “hakikat”, adı 
üzerinde. Varlığı var eden, varlık âlemin-
deki her bir birimi de bu sistemle barışık, 
bu sisteme ayak uydurabilecek bir biçimde 
yaratmış, donatmış. Yani varlığın varlığına 
ihanet etmesi, hakikati üzmesi için bahanesi 
yokmuş; Kur’an’dan öğrendim.

Varlıktan beklenen, en özet haliyle, yaratılış-
ları ve donanımları nispeti ve gereğince ya-
şamlarını bir bütün olarak hakikati tesbih ve 
tasdik ederek sürdürmeleri imiş. Ağaçların, 
dağların, Güneş’in, Ay’ın Allah’ı tesbihi bu 
imiş; başka da bir şey değilmiş.

Ya hatamızı kabul edecek, en tevbe halimizle 
âdemleşecekmişiz ya da asabiyete yenik dü-
şecek, isyanımıza yönünü şaşırtacakmışız; 
isyanımız ve en gafil halimizle şeytanlaşa-
cakmışız; onu öğrendim.

Ben Kur’an’dan Hâbil’i ve Kâbil’i, iyiyi ve 
kötüyü öğrendim…

Yaşadıkları döneme, yaşlarına, cinsiyetle-
rine, ırklarına, özelliklerine, tercihlerine, 
sosyo-ekonomik durumlarına göre birçok 
kategoriye ayrılsa da; sosyoloji, antropoloji, 
politika, tarih, psikoloji, felsefe vb. her bir 

bilim dalı onu ayrı kategorilerde incelese de, 
özünde her insanın sadece ya iyi ya kötü ol-
duğunu, insanların ya hakikati tanıyıp onu 
dikkate alarak yaşadığını ya da hakikati gör-
mezden gelip onun üzerini örtercesine yaşa-
dığını; bütün insanların bu iki kategoriden 
ibaret olduğunu öğrendim.

Ben Kur’an’dan; Hâbil mi olacağız Kâbil mi, 
kimin yolunu temsil edeceğiz; Habil’inkini 
mi Kabil’inkini mi; biz bugün kimden ya-
nayız, kime çalışıyoruz; Habil’e mi Kabil’e 
mi, meselenin bu olduğunu ve hangisinden 
yana tavır koyacağımızı öğrendim.

Tek başına bir ümmet olan Hz. İbrahim’i 
Kur’an’dan öğrendim...

İbrahim’den varlık sancısını, o sancıyla uy-
kulardan uyanmayı, Allah’ı aramayı, sami-
miyeti, adanmışlığı öğrendim…

İman, şahit istermiş; İsmail’ini imanına şa-
hit kılanın mükâfatı İshak imiş; İbrahim’den 
öğrendim…

Derdimizin başarmak değil emek vermek, 
emek verirken ölmek, öleceğini bilsen de 
emek vermek, emek vermekten asla vazgeç-
memek olduğunu öğrendim.

Öğrendim ki İbrahim’i yakmaya yeltenen 
ateşe, ne taşıyacağımızmış mesele. Mesele; 
ateşe, odun mu, bir damla da olsak su mu 
olacağımıza karar vermekmiş. Ateşin sönüp 
sönmemesi ateşin de Rabbi olan Allah’ın 
meselesiymiş; biz İbrahim olacak ne yaptık, 
ateşte yanmayacak neyimiz var, diye sorma-
yı öğrendim.

Hz. Nuh’u öğrendim…

Nuh’tan inanmayı, güvenmeyi öğrendim…

Kardeşlik, aile, akrabalık kan bağıyla değil 
iman bağıyla olurmuş; inanmışlarsa eğer, bi-
yolojik olarak birbirinin yedi düvel uzağın-
dakiler bile yakın olur, aile olurmuş, inanan-
lar kardeşmiş; onu öğrendim.

BAĞLANILMASI YA DA 
UZAK DURULMASI 

GEREKENİN KİŞİLER 
DEĞİL, BİLAKİS İLKELER, 
FİKİRLER, ZİHNİYETLER 

OLDUĞUNU ÖĞRENDİM 
KUR’AN’DAN.
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Yağmur yağıp yağmayacağı, ortalığı sel gö-
türüp götürmeyeceği değilmiş mesele. İşi 
yokuşa sürmenin manası yokmuş, Allah is-
temişse konu kapanmıştır; onu öğrendim.

Aslolan karada gemi yapacak kadar inanıp 
inanmadığımız, Allah’a karada gemi yapacak 
kadar güvenip güvenmediğimizmiş. Bize ka-
rada gemi yaptıran elbet karaları da denize 
çevirirmiş; Nuh’tan öğrendim.

Âd ve Semud Kavimlerini öğrendim…

Allah’tan aldığımız gücü Allah’a karşı kul-
lanmamamız gerektiğini öğrendim.

Sahip olduklarımızı, daha doğrusu ema-
netimize bırakılanları; insanlara, hakikate 
zulmetmek, Allah’a isyan etmek için değil; 
insanlığa hizmet etmek, hakikate destek ver-
mek ve Allah’a kul olabilmek için birer araç 
kılmamız gerektiğini öğrendim.

İnsanlarla; yolunu kaybetmiş, dara düşmüş-
lerle dalga geçen, onları eğlencelerine meze 
yapanların, Allah’ı, Allah’tan aldıkları nimet-
le unutanların, Allah’ın meleklere secde et-
tirdiği insanı aşağılayıp Allah’ın aşağıladığına 
secde edenlerin, gücün sözüyle yeryüzünde 
fesat çıkaran, zulme prim yaptıranların, ata-
larını küstürmemek için Allah’ı küstürmeyi 
göze alanların ve maddi varlık sınavında ba-
şarısız olanların madden, manen ve ebeden 
çöktüğünü öğrendim.

Musa’yı ve Salih Bir Kul’u öğrendim…

İlmin önemini; ilmin, hakikatle insan ara-
sındaki bağ olduğunu ve ilmin insana ve 
hakikate hizmet ettiği ölçüde kıymetli oldu-
ğunu öğrendim.

Herkesin bir hesabı olabileceğini, fakat Al-
lah’ın da bir hesabı olduğunu; hesap yapar-
ken Allah’ı unutmamayı, her an göz önünde 
bulundurmak gerektiğini, olaylar karşısında 
küçük resimde boğulmamak, büyük resmi 
görmeye çalışmak, resmin büyüğüne göre 
davranmak gerektiğini öğrendim.

Bizim hayır bildiğimizde şer, şer bildiğimiz-
de hayır olabileceğini öğrendim.

Peygamber dahi olsa hiçbir kulun hatadan 
münezzeh olmadığını, yanlış olanın hata 
yapmak değil, hatalardan ibret almamak, 
hatalardan Allah’a sığınmamak ve tevbeye 
sarılmamak olduğunu öğrendim.

Konuşulması ya da susturulması, tartışılma-
sı ya da göz ardı edilmesi, takdir edilmesi 
ya da kınanması, övülmesi ya da yerilmesi, 
bağlanması ya da uzak durulması gerekenin 
kişiler değil ilkeler, fikirler, zihniyetler oldu-
ğunu öğrendim.

Ashâb-ı Kehf’i öğrendim…

Ekseni kaymamış, ayarlarıyla oynanmamış, 
başkalarına kiralanmamış, “aklı başında” her 
aklın, kaçınılmaz bir biçimde Allah’ı bulaca-
ğını, tüm yolların Allah’a çıktığını öğrendim.

Allah’a isyanın küfür ama batıla isyanın farz 
olduğunu; kime itaat, kimse isyan edilmesi-
ni gerektiğini öğrendim.  

Allah’ın inananlarla beraber olduğunu; Al-
lah’a inanırken endişeye mahal olmadığı-
nı, Allah’ın, bütün bir sistemi; inananlara, 
inançları uğrunda bedel ödemekten çekin-
meyenlere, inançları nedeniyle zalimler tara-
fından zora koşulanlara harekete geçirebile-
ceğini öğrendim.

Ve Hz. Muhammed’i öğrendim Kur’an’dan, 
Kur’an’ı öğrendim Hz. Muhammed’den…

Bir yetimden ne çıkarmış, Kur’an’dan öğren-
dim. Kur’an’ı da bir yetimden öğrendim.

BİR YETİMDEN NE 
ÇIKARMIŞ, BUNU 

KUR’AN’DAN ÖĞRENDİM. 
KUR’AN’I DA BİR 

YETİMDEN ÖĞRENDİM.

Tunahan 
BOZKURT

KISSALARDAN 
ALABİLDİĞİM 
HİSSELER
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“İman nedir, Kitap nedir” bilmeyenin, yer-
yüzünün en büyük iman hareketine önder-
liğini ve şehadetini öğrendim.

“Muhteşem bir ahlak üzere” olmanın ne an-
lama geldiğini, ahlakını Allah’ın övdüğü Ra-
sulullah’ın hayatından öğrendim.

Hira’yı coğrafyalarda ararken biz, sancımızın 
da Hira’mızın da yüreğimizde olduğunu öğ-
rendim.

Ne demekmiş model olmak, nasıl olunur-
muş güzel örnek, Efendimizden; neredey-
miş güzel örneklik, Kur’an-ı Kerim’den öğ-
rendim.

İnsandan ümit kesmemeyi, insan demeye 
bin şahit isterlerin kapısını aşındıran Rasu-
lullah’tan öğrendim.

Öfkemizi ve merhametimizi yönlendire-
bilmeyi, hem savaş meydanlarında hem de 
kuşu ölen çocuğa taziyeye giderken gördü-
ğümüz Rasulullah’tan öğrendim.

Kur’an yaşanırmış, Kur’anlı yaşanırmış, 
Kur’an’la yaşanırmış; Peygamberimizden, 
onu öğrendim.

***

Size ve dahi kimseye, en azından şimdilik, 
Kur’an’da geçen, her biri birer rol model ve 
örnek olay niteliğindeki peygamberlerin ve 
kıssaların öğreticiliğini, hele hele Kur’an’da-
ki peygamber kıssalarının modelliğini, inşa 

ediciliğini öğretmek, sizlere bunların mesaj 
ve kapsamlarını anlatmak gibi bir iddiam 
ve yeterliliğim yok. Belki ileride olur; ama 
şimdi, gerçekten yok. Biliyorum ki benim 
Kur’an’dan, peygamberlerden öğrendikle-
rimin, Kur’an’dan öğrenileceklerin, öğre-
nilmesi gerekenlerin yanında esamisi bile 
okunmaz. Sadece Kur’an’ın bende yaptığı 
etki ve bu etkinin uyandırdığı heyecanı pay-
laşmak istedim; mazur görüleceği ümidi ve 
inancıyla... Hani güzel bir haber alırsınız, 
yerinizde duramaz ve bir an önce mutlulu-
ğunuzu birileriyle paylaşmak istersiniz ya, 
işte öyle...

Evet, ben çarpıldım. “Kur’an çarpsın” diyen-
lerin bir bildiği var mıymış, tartışılır; ama 
Kur’an çarparmış. Mushaf değil; ama Kur’an 
beni çarptı. Öyle yere deviren bir çarpmay-
la değil; ayağa kaldıran, titreten ve kendine 
getiren, ilk andan itibaren devam eden bir 
çarpmayla çarptı. Bir şey olduğumdan değil; 
ama Kur’an beni, bir şey yaptı. Ben yüreğimi, 
ruhumu, anlamımı, değerimi, kendimi, ken-
dimden insana gidebilmeyi; insanı, dünyayı, 
tarihi, yarını Kur’an’da buldum, Kur’an’dan 
öğrendim.

***

Çok güzel bir söz vardır, İbn Teymiyye’ye at-
fedilen: “Kur’an okumayanın Kur’an’dan na-
sibi yoktur. Kur’an’ı okuyup da anlamayanın 
Kur’an’dan nasibi yoktur. Kur’an’ı anlayıp da 
yaşamayanın Kur’an’dan nasibi yoktur.”  

Kur’an’dan öğrendiklerimizle, Kur’an’dan 
öğrendiklerimizi yaşamamız, hayatımızı 
Kur’an yapmamız, hayatımızın son anına 
kadar bu yol üzere olmamız ve bu yolda öl-
memiz duasıyla…

EVET, BEN ÇARPILDIM. 
“KUR’AN ÇARPSIN” 

DİYENLERİN BİR BİLDİĞİ 
VAR MIYMIŞ, TARTIŞILIR; 
AMA KUR’AN ÇARPARMIŞ. 

MUSHAF DEĞİL; AMA 
KUR’AN BENİ ÇARPTI.
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SALTANATIN 
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NEREDEYSE KUR’AN’IN 
ÜÇTE BİRİNİ 

OLUŞTURAN KISSA 
ANLATIMLARININ 

ANA EKSENİNİ, 
PEYGAMBERLER 

TARİHİ OLUŞTURUR. 

Tarih, geçmişte yaşanmış olayları ve so-
nuçlarını, oluş zamanlarını da nazarı 

dikkate alarak ele alan ilim dalıdır. Tarihî 
olaylar, onlarca farklı yöntem ve bakış açı-
sıyla ele alınarak incelenebilir. ‘Resmî tarih, 
gayriresmî tarih, yabancı kaynaklardaki ta-
rih, edebî tarih/ tarihî roman, destanlaşmış 
tarih, masallaşmış tarih, seyahatnameler vb.’ 
bunlardan bazılarıdır. Tarihle bir şekilde ala-
kalı ‘yazılı, sözlü, mimarî’ olmak üzere her 
türlü eser, bunların ortaya konuluş gayesi 
ve hedefi açısından da ele alınabilir. Asırlar, 
yüzyıllar veya on yıllar sonra, sanki bir geri-
ye bakış gibi görünen bu çalışmalar, esasın-
da doğru yapıldığında, bir geriye dönüşten 
çok, bugüne ve geleceğe bir bakıştır. 

Geçmiş toplumların yaşadıklarının anlatımı 
(kıssa) neredeyse Kur’an’ın 1/3’ünü oluş-
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turur. Bu anlatımların ana eksenini, Pey-
gamberler tarihi oluşturur. Elbette tüm bu 
anlatım, okuyucuda, geçmiş olaylar ve ka-
vimlerle ilgili doğru bir bakış açısı oluştur-
mayı da hedefler. 

Kur’an’daki anlatımlar/tarih, insan eliyle, 
Allah gözetiminde örülür. Esasında zama-
nın her anını dolduran tüm olaylar aynı 
şekildedir. Bu durum, her insanın sınanma 
süreci olan dünya hayatında da aynıdır. Bu 
husustaki bilinç, kişiye, tarihe, yeni ve farklı 
bir perspektiften bakabilme yeteneği kazan-
dırır. Bu bakış açısı kişiyi, şu bilince ulaş-
tırır: Bir olay ve durum, kişiyi ve toplumu 
geçmişte hangi iyi ya da kötü noktaya götür-
müşse, bugün ve gelecekte de aynı noktaya 
götürecektir. Fertlerin ve toplumların yaşa-
dıkları olaylarda da ‘ilâhî yasalar’ hâkimdir. 
Bu yasaların Kur’an’daki adı ‘sünnetullah’tır. 
Allah: “Allah’ın sünnetinde bir değişme bu-
lamazsın. Allah’ın kanununda bir sapma 
da bulamazsın.” (35/Fatır: 43). “Bizim sün-
netimizde bir değişiklik bulamazsın.” (17/
İsrâ:77) buyurmuştur. Bu yasalar çerçeve-
sinde yaşayan insan anlar ki insan, başıboş 
bırakılmamıştır. 

‘Allah, insanın hangi durumunda nasıl dav-
ranır?’ sorusunun cevabı, ‘sünnetullah’ bi-
linirse, verilebilir. Zamanlar ve mekânlar 
üstü olarak evrensel olan ‘sünnetullah’ kar-
şısında, hiçbir kişi, sülale, kavim ve toplum 
‘ayrıcalık’ hakkına sahip değildir. Mesela, 
“Varlıklıları yoldan çıkan/azan, sapkınlaşan, 

aşırılaşanlar helâk olurlar.” (17/İsrâ: 16). 
Fertlerin ve toplumların helâkini hazırlayan 
şu faktörler her kişi ve toplum için aynıdır: 
İsraf, cürm, fesat, zulüm, küfür, ism, zenb, 
tekzip, fısk gibi.

Kitabımız Kur’an-ı Azimüşşan, içinde pek 
çok tarihi olayı, hikâyeyi barındır. Olayı, 
durumu veya insanı, Kur’an’da örnekleyen 
Allah, bununla edebi bir hikâye anlatmak is-
temez; tarihe ait bir olayı da baştan sona kro-
nolojik bir sıra ile de anlatmaz. Tüm örnek-
lemelerdeki öncelikli gaye, Allah’ın muhatap 
aldığı insanın, kıssalardan ‘hisse’ almasıdır. 
“Onların kıssalarında, aklı olanlar için bir 
ibret vardır.” (12/Yusuf: 111). Kur’an’daki 
olayları okuyan her okuyucu, bu bakış açısı-
na sahip oldukça, muradı ilahîyi daha iyi an-
lamaya bir yol bulacaktır. Üzerinde düşünü-
lüp, ibret alınacak veya örneklenecek olay ve 
kişiler, Kur’an içerisinde, insanların önünde 
adeta sürekli bir resmi geçit yapar. Tüm olay 
ve durumlar, insanın ibret alarak kendisine 
gelmesini sağlamaya yönelik bir üslupla an-
latılmıştır. Bu üslubun ne olduğunu bir soru 
haline getirerek Kitabımıza yönelirsek, anla-
tılan tüm ‘kişiler’ karşısında, adeta her biri-
mize şu soruyu sordurmak ister:

Ben hangisiyim?

Bu soruyu, Kitabımızda bize anlatılan, ara-
larında ortak bir yön bulunan ve bu ortak 
yönle tebarüz eden üç kadının hayatını ele 
alarak sormaya çalışacağız. Kitabımızın na-
zarımıza sunduğu, bir anlamda birer pro-
totip haline gelmiş bu tarihi şahsiyetlerin 
anlatıldığı süreçte; genelde tüm insanlığın, 
özelde dünyadaki tüm kadınların, daha 
özelde ise bu Kitabın müntesibi olan Müslü-
man kadınların, kendilerine şu soruyu sor-
ması istenir: ‘Ben bunlardan hangisiyim?’

HZ. ASİYE

Asiye, Kur’an’da, Firavun’un karısı olarak 
anılır. Onun şahsiyetiyle alakalı ilk işarete, 
Nil Nehri’nden akıntıyla gelen bebeğe yak-

KUR’AN KISSALARININ 
BİR HEDEFİ DE, 

OKUYUCUDA GEÇMİŞ 
OLAYLAR VE KAVİMLERLE 
İLGİLİ DOĞRU BİR BAKIŞ 
AÇISI OLUŞTURMAKTIR. 
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laşımında rastlıyoruz. Beni İsrail’den yeni 
doğan erkek çocukların devlet eliyle öldü-
rüldüğü bir toplumda, nehirden, kimliği 
meçhul bir bebek gelmiştir. O da öldürüle-
cektir. İyiliğin, zulüm içindeki koruyucusu 
Asiye, bebeğe, bir kadın hassasiyeti ve şef-
katiyle yaklaşır. “Firavun ailesi, onu bulup 
aldılar. Firavun’un karısı: ‘Benim ve senin 
için göz aydınlığıdır. Onu öldürmeyin, bel-
ki bize bir faydası dokunur ya da onu ev-
lat ediniriz.’ dedi.” (28/Kasas: 8-9). Bebeğin 
nesebinin bilinmemesi, Asiye’nin teklifinin 
kabulüne sebep olur. 

Sudan gelen anlamında, ‘Musa’ adını ver-
dikleri bebek, sütanneleri emmeyip açlıktan 
sürekli ağladığı anda da Asiye, şefkatiyle ora-
dadır. Gizlice çocuğun gittiği yeri öğrenen 
bebeğin ablası, bir yolunu bularak der ki: 
“Size, ona bakacak ve onu iyi eğitecek bir ai-
leyi göstereyim mi?” (28/Kasas: 12). Merha-
met galip gelir ve “Gözümün önünde yetişe-
sin diye!” (20/Tâhâ: 39) emri gereği, Allah’ın 
gözetimi altında bebek annesine döndürülür 
ve saraya yerleştirilir. Elbette bu bebek, günü 
gelince ailesini ve yaşananları öğrenmiştir. 
Sarayda, prens olarak yetişir ve ordu komu-
tanı olarak savaşlara gider. Tüm bu yıllarda 
Hz. Musa’nın, onu evlat edinen Asiye ile el-
bette çok iyi bir diyalogları olmuştur. 

Bunlardan sonra uzun bir zaman geçmiştir. 
Hz. Musa’nın Mısır’a dönüşünden sonra Fi-
ravun’un söylediği, “Hayatının birçok yılını 
aramızda geçirmedin mi?” (26/Şuara: 18) 
ayetinden bunu anlıyoruz. 

Hz. Musa’nın Mısır’a dönüşünden itibaren 
tebliğ ettiği İslam’a inananlardan birisi de 
Asiye’dir. Daha önceden de merhametine 
dair ipuçlarını gördüğümüz Asiye, artık ‘Tev-
hit nedir, şirk nedir?’ öğrenmiştir. O, tevhit 
ile beraber şirkin de ne olduğunu öğrendiği 
için, eski hayatını yaşamaya devam edeme-
miştir. İnançları gereği, Firavun ve çevresi-
nin putperestlik ve şirk olan eylemlerinden 
uzak durmak istemiştir. İşte onun bu eyle-

mi: “Mısır mülkü ve altımdan akıp giden şu 
ırmaklar benim değil mi?” (43/Zuhruf: 51); 
“Ben sizin en büyük Rabbinizim.” (79/Nâ-
ziât: 24); “Ey ileri gelenler! Sizin için benden 
başka bir ilah tanımıyorum.” (28/Kasas: 38); 
“Ben size kendi görüşümü söylüyorum ve 
yine size ancak doğru yolu gösteriyorum.” 
(40/Mümin: 29) diyerek, yaşam tarzlarını 
‘örnek yol’ (20/Tâhâ: 63) gören Firavun’un 
emriyle işkence görerek can vermesine se-
bep olmuştur. 

İnsanlardan kim duymuştur o günlerde, Asi-
ye’nin ettiği duaları. Belki hiç kimse… Fakat 
o dua, o kadar güzel yapılmış olmalı ki Al-
lah (cc) asırlar önce yaşanmış bu olayı, Son 
Kitab’ında anlatmıştır. ‘Allah, iman edenlere 
de Firavun’un karısını örnek veriyor. Hani 
o: “Rabbim, cennette/katında benim için bir 
ev yap. Beni Firavun’dan ve onun taptıkla-
rından/eylemlerinden kurtar. Beni zalim ka-
vimden kurtar.’ demişti.” (67/Tahrim: 11). 
Onun hakkındaki bilginin hepsi bu kadar. 

Asiye, iman ettikten sonra, önceden itiraz 
ed(e)mediği hiçbir şey karşısında sessiz kal-
mayıp, varlık ve saltanat içindeki şirke ve 
zulme isyan etmiş, Firavun sarayları yerine 
Allah’ın vereceği bir evi istemiştir. Tapınılan 
bir kraliçe olmaktan duyulan hoşnutsuzluk 
sebebiyle, herkesin bulunmak istediği ma-
kamı reddetmiş; iman ettikten sonra, küfrü 
reddetmiş olarak ölmeyi, hayata tercih etmiş 
büyük bir kahramandır. Çünkü iman eden 
pek çok kimse, sonuçlarından korkarak, 
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küfrü ve şirki alenen reddetmeye cesaret 
edemeyebiliyor. İşte bu sebeple O, son Ki-
tap’ta ebedileşiyor, gelmiş ve gelecek tüm 
Müslüman erkek ve kadınlara, Allah tarafın-
dan örnek gösteriliyor. 

HZ. BELKIS

Belkıs, her anlamda güçlü bir ülkenin, güçlü 
bir yöneticisidir. Nasıl sultan olmuştur, ke-
sin bir bilgi yok. Yemen bölgesinde, Sebe’nin 
kraliçesidir. Bu bölgeden Kur’an’da birkaç 
yerde söz edilir. (27/Neml: 22; 34/Sebe: 15).

Kraliçe Belkıs, gücünün zirvesinde, kavmi 
ve şûrâ heyeti ona sonuna kadar güveniyor. 
Bu ülke anlatılırken, “Ben, orada hükümdar-
lık eden bir kadın buldum. Bu kadına, her 
şey verilmiş, onun bir de kocaman tahtı var.” 
(27/Neml: 23) deniliyor ve sonrasında inanç 
durumları anlatılıyor. Bunun üzerine Hz. 
Süleyman, onları Müslüman olmaya davet 
ettiği bir mektup gönderir. Bu kıssa okunur-
ken ‘kendisine her şey verilmiş bir kraliçe’ 
tanımının neleri kapsayabileceği, üzerinde 
düşünülmeye değecek bir husustur. 

Kraliçe, Hz. Süleyman’ın gönderdiği mek-
tupla ilgili bir toplantı yapıyor. Sultan Bel-
kıs’ın anlatıldığı Neml sûresindeki: “Ey ileri 
gelenler! Bu hususta bana görüşlerinizi be-
lirtin. Siz hazır olmadıkça/size danışmadan, 
bir iş hakkında kesin karar veremem.” (32) 
ayetinden, onun ülkeyi yönetirken, istişare 

ettiği, kalabalık, güçlü, bilgili bir topluluk 
olduğu anlaşılıyor. “Onların işleri aralarında 
şûrâ/danışma iledir.” (42/Şûrâ: 38) ayetinin 
işaret ettiği gibi, hangi kişi, aile, toplum, 
devlet, işlerini ‘şûrâ’ ile görürse, onlar ‘ortak 
aklı’ hâkim kılmak istediklerinden, doğru 
davranma ihtimali daha yüksek olur. Bu du-
rum ise toplumu ve devleti güçlü kılar. 

Şûrâ heyetinin, Kraliçe’ye verdikleri cevabın 
üzerinde durulmaya değer. “Biz, güçlü kuv-
vetli kimseleriz, zorlu savaş erbabıyız, buy-
ruk ise senindir, artık ne buyuracağını sen 
düşün.” (33). Bu heyet, Kraliçe Belkıs’a ne 
sebeple bu kadar güvenmektedir. Bu cevap 
nasıl ve hangi olaylardan, hangi deneme, sı-
namalardan sonra verilmiştir. Yoksa “Buyruk 
senindir.” cevabı, öyle kolayca verilecek bir 
cevap değildir. Hele ki devlet yönetiminde…

Sonraki bölümlerde, adım adım bu güvenin 
sebebi anlaşılıyor. Kraliçe, hakkında bilgi sa-
hibi olmadığı bir ülkeyle, kendi ülkesini sa-
vaşa sokmuyor. Hediyeler göndererek mek-
tup sahibini ve onun ülkesini inceletiyor. 
Sonra doğrudan kendisi inceliyor. Kendisi 
de güçlü bir devletin halkının çok güvendi-
ği başkanı olarak, durumu anlıyor. Elbette 
Kraliçe, bu durumu, yanındakilerle istişare 
etmiş ve değerlendirmiştir. Tahtının kendin-
den önce geldiğini de gördüğü bu görüş-
mede, Kraliçe Belkıs vahyi dinlemiş ve dü-
şünmüştür: “Daha önce bize bilgi verilmişti. 
(Allah’ın kudretini ve senin peygamber ol-
duğunu anladık) ve biz Müslüman olmuş-
tuk.” (42) diyerek bir hakikati ortaya koya-
rak hemen orada Müslüman oluyor. Tabii ki 
bu iman, güçten korku sebebiyle değil, va-
hiy karşısında teslimiyet gösterecek basirete 
ve üstün akla sahip olmasındandır. Onun 
bu kararı, doğaldır ki yanındakilerle birlikte 
verdikleri bir karardır. (Bundan sonrasıyla 
ilgili olarak Tevrat ‘Kraliçe, yanındakilerle 
döndü memleketine gitti.’ derken; Müslü-
man edebiyatçılar, ‘yönetici kadın’ konusun-
daki bilinçaltlarının olumsuz baskısıyla Hz. 
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Belkıs’ı Hz. Süleyman’la evlendirdikleri bir 
hikâye ortaya çıkarmışlardır).

Yüce Kitabımızda bu olay anlatılırken, üs-
tün akıl, dirayet ve tedbir sahibi bir krali-
çenin, toplumunu, nasıl dosdoğru yönettiği 
ve adım adım hidayete götürdüğü özellikle 
nazarlara sunulur. 

ZÜLEYHA

Yusuf sûresinde anlatılan kıssanın merke-
zinde Hz. Yusuf yer alır ve olaylar hep onun 
bulunduğu perspektiften değerlendirilir. 
Hâlbuki ne olmuş ve ne yaşanmışsa bir de 
Züleyha açısından bakılmalıdır. Azizin karısı 
olarak kendisinden söz edilen Züleyha’dan, 
Kur’an’da yalnızca Yusuf sûresinde söz edilir. 

Züleyha, kocası sebebiyle güç sahibi olan, 
Mısır sosyetesinin en gözde ve güzel kadın-
larından birisidir. Onun, Hz. Yusuf’la karşı-
laşması, Hz. Yusuf’u satın alan vezirin, onu 
karısına takdim etmesiyle başlar: “Ona güzel 
bak, belki bize bir faydası olur veya onu evlat 
ediniriz.” (21). Bu cümle, Hz. Musa’nın evlat 
edilişinde kullanılan cümleye çok yakındır. 

Hz. Yusuf bu evde, makam sahibi, güçlü bir 
kişinin evlatlığı olarak yetiştirilir. Yetişkin 
bir erkek olduğunda ise Züleyha’nın kendi-
sine duyduğu aşkla sınanır. Bu sorunlu bir 
durumdur, çünkü Züleyha evli bir kadındır. 
Burada eleştirilen husus, evli Züleyha’nın 
buna rağmen, “Kadın ona arzu duyuyordu.” 
(24) ayetiyle anlatılan Hz. Yusuf’la beraber 
olma isteğidir. Aynı durum “Hz. Yusuf da 
ona arzu duyuyordu.” (24) denilerek Hz. 
Yusuf için de ifade ediliyor. Yani Hz. Yusuf 
da bu konuda ondan pek farklı değildir. 
Peki, sonraki farkı ortaya çıkaran nedir?

Bu farkı ortaya çıkaran şey, Züleyha’nın, 
istekleri, hevesleri konusunda, kendisini 
sınırlayacak bir ölçüye sahip olmamasına 
rağmen; Hz. Yusuf’un bu konuda “Rabbinin 
ayetlerine” (24) yani vahiy kaynaklı bilgiye 
sahip olmasıdır.

Züleyha, Hz. Yusuf kendisini reddedip gider-
ken, ona engel olmak için gömleğini arkadan 
tutar ve gömlek yırtılır. İşte o anda kocasıyla 
kapıda karşılaşırlar. Durumu inkâr eder. An-
cak mevcut durum yine de gerçeğin ortaya 
çıkmasına sebep olur. Kadının ailesinden bi-
risinin, kadının aleyhindeki şahitliğine (26-
27)  rağmen, olayın üstü örtülür (29).

Olay, şehirde duyulur ve Züleyha durumu 
diline dolayan Mısır sosyetesini davet edip, 
Hz. Yusuf’u karşılarına çıkarır. Herkesin 
hayran bakışları ve sözleri ortasında, onunla 
beraber olmak isteğini yeniler (30-32). İşte 
bundan sonra Hz. Yusuf, o bilinen meşhur 
duasını eder: “Ey Rabbim! Benim için zin-
dan, bunların beni davet ettiği şeyden daha 
hayırlıdır. Eğer onların tuzaklarını benden 
uzaklaştırmazsan onlara meyleder ve cahil-
lerden olurum.” (33). Ayetteki ‘Meylederim’ 
kelimesine bir daha dikkat edilmelidir. 

Herkes, onun suçsuzluğunu bildiği halde, 
olayın üstünün örtülmesi ve vezirin karısı-
nın aklanması için Hz. Yusuf zindana ko-
nulur. Burada rüyasını tabir ettiği iki kişi-
den birisi özgürlüğüne kavuşmuştur. Yıllar 
sonra, rüya tabircileri, kralın bir rüyasını 
yorumlayamayınca (43), onun aklına Hz. 
Yusuf gelir (45). Rüyanın yorumunu ondan 
öğrenip gelir (46-49). Kral, onu aldırmak 
için elçi gönderir fakat Hz. Yusuf onu, yaşa-
dığı olayları kralın araştırması isteğiyle geri 
gönderir (50). Yani Hz. Yusuf, ne pahasına 
olursa olsun hapisten çıkmak gibi bir isteğe 
sahip değildir. 

Kral, bilgi sahibi herkesi çağırıp durumu 
araştırır. Önce Hz. Yusuf’u ilk gördüklerinde 
ellerini kesen kadınlar, daha sonra Züleyha, 
Hz. Yusuf lehinde, onun iffetini itiraf sade-
dinde şahitlik ederler. Züleyha’nın şahitliği 
şöyle: “Şimdi gerçek anlaşıldı. Nefsine uyan 
bendim. O, tamamen doğrulardandır./ Bu 
gıyabında ona ihanet etmediğimi bilmesi 
içindir. Allah, hainlerin tuzağına yol ver-
mez./ Ben, nefsimi temize çıkarmam, çünkü Ayten DURMUŞ
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nefis, Rabbimin merhameti olmadıkça, kö-
tülüğü emreder. Doğrusu Rabbim, bağışla-
yandır, merhamet edendir.” (51-53).

Bu bölümde, özellikle 53. ayet, bölümden 
ayrılarak Hz. Yusuf’a izafe edilir. Bunun se-
bebi, Hz. Yusuf’a attığı iftira sebebiyle, onun 
yıllarca zindanda kalmasına sebep olan Zü-
leyha’ya: “Rabbimin merhameti olmadıkça, 
kötülüğü emreder. Doğrusu Rabbim, ba-
ğışlayandır, merhamet edendir.” sözlerinin 
yakıştırılamamasıdır. Çünkü böyle bir sözü 
ancak bir Müslüman söyleyebilir. Hâlbuki 
bunun öncesindeki ayette de ancak bir Müs-
lüman’ın söyleyebileceği: “Allah, hainlerin 
tuzağına yol vermez.” cümlesi vardır. Ne-
dense Züleyha’nın bu kısmı söyleyebileceği, 
sonrasını söyleyemeyeceği düşünülmüştür. 
Züleyha’da bir değişim olabileceğini, ‘şehve-
tin, iffet karşısında’ diz çöküp yenileceğini, 
belki hizaya gelebileceğini düşünmek iste-
meyenler, Züleyha’yı suçlu konumda bırak-
mak için bunu yapar ve o kısmı Hz. Yusuf’un 
söylediğini ifade ederler. Fakat sûrenin akışı 
içerisinde bu sahneden ve sözlerden sonra, 
“Hükümdar: Onu bana getirin, yanıma ala-
yım, dedi” (54) ayeti, yukarıdaki sözleri Hz. 
Yusuf’un söylediğine dair yapılan yorumları 
zayıflatır. Çünkü Hz. Yusuf, ancak aklandık-
tan sonra hapisten çıkmaya razı olmuştur. 
Kur’an içerisinde ve bu sûrede, bundan son-
ra bir daha Züleyha’dan söz edilmez. 

Yusuf sûresinin üzerinde çok yorum yapıl-
mış 51-53. ayetleri, vahye teslim olmuş ve 
nefsin hevesleriyle hesaplaşmış bir kişinin 
özelliklerinin ipuçlarını verir. Buna rağmen 
Züleyha neden hep suçlu kabul edilir, aca-
ba Züleyha’nın tövbe istiğfarına bir mani mi 
var? 

Edebiyatımız bu konuyu da ballandırarak 
yüzlerce şekilde hikâye etmiştir. Umutsuz 
aşk, beşerî aşktan ilahî aşka geçiş, sevda için 
çekilen acının olgunlaşmaya ve imana vesile 
oluşu gibi hususlar, belki de en güzel şekilde 
bu hikâye içerisinde anlatılmıştır. Bunların 
çoğu ise Züleyha’yı gençleştirip, güzelleşti-
rip hatta bakir duruma getirip, durumu ‘ev-
lilik’ adlı bir mutlu sona da bağlamışlardır. 

SEN HANGİSİSİN?

Ey insan! Gençsin ya da değilsin…

Karşına iyilerden, güzellerden, yakışıklılar-
dan, tam da hayalindeki gibilerden kişiler 
çıkıyor. Yapmak istediklerin, nefsinin arzu-
ları konusunda seni durduracak hiçbir güç, 
hiçbir kimse yok. İşte tam o zaman ne yapı-
yorsun? İstediğin şeylere ne pahasına olursa 
olsun mutlaka sahip olmak istiyor ve zor-
lukla karşılaştığında, haksızlık edip etmedi-
ğine bakmadan “Eğer emrime itaat etmezse 
zindana atılıp küçük düşürülenlerden/acı 
çekenlerden olacaksın” cümlelerine benzer 
cümleler mi kuruyor ya da böyle mi davra-
nıyorsun, Züleyha gibi (12/Yusuf: 32).

Sen Züleyha mısın, bir sevda uğruna gözü 
başka hiçbir şeyi görmeyen, zulmetmekten 
çekinmeyen? O güçlü ve şöhretli bir kişinin 
eşiydi. Bu gücü istediği gibi kullanabilirdi. 
Senin de güzelliğin, gücün varsa, imkânların 
varsa bak kendine; gücün zirvesindeyken, 
gücünü, nefsinin arzularını tatmin doğrultu-
sunda mı kullanıyorsun yoksa -imkânların 
ölçüsünde- toplumuna hizmet için mi? Zü-
leyha, imkânlarını toplumuna hizmet için, 
insanların daha iyi hale gelmesi için, hayır 
hasenat için kullanmıyor. Hatta Züleyha sa-
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hip olduğu imkânlarla, bir mazluma yıllarca 
zulmetmeyi bile göze alıyor: “Ya emrime ita-
at edecek ya da alçaltılan ve acı çekenlerden 
olacak.” (12/Yusuf: 32). İşte bu cümleler, bir 
kişide, hevanın nasıl da ilahlaştığının göster-
gesidir. Dolayısıyla Züleyha’da örneklenen 
bu tavır, cinslere değil, şirazesi çıkmış insana 
has bir tavırdır. Şimdi bak kendine Züleyha 
mısın, değil misin?

“Ben kendi nefsimi temize çıkarmıyorum. 
Çünkü nefis hep kötülüğü emreder” ayetleri 
de Yusuf sûresinin zirvelerinden bir bölüm-
dür. Bu cümleler kimin ağzından çıkmıştır. 
Neden bu cümlenin öznesi en açık şekliyle 
ifade edilmemiştir. İnsanlar, ‘Hz. Yusuf gibi 
masum olmak, Züleyha gibi suçlu olmak, 
kral gibi olan biteni yeterince incelememek, 
vezir gibi yanlış davranmak’ durumundan 
hangisi içinde olurlarsa olsunlar, herkes 
‘nefs-i emmare/kötülüğü emreden bir nefs’ 
sahibidir. Orada bulunan herkes bu cümleyi 
söylemiş olabilir. Esasında tarihin her dö-
neminde herkes bu sözü söyleyebilir. Bunu 
Züleyha’nın söyleme ihtimali ağır basıyor. 
Yanlışını fark etmek ve dönmek bir erdem-
dir. Sen de kendi yanlışlarını en azından 
kendine söyleyebilecek misin? Bak kendine 
Züleyha mısın, değil misin?

Doğru bakış açısı için insan, sınanmalar 
yaşayanlara, ‘Ben olsaydım ne yapardım?’ 
diyerek bakabilmelidir. ‘Ben Hz. Yusuf ol-
saydım ne yapardım?’ ‘Ben kral olsaydım, 
ne yapardım?’ ‘Ben vezir olsaydım, ne yapar-
dım?’ Acaba aziz, bu olayların yaşanmasına 
imkân verecek yanlışlar yapmamış mıdır? Ve 
insanlar Züleyha’ya da aynı şekilde bakarak 
soruyu doğru şekilde sorabilmelidirler. ‘Ben 
Züleyha olsaydım, ne yapardım?’ Bak kendi-
ne Züleyha mısın, değil misin?

Şimdi bak kendine, ey güç, imkân ve şöhret 
sahibi olan kişi! 

İmkânlarını ne için kullanıyorsun, bak ken-
dine?

Asiye misin, saltanat, şan, şöhret, zenginlik 
yerine, mümin olarak ölmeyi; müşrik hayata 
yeğleyen… En zor zamanlarda bile güçsüz-
lere kol kanat germeye çalışıyor musun? Ev-
ladım yoksa evlatlığım var, diyerek bir kişi 
olsun yetiştirmeyi düşünüyor musun? Bak 
kendine Asiye misin, değil misin?

Hak ve hakikat, senin konumuna göre, en 
güçsüz ve zayıf olan bir yerden bile gelse, 
eneni ayaklar altına alarak ‘hakikatin hatırı-
nı’ her şeyin hatırının üstünde görecek bir 
basirete sahip misin? Yoksa ‘Onlar kim ki?’ 
diyerek tasnif edilmiş ya da güç sahipleri ta-
rafından güçsüzleştirilmiş birisinden geldiği 
zaman, hak ve hakikati kabule yanaşmıyor 
musun? Bak kendine Asiye misin, değil mi-
sin?

Hedefin nedir dünya hayatında? En çok ne-
yin olsun istersin? Mesela, yangında ilk neyi 
kurtarırsın? Diyelim, bir adaya yalnız çıka-
caksın, yanında ne ya da kim olsun istersin?  
Planların kaç yıllık, uzun bir ömrün olsa 
yeter mi? Kaç yıl ömrün kaldı? Hedeflerin 
içinde, dünyanın tüm şatafatına mukabil 
tercih ettiğin ‘Cennette bir ev’ duası var mı 
Asiye gibi? O cennet, senden oraya giden bir 
‘sırat-ı müstakim’e sahip mi? Bak kendine 
Asiye misin, değil misin? Ayten DURMUŞ

SALTANATIN 
ZİRVESİNDE
ÜÇ KADIN

UMUTSUZ AŞK, BEŞERÎ 
AŞKTAN İLAHÎ AŞKA 
GEÇİŞ, SEVDA İÇİN 
ÇEKİLEN ACININ 

OLGUNLAŞMAYA VE 
İMANA VESİLE OLUŞU 

GİBİ HUSUSLAR 
ZÜLEYHA KISSASINDA 

ANLATILMIŞTIR. 
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Tapılacak kadar sevilmek arzusu vardır in-
sanların içinde. İnsanlar, tapılacak kadar 
sevilmek için, tapacak kadar sevmeye ve 
tapacak kadar köleliğe razı olacak hale ge-
lebiliyorlar. Sonra bitmez tükenmez istekler, 
emirler. Acaba sende Asiye gibi saltanatın 
zirvesindeyken, tapan ve tapılan ne varsa 
hepsini elinin tersiyle itecek ve ‘Rabbim!’ di-
yecek bir iman var mı? Bak kendine Asiye 
misin, değil misin? Şimdi bak kendine, ey 
güç sahibi olan kişi! 

Akıl ve bilgiye gereken değeri veriyor musun 
Belkıs gibi? Konuşmadan ve fikir beyan et-
meden önce, bilgi sahibi olman gerektiğinin 
farkında mısın? Bilmediğini, bilenlerden öğ-
renmek gerektiğinin ve her bilenin üstünde 
daha iyi bilen birisi olduğunu bilerek, pek 
çok şeyi, pek çok kişinin senden daha iyi bil-
diğinin farkında mısın? Kraliçe Belkıs, bunun 
farkında olarak, kavmi için ve kendisi için 
gerçekten zor olan bir süreci, akıllıca ve bil-
gece yönetti. Sen nasılsın bu hususlarda? Bak 
bakalım kendine Belkıs mısın, değil misin?

O, iyi bir idareciliğin, mutlaka akil insanlara 
danışarak yapılacağının farkındaydı. Onun 
bu yapısıydı ki çevresindeki herkesi, üstüne 

düşeni yapma konusunda gayrete getiriyor-
du. Bu sebeple ona güveniyor, inanıyorlar-
dı. Çevresindekileri yok saymıyor, önemsiz 
görmüyor, kendini asla ‘tekleştirmiyor.’ Bu 
durumu, onu daha da güçlü kılıyor. Herkes 
biliyor ki kraliçe geniş bir danışman top-
luluğu ile hareket ettiği için doğru hareket 
edecektir. Sen nasılsın? Ben her şeyi bilirim 
mi, diyorsun? Hangi durumda, kimlere danı-
şıyorsun? Mesela, evliliğinle ilgili kaç kişiye 
danıştın? Ya da herhangi bir durumunla ilgili 
olarak ‘danışma’ adlı işe başvurdun mu? Bak 
bakalım kendine Belkıs mısın, değil misin?

Belkıs, hak ve hakikat karşısında, vahiy kar-
şısında, teslimiyet ortaya koydu. Biliyordu 
ki insan yaratıldı ve biliyordu ki bir gün 
her yaratılan ölecektir. Öyleyse bu hayatın 
nasıl yaşandığına dair verilecek bir hesap 
vardır. Belkıs, bunu idrak eden bir kraliçe 
olduğundan vahye karşı büyüklük taslama-
dı. O, üstün akıl, ilim ve bilgelikle kendini 
ve toplumunu şirkten imana yürüttü. Şimdi 
sen kendine bak, vahye karşı nasılsın? Bak 
bakalım kendine Belkıs mısın, değil misin?

Şimdi bir daha bak bakalım kendine: Sen 
hangisisin? 
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Muharrem 
BAYKUL

İSLAM’IN TARİH 
YORUMU ÜZERİNE…

AHMET 
AĞIRAKÇA İLE

İSLAM’IN 
TARİH YORUMU 

ÜZERİNE…

Kur’an nasıl bir tarih tasavvuru inşası-
nı öngörüyor? Kur’an’da tarih kelime-

si hangi anlamlarda kullanılmaktadır?

Öncelikle tarih kelimesi bugün kullandığı-
mız anlamıyla Kur’an-ı Kerim’de kullanıl-
mamaktadır. Fakat Kur’an-ı Kerim’in tari-
he bakışı, tarih tasavvuru incelendiğinde 
Kur’an-ı Kerim sanki “bir tarih yorumu” 
gibi metinlerle karşınıza çıkar. Hangi gözle 
bakarsanız Kur’an-ı Kerim’de o alanda de-
rin anlamlar bulabilirsiniz. Bir ekonomist 
Kur’an-ı Kerim’i ekonomik yönden inceledi-
ği zaman çok mükemmel neticelere ulaşabi-
lir. Bir sosyolog veya bir psikolog Kur’an-ı 
Kerim’i incelediği zaman çok iyi neticelere 
ulaşabilir. Bir tarihçi gözüyle baktığımız za-
man aynı şekilde, bir çok kıssanın anlatılma-
sı noktasında o kıssanın ayetlerinin satır ara-
larında ve olaylar arasında değişik meseleler 
ele alınmakta olduğunu görür. Kur’an-ı Ke-
rim bu açıdan ele alındığı zamanda bunların 
yorumlarının en mükemmel şekilde yapıl-
dığı görülecektir. Mesela Musa (as) kıssası 
anlatılırken mücerret bir peygamberin gelişi 
veya o İsrailoğullarını Mısır’dan alıp özgür-
lüğe kavuşturması hadisesi değildir. Orada 
bir peygambere iman etmeyenlerin durumu, 
iman edenlerin verdiği mücadele anlatılır ve 
mü’minlere bir strateji çizilir. Bunun yanında 
da orada çok önemli semboller zikredilmek-
tedir. Bunların başında Firavun, Haman ve 
Karun sembolleri vardır. Mücerret bir olay 
anlatılmaktan ziyade bu kişilerin toplumları 
içinde oynadıkları rolleri ele alınıp gelecek 
nesillere bunlarla örnekler verilmektedir. 

Muharrem BAYKUL

S Ö Y L E Ş İ



Kur’ani Hayat
TEMMUZ’14
SAYI 36

56

len bu isimler bu çerçevede değerlendirilir-
ken peygamberler ile hükümdarlar arasın-
daki mücadelenin anlatıldığını görüyoruz. 
Biraz daha konuyu açacak olursak oradaki 
tarihi hadiseleri, şirk ile imanın, müşrikler 
ile müminler arasındaki mücadelenin nasıl 
cereyan ettiği anlatılır. Yani bir peygamber 
ile o dönemin hükümdarları ve askeri amir-
leri ve sermayedarları arasında meydana ge-
len çatışmalar o dönemin ve devletin tarihi 
oluşturmaktadır. Bir tarih ortaya çıkarmak-
tadır. Hz Musa’nın Firavun’la mücadelesi, 
Hz İbrahim’in Nemrut’la mücadelesi, Hz 
Nuh’un mele’ ve mütrafin ile olan mücade-
leleri anlatılırken de o dönemlerin tarihi an-
latılıp tarihin hangi hadiseler üzerinde bina 
edildiğini göstermesi bakımından önem ar-
zeder. Bütün bunlar Kuran-ı Kerim’de anla-
tılırken bireyin iman ile olan ilişkisi ele alın-
maktadır. 

Tarih tasavvuru ve insan tasavvuru her şey-
den önce iman ile sürekli olarak özdeşleşti-
rilmektedir. Kıssalar iman ile tarihi olayları 
birbirine bağlamaktadır. Yani kısaca ‘tarih 
peygamberler ile hükümdarların, mü’minler 
ile mümin olmayanların arasındaki mücade-
leden ibarettir’ dememiz mümkündür.

Kur’an’da ‘tarih’ algısının kavramsal çer-
çevesi nasıl çizilmektedir? Sizce tarihin 
mahiyeti ve önemi nedir?

Tarihi şöyle değerlendirebiliriz. Kur’an-ı 
Kerim geçmiş milletlerin kıssalarını anla-
tılırken bize mesajlar vermektedir: Mesela 
Cenab-ı Allah diyor; “Minhum men kasasna 
aleyke ve minhum men lem naksus: Biz sana 
bazı peygamberlerin yaşadıkları olayları an-
lattık, ama bazılarını da anlatmadık.” Gayet 
tabi tarih sadece Ortadoğu bölgesinde Hz. 
Peygamber’in yaşadığı bölgede gelip geçen 
peygamberlerden ibaret değildir. Milyonlar-
ca yıllık bir dünya tarihi vardır. Sonra bu dö-
nemler içerisinde tarihi yazar ve anlatırken 
yıl veremeyiz. Zira Hz. Nuh ile Hz. Âdem 
arasında kaç yıl geçtiğini bilemeyiz. Hz. Nuh 

Hocam, özellikle Firavun, Haman ve Ka-
run figürleri günümüzde neye tekabül 
ediyor? Bu örneklerin serdedilmesindeki 
asıl hikmet nedir?

Firavun’un kişiliği anlatılırken veya bu konu 
ele alınırken toplum içerisinde despot ve 
ceberut bir yöneticiden söz edilmekte ve 
bu ceberut yöneticinin halkına karşı yaptığı 
baskılar ve zulümler ele alınmaktadır. Mısır-
da zalim bir yönetimin bürokratik anlayış-
ları göze çarpar. Diğer taraftan Haman anla-
tıldığında askeri bürokrasi ele alınmaktadır. 
Askerin nasıl yöneticiye ram olduğu, yöne-
tici emriyle hareket ettiğini, asker olarak da 
hadiseleri nasıl yorumladığını görüyoruz. 
Karun’u ele aldığımızda aynı şekilde orada 
da sermayenin insanlar üzerindeki baskı-
sı ve bu konuda da mümin olan insanların 
sermayedarlar tarafından nasıl ezildiğini 
anlatan motifler ve dikkat edilmesi gereken 
hadiseler vardır. 

Bu figürler despotizm, ceberrut bir yönetim, 
askeri bürokrasi, sermaye ve sermayenin 
gücü, sermayenin bürokrasinin emrinde, 
askeri gücün emrinde ve hepsinin rejimin 
birer kölesi ve kulu olduğunu gösteren bir 
okuma vardır. Genellikle örnek olarak veri-

KUR’AN’DA 
MÜCERRET BİR OLAY 

ANLATILMAKTAN 
ZİYADE BU KİŞİLERİN 
TOPLUMLARI İÇİNDE 

OYNADIKLARI 
ROLLERİ ELE ALINIP 
GELECEK NESİLLERE 

BUNLARLA ÖRNEKLER 
VERİLMEKTEDİR. 
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ile Hz. İbrahim arasında kaç yıl geçtiğini bil-
memiz de mümkün değildir. Tevrat’ta bazı 
bilgiler var, ama bunlar tahmini bilgilerdir. 
Hiç birisi doğru değildir. Kısaca Tevrat’ta 
kaydedilen bu bilgiler uyduruk, temelsiz ve 
dayanağı olmayan rakamsal bilgilerdir. Bu 
olaylar Hz. Peygamber’e (sallallahu aleyhi 
vesellem) indirilirken Mekkeli müşriklerin 
ibret almaları gereken konular şeklinde ele 
alınmaktaysa da bütün insanlığa bir ibret 
levhası olarak indirilmiş kıyamete kadar 
önemini sürdürecek ibretlerdir. Hz. İbra-
him’den evvelki Hud ve Salih peygamberler 
anlatılırken o dönemdeki medeniyetin ulaş-
tığı nokta ve bu medeniyetlerin bünyesinde 
oluşan tarih kaydedilir. Hud aleyhisselamın 
tebliğini yaparken zamanındaki yönetiminle 
çatışması, Salih aleyhisselam ile Semud kav-
minin çatışmaları ele alınmaktadır. Tarih bu 
şekilde tasavvur edilirken yani genellikle o 
tarihi olaylar anlatılırken iman ve küfür mü-
cadelelerinin ele alındığını çok açık bir dille 
ifade edilir. 

Tarihte aslolan çerçeve iman ve küfür mü-
cadelesidir diyebilir miyiz? 

Asıl tarihi oluşturan hadiselerin müminler ile 
mümin olmayanların arasındaki mücadele-
den ibaret olduğunu söylememiz gereklidir. 
Kur’an-ı Kerim tarihe bu gözle bakmaktadır. 
Yani, tarihi olaylar hep böyle cereyan et-
miştir. Mekkeli müşriklere verilen mesaj da 
budur bakın akıbetiniz bunlar gibi olabilir, 
iman etmediğiniz takdirde helak olursunuz. 
Genellikle helak olmuş kavimler veya pey-
gamberlere karşı direnip de peygamberleri 
yok etmeye çalışan hükümdarların akıbetle-
ri Kur’an-ı Kerim’de ele alınmaktadır. 

Kur’an’da geçen kıssaların bizim için 
önemi ve ana mesajı nedir? Yapılan “ta-
rihsel-hermenötik” farklı yorumlara nasıl 
yaklaşmalıyız?

Kısaca söylersek, tarih bizim için şu yön-
den önemlidir: Tarih geleceğin bir aynasıdır. 

Geleceği imar edebilmek için dönüp tarihe 
bakmak lazımdır. Tarihe baktığımız zaman 
o aynayı geleceğe yansıtabiliyoruz. Tarihte 
şu şu hadiseler meydana gelmiştir, o halde 
bunlardan gayet tabii ki ibret alınması ha-
linde Mehmet Akif’in “hiç ibret alınsaydı 
tekerrür mü ederdi?” diye meşhur deyişi 
olayı özetler mahiyettedir. Zira aslında tarih 
tekerrür etmez, benzeri hadiseler insanların 
hayatlarında bir daha tekrarlanır.

Benzer hadiseler günümüze baktığımızda 
yönetimin sahipleri ile veya düzenlerin ku-
rucuları ile müminler arasındaki sürekli ça-
tışmalar olmuştur ve hala bu çatışmalar sür-
mektedir. 

Tarihsel yaklaşımlara gelince az önce ifade 
ettiğimiz gibi kıssaların önemi bizim için 
şudur: Gelip geçmiş peygamberlerin risalet 
görevini ifa ederken çektikleri sıkıntılar, ver-
dikleri mücadele ve direnişlerini öğreniyo-
ruz. Kıssalarda bir direniş vardır. Kıssalarda 
peygamberlerin bizler için örnek şahsiyetler 
olarak küfre karşı nasıl direnilmesi gerektiği 
anlatılmaktadır. Kıssaların önemi işte bu-
radadır. Yoksa Mısır’da şu dönemde şöyle 
bir olay olmuş, Mezopotamya’da İbrahim 
peygamber gelmiş şöyle yapmış meselesini 
anlatmaktan daha çok, o peygamberlerin 
Tevhit mücadelesi bizlere örnek olarak su-
nulmaktadır. 

TARİH PEYGAMBERLER 
İLE HÜKÜMDARLARIN, 
MÜ’MİNLER İLE MÜMİN 

OLMAYANLARIN 
ARASINDAKİ 

MÜCADELEDEN 
İBARETTİR.

Muharrem 
BAYKUL

İSLAM’IN TARİH 
YORUMU ÜZERİNE…
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Tarihsel, hermenötik yorumlar meselesine 
gelince, hermenötik bizim kültürümüzün bir 
ürünü değildir. Bu kilise ile yönetimler ara-
sındaki sıkıntılardan dolayı tarihi metinlerin 
yorumlanmasının sonucudur. Yani bizim 
Kur’an-ı Kerim’i o gözle yorumlamamız yan-
lıştır. Elbette Kur’an-ı Kerim’i tefsir ederiz, 
yorumlarız. Ama buradaki geleneksel olarak 
yorumlamamız gereken hususlar bizim tari-
himiz boyunca müfessirlerin ele aldığı ana 
gövdeyi oluşturacak şekilde olmalıdır. 

Gereksiz ve kural dışı görüşler değil. Yani 
birileri çıkar 1400 küsur yıldır Kur’an’ın yo-
rumladığının tam tersi şekilde yorumlamaya 
kalkışırsa işte bu indî bir yorum, yani her-
menötik bir yorum olur. Bu indî yorumları 
bizim yapmamız son derece yanlıştır. Ama 
gayet tabii ki Kur’an-ı Kerim’den, kıssalar-
dan anlayacağımız, çıkaracağımız ibretler 
vardır. Mesele tarihsellik açısından ele alın-
dığında o zaman insanlar büyük hatalara 
saplanırlar. Kur’an-ı Kerim tarihsel değildir. 
Kur’an-ı Kerim’e tarihsel gözle baktığımız 
zaman Hz, İbrahim, Musa, Nuh peygam-
berler bizi hiç ilgilendirmez. Bunlar tarihte 
gelip geçmiş şahsiyetler ve onların yaşadı-
ğı hadiselerdir deyip geçebiliriz, olur biter. 
Ama hadise öyle değildir. Biz o kıssaları an-
latan ayetlerin satır aralarında vurgu ayet-

leri, hüküm ayetleri, cümleleri görürüz. Bu 
olaylar anlatılırken ‘Allah zalimleri sevmez, 
kâfirleri sevmez kibirli olanları sevmez,” Al-
lah o mütrefleri sevmez. Mele’ ve mütreflerin 
Nuh’a karşı yaptıklarını hiçbir zaman Allah 
tasvip etmez. O halde bu kıssaları tarihte 
kalmış birer olay olarak değerlendirdiğimiz 
zaman Kur’an’ı günümüze yansıtmamış olu-
ruz. O vakit Kur’an, tarihte kalmış bir metin 
olur. Ama biz bunu tarihi bir hadise olarak 
değil de peygamberlerin yaşamış oldukları 
olayların gelecekte nasıl yorumlanması ge-
rektiği ve bunların tarihimize, geleceğimize 
ışık tutacak şekilde nasıl yorumlayabiliriz, 
gözüyle değerlendirmemiz olayları bu açı-
dan ele almamız daha isabetli olur diye dü-
şünüyorum.

Hz. Peygamber dönemi ve sonrası tarihi 
olaylarına dair geleneksel okuma biçimle-
rinin tezahürleri ve bunların oluşturduğu 
tarih algısına dair neler söylemek istersi-
niz?

Hz. Peygamber dönemiyle ilgili olarak bizim 
yapacağımız hiçbir yorum yok. Orası Sün-
net’in yansıdığı alan ve Kur’an-ı Kerim’in 
izahıdır. Kur’an-ı Kerim’in doğrudan doğru-
ya Hz. Peygamber’in hayatına yansımasıdır. 
Yani o bilgiyi herkesin bildiği Hz. Aişe’nin 
hadisinde olduğu gibi der ki: “Hz. Peygam-
ber canlı bir Kur’an idi.” Canlı bir Kur’an-ı 
Kerim olan O’nun hayatı Siyer’e yansımıştır. 
Ve O’nun dönemiyle ilgili olarak zaten yo-
rumlanacak bir şey yoktur. Oraya dil uzatan 
zavallı yorumcuların yaptığı ukalalıkları gö-
rünce hayret ediyorum. Biz o dönemi ancak 
örnek alırız. ‘Sizin için Rasulullah’ta güzel 
örnekler vardır.” Bunun anlamı O’nun sireti 
boyunca ortaya koymuş olduğu her alan-
daki örnekliliği almak esastır. Şimdi böyle 
olunca bu noktada bizim peygamber döne-
miyle ilgili yorumdan ziyade Hz. Peygambe-
rin yaptıklarını güzelce anlamamızdır esas 
olan. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) 
sonrası dört halife dönemi Hz. Ebubekir ve 

HELAK OLMUŞ KAVİMLER 
VEYA PEYGAMBERLERE 

KARŞI DİRENİP DE 
PEYGAMBERLERİ YOK 

ETMEYE ÇALIŞAN 
HÜKÜMDARLARIN 

AKIBETLERİ KUR’AN-I 
KERİM’DE ELE 

ALINMAKTADIR. 
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Hz. Ömer dönemi olaylarına Kur’an’ın gö-
züyle bakmamız lazımdır. Eğer biz bu dö-
nem olaylarına farklı bir siyasi yorumla veya 
ashabtan 150 yıl sonra gelen kimselerin 
algılarıyla dini yorumlamaları ve özellikle 
Pers İmparatorluğu’nun bakiyesi olan top-
lumlarda ashaba karşı olan yanlış durum ile 
ashaba bakış açılarını ele aldığımız zaman 
çok büyük yanlışlıkların olduğunu görü-
rüz. Maalesef bu yanlışlıklar bugüne kadar 
da gelmiştir. Hz. Ebubekir’in halife seçilmesi 
hadisesini bir gasp olarak, Hz. Ebubekir ve 
Ömer’in diğer sahabeye baskısı olarak ele 
alanlar vardır. Bu seçimi böyle değerlendirir-
sek İslam’a son derece aykırı, akideye aykırı, 
sahabenin itibarına aykırı, yıllarını Hz. Pey-
gamber ile beraber zorluklar içinde mücade-
le ederek geçirmiş bunca sahabinin ortaya 
koymuş olduğu samimiyetlerine aykırı bir 
yorum yapmış oluruz. Dolayısıyla Hz. Pey-
gamber (sallallahu aleyhi vesellem) döne-
minden sonraki olaylarda saltanat dönemine 
baktığımızda ise çok farklı durum var orada. 
Saltanat dönemlerinde yanlışlıklar olmuş ve 
Hilafet makamı saltanata dönüştürülmüş-
tür. Hilafet ile saltanat adeta mezcedilmeye 
çalışılmıştır. Ama hiçbir zaman da bu yak-
laşımlar İslami olmamıştır. Yani hilafet asla 
başka bir sistemle eklemlenecek bir sistem 
değildir. İslam eklektik bir sistem değil, 
Kendi kendine yeterli bir sistemdir. Hiçbir 
zaman başka bir sistemle karıştırılması veya 
sentezin yapılması mümkün değildir. Dola-
yısıyla hilafet maalesef saltanat ile karıştırı-
lıp yeni bir sistem olarak ortaya çıkarılınca 
o zaman işler çığırından çıkmıştı. Emevile-
rin belli hükümdarlarının despotizmlerini 
görebiliyoruz. Aynı şey Abbasiler için ve 
diğer gelen milletlerin yöneticileri için de 
söz konusudur. Ancak Emevilerde gördü-
ğümüz çok iyi yöneticiler de vardır. Ömer 
İbn Abdülaziz gibi, III. Yezid gibi adil olan 
halifeler vardır. Abbasilere geldiğimizde de 
El-Muhtedi mükemmel bir halife idi, Hilafe-
ti yeniden ihya etmeye çalıştığı için o günün 

generalleri tarafından öldürülmüştür. Diğer 
bir halife ez-Zahir Biemrillah da aynı şekil-
de Hulefa-yı Raşidin dönemini yeniden ihya 
etmek istemişlerdir. Bu iki Abbasi halifesi; 
neden Ömer bin Abdülaziz dönemi yeniden 
ortaya çıkmasın demişlerdir. El-Muhtedi 
Abbasilerde neden Ömer bin Abdülaziz gibi 
bir adam çıkmasın, adaletle hükmetmesin 
anlayışını sergilemiştir. Fakat o günün ge-
neralleri özellikle o dönemde yaşayan Türk 
kökenli askerleri tarafından öldürülmüş-
tür. Bu askerler hiçbir zaman halifelere ne-
fes aldırmamışlardır. Özellikle Me’mun’dan 
sonraki dönemde Türk generallerin Abbasi 
ordusuna hakim olmalarından sonra gerçek-
ten çok büyük bir sıkıntı yaşanmıştır. İşte 
el-Muhtedi bu dönemde generaller tarafın-
dan katledilmiştir. Şimdi Ömer İbn Abdüla-
ziz’in hayatını yeniden sisteme hakim kılma-
ya çalışan bir halifenin generaller tarafından 
öldürülmesi hadisesinin bugünkü darbelere 
kadar uzanan bir tarihi geçmişi vardır. Ve 
bunlar son derece de önemli hadiselerdir. 
Tarihi bu şekilde değerlendirdiğimizde tarih 
içerisinde birçok benzerlikler görürüz. Bu 
gibi zorbalar tarihte mükemmel örneklerle 
mükemmel işler yapmak isteyen yöneticileri 
kenara atmaya çalışmışlardır. Ya öldürmüş-
ler, ya zehirletmişler, ya da darbeyle indiril-
meye çalışmışlardır. Bunlar tarihte tekrarlan-
mış hadiselerdir. Hz. Peygamber’den sonra 
insanlar dünyevileşince ister istemez bu tarz 
durumlar tekrar tekrar yaşanmaktadır. Muharrem 

BAYKUL
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Günümüzde oluşmuş geleneksel, cemaat-
sel algılara dair nasıl bir durum var ortada? 

O günkü işleyişle bugünkü işleyişe baktığı-
mızda o zamanda bu günkü gibi cemaatsel 
yapılar yok. Farklı düşünce ekolleri vardır. 
Ama asıl kitle içindeki çoğunluk Kur’an ve 
sünnete bağlı olanıdır. Asıl toplumu ayakta 
tutan Ulema vardır. İlim adamlarının yürüt-
tüğü çalışmalar vardır. Özellikle hicri üçüncü 
yüzyıldaki özellikle Hadis tedvini hareketini 
dikkatle incelemek gerekir.. Hadislerin titiz 
bir şekilde sahihinin sakîminden ayrılması 
için gayret etmiş büyük ilim adamlarının 
çalışmaları dikkat çekicidir. İkinci yüzyılın 
ortalarından başlayarak dördüncü yüzyıla 
gelinceye kadar çok mükemmel çalışma-
lar yapılmıştır. O yüzden o günü bugünkü 
cemaatsel yapılarla irtibatlandırmanın çok 
da anlamı yok. Çünkü farkı görebiliyoruz. 
Bugün için de yine Kur’an ve sünnete bağ-
lı olan, sünnetten taviz vermeyen, Hz. Pey-
gamber’in hadislerine son derece bağlı olan 
ilim adamları vardır, ama Hz. Peygamberin 
hadisleri içerisinde kafalarına yatanları ka-
bul eden kendi akıllarına yatmayanları da 
reddeden kimseler o gün de vardı bugün de 
vardır. Ve bunlar “efendim benim mantığıma 
uymuyor” benim bildiğim peygamber böyle 
demez” deyip de hadisleri reddetme nokta-

sına geldikleri zaman gerçekten İslam adına 
büyük bir bedbahlık ve büyük bir yanlışlık 
da yapmış olacaklarının da farkında olmalı-
dırlar diye düşünüyorum. 

İmadüddin Halil’in ‘İslam’ın Tarih Yoru-
mu’ kitabını tercüme etmiş idiniz. Kitap-
taki Hegel, Marks ve Tonybee’nin yakla-
şımlarını ve cevaplarını incelemiş biri 
olarak bu yaklaşımlara bakışımız nasıl ol-
malı? Batılı düşünürlerin tarih teorilerine 
ne gibi eleştiriler getiriyorsunuz? 

Bahsettiğiniz kitabın baskısı kalmadı uzun 
zamandır. Fakat biz yayıncısı ile görüştük. 
İnşaallah yakın bir zamanda Akdem Yayınla-
rı’ndan bu kitabın baskısını yapmayı düşü-
nüyoruz. Sorunuza dönecek olursak, bura-
da Hegel tamamen pozotivist bir anlayış ile 
olaylara bakmaktadır. Marks’ın bakış açısı 
ise Hegel’in tam tersine tamamen komünal 
yapıya dayalı sosyalist bir bakış açısı ile bak-
maktadır. Tonybee ise kendine has yorum ile 
tarihi yeniden inşa etmek ve daha çok biraz 
da hümanizm ile karışık bir anlayış sergile-
mektedir. Şimdi tabii burada asıl dikkatimizi 
çekin husus şudur: Ne olayları tamamen sırf 
deneysel anlamda ele alıp değerlendirmek, 
ne de Marksist bir anlayış ile olayları tama-
men ekonomiye ve sınıfsal yapıya bağlamak 
şeklinde olmaması gerektiği gibi sadece hü-
manist açıdan değerlendirmemiz mümkün 
değildir. Burada gayet tabii ki insani olarak 
insanların insanca yaşama hakkını koruyup 
kollayabilecek şekilde insanların sosyal ada-
let çerçevesi içerisinde yaşayabilmeleri için 
belli bir hayat tarzının olması gerekmekte-
dir. Bunun yanında da İslam deneye önem 
vermiştir. İslam’da deney özellikle hadis, tef-
sir ve fıkhın dışındaki yani Kur’ani ilimlerin 
dışındaki diğer ilimlerde geçerlidir. Kimya, 
Fizik, Astronomi, Matematik, Tıp alanların-
da genelde İslam deneyi esas almıştır. Birçok 
ilim adamı bu alanda çalışmalar yapmıştır. 
Deney kullanılarak varılan neticeler vardır 
ve İslam zaten bunu emreder. Ancak bu ba-

KISSALARI TARİHTE 
KALMIŞ BİRER 
OLAY OLARAK 

DEĞERLENDİRDİĞİMİZ 
ZAMAN KUR’AN’I 

GÜNÜMÜZE 
YANSITMAMIŞ OLURUZ. O 
VAKİT KUR’AN, TARİHTE 

KALMIŞ BİR METİN OLUR. 
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tılıların, batıcıların baktığı gibi olmaz. İslam 
her şeyi bir tecrübeye, deneysel sonuçlara 
yüzde yüz bu şekilde bağlamayı uygun gör-
mez. Gayet tabii ki ilahi sünnetler vardır. Bu 
ilahi sünnet çerçevesinde olayların değerlen-
dirilmesi gerekir. Çünkü Allah’ın sünnetle-
rini değiştirmek mümkün değildir. Hiçbir 
zaman da bunları kimse değiştirememiştir. 
Marksist açıdan ele alındığı zaman Kur’an-ı 
Kerimi tamamen bir Sosyalizm kitabı şeklin-
de değerlendirenler var. Günümüzde böyle 
zavallı, gariban kişilere rastlamak mümkün-
dür. Kur’an-ı Kerim sanki Marks’ın Kapital 
kitabının Hz. Peygamber zamanında yazıl-
mış olan bir versiyonu gibi değerlendiren 
bazı yazarlar var ya… Her şeyi Sosyalizme, 
insanlar arasındaki ekonomik eşitliğe bağla-
yarak sermaye düşmanlığını sergileyen Ge-
zicilere takılan tavırlara sahip kişiler vardır. 
Gayet tabii olarak İslam yanlış ve haram yol-
dan elde edilen sermayeleri reddeder. Fakat 
sermayeye sahip olmayı asla yasaklamaz. 
Sermaye’nin helal yol ile elde edilmesi ge-
rektiğini ifade eder. Malın nasıl kazanılıp na-
sıl harcanacağının ilkelerini çizer. Nereden 
kazandın, nereye harcamak gerektiğinin il-
kelerini ortaya koyduğu için bir Marksist gö-
züyle Kur’an-ı Kerim’e bakmamız mümkün 
değildir. Tamamen onun bakış açısı farklıdır. 
Dolayısıyla burada gerek Hegel’in, Marks’ın, 
gerekse Tonybee’nin bakış açıları kendileri-
ne hastır. İslam’la bunların izah edilmesi asla 
mümkün değildir. 

Yurt içi ve dışında bir çok tartışma, konfe-
rans vb. programlara katılmış bir tarihçi 
olarak yaşadığınız önemli tartışmalardan 
önemsediğiniz bir iki örneği okuyucuları-
mızla paylaşmak ister misiniz?

Tartışmayı seven bir insan değilim. Çünkü 
tartışmalardan bir netice elde edilmiyor. Fa-
kat gördüğümüz, tecrübe ettiğimiz şu var: 
Genellikle ele alınan konular içerisinde Hi-
lafet meseleleri ön plana çıkıyor. Abbasi ve 
Emevi hükümdarlarıyla Osmanlı hüküm-

darlarının hilafetlikleri Şer’an geçerli olmak-
la birlikte gerçekten bunlar akidevi açıdan 
ele alındığı zaman İslam inancının belirle-
diği çerçevede bir hilafetin tarihte gerçek-
leşmediğini görüyoruz. Bunlarla ilgili tartış-
malara rastladık. Emevileri veya Abbasileri 
yüzde yüz hilafet sistemi olarak kabul eden-
ler olduğu gibi bunu tümüyle reddedenler 
de vardır. Aslında beşerin elinin değdiği hiç-
bir şey tümüyle reddedilmez ve tümüyle de 
olduğu gibi kabul edilemez, tümüyle redde-
dilmemeli. Tümüyle de bu şekilde de kabul 
edilmemelidir. Şimdi hilafet tarihi olarak de-
vam etmiştir. Yani Hz. Ebubekir’le başlayıp 
3 Mart 1924 tarihinde son Osmanlı padişahı 
Abdülmecid’e kadar hilafet vakıa olarak var-
dır. Fakat bu halifeliğin konumu nedir? Na-
sıl bir hilafet meselesini tartışmışızdır. 

İkinci bir şey de, Hz. Osman’ın hilafeti ve 
katli meselesiyle ilgili tartışmalar yaşamışız-
dır. Hz. Ebubekir’in halife seçilmesi ile ilgi-
li olarak Şii anlayışa sahip olan kimselerin 
tartışma ve yaklaşımları vardır. Bunların ya-
nında tartışılan konulardan bir tanesi de Hz. 
İbrahim’in “zebih” olan oğlu yani kurban 
edilmek istenen oğlu hangisidir tartışmala-
rı vardır. Gayet tabii ki, Kur’an-ı Kerim’de 
bazı müfessirler bunun İshak olduğunu, 
bazılarının İsmail olduğunu söylemelerine 
rağmen buna dair tartışmalar yaşadığımız 
olmuştur. Günümüz yorumlarıyla ilgili ola-

3 MART 1924’DE HİLAFET 
İLGA EDİLMEMİŞ, SADECE 
HALİFE ABDÜLMECİD’İN 
GÖREVİNE SON VERİLİP 

“HİLAFET MECLİS’İN 
ŞAHS-I MANEVİSİNDE 

MÜNDEMİÇ 
KILINMIŞTIR.”

Muharrem 
BAYKUL

İSLAM’IN TARİH 
YORUMU ÜZERİNE…



Kur’ani Hayat
TEMMUZ’14
SAYI 36

62

rak da özellikle hilafetin kaldırılması ile il-

gili tartışmaların olduğunu görmüşüzdür. 

Hilafet kaldırılmamıştır. Hilafet kurum ola-

rak hala vardır. 3 Mart 1924’de Hilafet ilga 

edilmemiş, sadece askıya alınmıştır. Sadece 

Osmanlı ailesini tamamen silmek ve halka 

unutturmak için halife Abdülmecid’in göre-

vine son verilip “Hilafet Meclis’in şahs-ı ma-

nevisinde mündemiç kılınmıştır” şeklinde 
kanunlaştırılmıştır.

Muhterem hocam, Mardin ile İstanbul 
arasında yoğun iş akışınız arasında kısıtlı 
vaktinizden bizlere de zaman ayırdığınız 
için çok teşekkür ediyoruz. 

Ben de Kur’ani Hayat Dergisi’ne böyle bir 
konuyu ele aldığı için teşekkür ediyor, çalış-
malarında muvaffakiyetler diliyorum.

Prof.Dr. Ahmet AĞIRAKÇA

1950	Mardin	doğumlu.	Mardin	İmam-Hatip	Oku-
lu,	Mardin	Lisesi,	 İstanbul	Yüksek	 İslâm	Enstitüsü	
ve	 İstanbul	 Üniversitesi	 Edebiyat	 Fakültesi	 Tarih	
Bölümü	mezunu	(1975).	Bir	müddet	Diyanet	işleri	
Başkanlığı	 bünyesinde	 çalıştıktan	 sonra	 İstanbul	
Bakırköy	 Lisesinde	 öğretmenlik	 yaptı.	 Konya	 Sel-
çuk	Üniversitesi	ilahiyat	fakültesinde	1	yıl	İslam	Ta-
rihi	Asistanlığı	yaptı	 (1977).	Daha	sonra	İstanbul	
Üniversitesi	Edebiyat	Fakültesi	Ortaçağ	Tarihi	Ana-
bilim	Dalında	asistan	oldu	 (1978).	Aynı	 kürsüde	
1996’da	 Profesör	 unvanını	 aldı.	Mayıs	 1999’da	
uzun	yıllar	görev	yaptığı	İstanbul	Üniversitesi	Ede-
biyat	Fakültesi	Tarih	Bölümü’nde	iken	28	Şubatçı	
Rektör	 tarafından	 YÖK	 onayı	 ile	 görevden	 alın-
dı.	 Sonra	 Hollanda/Rotterdam	 İslam	Üniversitesi	
İlahiyat	 Fakültesi	 Dekanlığı,	 aynı	 şehirde	 Avrupa	
İslam	Üniversitesi	Kurucu	Başkanlığı	ve	Rektör	ve-
killiği,	Avrupa	İslam	Üniversitesi	İslâmî	İlimler	Fa-
kültesi	Dekanlığı	ve	Rektör	Yardımcılığı	görevlerin-
de	bulundu.	Avrupa	İslam	Üniversitesi’nin	Uzaktan	
Öğretim	 birim	 başkanlığını	 yaparak,	 baş	 örtüsü	
zulmü	mağduru	 1200	 öğrencinin	 uzaktan	 lisans	
düzeyinde	öğrenim	görmelerini	 sağlayan	organi-
zasyon	yaptı.	Halen	 İlk	Kurucusu	olduğu	Akade-
mistanbul	Yurt	Dışı	Eğitim	ve	Danışma	Kurumunun	
fahri	 danışmanlığını	 yapmaktadır.	 Son	olarak	on	
yıl	 sonra	 İstanbul	 Üniversitesi	 Edebiyat	 Fakültesi	
Ortaçağ	 tarihi	Anabilim	Dalı’ndaki	görevine	geri	
döndü.	2013	Şubat	ayında	Mardin	Artuklu	Üni-
versitesi	 İlahiyat	 Bilimleri	 Fakültesi	 Dekanlığı’na	
atandı.	Halen	bu	görevi	sürdürmektedir.

Yayınlanmış	14	telif	ve	11	(cild)	
tercüme	 eseri	 vardır.	 Akademik	
dergilerde	 yayınlanmış	 onlar-
ca	 makalesi	 ile	 katıldığı	 milli	
ve	 uluslar	 arası	 sempozyum-
larda	 sunduğu	29	 tebliği	 bulunmaktadır.	Ayrıca	
30	 yıldan	beri	 çeşitli	 resmi	 ve	 sivil	 kuruluşlarda	
onlarca	 konferans	 verdi,	 seminerler	 yaptı.	 Tür-
kiye’de	ve	yurt	dışında	birçok	panele	katıldı.	Bir	
kaç	Ansiklopedide	yayınlanmış	çok	sayıda	mad-
desi	olup	ayrıca	6	ciltlik	Şamil	 İslam	Ansiklope-
disi’nin	genel	yönetim	ve	ilmi	redaksiyonunu	ya-
parak	yayına	hazırladı.	Birçok	edebî,	 ilmî,	siyasî	
ve	sosyal	dergide	yönetici	ve	yazar	olarak	çalıştı.	
Özellikle	farklı	siyasî	ve	sosyal	yönleriyle	tanınan	
Türkiye’de	İslamî	çalışmaların	dönüm	noktaların-
dan	 birisi	 olarak	 kabul	 edilen	 Düşünce	 Dergisi	
(1976-1980),	Mektep	Dergisi	(Nisan	1986-Ara-
lık1987),	Değişim	Dergisi	 (Mart	1993-	Haziran	
1995)	 gibi	 önemli	 dergilerde	 yönetici	 ve	 yazar	
olarak	çalıştı.

Bir	kaç	sempozyum	organize	etti	ve	bu	sempoz-
yumların	tebliğlerini	yayına	hazırladı.	Bir	çok	Sivil	
Toplum	Kuruluşu’nun	kurulmasında	rol	oynadı	ve	
yönetim	kurullarında	yer	aldı.	Halen,	Akademi	Li-
san	ve	İlmi	Araştırmalar	Derneği	Genel	Başkanı	
ve	İHH	Yüksek	İstişare	Kurulu	üyesi	ve	20	yıldan	
beri	süren	Filistin	Dayanışma	Platformu’nun	tabii	
üyesi	ve	uluslar	arası	Mülteci	Hakları	Derneği	ve	

Uluslararası	Müslüman	Alimler	Birliği	üyesidir.	
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TARİHİ 
DOĞRU 
OKUMAK

TARİHE ÖLMÜŞ 
BİR NESNE 

MUAMELESİ 
YAPMAK DOĞRU 

DEĞİLDİR. 
AKSİNE TARİH 

CANLI VE 
DİNAMİKTİR.

Tarih denince, akla ilk gelen zamandır. 
Zamana bakmak, tarihe bakmaktır. Za-

manı değerlendirmek, tarihi değerlendir-
mektir. Zaman içinde yaşananların ne ol-
duğunu, nasıl olduğunu ve niçin olduğunu 
irdelemek, anlamaya çalışmak; genel anlam-
da tarihi okumaktır. Zamanın; geçmiş, şimdi 
ve gelecek veçhelerinin olması, olayların tas-
nifi, doğru okunması ve doğru anlaşılması 
bakımından, bize kolaylıklar sağlamaktadır. 
Fakat zamanın bu değişik veçhelerini, bir-
biriyle ilintisiz ve bağlantısız düşünmek ve 
o şekilde okumalarda bulunmak, yanlış bir 
okuma olacağından, bizi götüreceği sonuç-
lar da yanlış olacaktır.

Zaman algısı, tarih algısı ile doğru orantı-
lı bir şekilde, insandaki algıya etki etmek-
tedir. Yani, zamanı nasıl ele alıyor ve nasıl 
görüyorsak, tarihi de öyle ele alıyor ve öyle 
görüyoruz demektir. Bir örnek olarak şim-
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diki zamanı ele alalım: Şimdiki zaman nasıl 
oluşmaktadır? Bunun geçmiş zamanla bir 
bağlantısı var mıdır? Şimdi yaptığımız bir 
eylemin, kökleri olmayan, geçmişle bir bağ-
lantısı olmayan bir eylem olduğunu düşüne-
bilir miyiz? Böyle düşünenlerin bulunması 
muhtemeldir. Ama aslında insanın kendisi, 
kültürü ve yaşadığı toplumsal zemin, geç-
mişle bir bağ ve bağlantı içindedir. Yani şu 
anı/şimdiki zamanı ortaya çıkaran bir geç-
miş bağlam vardır. Aksi takdirde ister fert 
düzeyinde, isterse toplum düzeyinde olsun, 
insan hayatı anlamdan uzaklaşarak saçma 
bir hale dönüşecektir.

Kökü olmayan bir ağaç düşünebilir miyiz? 
Eğer bir ağacın kökü yoksa o ağaç, ağaç de-
ğil, olsa olsa bir odun veya kütüktür. İnsan 
ve toplum da böyledir: Kökü, yani tarihi ol-
mayan bir insan veya toplum da gerçek an-
lamda insan veya toplum olmayacaktır. En 
ufak bir esintide savrularak helak olacaktır. 
Toplumların savrulması, yıkılması ve helak 
olması, peşi sıra büyük hüzün ve acılara 
sebep olur. Kur’an’da anlatılan kıssaların 
hangisine bakarsak bakalım, göreceğimiz 
netice hep benzer olacaktır: Geçmiş zaman-
dan ders almayan, an içinde ne yapacağını 
bilmeyen ve gelecek tasavvurları dünya ile 

sınırlanmış olan, bir kısır döngünün müda-
vimlerini görürüz. Meğer insan ne kadar ga-
fil ve ne kadar cahilmiş!

Tarihe ölmüş bir nesne muamelesi yapmak 
doğru değildir. Aksine tarih canlı ve dina-
miktir. Tarih denince, sadece geçmişte ya-
şanmış olaylar akla gelmemelidir. Tarih, 
kahramanlık hikâyelerinin anlatıldığı, coş-
kunun köpürtüldüğü bir alan da olmama-
lıdır. 

Tarihte yaşanmış olayları bilmenin ötesine 
geçemezsek, bu bilmenin bize sağlayacağı 
bir yarar olmayacaktır. Zira bu kuru bir bilgi 
olmaktan öte bir şey değildir. Her bilgi işlen-
diği zaman, canlı hale geldiği zaman, yani 
hayatta bir yankı oluşturduğu zaman, yararı 
ortaya çıkacaktır. Hayatta yön belirleyen bil-
gilere ulaşmak için, tarihin, bir disiplin çer-
çevesinde ele alınması gerekir.

 Tarihi, ilmi esaslar düzeyinde ele alarak, 
insanlığın sürüp gelmiş serüveninden; de-
ğişmenin, mükemmele doğru yol almanın 
ilkeleri çıkarılmalıdır. İşte o zaman tarih bi-
zim için geçmiş maddi olaylar yığını değil, 
canlı ve dinamik bir yol gösterici olacaktır. 
Rahmetli Cemil Meriç’in dediği gibi “Haya-
tın maddi olaylarıyla ancak kronoloji yapıla-
bilir. Kronoloji aptalların tarihi.”

Şimdiki zaman, tarihin ana rahmi olup, ge-
leceğin geçmişe taşınmasıdır. Yani gelecek 
şimdiye, şimdi ise geçmişe bir nehir gibi ke-
sintisiz akmaktadır. İnsan hayatını akan bir 
suya benzetirsek, toplumu da bir nehre ben-
zetebiliriz. Her toplumun ömrünü tamam-
lamasıyla, nehrin akışı da sona ermektedir. 
Bütün nehirler eninde sonunda bir denize 
kavuşmaktadırlar. İşte tıpkı bunun gibi in-
sanlık da tarih dediğimiz denizde toplan-
maktadır. Son insanın ölmesiyle birlikte, ta-
rih denizi nihai seviyesine ulaşmış olacaktır. 
Bu deniz öyle bir denizdir ki, tatlı su tuzlu 
suya ve temiz su kirli suya karışmamaktadır. 
Ayrıştırma (hesap) günü geldiğinde, her su 
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kendi mecrasında layık olduğu yere akacak-
tır.

Nasıl ki, insanın bir ömrü varsa, her toplu-
mun da bir ömrü vardır. Tıpkı bunlar gibi, 
yaşayan, yaşamayan ve yaşayacak olan bü-
tün insanları kapsayan insanlığın da bir 
ömrü vardır. Yani ilk insandan son insana 
kadar gelecek olan bütün insanların ömrüne 
insanlığın ömrü olarak bakmak gerek. Onun 
içindir ki, tarih bitmeyen bir sürecin adıdır. 
İnsan dediğimiz türün ömrü tamamlandığı 
zaman, tarih de tamamlanmış olacaktır. Za-
ten o zaman da kıyamet kopmuş olacak. As-
lında tarihle beraber sahip olduğumuz zen-
ginlik, insanın keyfiyetidir.   

  İnsan, tarih içerisinde hangi durumlarda, 
nasıl hareket etmiştir? İnsani ve ilahi olan-
dan tarafı mı, yoksa şeytani ve hayvani olan-
dan tarafı mı tercih etmiştir? Hangi tercihler 
insan için felaket ve hangi tercihler insan 
için selamet olmuştur? Böylece tarihte, hem 
bireysel olarak hem de toplumsal olarak, var 
olan bir hazine değerindeki kalite görülmüş 
olur. Tarihteki keyfiyete talip olmayanlar, 
kemiyetin sığ ve ağır yükü altında ezilmeye 
mahkûm olacaklardır.

Devam etmekte olan bir süreç olarak tarih 
denince, söz konusu olan geçmiş olmakla 
beraber, hedefe konulmuş olan ise şimdi ve 
gelecektir. Geçmişte yaşanmış olayların nak-
ledilmesi, bir yararın elde edilmesinden öte-
ye bir avunma vesilesi olabilir. Amaç, olay-
ları tanımaktır. Tanıma olayında asıl olan 
şeklin tanınması değil, özün tanınmasıdır. 
Hem kişilerin hem de toplumların inançla-
rını, düşüncelerini, acılarını, heyecanlarını, 
hüzünlerini bilirsek, onları tanıma olayını 
gerçekleştirmiş oluruz. Dolayısıyla anlama-
yı da gerçekleştirmiş oluruz. Anlamak, yani 
anlamlandırmak; bir değer biçmek, bir yere 
koymak ve istenen payı almak, dersler ve ib-
retler çıkarmak, bu vesileyle kendisine bak-
mak, bir çeki düzen vermek, musibetlerden 
nasihat çıkarmak, bir delikten birden fazla 

ısırılmamak... İşte tarihi özne haline getiren, 
insana yol gösteren, yoluna ışık tutan özelli-
ği budur.

İnsan, bir taraftan tarih yaparken öbür ta-
raftan tarih olmaktadır. İnsan, hayatında 
sergilediği eylemlerle, yani aldığı kararlar 
ve yaptığı tercihlerle, aslında tarihe notlar 
düşmektedir. Tarihe düşülen notlar, yaptık-
ları etki bakımından değer kazanmış olurlar. 
Kıymet-i harbiyesi olan notlar, her zaman 
istifadeye açık ve yol gösterici olan notlar-
dır. Değerini yitirmeyen notlar, iz bırakan ve 
kolay kolay silinmeyen tarihi notlardır. De-
ğeri düşen ve kolayca silinen notlar ise kuma 
veya suya yazılan notlar gibidir. Bu yüzden-
dir ki, gelip geçmiş milyarlarca ademoğlu 
arasından iz bırakanların sayısı son derece 
azdır. 

Tarihte silinmeyen bir çığır açıp güçlü izler 
bırakan insanların başında peygamberler 
gelmektedir. Aradan geçen binlerce yıllık za-
mana rağmen, her peygamberin mücadelesi, 
bizlere farklı açılardan yol göstermektedir. 
Bizler hâlâ onlardan çok şeyler öğrenmekte-
yiz. Onların mücadeleleri bizlere ışık olmak-
ta ve yolumuzu aydınlatmaktadır.

Tarih zamanla mukayyet olduğuna göre, 
tarihin bize ilk öğrettiği hakikat, insanın 
kendisi olmaktadır. İnsana sınırlı bir zaman 
verilmiştir. Bulunduğu mekânda kalıcı de-
ğildir. Bir mola yerinde dinlenen bir yolcu 
gibidir. Kendilerini bu mekânın sahibi zan-
nedenlerin çok fena akıbetlerle karşılaştığını 
ve her an benzer olayların tekerrür ettiğini, 

TARİHTE SİLİNMEYEN BİR 
ÇIĞIR AÇIP GÜÇLÜ İZLER 

BIRAKAN İNSANLARIN 
BAŞINDA PEYGAMBERLER 

GELMEKTEDİR. 

Cevdet IŞIK

TARİHİ DOĞRU 
OKUMAK
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tarih bas bas bağırmaktadır. “De ki: Yeryü-
zünde dolaşın da sonra bakın o peygamber-
leri yalanlayanların sonları nasıl olmuştur?” 
(Âl-i İmran, 3/138). 

İnsan Allah’ın bir mucizesidir. Hem de en 
önemli mucizesi. Allah insana değer vermiş-
tir. Onun için insan değerlidir. İnsanın de-
ğerli olması, Allah ile olan bağlantısındandır. 
Allah, tabir caizse değerin kendisidir. O’nun-
la bağlantılı olan her şey değerlidir. İnsanın 
da değeri Allah’la olan bağlantısından geli-
yor. İnsanın Allah’la bağlantısı kulluk ilişkisi 
biçiminde olmaktadır. Yani en büyük değer 
ve en büyük şeref Allah’a kulluktur. Allah’a 
kulluk, Allah’ı bütün sıfatlarıyla bilmek, 
tanımak ve O’nsuz olunamayacağının bi-
lincine vararak, buna bütün varlığıyla inan-
maktır. Böylece beden dünyasında ve ruh 
âleminde bir barış dünyası inşa etmektir. 
İşte tarihi doğru okuyarak, sahip olacağımız 
ışık huzmesi budur. Bunun için tarihte, sayı-
sız ibret levhası ve ders mevcuttur.

İslam’ın, Müslümanların ve insanlığın tari-
hini doğru bir şekilde okumalıyız. İslam’ın 
tarihi, Allah’ın bir rahmeti olarak peygam-
berleri göndermesi ve bu şekilde tarihe 
müdahale etmesidir. Müslümanların tarihi, 
İslam’dan kaynaklanan anlamalar neticesin-
de, hayatın tanzimi için yapılıp edilenlerin 
hepsini içine alan bir tarihtir. İnsanlık tarihi 
bütün zamanları ve insanları kapsayan bir 
tarihtir.

İslam’ın ve Müslümanların tarihini zikret-
memizin sebebi şudur: İslam, kati doğ-

rularımızın içinde yazılı olduğu Kur’an’ın 

mesajından ve Peygamber Efendimizin ör-

nekliğinden oluşmaktadır. Bunlar bizim için 

yegâne referans kaynağıdır. Eylemimizi or-

taya koymadan önce bu kaynağın ölçüsüne 

vurmalıyız. Kur’an ve peygamber örnekliği-

ni bir yol haritası olarak, sürekli önümüzde 

tutmalıyız. Müslümanlar olarak geçmişte bu 

yol haritasına ne kadar uyabildik? Yaşadı-

ğımız musibet ve felaketlerin sebebi neydi? 

Yaptığımız hataların ve doğruların faturası 

nasıl olmuş ve neye mal olmuştu? Bütün 

bunları doğru okumak, doğru bir eleştiri 

yapmak ve doğru bir değerlendirmeye tabi 

tutmak, İslamiyet’i doğru temsil edebilme-

miz için mutlak bir gerekliliktir.

İslam’ın ve Müslümanların tarihi insanlık 

tarihi içinde bir tarafı göstermektedir. Bu ta-

raf Allah’a kulluğu şeref bilen, iman edenle-

rin tarafıdır. Allah’a kulluk dışındaki bütün 

kullukları zillet bilenlerin tarafıdır. Habil ve 

Kabil’den günümüze ve günümüzden kıya-

mete kadar, insanların üzerinde yaşadıkları 

fay hattı bundan ibarettir. Buradan başlayan 

kırılma, insanları keskin bir şekilde birbi-

rinden ayırmaktadır. Onun içindir ki, kimin 

ne olduğunu, neye inandığını ve ne yapması 

gerektiğini iyi bilmesi gerekmektedir. Bu an-

lamda insanlık tarihi öğretici, eğitici ve şah-

siyet oluşturucu bir mahiyete sahiptir. Bu-

nun için insanlık tarihini doğru okumanın 

önemi tartışılmaz bir hakikattir. 

Sözümüzü Mustafa İslâmoğlu’nun bir tes-

biti ile bağlayalım: “İnsanlık tarihini doğru 

okuyanlar iyi bilirler ki, insanlığın kaderini 

değiştiren büyük devrimler, şuursuz kalaba-

lıklar sayesinde değil, iyi eğitilmiş bir avuç 

şuurlu kadrolar sayesinde gerçekleşmiştir.” 

(Yahudileşme Temayülü, s.369). 

TARİHTEKİ KEYFİYETE 
TALİP OLMAYANLAR, 

KEMİYETİN SIĞ VE AĞIR 
YÜKÜ ALTINDA EZİLMEYE 
MAHKÛM OLACAKLARDIR.
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TÜM İNSANLARA 
ROL MODEL 
OLAN BİR 
NESİLDİR.

Nuri ÇALIŞKAN

SAHABE KİMDİR?

Sahabe, belli bir ilgi, ülfet ve muhabbet sonucu biriyle dost, 
arkadaş, kardeş ve can yoldaşı olma anlamına gelen SHB kök 

fiilinden türemiş bir kelimedir. Aynı kelimenin ism-i faili olan 
“sâhib” sözünün cem’i/çoğulu “sahb” bu cemi’nin cem’i/çoğulun 
çoğulu da “ashab” olarak gelmektedir.

“Sahabe” kelimesi de istisnai/şaz bir cemi/ çoğulu olarak ashab 
yerine kullanılmaktadır. “Sahabe”nin müfredi/tekili de “sahabi” 
kelimesidir ki arkadaş, malik, sahip, dost anlamlarına gelmek-
tedir. Dolayısıyla sohbet eden, bir arada bulunan, bir görüşü 
benimsemiş, birine tabi olmuş taraftar, arkadaş, yoldaş ve dost 
anlamlarına gelen sahabi/ sahib kelimesinin çoğulu olan” Saha-
be” sözü, her nasılsa toplumumuzda tekil bir kelime gibi algı-
lanmaktadır. Galatın galatı olarak da sonuna “ler” eki eklenerek 
“Sahabeler” şeklinde çoğulun çoğulu yapılarak kullanılmaktadır. 
Oysa tekili için “sahabi” çoğulu için de “Sahabe” veya “ashab” 
kullanımını tercih etmeliyiz.

Allah Rasûlü’nün (s) Kur’an sohbetleriyle terbiye ve inşa ettiği, 
eğittiği bir nesil olan Sahabe, gerek kendi kendilerin tanımla-
maları, gerekse Hz. Peygamberin tanımıyla “Allah Rasûlü’nün 
(s) Kur’an ekseninde eğitip yetiştirdiği dava arkadaşları, yakın 
dostları” olup İslam’ın ilk, öz, özel ve çok güzel çekirdek kad-
rosudur. Kendilerine Hz. Rasûlullah’ın örnek olduğu Sahabe, 
devrindeki diğer müminlere ve kıyamete kadar gelmiş ve gelecek 
tüm insanlara rol model olan bir nesildir. Asr-ı Saadet’te tanımı 
dar, çerçevesi sınırlı tabiri caizse “bir avuç fedâkâr, ideal ve aktif 
Müslümanlar” olarak gösterilen bu Sahabe tarifi, daha sonraki za-
manlarda, nihayet “mümin olarak Allah Rasûlü’nü bir kere gören 
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herkes Sahabedir.” tanım sınırına ulaşmıştır. 
Bu tarihî gelişime kısaca bir göz atalım:

1) Hz. Rasûlullah’ın gözünde, gönlünde ve 
dilinde Sahabenin çok özel ve önemli bir 
yeri var; Mekke’nin fethi yürüyüşünün son 
akşamında huzurlarına Sahabesinden Aiz b. 
Amr ile Ebû Süfyan girer. Bir sahabi: “Bunlar 
Ebû Süfyan ile Aiz b. Amr’dır” diye takdim 
eder. Efendimiz (s) hemen müdahale edip: 
“Hayır bunlar, Aiz b. Amr ile Ebû Süfyan’dır. 
Müslüman olan, Müslüman olmayandan 
daha yücedir. Müslüman’ın önüne hiçbir 
kimse geçirilemez” buyurdular. (İbn Hacer, 
Fethu’l-bari, 3. bölüm, s. 220).

Yine bir gün Hz. Ebû Bekir (ra) ile Hz. Ömer 
(ra) bir konu üzerinde tartışmışlardı. Duru-
mu öğrenen Rasûlullah Efendimiz (s), Hz. 
Ömer’e hitaben: ”Allah, beni sizlere pey-
gamber gönderince hepiniz beni yalanladı, 
sadece Ebû Bekir hem beni tasdik etti hem 
de canı ve malı ile bana yardımcı oldu” de-
dikten sonra: “Fe hel entüm tarikû li sahibi/ 
Arkadaşımı bana bırakmayacak mısınız?” 
(Buhârî, Hadis no: 3388)  çığlığı ile hem 
emeğe saygıyı yüceltti hem de “sizler” diye 
andığı topluluğa  “Sahibi: arkadaşım/ dos-
tum” hedefini gösterdi. Zira bu özel ve ayrı-
calıklı tanımlamayı sevgili Peygamberimize 
bizzat Rabbimiz öğretmişti (Tevbe, 4/40).

Hicri 8. yılda Müslüman olan Halid b. Velid, 
Cüzeymeliler üzerine gönderildi. Halid b. 
Velid muhatap topluluğu imana çağırdı. On-

lar da bunu kabul ettiler, ancak lehçe farkın-
dan, bedevi kültürünün farklılığından iman 
ikrarlarını bir türlü anlatamadılar. Geçmişte 
Kureyş ile olan düşmanlıklarının da etkisi 
ile Hz. Halid, bu kabileye saldırdı ve çoğunu 
da esir aldı. Esirlerin de o gece seher vak-
tinde öldürülmeleri emrini verdi. Bazıları bu 
emir üzerine ellerindeki esirleri öldürürken, 
özellikle ilk Müslümanlardan olan Sahabe 
bu emre karşı çıktılar. Emri dinlemeyenlerin 
başında gelen Abdurrahman b. Avf ile Halid 
arasında çok ciddi bir tartışma çıktı. Halid b. 
Velid, Abdurrahman b. Avf’a hakarete varan 
uygunsuz laflar etti. Bunu haber alan Rasûlul-
lah şu dikkat çekici uyarıyı irad buyurdular: 
“Ashabıma/arkadaşlarıma, can dostlarıma 
hakaret etmeyin/sövmeyin, uygunsuz laf 
etmeyin.  Sizden biriniz, Uhud Dağı kadar 
altın infak etse, ashabımın bir müdd/834 
gram /bir-iki avuç (hurma) infakına, hat-
tâ bunun bile yarısına ulaşamaz.” (Müslim, 
Hadis no: 4610-4611; Tirmizî, Hadis no: 
3796; Buhârî, Hadis no: 3397; Ebû Davud, 
Hadis no: 4039).

Allah Rasûlü (s) bu uyarılarında iki kimse-
den söz etmektedir; biri “siz” diye hitap et-
tiği Halid b. Velid, Amr b. As gibi yeni Müs-
lüman olmuş kalabalık bir kitle ve  “onlar” 
diye istisna kıldığı ve övdüğü Abdurrahman 
b. Avf gibi ilk Müslümanlar yani Sahabe-i 
Kiram…

Sevgili Peygamberimiz üç olayda da mu-
hatabı olan iki gruptan ilk veya daha önce 
İslam’ı seçmiş onları diğerlerine öncelemiş, 
tercih etmiş ve övmüştür. Çünkü onlar sade-
ce ilk imana girmiş olmaları değil; emek ve-
ren, bedel ödeyen, vahiy ile inşa olmuş iman 
abidesi, İslâmî şahsiyetin sembolü Sahabe-i 
Kiram’dır.

Bu örneklerden şunu açık ve net anlıyoruz ki 
iman eden ve sadece Hz. Rasûlullah’ı gören 
değil, yanında yaşayan yeni, taze müminleri, 
sevgili Peygamberimiz Sahabesi saymıyor. 
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Nuri ÇALIŞKAN

SAHABE 
KİMDİR?

Nitekim Hz. Halid b. Velid de bu olay ger-
çekleştiğinde henüz on aylık Müslüman’dı.

Ne zaman ki nebevî bir eğitim görüyor, 
canını, malını fedâ edecek sadakat ve fe-
dakârlığa ulaşıyor, hem Kur’an ile yetişiyor 
hem de Kur’an’ı susuz gönüllere bir rahmet 
gibi sunmayı derdi, davası biliyor. İşte o 
zaman bunlara da “Ashabım” diyor. Hatta 
Halid b. Velid’in yaptığını; hakikate ters, 
şefkat ve merhametten uzak ve adaletle 
bağdaşmaz bulduğu için günlerce yana yakı-
la: “Allah’ım! Halid’in yaptığından ben uza-
ğım, Halid’in yaptığından sana sığınırım!” 
diye Rabbine yalvarıp yakarmıştı.  Üstelik 
Hz. Ali’yi Cezimeoğullarına gönderip insan, 
hayvan, eşya ve hatta kırılmış kap kacak ve 
su yalaklarına kadar her şeyin diyet ve be-
delini fazlasıyla ödeyerek onların gönüllerini 
almıştı.

2) Enes b. Malik’e (ö.93/711) ömrünün son 
günlerinde “Şu anda Rasûlullah’ın asha-
bından senden başka hayatta olan var mı?” 
diye sorulduğunda: “O’nu gören bazı Arabî 
bedeviler var ama O’nunla sohbeti bulu-
nan kimse yok” cevabını vermişti. Enes b. 
Malik bu cevabı ile hem “Sahabe” algısının 
kısmen dejenere olmakta olduğuna işaret 
ederken hem de “Sahabe”nin de Hz. Rasûl-
lah’ın Kur’an sohbetiyle yetiştiğini ve ancak 
bu eğitimi alanların, “Sahabe/ashab” olabil-
diklerini tasrih etmektedir.

3) Said b. Müseyyeb (ö.94/712): “Sahabi, 
Rasûlullah ile bir veya iki sene beraber olan 
yahut O’nunla birlikte bir iki gazaya katılan 
kimsedir. Bunun dışındakiler Sahabeden 
sayılmazlar.” açık beyanı, ilk dönemlerdeki 
Sahabe tanımını ortaya koymuştur.

4) Vakıdî (ö. 207/822): “Akıl ve baliğ olarak 
Hz. Peygamberi gören kimseye sahabi adı 
verilir” der.

5) Ahmed b. Hanbel (ö. 241/855): “Rasûlul-
lah ile bir sene, bir ay, bir gün veya bir saat 

sohbet eden, hatta O’nu sadece gören kimse 
sahabi sayılır.” 

6) Buhârî (ö. 256/869): “Müslümanlardan 
Rasûlullah ile sohbet eden veya O’nu gören 
kimse sahabidir.” der.

7) İbn Hacer Askalanî (ö. 852/1448): “Sa-
habi, Hz. Peygambere mümin olarak mülaki 
olan -hatta araya irtidat dönemi girmiş olsa 
bile- Müslüman olarak ölen kimseye” denir. 
İbn Hacer, mülaki olmak lafzı için: “Kendi-
si ile az veya çok beraber oturup kalkmış 
olan, kendisinden rivayette bulunan ve bu-
lunmayan, beraberinde savaşa katılan ve 
katılmayan, yanında uzun süre kalmayıp da 
kendisini sadece gören ve körlük gibi arizî 
bir sebepten dolayı -yanında kaldığı halde- 
kendisini görmeyen herkes dâhildir.” açıkla-
masında bulunmuştur. (Mehmet Efendioğ-
lu, Sahabeye Yöneltilen Tenkitler, İFAV  Yay., 
İstanbul 2011, s. 28-30).

Bütün bu tanımlardan ilk üçü Sahabe ol-
manın anlamını, amacını ve maksadını içe-
rirken, son 4 tanım ise tek bir görmeyi bile 
Sahabelik için yeterli saymaktadır:

1) Hz. Rasûlullah ile muasır/ çağdaş olmak 
mı yoksa muaşir/ aynı duygu, düşünce ve 
ideal etrafında birlikte sorumluluğu paylaş-
mak mıdır Sahabe olmak? Eğer görmek yet-
miş olsaydı; Allah Rasûlü: “İnsanlar develere 
benziyor; bazen yüzünü birden bir arada 
bulursun da binecek tek bir deve bile bu-
lamazsın!” çığlığını atmaz, kaht-ı rical/adam 
yokluğu sancısını çekmezdi. Zira Hz. Rasû-
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lullah’ı gören yüz binin üzerinde Müslüman 
vardı.

2) Kıymete kanaat, Allah Rasûlü’nün koy-
duğu sınıra riayettir. Verilen misallerde de 
gördüğümüz üzere sevgili Peygamberimiz, 
Hz. Ebû Bekir’i Hz. Ömer’e, Abdurrahman 
b. Avf’ı Halid b. Velid’e, Aiz b. Amr’ı Ebû 
Süfyan’a öncelediği gibi muhacir ve Ensarı 
diğer müminlere, Mekke’nin fethine kadar 
inananları, fetih sonrası Müslüman olanla-
ra takdim ediyor, önceliyordu. Bedir’e katı-
lanları, katılmayanlara; Hudeybiye’de Rıd-
van Biati’nde bulunanları, bulunmayanlara; 
Mekke’de Dâru’l-Erkam’da ve Medine’de 
Suffa ve Mescid-i Nebi’de Kur’an ile inşa 
olanları, bu eğitimden geçemeyenlere hiçbir 
zaman eş ve denk görmemiştir.

Görenler Nasıl Sahabe Oldu?

Sahabe tanımının bu denli genişlemesi nere-
den kaynaklanmış olabilir?

1) Hissî ve duygusal bir yaklaşımla; hiç 
şüphesiz Allah Rasûlü’nü bir kere bile gör-
mek bir şereftir, ayrıcalıktır. Ama bu görme, 
o insanı menzil-i maksuda götürürse hakiki 
görme olur. O da Allah Rasûlü’nün bizzat 
inşa olduğu ve inşa eylediği Kur’an’la yeti-

şen, derdini dert, davasını dava, duasını dua 
edinmekle gerçekleşir. Yoksa bir ya da bir-
kaç kez görmekle nasıl o kıvama, kaliteye, 
kapasiteye ulaşacak ki?   O’nun için Sahabe, 
Rasûlullah Efendimizin: “Ve cahidhum bihi ci-
haden kebira: Sana indiğimiz Kur’an’la onlara 
karşı bütün gücünle mücadele et” (Furkan 
25/52) idealine dur durak dinlemeden, gece 
gündüz demeden, dişini tırnağına takarak, 
malını canını fedâ ederek koşan, çalışan 
yolunda ve yanında olandır. Yoksa görmek 
yetmez; bu hissî bir tatmin olur, “görme şe-
refine erdim” manevî hazzından başka eline 
geçen başka bir kazanım olmaz. Bununla ye-
tinen tam bir züğürt tesellisi ile avunandır. 

2) Sahabe tanımının bu denli genişletilme-
sinde gizli bir “temizlenme operasyonu” 
oluşturmaya yönelik siyasî ve ideolojik bir 
hedef gözetilmiştir. Özellikle “hilafet” yöne-
timinden “saltanat” hâkimiyetine geçiş ve 
sonrasında, akidevî, ahlakî, siyasî ve sosyal 
bozulma ve dejenerasyonun başını çeken 
“Emevi” hanedanı yaptıklarını, yıktıkları-
nı ve katlettiklerini kamufle etmek üzere 
kendilerini “Sahabe”den gösterme gayret ve 
propagandasına giriştiler. Saray ulemasının 
lütfu ile de sözde “Sahabe” oluverdiler. Ta-
nıma göre de haksız değiller. Zira görmeye 
görmüşlerdi de ama adam gibi “Sahabe” ol-
muşlar mıydı? Burada şu ince peygamberî 
hassasiyeti lütfen göz ardı etmeyelim: Allah 
Rasûlü’nün, Mekke’nin fethi esnasında ve 
sonrasında Müslüman olanları “Tulekâ” ola-
rak tanımlaması çok manidardır. Sahabeden 
Aiz b. Amr’ın isminden önce Ebû Süfyan’ın 
adını zikreden bir sahabinin, anında sözünü 
kesen ve hitabın sıralanmasında Aiz’in adını 
Ebû Süfya’nın önüne alan Hz. Rasûlullah’ın 
bu titizliğinin büyük bir anlamı var.   

3) Kabile asabiyeti, Arap toplumunun en 
büyük şeref ve itibar kaynağı idi. Oysa Ku-
reyş’in kendilerine saygın aileleri, Mekke’nin 
fethine kadar Müslüman olmamışlardı. Fetih 
ile birlikte gerek Mekke’de gerekse yarımada 
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da İslam’ın hâkimiyet ve otoritesinin gerçek-
leşmesi üzerine başka bir seçeneği kalmayan 
Kureyş, Müslüman olmaya mecbur kaldı. 
Ancak itibar, saygı ve sevgi Hz. Rasûlul-
lah’tan sonra “Sahabe” üzerinde yoğunlaştı. 
Saygıya, övgüye, önceliğe alışmış Kureyş 
toplumu kısa da olsa Hz. Peygamberi gören, 
konuşan, sohbet eden birileri olarak kendi-
lerini “Sahabe” olarak lanse etti. Bu sevdaya 
bedeviler de katıldı ve Hz. Peygamberi gö-
ren herkesin “Sahabe” sayılması moda haline 
geldi. Böylece her gören, “Sahabe” görünme-
ye can attı. Ama bu bir “Sahabe” oluş değil 
“Sahabe” görünüştü. Nitekim Enes b. Malik: 
“O’nu gören bazı Arabî bedeviler var, ama 
O’nunla sohbeti bulunan kimse yok.” sözü 
ile bu hakikati ifade etmektedir.

Yine Allah Rasûlü hayatı boyunca “Sahabe”-
sini ayrı, devrindeki diğer müminleri ayrı 
kategoride ifade buyurmuştur. Mescidin 
içinde bevleden bir bedeviye müdahale et-
meye kalkışan Sahabesine, Allah Rasûlü: 
“Onu rahat bırakın, ardından da kirlettiği 
yeri su ile temizleyin.” dedikten sonra “Fe-
innema bu’istum müyessirîn ve lem bu’istum 
mu’assırîn: “Siz zorlaştırıcı değil kolaylaştı-
rıcı olarak gönderildiniz.” buyurdu. (Buhârî, 
Hadis no: 213) Çok açık ve seçik “siz” de-
dikleri Sahabesi, “O ve onlar” dedikleri ise 
diğer müminler.

Demek ki, Sahabe olmak sadece görmek, 
bir miktar dinlemek, hatta görüp konuş-
makla değil; “adam” gibi dava adamı olmak, 
Kur’an’ın Sahabesi olmak, maddî manevî 
her şeyini Allah’ın ve Rasûlü’nün yoluna 
adamakla Sahabe olunabiliniyormuş.

“Sahabe”nin özelliklerini hem sayıp döken 
hem de lütfettiği ödülü müjdeleyen Rabbi-
mizin ayetlerine kısa bir göz atalım.

Kur’an-ı Kerim’de Sahabe ve Özellikleri

1) Dini uğruna maddî bütün kazanımların-
dan vazgeçen muhacir ve tüm imkânları-

nı Rasûlullah’a ve mümin kardeşlerine arz 
eden Ensar, Sahabedir.

“İman edip imanı uğrunda hicret eden ve Al-
lah yolunda cihad eden (Muhacir) müminler 
ile onlara Medine’de yurt yuva verip kucak 
açan (Ensar) müminler var ya, işte onlar ger-
çek müminlerdir. Onların hakkı, bağışlan-
mak ve cennete kavuşmaktır.” (Enfal, 8/74). 
Bu ayetteki ödüle/neticeye götüren sebeplere 
dikkat edelim. Fedâkârlık ve feragat olma-
dan asla ilahî ödüle ulaşılamıyor. “Yürümey-
le varılmaz; lakin varanlar yürüyenlerdir.”

2) Malından, mülkünden fedâkârlık eden, 
canını ortaya koyan ve bu özveriyi Mek-
ke’nin fethinden önce gerçekleştirenler, 
diğer müminler gibi değildir. “Göklerin ve 
yerin ezelî ve ebedî sahibi/mirasçısı Allah ol-
duğu halde siz, ne diye malınızdan mülkü-
nüzden O’nun yolunda harcamıyorsunuz? 
Bilin ki sizden, Mekke’nin fethinden önce 
Allah yolunda mallarından harcayan ve sa-
vaşanlar diğerleriyle eşit değildir. Bu kim-
seler (zor zamanlarda mallarını ve canlarını 
ortaya koydukları için) fetihten sonra harca-
ma yapan ve savaşanlardan daha üstün bir 
dereceye sahiptirler. Bununla birlikte, Allah 
hepsine cennet vaat etmiştir. Unutmayın ki 
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Allah yapıp ettiğiniz her şeyden haberdar-
dır.” (Hadid, 57/10).

Bu ayette Rabbimiz, Allah yolunda malı ve 
canı ile mücadele eden her mümine cennet 
vaadinde bulunmakla beraber bu fedâkârlı-
ğı Mekke’nin fethinden önce gösterenlerin, 
ayrıcalıklı ve üstün olduklarını net bir ifa-
de ile beyan buyurmaktadır. İşte “Sahabe” 
ayrımını ve “Sahabe” olmanın son sınırının 
Mekke’nin fethi olduğunu Rabbimiz açıkça 
bildirmektedir.

3) Fedâkâr, kendinden önce mümin kardeşi-
ni tercih eden, önceleyen Muhacir ve Ensar, 
Sahabenin öncüleridir. Ganimet mallarında, 
Allah’ın lütfunu ve rızasını kazanmak iste-
yen, Allah’ın dinine ve elçisine yardım eden, 
bu uğurda yurtlarından çıkarılıp malların-
dan mülklerinden edilen fakir muhacirlerin 
de hakkı vardır. Çünkü onlar imanlarında 
samimi olan kimselerdir. 

Muhacir müminlerden önce Medine’yi yurt 
edinip imanı kalplerine nakşetmiş kimseler 
(Ensar), yanlarına hicret eden (Muhacir) 
müminleri severler. Onlara verilen ganimet-
ler sebebiyle içlerinde kıskançlık duymazlar. 

Hatta muhtaç durumda bile olsalar muha-
cirleri kendilerine tercih ederler. Bilin ki nef-
sini tamahkârlık ve cimrilik duygusundan 
arındıranlar, kurtuluşa erip umduklarına 
kavuşacak kimselerdir.” (Haşr, 59/8-9). 

İşte fedakârlık ve paylaşım ahlakının en 
güzel örneklerini Sahabe bizlere sunuyor. 
Rabbimiz de nümune-i imtisal olan Saha-
beyi, vahyin gündemine alarak bizlerin ve 
insanlığın idrakine unutulmamak üzere 
lütfetmiştir. Bize düşen de onların bu şuur, 
ahlak, irade ve ideallerini, kendi hayatımıza, 
bugünümüze taşıyarak asrımızın rol modeli 
ve Sahabesi olmaktır. Bu formülü bize Hz. 
Ömer (ra) sunmaktadır: “Men fa’ale fi’lehum, 
kâne mislehum: Kim onların/ashabın yaptık-
larını yaparsa onlar gibi olur.” (Tefsiru’l-Kur-
tubi, Âl-i İmran 3/110’un tefsiri).

4) Allah Rasûlü’nün devrinde yaşayıp da 
“Sahabe” olma şerefine erme hususunda hic-
ret, ciddi bir atlama taşıdır.

“İman eden, fakat Medine’ye hicret etme im-
kânına sahip oldukları halde eski alışkanlık-
larını, akrabalarını ve mallarını mülklerini 
terk etmeyi göze alamadıkları için Mekke’de 
kalan), böylece kendilerine kötülük eden 
kimselere gelince, melekler onların canları-
nı alırken: “Söyleyin bakalım, siz inancınız, 
imanınız uğrunda ne yaptınız?” diye soracak-
lar. Onlar: “Ne yapabilirdik ki? Biz Mekke’de 
baskı altında yaşayan, çaresiz bırakılan, itilip 
kakılan kimselerdik.” diye cevap verecekler. 
Bunun üzerine melekler: “Allah’ın arzı/yer-
yüzü geniş değil miydi? Hicret etseydiniz 
ya?” diyecekler. İşte onların ahirette vara-
cakları yer cehennemdir, cehennem ne kötü 
varış yeridir. Mekke’de gerçekten ezilen ve 
hicret için imkân bulamayan mümin erkek-
ler, kadınlar ve çocuklar bu hükmün dışın-
dadır. Bunlar Allah’ın affedeceği kimselerdir. 
Şüphesiz Allah çok affedici, çok bağışlayıcı-
dır. Kim Allah’ın yolunda hicret ederse mut-
laka inancını özgürce yaşayabileceği bir yer 
ve aynı zamanda birçok maddî imkân bulur. 
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Yine her kim (tıpkı Cündeb b. Damre’nin 
yaptığı gibi) Allah’ın ve elçisinin çağrısına 
uyarak ana yurdunu terk eder ve hicret sı-
rasında ölürse Allah’ın mükâfatını hak eder. 
Allah çok affedici, çok merhamet edicidir.’’ 
(Nisâ, 4/97-100).

“Sahabe”  olmak için, cennete varmak için 
ne sadece Hz. Rasûllah’ı görmek ne de 
Kur’an’a göz atmak yetmiyormuş; vahye de 
Hz. Rasûlullah’a da aklını, gönlünü, iradeni, 
zamanını, imkânını vereceksin, risk alacak-
sın, bedel ödeyeceksin, nice ödünler vererek 
hicret edeceksin. Kısaca acı ve tatlı günde 
Hz. Peygamberin yanında yol ve dava arka-
daşı olacaksın. Bu sorumluluk o gün onlara 
ise, bugün bize ve tüm müminlere düşmek-
tedir. Zira dava ve yol rehberimiz elimizde; 
Kur’an…

Kur’an’a Sahabe/ arkadaş, yoldaş olup iman 
davasını ve davetini hiç olmazsa 23 yıl yap-
mak, yaşamak ve yaşatmak, bugüne taşı-
mak, gerçek ve en büyük sünnet değil mi?  
“Ve’r-rucze fe’hcur: Maddî manevî pislikler-
den hicret et” (Müddesir, 74/5) emri üzerine 
lüksten konfordan, rahatlıktan biraz olsun 
hicret edebilsek; Sahabe olmanın Hz. Rasûl-
lah’ın dava yoldaşı olmanın şerefini kazanı-
rız inşallah.

5) Sahabe, vahyin ilk muhatapları olarak 
vahiyle inşa olmuş insanlığın iyilik önderi, 
ümmetin nümune-i imtisali aktif iyilerdir.                                                                                          
“Ey müminler! Siz (Allah’ın razı olacağı bir 
hayatın ve böyle bir hayatı yaşamaya namzet 
bir toplumun inşası yolunda) insanlara ör-
nek olmak üzere yetiştirilmiş/ ortaya çıkarıl-
mış hayırlı ve faziletli bir toplumsunuz. Nite-
kim siz, iyiliğin hâkim, kötülüğün mahkûm 
olması için gayret gösterirsiniz, çünkü siz 
Allah’a yürekten inanıp güvenirsiniz.” (Âl-
i İmran, 3/110) Bu ayetle ilgili olarak İbni 
Abbas: “Bunlar Mekke’den Medine’ye hicret 
edenler, Bedir’e ve Hudeybiye’ye katılanlar-
dır” diyerek ümmetin nüvesi/çekirdeği olan 
Sahabeyi anlatan bir ayet olduğunu tasrih 

etmiştir. Aynı fonksiyonu bizler icra edemez 
miyiz? Sahabe ahlakını ve faaliyetini günü-
müze taşıyamaz mıyız? Elimizde Kur’an gibi 
bir delil, bir beyan, bir müfredat varken 
niçin olmasın ki? Yeter ki bizde aynı iman, 
aşk, irade ve kararlılık olsun!

6) Malı mülkü yok ama Allah yolunda canı-
nı kurban etmek isteyen, gözyaşı döken ve 
Allah Rasûlü yanında can yoldaşı olmak is-
teyen Sahabe örneği: “Ey Peygamber! Kendi-
lerine binek temin etmen için sana başvurup 
‘Maalesef size binek temin etme imkânım 
yok’ cevabını alan, Allah yolunda savaşa ka-
tılmak için gerekli ihtiyaçları karşılama im-
kânı bulamamanın üzüntüsü içinde gözyaşı 
dökerek evlerine dönmek zorunda kalan 
müminler…” (Tevbe, 9/92).

Hayatlarının her aşamasında imanları test 
edilen ve yüz akıyla hayatlarını imanlarına 
şahit kılan Allah Rasûlü’nün can dostları… 
Sahabe bu. Ya biz? İmanımız hiç test edildi 
mi? İmanımız uğruna hangi fedâkârlıklara 
katlandık? Ey Rabbimiz! Kalbimizi dinimiz 
imanımız üzere sabit kadem eyle inşallah…

7) Sahabe canını, dişine tırnağına takan, yıl-
madan yorulmadan ve her şeyden geçerek 
sadece hedeflerin zirvesi olan “Allah rızası”-
na nail olmak için çalışan Kur’an neslidir.

“Araplardan, Allah’a ve ahiret gününe yürek-
ten inanan, savaş için yaptıkları harcamaları 
sırf Allah’a yakın olmak için bir vesile sayan-
lar vardır. Evet, bu harcamalar, onlar için 
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Allah’a yakınlaşmaya bir vesiledir. Nitekim 
bu vesileyle Allah onları rahmet ve şefkatine 
gark edecektir. Şüphesiz Allah, çok affedici, 
çok merhametlidir. Gerek iman ve itaatte en 
önde olan Muhacir ve Ensar’dan, gerekse 
ihlâs ve samimiyetle onların izinden giden 
diğer müminlerden Allah’tan razı olmuşlar-
dır.” (Tevbe, 9/99-100).

Demek ki, kendileri Allah’tan razı, Allah’ı-
mızın da kendilerinden razı olduğu bir kul; 
Muhacir’i, Ensar’ı, Bedir ve Huneyn’e katı-
lan, Mekke’nin fethine kadar her darda ve 
zorda olan Sahabe-i Kiram’ı önder, rehber 
ve rol model alanlar olabiliyormuş. “İlahî 
ente maksûdî ve rızâke matlûbî: Allah’ım rı-
zanı arzu ve ümit ederek, yönelişim sadece 
sanadır.”

8) Rabbimiz “Allah’ın elçisi aranızdadır. 
O’nu görmeniz size yeter” demiyor. Bilakis 
imanı sevin, küfrü, fıskı ve günahı da iğrenç 
görün ve şiddetle sakının uyarısı ile “Saha-
be”yi, dosdoğru yola yönlendiriyor: “İyi bilin 
ki Allah’ın elçisi aranızdadır. Sakın O’na asıl-
sız haberler aktarmayın; çünkü Allah O’na 
gerçeği bildirir. Şayet o birçok konuda size 
uymuş olsaydı kesinlikle işiniz sarpa sarardı. 
Ne var ki Allah size imanı sevdirdi, iç dün-
yanızı onunla güzelleştirdi. Kâfirlik, fasıklık 
ve günahkârlığı size çirkin gösterdi. İşte bu 
özelliklere sahip olanlar dosdoğru yolda yü-
rüyen kimselerdir.” (Hucurat, 49/7).

Allah’ın, Rasûlü’ne bildirdiği mutlak hakikat 
ve gerçek, şimdi bizim elimizde. O’nun “se-
vin” dediklerini sever, çirkin gösterdiklerin-
den de nefret eder sakınırsak, doğru yolda 
yürüyen, hakikati tasdik eden sadıklardan 
olmaz mıyız? Elbette oluruz. Ne var ki vahyi 
anlayan, hakikate sarılan ve onunla inşa olan 
Kur’an talebeleri olabilirsek… İşte Sahabe 
yolu bu… 

9) Sahip olduğumuz maddî-manevî her bir 
şey ve bizzat kendi varlığımız da Rabbimizin 
bize lütfettiği emanetlerdir. Zaten O’na ait 
olan bu mal ve can emanetini O’nun yolun-
da seferber edersek; “O zaten benim emane-
timdi” demiyor, bir de üstüne üstlük sonsuz 
ve eşsiz bir ödül olan Cenneti lütfediyor.

“Bilin ki Allah kendi yolunda savaşan, öl-
düren ve ölen müminlerin canlarını ve 
mallarını Cennet karşılığında satın almıştır. 
İşte bu hem Tevrat’ta, hem İncil’de, hem de 
Kur’an’da Allah’ın kendi üzerine bir borç 
olarak bildirdiği bir vaattir. Verdiği söze sa-
dakat hususunda Allah’tan daha sağlam kim 
olabilir? Ey müminler! Allah ile yaptığınız 
bu karlı alışverişten dolayı sevinin ve (bilin 
ki) bu çok büyük bir kazanım ve bahtiyar-
lıktır.” (Tevbe, 9/111). Rabbim bizleri de yo-
lunda kullansın da sevilen ve sevinenlerden 
kılsın inşallah.

Özelde Allah Rasûlü ile birlikte hareket eden 
Sahabe-i Kiramı, genelde ise tüm müminleri 
muhatap alan Rabbimizin bu ayetleri, Saha-
benin bir miktar nitelik ve özelliklerini, teş-
vik bağlamında bizlere lütfettiği ilkelerdir. 
Aynı sebeplere sarılanlar aynı akıbete ulaşır-
lar. ”Sahabenin yaptıklarını yapanlar aynen 
onlar gibi olurlar.” (Hz. Ömer).

Burada dikkat edilmesi gereken; Rabbimizin 
şahısları ve grupları övme ve öne çıkarma 
yerine ilkeleri, sebepleri ve fiilleri esas alma-
sıdır. Dolayısı ile bu esaslara riayet eden her-
kesin, Sahabe ahlakına, hayatına ve mükâfa-
tına nail olacağını vaat etmiştir. Emek veren, 

SAHABE, VAHYİN İLK 

MUHATAPLARI OLARAK, 

VAHİYLE İNŞA OLMUŞ, 

İNSANLIĞIN İYİLİK 

ÖNDERİ, ÜMMETİN 

NÜMÛNE-İ İMTİSALİ 

AKTİF İYİLERDİR.
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bedel ödeyen, sebeplere sarılan, prensipleri 
hayatına taşıyan, elbette Asr-ı Saadet’ten bir 
soluk, bir nefes taşımış olacaktır bugünü-
müze.

Bize düşen şahısları yüceltmek değil; zaten 
Allah’ın ve Rasûlü’nün sevip yücelttiği Saha-
beyi model alarak şahsiyetimizi, takvamızı 
ve davamızı yüceltmektir. Sahabe efendileri-
mizi olduğu gibi Kur’an ile bizler de şan-şe-
ref, izzet ve itibar kazanmalıyız.

Sahabe, tüm maddî kazanç ve birikimlerini 
bırakıp hicret eden (Muhacir) ve bu Muha-
cirlere evini barkını, malını mülkünü sebil 
eden (Ensar) (Enfal, 8/74), tüm bu fedakâr-
lıkları Mekke’nin fethinden önce yapan 
(Hadid, 57/10), asla kıskançlık duymayan, 
ganimetlerin kendisine değil de kardeşine 
verilmesine sevinen, iman kardeşini ken-
disine tercih eden (Haşr, 59/8-9), Allah ve 
Rasûl’ünün çağrısına icabet edip ölümüne 
de olsa yola koyulan (Nisâ, 4/97-100), iyi-
liği yayma, kötülükleri ıslah etme yarışında 
iyiliğin ve iyiliklerin öncüsü, önderi ve reh-
beri olan (Âl-i İmran, 3/110), bu uğurda can 
atan ve gözyaşı döken (Tevbe, 9/92), tüm bu 
fedakârlık ve özveriyi sırf “Allah rızası” gibi 
yüce bir hedef için yapan ve Rabbin rızasına 
da kavuşan (Tevbe,9/99-100) hidayet ehli, 
dosdoğru yolda yürüyebilen bahtiyar insan-
lardır (Hucurat, 49/7).

Rabbimizin, kendi Rasûlü’nün arkadaşı, yol-
daşı ve can dostu olarak tanımladığı (Tev-
be, 9/40) Sahabe, gözünü budaktan sakın-
mayan, hayatını ve her şeyini fedâ edebilen 
eylem insanı. Allah’ın bu tanımına gönülden 
razı olduk ve iman ettik. O’nun takdir bu-
yurduğu kıymete de kanaat eyledik. Allah’ın 
hatırı her şeyin üstündedir. Biz O’na güven-
dik ve O’na teslim olduk.

Allah Rasûlü’nün Tanımıyla Sahabe

1) “Hayru ümmetî, el-karnu’l-lezîne bu’istü fi-
him…: Ümmetimin/insanların en hayırlıları, 
benim kendilerine elçi gönderildiğim devrin 

insanlarıdır. Sonra bunlardan istifade eden-
ler, daha sonra da bunlardan istifade edip 
yetişenlerdir. Bununla beraber bunların za-
manında da daha sonra da kendilerinden ta-
nıklık istenmediği halde tanıklıkta bulunan/
işgüzarlık eden, ihanet eden ve asla güvenil-
meyen, söz, vaat/adakta bulundukları halde 
yerine getirmeyen bir grup daima buluna-
caktır. Üstelik böylelerinin en bariz özelliği 
tembellikten dolayı obez/şişman olmaları-
dır.” (Buhârî, Hadis no:2457, 3377, 5948; 
Müslim, Hadis no: 4603; Tirmizî, Hadis no: 
2148; Ebû Davud, Hadis no: 4038; Nesâî, 
Hadis no: 374).

Özellikle bu hadis, sevgili Peygamberimizle 
çağdaş olanları yücelten ve buradan hare-
ketle “İman edipte bir kez görenleri” Sahabe 
sayan bir bakış açısının en büyük malzemesi 
olmuştur. Aslında bu hadis, Kadir suresiyle 
bire bir örtüşen bir muhtevaya sahip: “Elbet-
te biz Kur’an’ı kadir kıymet kazanan gecede 
Biz indirmeye başladık.” (Kadr, 97/1).

Kur’an insanlığa, akleden kalplere daha ilk 
kez iniyor, Hz. Rasûlullah da bu vahiy ile 
üstatlık/hocalık yapıyor ve inanan insan da 
talebesi oluyor. Bundan daha hayırlı, şerefli, 

DEMEK Kİ, EMEK 

VERMEYEN, BEDEL 

ÖDEMEYEN “ANAM 

BABAM, CANIM 

MALIM YOLUNUZA 

FEDÂ OLSUN YA 

RASÛLALLAH!” 

DİYEMEYEN, AMA 

SADECE “GÖRDÜM” 

DİYEN SAHABE 

OLAMIYORMUŞ.
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değerli başka ne olabilir? Allah’tan daha ne 
istenebilir ki?

Bu hadis, Hz. Rasûlullah ile muasır olmayı 
değil muaşir/aynı ideali paylaşan ve yaşayan 
olmayı hedef göstermektedir. Zaten hadisin 
devamındaki müminler, şahsiyetle örtüşme-
yen şu dört ahlakî zaaf ve uyarıları ile herke-
sin hayırlı bir insan ve sahabi olmayacağını 
vurgulamaktadır:

1) Yaltaklık, yağcılık yapan, yalaka ve yağcı 
menfaatperestler.

2) Bukalemun gibi dik duruşu olmayan, 
omurgasız, kişiliksiz ve şahsiyetsizler.

3) Sözü özü bir olmayan ve hiçbir şeyine gü-
venilmeyen ikiyüzlü ve riyakârlar.

4) Sorumluluk altına girmeyen, yük alma-
yan tembel ve asalaklar. 

Demek ki Sahabe fedâkâr, şahsiyetli, özü ve 
sözü doğru, taşın altına elini koyan sorum-
lu ve çalışkan Müslümanmış. Öyle emek 
vermeyen, bedel ödemeyen “Anam babam, 
canım malım yolunuza fedâ olsun ya Rasû-
lallah!” diyemeyen, ama sadece “gördüm” 
diyen Sahabe olamıyormuş.

2) “Ashabî ke’n-nücümi febieyyihim iktedey-
tüm ihtedeytüm: Ashabım yıldızlar gibidir. 
Hangisine uyarsanız doğru yolu bulursu-
nuz.” (Keşfül-Hafâ, Hadis no: 381).

Zayıf olduğu meşhur olmakla beraber bu 
hadis ile Kur’an-ı Kerim’deki peygamber 
kısasları tam bir benzerlik ve örtüşme oluş-
turmamaktadır. Yani Allah’ın rasûllerine ve 
Rasûlullah’ın ashabına bak, örnek ve rol mo-
del al, şahsiyetini inşa eyle demektir. Ancak 
Rabbimizin Kur’an’da özelliklerini saydığı, 
sevgili Peygamberimizin önemsediği kendi-
ne çok yakın bildiği Sahabedir doğru yolu 
kılavuzlayan. Yoksa gören, gördüğüyle kalan 
neye kılavuzlayacak ki! Bundan dolayıdır ki 
Allah Rasûlü’nün kurduğu sistem otuz yıl 
sonra yıkılmış ve pek çok cahiliye yortusu 

ümmetin aklına/tasavvuruna yeniden sokul-
muştur.

“Ashabıma uyarsanız, doğru yolu bulursu-
nuz” buyuran sevgili Peygamberimiz doğru 
yolun, hidayetin Kur’an ile bulunan yol ol-
duğunu ayrıca söylemeye elbette ki ihtiyaç 
duymamıştı. Çünkü O, Sahabesini Kur’an’la, 
Kur’an sohbeti ile inşa etmişti. Kur’an, bu 
hidayet/doğru yol ehlini açıkça şöyle say-
mıştı: “Allah’a ve Hz. Peygambere itaat eden 
kimseler; Allah’ın kendilerine nimet verdiği 
peygamberler, hakka/ hakikate/ vahye sa-
dık kalanlar/sadıklar, hayatlarını imanlarına 
şahit kılanlar/şehitler ve iyiliği yayanların 
safında olanlar/salihlerdir. Bunlar ne güzel 
dostturlar!” (Nisâ 4/69).

Hz. Peygamberin dostu, arkadaşı, ashabı ise 
bunlardır, bunların yaptığını yapanlardır. 
Onlarda bu ümmettin yıldızları, doğru yola 
kılavuzlayan rehberleridir.

3) “Meselu ümmetî meselu’l-matari la yud-
ra evveluhu hayrun em ahiruhu: Ümmetim 
yağmura benzer, öncesi mi hayırlıdır, son-
rası mı? Hiç bilinmez.” (Ahmed b. Hanbel, 
Müsned, Hadis no: 12349, 12483, 18901; 
Tirmizî, Hadis no: 2795).

Bu hadis ile Hz. Rasûlullah hiç kimseyi, hiç-
bir zümreyi mutlaklaştırmıyor, her halükar-
da mutlak iyi görmüyor. Müminleri tam bir 
hayır, iyilik, kulluk ve takva yarışına sevk 
ediyor. Hesap gününe kadar iman davetin-
de, vahyin tebliğinde herkes bir yarışta… 
Kimin kazandığını o gün orada göreceğiz 
inşallah.

4) “La tesubbû ashabi…: Ashabıma sövme-
yin/ hakaret etmeyin/ münasebetsiz laf söy-
lemeyin. Siz Uhud Dağı kadar altın vererek 
infakta bulunsanız, onların/ ashabımın bir 
müdd/ 834 gram/ bir iki avuç (hurma) in-
fakına hatta bunun yarısına bile ulaşamazsı-
nız.” (Buhârî, Hadis no: 3397; Müslim Hadis 
no: 4610, 4611; Tirmizî, Hadis no: 3796; 
İbn Mace, Hadis no: 157; Ebû Davud, Hadis 



Kur’ani Hayat
TEMMUZ’14
SAYI 36

77

Nuri ÇALIŞKAN

SAHABE 
KİMDİR?

no: 4039; Ahmed b. Hanbel, Müsned, Hadis 
no: 11094, 11534, 11626). 

Hz. Rasûlullah’ın bu sözlerinde iki muhatap 
var: 1- Ashabım, 2- Siz dediği Sahabesi dı-
şındaki diğer müminler. Bu hadis, Halid b. 
Velid’in Hicri 8. yılın 10. ayında gönderildiği 
Cüzeymelilere yaptığı haksızlık üzerine Sa-
habenin itirazı, direnişi karşısında Hz. Ha-
lid’in de onlara galiz sözlerle hakaret etmesi 
üzerine durumdan haberdar olan Rasûlullah 
Efendimiz’in irad buyurduğu bir uyarıdır. 
Bizlere Sahabenin uzun yıllar eğitim görmüş, 
vahiy ile inşa olmuş, her türlü işkence, tehdit, 
baskı, savaş görmüş, malını ve canını iman 
uğruna fedâ etmiş özde, sözde ve yolda güzel 
müminler olduğunu açık açık anlatıyor. 

Peki, bu hadis ile Halid b. Velid ve onun gi-
biler Sahabe değiller mi?

Bu uyarı ve tanımlamanın yapıldığında Ha-
lid b. Velid henüz on aylık bir Müslüman. 
Hicri 8. yılın başında Müslüman oldu, 9 ay 
sonra Mekke’nin fethine iştirak etti, 10. ayda 
da Cüzeymeoğulları üzerine gönderildi. Bu-
rada yaptığı hatadan dolayı bizzat sevgili 
Peygamberimiz günlerce: “Allahümme innî 
überriu ileyke mimma sana’a Halid: Allah’ım! 
Ben Halid’in yaptığından uzağım, ben sade-
ce sana sığınıyorum” duası ve ilticası ile Rab-
bine yalvarmıştı. 

İşte “ashabım” ve “siz” diye tanımladığı 
zümre Halid b. Velid ve onun gibi yeni Müs-
lüman olanlardı. Dolayısı ile “hamdım, yan-
dım, piştim ve oldum” sürecine girmişlerdi. 
Allah Rasûlü ve vahiy onları da inşa etmiş, 
zaman içerisinde Rasûlullah Efendimizin as-
habı olma şerefine ermişlerdir. (Allah onlar-
dan da bizlerden de razı olsun inşallah).

Demek ki Sahabe gören değil, olan; ama 
adam gibi adam olan, dost, arkadaş, yoldaş, 
sırdaş ve de kurban olanmış.

5) “Allahe, Allahe fi ashabî, la tettehizuhum 
ğaradan ba’di…: Allah’tan korkun, Allah’tan 
korkun, ashabım hakkında Allah’tan kor-

kun! Benden sonra ashabımı asla hedef al-
mayın, onlara dokunmayın. Onları seven 
beni sevdiği için sever, onlara düşmanlık 
eden de bana olan nefret ve düşmanlığından 
nefret eder. Onları üzen/ eziyet veren, bana 
eziyet vermiş, beni üzmüştür. Beni üzen ise 
Allah’ı üzmüştür. Kim de Allah’ı üzerse, Al-
lah’ın onu enselemesi cezalandırması yakın-
dır.” (Tirmizî, Hadis no: 3797; Ahmed b. 
Hanbel, Müsned, Hadis no: 20568, 20597). 

Allah Rasûlü’nün ebedî âleme intikalinden 
az bir zaman önce mescitlerinde lütfettikleri 
bu hadiste de iyi gruba seslenmiştir: 1- As-
habı, 2- Diğer müminler.

Peygamber Efendimiz bu uyarıları ile asha-
bını/yol arkadaşlarını, devrindeki diğer mü-
minlere ve tüm ümmetine emanet ediyor. 
Bir diğer yönüyle: “Size onlarla uğraşmayı 
nefreti, üzmeyi değil, onların halinden, ah-
lakından davasından ve hayatından istifa-
deyi, sizin de onlar gibi olmanızı emir ve 
tavsiye buyuruyorum” demek istemektedir. 
Nitekim: “Estavsû bi ashabî hayran: İyilik/ha-
yır yarışında sizlere ashabımı emir ve tavsi-
ye ediyorum.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 
Hadis no: 114) buyurmaları da Sahabeye 
bizim saygı göstermemiz, onları rol model 
almamız, onlar gibi dava adamı olmamız, 
Sahabe gibi zamanımızın öncüsü olmamızla 
gerçekleşebileceğini emretmişlerdir. 

Sözün özü, gerek Kur’an ayetlerinde Rabbi-
miz, gerekse hadisleri ile Peygamber Efendi-
miz Sahabe-i Kiram’ı iman, ahlak, mücadele 
ve eylem adamı olarak tanıtmaktadır. 

Bize düşen Rabbimizin emrini, sevgili Pey-
gamberimizin hatırını baş tacı etmektir. 
Takdir buyrulan bu kıymete kanaat etmek, 
başımız gözümüz üzere bizlere hem bir emir 
hem de bir şereftir. Bundan öte yol, yorum, 
laf yoktur…

Ezcümle, sahabe Rasûlullah’ı gören değil, 
adam olan, Rasûlullah’a dost, Allah’a kurban 
olandır. 



İ N C E L E M E

makman64@gmail.com

Mustafa AKMAN

İMÂMİYYE’NİN GAYBET 
SONRASI SERÜVENİ

ÖZELLİKLE 
16. YÜZYILDA 

İRAN’DA ŞİÎ SA-
FEVÎ DEVLETİ, 

OSMANLILAR’A 
KARŞI VARLIĞINI 
SÜRDÜREBİLMEK 
İÇİN ŞİÎ ULEMA-
NIN DESTEĞİNİ 
ALMA GAYRETİ 
İÇERİSİNE GİR-

MİŞTİR.

Bu	makale	hazırlanırken,	diğer	zevatın	yanında;	A.İshak	Demir,	

Cemil	 Hakyemez,	 Ferit	 Aydın,	 Habib	 Kartaloğlu,	 Hasan	Onat,	

İbrahim	 Coşkun,	 İbrahim	 Sarmış,	 John	 Cooper,	 M.	 Cemal	

Sofuoğlu,	M.	Ali	Büyükkara,	Melahat	Beki,	Metin	Bozan,	M.	Ali	

Emir-Muezzi,	Mustafa	Öztürk,	Ramazan	Altıntaş,	Robert	Gleave,	

S.	 Amir	 Arjomand,	 William	 C.	 Chittick,	 William	 F.	 Tucker’in	

eserlerinden	istifade	edilmiştir.	

İmâmiyye uleması ilk defa Buveyhîler (320-454/932-1062) dev-
rinde imâmın büyük gaybete girdiğini, sefirler aracılığıyla da 

olsa onlarla irtibat kurulamayacağını, bu nedenle imâmın toplu-
mun lideri olarak yerine getirmesi gereken cihat faaliyetleri, gani-
met ve fey’ taksimi, Cuma namazlarını kıldırmak, dînî hükümleri 
yerine getirmek, hukukî cezaları infaz ve zekât ve humusu kabul 
etmek gibi hususların sakıt olduğunu düşündüler. Nitekim müs-
takil bab başlıkları altında imâmların peygamberler gibi gayb âle-
miyle irtibat kurma biçimlerini içeren rivayetler aktaran Kuleynî 
(v.329/940) ve İbn-i Bâbeveyh el-Kummî (v.381/991) gibi âlim-
ler, imâmın dinî angajmanları konusunda hiçbir kimsenin temsil 
yetkisi bulunmadığı görüşünde idiler. 

Ne var ki imâmet kurumu topluluk içerisinde çeşitli boyutlarıyla 
hep krize yol açtığı içindir ki ‘imâmın gaybeti’ ara çözümüyle, 
imâm denilenlere özgü bu ‘otorite ve misyon’un yaşayan ulema 
tarafından deruhte edilmesi yoluna gidilmiştir. Bu çerçevede söz 
sahibi olabilmiş ‘vekil’lerin mevaliden oluşları ve kimi zaman 
vaki ihtilaf durumunda bu vekillerin zihinlerinin ‘arka plan’la-
rı ile yani zındıklıkla (maniheist) suçlanmaları dahi söz konusu 
olabilmiştir.
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Mamafih ulema, mezhebin kendisine sağ-
ladığı bu etkin konumu uzun süre sadece 
ibadet alanında kullanmış, siyasi iktidarı 
talep etme gibi bir eğilime başvurmamıştır. 
Çünkü onlara göre ‘ideal devlet’ ancak Gâib 
İmâm’ın başkanı olduğu devlettir. Buna göre 
mevcut iktidarlar meşru sayılmış, ‘şeriatı 
uygulama’ durumuna göre onlarla çalışmak 
bazen ‘mübah’, bazen ‘mekruh’, bazen de 
‘vacip’ kabul edilmiştir. Bu uzlaşmanın bo-
yutu ne olursa olsun ‘sultan’ bir realite ve 
politik yapının kaçınılmaz bir unsuru olarak 
görülmüştür. Nitekim İmâmiyye fıkhında 
bu dönem itibariyle, siyasetin ne kendisin-
den ne de furû’undan söz edilmiştir.

Belli bir süre “imâmın yetkisi ona özeldir” 
anlayışı hâkim olmuşsa da, zamanla bu du-
rumun, her devirde bir imâm bulunmasının 
gerekliliğini de içeren inançlarıyla çeliştiğini 
ve toplumun ihtiyaçlarını gören İmâmî âlim-
ler, imâmın yokluğunda imâmın görevlerini 
yürütmek amacıyla yetkilerini peyderpey 
devralmaya başlamış ve uzun bir süreçte 
imâmın bütün otoritesini üzerlerine almayı 
başarmışlardır. Hatta teorideki bu gelişme 
uygulama imkânı da bulmuş ve fakih, siyasî 
otoritenin başına geçmiştir. Böylece teoride 
olmasa da vakıada ‘beklenen imâm’ gelmiştir.

Özellikle 16. yüzyılda İran’da Şiî Safevî Dev-
leti, Osmanlılar’a karşı varlığını sürdürebil-
mek için Şiî ulemanın desteğini alma gayreti 
içerisine girince, İran’daki yönetim biçimi 
batıdaki teokratik yönetimlere benzeyen bir 
yapıya bürünürken, ulemanın konumu da 
ruhban sınıfına dönüşmüştür. 

Denilebilir ki İmâmiyye tarihinde imâmın 
gaybeti, Şiî İmâmî düşüncenin gelişimi açı-
sından nasıl büyük bir dönüşümü gerçekleş-
tirmiş ise, teoride hâlâ gâib olmakla beraber 
pratikte zuhur eden imâm, bu İmâmî naza-
riyenin, düşünce planındaki durumu bir ta-
rafa, uygulamada sonunu getirerek, aslında 
Şiâ’yı Şiâ yapan temeli ortadan kaldırmıştır.

Doğrusu ilk dönemlerde tek otorite kabul 
edilen imâmın yanında âlimin konumu, 

imâmların ahbârını derlemek ve soru ve so-
runlar karşısında bunlar arasından nakilde 
bulunmaktan ibaretti. Bu anlamda ideal bir 
öğrenci, imâmların ahbârını sorgulamadan 
derleyip rivayet eden kişi olarak karşımıza 
çıkar. Bir âlimin aklî izahta bulunması kesin 
olarak reddedildiği gibi, çeşitli rivayetlerde 
İblis’in icadı olarak algılanan kıyas ve içtihât 
da menedilmiştir. Fakat bütün bunlara rağ-
men, imâmlar döneminde dahi imâmların 
görüşleri karşısında farklı fikirler ileri süren 
İmâmî âlimler de olagelmiştir.

İşin özünde ‘usûl’ meselesi ta 874 yılında Ha-
san el-Askeri’nin ölümünden itibaren büyük 
bir problem olmaya başladı. Onlar, baskılara 
karşı çaresiz kalan Zerdüştî ve Mazdekî gibi 
geçmiş bazı topluluklardakine benzer şekil-
de umutlarını, geri geleceğini bekledikleri 
(ric’at) bir kurtarıcıya, yani Mehdî’ye bağ-
lamışlardı. Ancak dönemin kaynak eserleri, 
İmâmiyye’nin on ikinci imâm olarak kabul 
ettiği Muhammed el-Mehdî b. Hasan ismin-
de birinin aslında hiç doğmadığına işaret 
etmektedirler. Üstelik bu ric’at efsanesini 
temellendirmek için de yığınla apokaliptik 
rivayet üretilmiştir. 

Çağdaş âlimlerden Kâşifu’l-Ğitâ (v.1954) ve 
Muğniyye’ye göre; Şîânın ric’ate inanması; 
tıpkı Ehl-i Sünnet’in Deccal’e inanması gi-
bidir. Zira ihtilaflı bir konu olmakla birlikte 
Ehl-i Sünnet’te de Deccal’e inanılmaktadır. 
Ehl-i Beyt’ten ric’at hakkında nakledilen-
ler; Deccâl hakkında Müslim’in (v.261/875) 
Sahih’inde; Ebû Davud’un (v.275/888) Sü-
nen’inde ve el-Heysemî’nin (v.807/1404) 
Mecma’u’z-Zevâid’inde nakledilenler gibi-
dir. Dileyen bunlara iman eder, dileyen inkâr 
eder, her iki durumda da bir sakınca yoktur.

Filvaki biz de bu Şiî âlimin görüşünü pay-
laşıyor ve Deccal (ilaveten Mehdi) inancı-
nın İslâmî temellerinin olmadığını; aksine 
ezilmişlik ruh hâletindeki insanların, bazı 
insanları sevmeleri veya nefret etmeleri ile 
alakalı olarak düştükleri ifrat/tefrit sonucu 
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meydana gelen patolojik bir beklenti oldu-
ğunu kabul ediyoruz.

Ölmüş İnsanlarla Diyalog ve Onların 
Tasarrufu

Abbasî devrimi (133/750) esnasında ve son-
rasındaki yeni İranlı mühtedilerin arzularını 
yansıtan bir dizi rivayetin İmâmî literatürde 
yer bulabildiği malumdur. IX. yüzyıl İran’ın-
daki hadisçiler, mehdici rivayetlerin İmâmî 
külliyat içerisinde kabul görmesinde anahtar 
rol oynadılar. Bu arada ölmüş ve insan dâhil 
dünyaya ait olan her şeyle irtibatları kesilmiş 
olan silsile içerisindeki imâmlar kararname 
ve mektuplarla boyuna konuşturulmaya 
başlandı. 

Tıpkı Sünnî havzada yetişen modern zaman-
ların popüler mutassavıfı (Şiâ kültüründeki 
karşılığıyla irfan ehli) Said Nursî’nin (1878-
1960) kutup/aktab (Kutbu Âzâm) vs. ile ge-
çen kesintisiz ilişki ve iletişimindeki gibi.

Nursî diyor ki: Benim bedduama karşılık 
tüm hicaz velileri ve Hicaz’daki Kutbu Âzâm 
ise, onun ıslahı için dua ediyorlardı. Benim 
bedduam ferdi kaldığı için iade edildi. Ara-
dan uzun seneler geçti. Baktım bu sene, 
(1938) bana nihayet hak verdiler. Ben hâl-
buki bunun ıslahının gayri-kabil olduğunu 
biliyordum. Onlar nihayet bu sene başladı-
lar beddua etmeye. Benim konuştuğum Kut-
bu Âzâmdır, Mekke-i Mükerreme’dedir. Bü-

tün Hicaz’la birlikte beddua etmeye başladı. 
Bana hak verdi. Ben de O’na hitap ettim.

Nursî, Mâ’ruf-ı Kerhî’den (v.201/816), ta-
savvuf hiyerarşisinde en üst makam kabul 
edilen, ‘Kutbu Âzâm’ olarak bahsetmekte ve 
onu ölümünden sonra da tasarrufu devam 
eden velilere örnek göstererek anmaktadır. 
Bunun gibi Hayatu’l-Harrânî’yi (v.581/1185) 
de öldükten sonra tasarrufu devam eden ve 
ölümlerinde de yaşamlarında olduğu kadar 
diri kabul edilen, büyük kutuplardan biri 
olarak zikretmektedir.

Nihayet, Abdülkâdir Geylânî’den 
(v.561/1166), Risale-i Nur’a manen işaret 
eden ve keramet gösterip ondan asırlar önce 
bahseden Ali’den (r) sonraki büyük manevî 
otorite olarak bahsetmektedir. Zira Nur-
sî, Geylânî’den ve onun vasıtasıyla Ali’den 
üveysî1 olarak hakikat dersi aldığını ve Ri-
sale-i Nur dairesinin bu zamanda onların 
dairesi, yani yolu olduğunu iddia etmekte-
dir. Keza onun beyanları, Mevlâna Hâlid2 

1. Nakşibendîliğe	 Muhammed	 Bahâuddîn	 Buhârî’den	
(v.792/1389)	 itibaren	 yerleştiği	 sanılan	 ve	 kökü	 eski	
Yahudi	inançlarına	dayanan	‘Üveysîlik’	inancı,	bir	tarîkat	
şeyhinin,	(yaşamakta	olduğu	çağdan	çok	önceleri)	ölmüş	
tarikat	rûhânîlerinden	biriyle	buluşarak	(görüşerek)	onun	
bilgilerinden	 yararlanması	 inancıdır.	 Bir	 diğer	 ifadeyle,	
bir	 şeyhin,	 kendinden	çok	önce	 yaşamış	 ve	ölmüş	olan	
bir	 diğer	 rûhanîden	 ‘feyiz	 alarak’	 yani,	 metafizik	 bir	
ilişkiyle	 ondan	 birtakım	 bilgiler	 edinerek	 yetişmesi	 ve	
‘ermesi’dir.	 Bu	 iki	 kişi	 arasındaki	 zaman	 farkı	 bazen	
yüzyıllarla	ifade	edilebilir.	Örneğin	bu	tarikatın	kurucusu	
Şah-ı	Nakşibendî,	kendisinden	iki	yüz	yıl	önce	ölmüş	olan	
Abdulkhâlık	Gonjduwânî	(v.574/1179)	 ile	görüştüğü	ve	
ondan	 mezun	 olduğu	 ileri	 sürülmektedir.	 ‘Nakşibendî	
Tarikatı’nın	 kuralları	 Abdulkhâlık	 Gonjduwânî’den	
sonra	 iki	 yüz	 yıl	 boyunca	 yazıla	 yazıla	 oluşturulmuş	 ve	
genişletilmiştir.	Bu	yapılırken	de	kaynak	olarak	‘Üveysîlik’	
yolları	 kullanılmıştır.	 Yani	 diriler	 yüzyıllar	 önceki	 ölülere	
danışa	 danışa,	 onlarla	 buluşup	 bir	 araya	 gelerek,	
onlardan	fiili	bir	şekilde	ders	alarak	kazandıkları	bilgiler	
sayesinde	bu	belgeleri	meydana	getirmişlerdir(!).

2.	 Osmanlı	sarayı,	Bağdadî’yi,	ilk	dönemdeki	tereddüdünden	
sonra	 büyük	 bir	 teveccühle	 karşılamıştır.	 Çünkü	 uzun	
yıllar	Osmanlı	Devleti’ni	epeyce	meşgul	etmiş	 ve	askeri	
yöntemlerle	 bir	 türlü	 çözümlenememiş	 Vehhabîliğin,	 en	
azından	Anadolu’ya	yayılmasını	önlemek	için	Bağdadî	ve	
onun,	Hindistan’dan	getirdiği	yeni	Nakşibendîlik	anlayışı	
tam	 anlamıyla	 bulunmaz	 bir	 Hind	 kumaşıydı.	 Osmanlı	
onun	 geniş	 kalabalıklar	 üzerinde	 yarattığı	 yönlendirici	
etkiden	yararlanmış,	o	ise	bu	destekle	şöhretinin	zirvesine	
ulaşmıştır.	Böylece	onun	Nakşibendîliği,	rabıtasıyla,	hatm-i	
hacegânı	ve	teveccüh	ayiniyle	bu	kez	Hâlidiye	adıyla	Irak,	
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(v.1242/1826) ile arasında manevî özel bir 
bağ olduğuna işaret etmektedir.

Oysa görüldüğü gibi tasavvufta rical’ul-gayb 
(kutup, gavs, abdal, evtad, nükeba, nüceba 
vs.) olarak izdüşümü görülen bu ‘ölülerle ir-
tibat ve onların diriler dünyasında tasarruf 
ettiği’ yaklaşımının Kur’an düşüncesiyle ör-
tüşür hiç bir yanı yoktu elbette.

Gaybet Sonrası Ahbârîlik ve Usûlîlik 
Ayrışması

On İkinci İmâm’ın gaybete girmesi ile bir-
likte Şiî toplumun fıkhî ve itikadî problem-
lerine nasıl çözümler bulunması gerektiği 
hususunda Şiî İmâmiyye’de süreç içerisinde 
birbirine zıt iki önemli düşünce ekolünün 
oluşmaya başladığı görülmektedir. Bunlar-
dan birincisi Ahbârîlik diğeri ise Usûlîlik’tir. 
İmâmiyye içerisinde Ahbâriyye ve Usûliyye 
kavramlarını ilk defa kullanan kişi Usûlî dü-
şünceyi temsil eden Abdülcelil el-Kazvînî’dir 
(v.560/1165).

Ahbârîlik

Ahbârîlik; İmâmiyye içinde dini konularda 
imâmların ahbârını esas alıp akla ve içtihâda 
karşı olanlar veyahut diğer kaynaklara da, 
imâmların ahbârıyla teyid edildiği sürece is-
tinad eden gruba verilen isimdir. Diğer bir 
ifadeyle Ahbârîlik, on dört ma’sûmu takip 
eden ve aklın hata yapma ihtimali olduğu 
konularda onlardan gelen haberlere göre ha-
reket edenlere verilen isimdir.

İmâm Mehdî el-Muntazar’ın gaybetinin ar-
dından imâmın konumunu dolduracak po-
zisyonlara ihtiyaç hâsıl oldu. Bu çerçevede 
İmâmî toplumun belirtilen ihtiyaçlarını 
karşılama iddiasıyla ortaya çıkan pozisyon-
lardan biri durumundaki Ahbârîlik, imâm 
gâib olsa bile onun kuşatıcı fonksiyonunun 

Suriye	 ve	 bütün	Anadolu’ya	 yayılıp	 yerleşti.	 XIX.	 yüzyılın	
başlarında	 gerek	 ‘Selefîlik’	 ve	 ‘Vehhâbîlik’	 adlarıyla	
patlak	 veren	 hareketlere	 karşı;	 gerekse	 ‘Jönaraplar’ın	
öncülüğünü	 yaptığı	 ‘Arabizm’e	 karşı	 Osmanlı	 yönetimi,	
Halid	 Bağdadî	 tarafından	 aşılanmaya	 çalışılan	 bu	 yeni	
Nakşibendîliği,	bir	teminat	olarak	görüyor	ve	bu	yüzden	
onu	bütün	gücüyle	destekliyordu.

devam etmekte olduğu ve bundan dolayı 
da aklî istidlâllere dayalı fıkhın geliştirilme-
sine gerek olmadığı anlayışıdır. Bu anlayışa 
göre imâm gaybette olduğu sürece Şiî top-
lumun ihtiyaçlarını karşılamada imâmlar-
dan gelen ahbâr yeterli olacaktır. Bu sebeple 
de yapılması gereken, imâmların ahbârının 
toplanması ve onlarla amel edilmesidir. İşte 
bu yaklaşımla ortaya çıkan ve zaman içeri-
sinde şekillenen anlayış sahipleri, ilk ola-
rak ehl’ul-hadis veya ashâbu’l-hadis olarak 
isimlendirilmiştir. Muhalifleri ise bu anlayışı 
benimseyenleri Haşeviyye’nin yanı sıra Zâhi-
riyye diye nitelendirmiştir.

Ehlu’l-Hadis / Haşeviyye

Bilindiği üzere benzer bir ayrışma ve hatta 
daha fazlasıyla restleşme Sünnî cenahta ya-
şanmıştır. Nitekim bu kesimin de mümasil 
davranan Ehl-i Hadis ekolüne, gözü bağlı, 
muhakemeden uzak değerlendirmelerde 
bulundukları için ‘Haşevî/ Haşvî’ denildiği 
kayıtlara geçmiştir. Tıpkı onların da kendile-
rine bu nitelemede bulunanlara bid’atçı de-
meleri gibi. Haşvîliğin özünü, aklın değerini 
ve önemini hafife alarak reddetmek, ispat ve 
nakle sarılmak oluşturmaktadır. Bu kavram, 
tarihte ilk defa, kaba bir mücessime telakkisi 
ifade eden hadisleri, hiçbir tenkit ve tetkike 
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tabi tutmadan sahih addederek harfiyen tef-
sir eden bazı hadis ashabı hakkında kullanı-
lan bir hakaret ifadesidir. Âyetlerin anlamını 
zahirine çeken ve asıl maksadın bu olduğu-
na inan Haşviyye, meselenin ‘nasıl olur?’ ta-
rafı üzerinde durmadan Allah’a insan sûreti 
izafe eden tabirleri kullanmakta bir sakınca 
görmemiştir. Diğer bir ifadeyle nakilden baş-
ka bir şey tanımayan, akla ve düşünceye hiç 
değer vermeyen kişilerden oluşan Haşviyye, 
hadisleri anlama konusunda belli bir meto-
dolojiye sahip olmayan Ashâbu’l-Hadis’e, 
kendileriyle kaynaşacak biçimde önderlik 
yapan bir zihniyet olarak ortaya çıkmış ve 
aynı dönemlerde varlık gösteren Mu’tezi-
le’nin görüşlerinin tam karşısında konuşlan-
mış bir fırkadır.

Görüldüğü gibi İslam düşünce tarihinde 
‘Haşviyye’den muayyen ve bağımsız bir fırka 
olarak söz etmek pek de mümkün gözükme-
mektedir. Çünkü naslarda var olan teşbihî 
dilin anlaşılmasında, tevhid inancına aykırı 
düşmeyecek bir aklî yoruma itibar etmeden 
tamamıyla harfî/lafzî anlayışa yönelmek, 
diğer yandan ilmî bir tenkit geleneğini göz 
ardı edip, özellikle hadisleri cerh ve ta’dile 
tabi tutmadan kabullenmeye dayalı bir zih-
niyet, neticede insanı Haşviyye zihniyetine 
götürür. Nitekim nassı yorumlamada aklı 
devre dışı bırakan ve böylece tarih içerisin-
de tutucu görüş ve düşünceleriyle tanınan 
haşvî ruh, daha çok, teşbihî dili yorumlama 

girişiminin gelişim çizgisinde kendisini ön 
plana çıkarır. 

Buna göre Haşviyye, mezhepleşme sürecini 
tamamlamış bağımsız bir eğilimden ziyâde, 
bütün dinî akımlara dağılıp lokal özellikler 
kazanan genel bir zihniyet biçimi şeklinde 
tebellür etmektedir. Bu nedenle duygusal ah-
lâkî bir katılığı temsil eden Haşviyyeyi belli 
bir tarih kesitine hapsetmek doğru değildir. 
Naslar, üzerinde akletme ve düşünmeyi dış-
layan bütün zihniyetleri, ister kadîm ister-
se modern zamanlarda olsun Haşviyye diye 
nitelendirmek uygun bir kodlama olacaktır. 

Bugün için İslâm dünyasında her ne kadar 
Haşviyye zihniyeti silinmiş gibi görülse de 
bunun, dinî metinler üzerinde akletme ve 
tefekkürde bulunmayı reddeden, özellikle 
hadisleri anlamada metin tenkidine karşı 
çıkan ve geleneğe bağnazca sarılarak taklit-
çi ruhu kurumlaştıran tasavvufî anlayışlar, 
Nurculuk, Selefîlik ve Vehhâbilik gibi dinî 
akımlar içerisinde –zihniyet olarak– varlı-
ğını sürdürdüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz. 
Bu itibarla dinî nasları anlamada haşvî ruh 
ve zihniyeti terk etmenin ancak, tenkit gele-
neğinin kurumsallaşması, akla ve onun de-
lillerine yeterince işlevsel bir zihniyet imkâ-
nı oluşturulması ile sağlanabileceği açıktır.

Yeni Ahbârîlik ve Kum Medresesi

Sadede gelecek olursak süreç içerisinde ra-
kiplerine karşı pek varlık gösteremeyen ve 
gittikçe güç kaybeden Ahbârî ekol, Safevî-
lerin iktidar olmasından sonra Muhammed 
Emin el-Esterâbâdî (v.1033/1624) ile bir-
likte yeniden varlık göstermeye çalışmıştır. 
Yeniden sistemleşen bu harekete de son dö-
nem Ahbârîliği (Yeni Ahbârîlik) denilmesi 
mümkündür. Ahbârî anlayışa göre, imâm 
gaybete girse bile Şiî toplumla irtibatı devam 
ettiğinden dolayı fikhî ve itikadî problem-
lerin çözümünde imâmlardan gelen ahbâr 
yeterlidir. Yapılması gereken, mevcut ah-
bârı toplayıp onunla amel etmektir. Hadis 
ilmi alanında olağanüstü gayret göstermesi 
sebebiyle döneminde ‘Reis’ul-Muhaddisîn’ 
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olarak da bilinen ve Kum ekolüne mensup 
gelenekçi âlimlerden biri olan İbn-i Bâbe-
veyh el-Kummî Şeyh Sâdûk (v.381/991), bu 
anlayışı savunan önemli simalardan biridir.

İlk dönem Ahbârîleri’nin kendilerine özgü 
bir takım özellikleri vardır. Bunlardan biri-
si ve muhtemelen en önemlisi, imâmlardan 
gelen rivayetleri çeşitli eserlerde toplamaları 
ve akla karşı menfi bir tutum sergilemeleri-
dir. İlk dönem İmâmî düşüncenin önemli 
merkezi olan Kum medresesi, Ahbârî âlim-
lerin kontrolündeydi. Kum ekolüne mensup 
âlimler çalışmalarını imâmlardan gelen riva-
yetleri toplama, muhafaza etme konusun-
da yoğunlaştırmışlardı. Bu sebeple de Kum 
medresesini dikkate almaksızın Ahbârî dü-
şünceyi anlamak ve değerlendirebilmek pek 
mümkün gözükmemektedir.

İmâmın gaybetinin hemen sonrasından itiba-
ren bu tutumun sergilenmesindeki en önem-
li faktör muhtemelen Şiî toplum genelinde 
gaybetin fazla uzun olmayacağı yönündeki 
beklentinin hâkim olmasıdır. Diğer taraftan 
gaybetin uzaması ile birlikte imâmlardan ge-
len ahbâr Şiî toplumun ihtiyaçlarına cevap 
veremez hale gelmiş ve toplumun ihtiyaç-
larına belirli prensipler ekseninde çözümler 
üretilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

Usûlîlik ve Mu’tezilî Etki

İmâmın zuhuru uzayınca bu gecikmeyi izah 
ve imâmın varlığını savunma ihtiyacı, fakih-
lerin aklî konularla uğraşmaya koyulmasını 
doğurdu. Bu durum, sadece hadis ve haber 
nakli ile eser veren âlim tipinden farklı olarak 
Şeyh el-Müfîd (v.413/1022) ve Şeyh’ut-Tâi-
fe Ebû Ca’fer et-Tûsî (v.460/1067) gibi hem 
hadisçi hem kelâmcı bir âlim tipinin ortaya 
çıkmasına sebep oldu. Ulemaya yüklenen 
bu görev anlayışının tabiî bir sonucu olarak 
oluşan bahsi geçen düşünce, özellikle Şeyh 
Sâdûk’un öğrencisi olan Şeyh Müfîd’le bir-
likte daha sistemli bir hale gelmiş ve oluşan 
bu yeni ekol ‘Usûlî’ olarak nitelenmiştir.

Usûlî anlayışın en önemli temsilcisi olan 
el-Müfîd, hocasını daha çok şâz haberlerle 

amel ettiği için eleştirmiştir. Onun bu yönü 
ahbâra karşı tutumunu göstermesi açısın-
dan önemlidir. Ayrıca o, haber-i vahid’in 
ilim ifade etmeyeceğini ve bir kimsenin ra-
visinin doğruluğuna delâlet eden herhangi 
bir beyan olmadığı takdirde din konusun-
da haber-i vahid’le amel etmesinin caiz ol-
mayacağını bildirmiştir. Bu arada ravide 
aranan önemli bir şart imandır. Mümin ol-
mayan kimsenin rivayeti kesinlikle kabul 
edilmez. İmandan maksadın ravinin İmâ-
miyye mezhebine mensup olması gerektiği 
anlaşılmaktadır. Ravinin adaletini tezkiye 
eden kişinin İmâmiyye’den olması gerekir. 
Çünkü rivayette iman şarttır. İmâmiyye’nin 
ehli kıbleden muhalifleri, Müslüman olarak 
isimlendirilirler ama mü’min olarak isimlen-
dirilemezler.

Usûlî anlayışın oluşmasında rasyonel kelâm 
anlayışının temsilcileri olan Mu’tezile ekolü-
nün katkıları inkâr edilemez. Nitekim fikir 
dünyasının oluşumunda Mu’tezile Bağdat 
ekolünün önemli tesirleri olan Şeyh Müfîd’le 
birlikte şekillenen Usûlî anlayış, hicri beşin-
ci asırdan itibaren Şiî-İmâmî gelenekte hâ-
kim düşünce olarak varlığını sürdürmüştür. 
İmâmî hocalar yanında diğer mezheplere 
mensup âlimlerden de dersler almış olan 
Şeyh Müfîd bu vesileyle kendi rasyonel sis-
temine ters düşen haberleri tenkit etmiş ve 
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haber-i vahidle amel edilemeyeceğini savun-
muştur. 

İbn-i Kuteybe’nin Tutumu

Bu arada Abbasîlerin ilk dönem müellifi 
İbn-i Kuteybe (v.276/889), Kur’an’ın ya-
ratılmışlığını (halk’ul-Kur’an) zikreden ilk 
şahsın Şiî-Gulât Beyân b. Sem’an olduğunu 
belirtmiştir. Diğer kaynaklarca desteklen-
meyen bu itham, onun Mu’tezile’ye bir iftira 
çabası olarak gözükmektedir. Çünkü İslâm 
tarihine âşinâ olanlar bilir ki, Halk’ul-Kur’an 
fikri Mu’tezile kelâmcılarının önemli bir 
prensibiydi. Nitekim Mu’tezile kelâmı, -el-
bette alınmış sakat bir kararla- Me’mun’un 
(v.217/833) saltanatından (başlangıç: 
198/813) Mütevekkil’in (v.246/861) tahta 
çıkışına (233/847) kadar Abbasî Devleti’nin 
resmî yaptırımlı ideolojisi olarak kabul edil-
mişti. Muhteris bir Sünnî yazar olan İbn-i 
Kuteybe de kendisini, İslâm diyarında Sün-
nî hâkimiyeti yeniden iâde etmeye adanmış 
el-Mütevekkil’e yardım ve desteğe vakfet-
mişti. Bu bağlamda İbn-i Kuteybe’nin bu-
nunla maksadının, Mu’tezilî bir doktrinin 
kökenini Beyân’la ilişkilendirmek suretiyle 
Mu’tezililer ile Gulât-ı Şiâ arasında bir ilişki 
kurdurmak ve böylece Mu’tezile’yi karala-
mak olduğu kuvvetle muhtemeldir.

İbn-i Kuteybe’nin bu tezinin aksine Beyân 
ve taraftarlarının, sembolik Kur’an tefsirinin 
bir şekliyle meşgul olan ilk Şiî-Gulât olduk-

ları bilinmektedir. Nitekim bu tefsir çeşidi 
daha geç dönem Şiî hareketin etkili şahsi-
yetleri tarafından çok daha ileri götürülerek 
müteâkip Şiî düşüncenin ayırıcı bir niteliği 
halinde geliştirilmiştir.

Beyâniyye, liderlerinin kendi içinde ilahî bir 
zerre ihtiva ettiğine inanmış ve bu cihetle de 
mûtedil Şiîlikte önemli temel bir fikre kay-
naklık etmiş gibi gözüküyor. Bu fikre göre, 
imâm ölümlü bir beşer olarak kalır, fakat 
ulûhiyetin bir cüz’ü, kısmî bir hulul olarak 
isimlendirilebilen bir şey yardımıyla onun 
içinde bedenlenmiş olarak kalır. Öte yandan 
nübüvvet yeteneğinin intikali ve sürekliliği 
hususundaki inancı ibtidaen Beyân ve onun 
tâbîleri ile Şiî dogmatiklerde ortaya çıktığı 
anlaşılmaktadır.

Usûlîler’in Ahbârîler Karşısındaki Zaferi

Buna göre Ahbârî düşüncenin karşısında 
olan Usûlî düşünce, zaman ve şartların getir-
diği ihtiyaçlar doğrultusunda hareket ederek 
fıkıh ve kelâmda aklı esas alıp istidlâl me-
todundan istifade etmek suretiyle oluşturu-
lan aklî düşünce sisteminin adıdır. Usûlîler 
zaman içerisinde içtihâda başvurmuşlardır. 
Zîra Usûlîler, bütün şer’î hükümlerde ahbâ-
rın yegâne kaynak olamayacağına ve gaybet-i 
kübra ile birlikte Şiî toplumda tezahür eden 
problemlere ve ihtiyaçlara sadece ahbârla 
tamamıyla cevap verilemeyeceğine inanmış-
lardır. Ahbârîliğin muhalifi olarak teşekkül 
etmiş olan Usûlî düşünce, aklı ön planda tu-
tarak toplumun ihtiyaçlarına cevap vermede 
imâmların ahbârını merkeze almakla birlik-
te belirli prensiplerin izlenmesi gerekliliğine 
vurgu yapmıştır.

İmâmiyye’nin düşünen beyinleri veya 
kelâmcıları diye nitelenebilecek bu Usûlî-
ler, imâmsız ve dolayısıyla da dinin epey 
bir yekûnunun devre dışı kabul edildiği bir 
anlayışın doğru ve İslâm’ın hedefinin de bu 
olamayacağı fikrinden hareketle Peygam-
ber ve imâmların varisleri olarak âlimlerin 
bir şeyler yapması gerektiğini savundular. 
Ulemayı neredeyse avam seviyesinde mu-
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kallitler konumuna indirgeyen Ahbârîliğin 
karşısında Usûlîlik, gerek içtihât müesse-
sesi ve gerekse müçtehidin konumuna dair 
geliştirdiği yorumlarla, imâmların görev ve 
yetkilerini peyderpey devralarak fakihleri Şiî 
İmâmî toplumun vazgeçilmez liderleri ko-
numuna yükseltmeyi başardılar. 

Bu Usûlî âlimler yetki ve otoritelerini en 
azından teorik temelde tedricen geliştirme 
yoluna gittiler. Ne var ki Safevîler’in (1501-
1722) güçlü ve sıkı baskısı altındaki ulema 
bu yetkilerinden çoğunu kullanmaya imkân 
bulamadı. İmâmların soyundan geldiklerini 
iddia eden Safevî Şahları karşısında özellikle 
devletin güçlü olduğu dönemlerde fakihin 
konumu devlet memuru statüsünü aşamadı. 
Yetkilerin pratikte kullanımı Usûlîler’in Ah-
bârîler’e karşı zafer kazanmasıyla ancak Ka-
çarlar devrinde (1786-1925) gerçekleşti ve 
böylece ulema devlet ricali katında hukukî 
anlamda itibar ve otoritelerini de pekiştirme 
fırsatı buldu.

1804-1813 Rus-İran savaşı esnasında Kaçar 
Hükümdarlığı, ulemaya müracaatla Şeyh 
Ca’fer Kâşif’ul-Gıta’ya (v.1227/1812), ileri 
gelen âlimlerin de iştirakiyle, bir cihat bil-
dirisi hazırlatır. Böylece devlet yöneticileri, 
aslında gâib imâmın yetkileri arasında olan 
böyle bir bildiriyi hazırlatmakla, ulemanın 
imâma niyabetini ve dolayısıyla da âlimlerin 
otorite ve yetkilerini tanımış oldu.

Merci-i Taklid

XIX. yüzyılda artık imâmın fonksiyonlarının 
fukahaya nakli tartışma konusu olmaktan 
çıkmış, hatta tasnifi dahi yapılmıştır. Seyyid 
Ca’fer Keşfî (v.1267/1850) imâmın gaybetin-
de yetkilerinin iki ayrı gruba devrolunduğu-
nu; dinî vekâletin fakihlere, siyasî vekâletin 
ise devlet başkanlarına geçtiğini belirtmiştir. 
Bu vesileyle o, bu iki grubun işbirliği yap-
malarını tavsiye etmiştir. İlk defa XIX. yüz-
yılda ortaya çıkan ve her bir Şiî’nin bir fakihe 
uyması ve onu taklid etmesi şeklinde ifade 
edilebilecek olan merci-i taklid müessesesi, 
imâma niyabette önemli bir merhale oluştu-

rur. ‘Merci-i Taklid’ anlayışıyla fakihler artık 
hep beraber, siyasî olanları dâhil, imâmın 
bütün yetkilerini üstlenebilir konuma gel-
diler.

Usûlî fakihler, ihtiyaçların da zorlamasıyla 
imâmın yetkilerini, ‘velâyet’ şemsiyesi al-
tında tedricen üzerlerine almış, bir kısım 
ulemanın her tür itirazına rağmen bu yetki-
lerini, velâyet-i amm ya da naib-i amm adı 
altında sürekli geliştirmişlerdir. Böylece yüz-
yıllar boyunca tartışıla gelerek ilerleyen imâ-
mın yetkilerinin fakihlere aktarılması mese-
lesi, XX. yüzyılın başına gelindiğinde hemen 
hemen tamamlanmış olmaktadır. 

Humeynî ve Velâyet-i Fakih Teorisi

Bütünüyle Şiî düşüncenin bir ürünü olan bu 
çerçevedeki velâyet-i fakih teorisi de kayıp 
imâm adına siyasî otoritenin adil bir fakih 
tarafından üstlenilmesi ve devlet başkanı 
olmasını savunmaktadır. Ayetullah Humey-
nî’nin (v.1409/1989) XX. yüzyılın sonlarına 
doğru ortaya attığı bu teori, fakihlerin ortak-
laşa sahip olduğu bu yetkiyi içlerinden bi-
rinin tek başına üstlenmesini öngörüyordu. 

Esasen Humeyni, ‘Şeriat ve akıl şu gerçeği 
kabul etmemizi zorunlu kılmaktadır; Pey-
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gamber’in ve Emir’ul-mü’mininin çağında 
gerekli olan hükümet ile yürütme ve yöne-
tim örgütü bizim çağımızda da gereklidir’, 
diyerek böylece Şiî siyaset fıkhında yeni bir 
anlayış geliştirmiş ve bu tezini ‘velâyet-i fa-
kih’ kavramını kullanarak temellendirmiştir.

Aslında ‘velâyet-i fakih’ kavramını ortaya çı-
karan Humeyni’nin kendisi değildi. Bu kav-
ram daha önceden de mevcuttu. Humeyni 
sadece bu kavramın muhtevasını genişlet-
miş, fakihin velâyet sahası içine siyaseti de 
katmış ve bu kavramla daha önce statik ve 
aktif içerikten yoksun imâmet nazariyesi-
ne, dolayısıyla da ulemanın otoritesine yeni 
ve dinamik bir boyut kazandırmıştır. İşin 
özünde o böylece, İslâmî hükümleri icra 
edecek olan devleti, her şeyin üstünde tu-
tarak klasik Şiî anlayışını baştan aşağıya de-
ğiştirmiştir. 

Velâyet-i Fakih tabiri esasen ilk defa XIX. 
yüzyılda Molla Ahmed Nerâkî (v.1245/1829) 
tarafından kullanılmakla kalmamış, bunu 
yazdığı eserin birinde müstakil bir bölüm 
halinde kaleme de almıştır. “İslâm Fıkhında 
Devlet” isimli meşhur kitabında ismen atıf-
ta bulunduğu iki kişiden biri olan Nerâkî, 
Ayetullah Humeynî’ye göre İmâm’ın bütün 
itibarî makam, yetki ve ödevlerinin fakihe 
geçtiğini belirtmiştir. 

Anlaşılan o ki Peygamber ve imâmlar hata-
dan beridir, lakin fakihler ma’sûm değildir 

ilkesi, berhava edilmiş oluyordu. Mamafih 
orijinal bir çözüm olarak geliştirilen velâ-
yet-i fakih doktrini, geleneksel Şiî siyasal 
düşüncesini değiştirerek yakın dönemde 
İran’da inkılâbı gerçekleştiren en önemli sa-
iklerden biri olmuştur.

Velâyet-i fakih ile gerçekleşen düşünsel de-
vinimin yanında Şiî düşünce tarihinde son 
derece önemli iki kırılma daha gerçekleşmiş 
oldu: Nasb yerine seçim ve Zeydî inançla öz-
deşleşmiş hale gelen efdal olanın yerine mef-
dulun imâmetinin caiz görülmesi. Oysa her 
ikisi de bin yılı aşkın süredir reddedilegelen 
ve Sünnîlere karşı tam aksi savunulan temel 
konulardı. Bu açıdan bakıldığında Şiî-Sünnî 
düşünce arasındaki fark büyük oranda or-
tadan kalkmış olmaktadır. Hatta daha çok 
sulta sahiplerinden çekinerek varlığını sür-
dürme amacıyla üretilen ‘takiyye’ devri de, 
resmen İmâmî ve başında imâm (ın vekili) 
bulunan bir devlette, gerekçesini yitirmiş ve 
sona ermiş oldu.

Velâyet-i fakih bin yılı aşkın süredir gelmesi 
beklenen ve hayatta olduğuna inanılan gâib 
imâmın bilgi ve otoritesini de sarstı. İmâmın 
zuhurunda yapacağı beklenen icraatlar, fa-
kihler tarafından gerçekleştirilir olunca, ge-
rek bekleme ihtiyacı ve gerekse fonksiyonel 
olmayan varlığının, 2013 yılı itibarıyla 1072 
seneyi bulan gaybetin uzamasıyla sorgulan-
maya başladı; hatta âlimlerin kafalarında 
dahi sorular oluştu. Bir anlayışa göre yer-
yüzünün zulümle dolmuş olma ön şartına 
bağlı olan Mehdi’nin gelmesi, bu gerekçesini 
yitirmiş dolayısıyla intizar anlayışı zayıfla-
mıştır. Şiî düşünce tarihinde hiçbir âlim için 
kullanılmamış olan ‘imâm’ tabirinin Ayetul-
lah Humeynî için kullanılmış olması, bu de-
ğişimin en somut göstergelerinden biridir.

Buna göre imâmın kaybolduğuna inanıl-
masıyla başlayan ve İran İslâm devrimine 
kadar devam eden gaybet-i kübra dönemi-
ne, İran İslâm devrimi ile başlayan ve halen 
devam eden yeni bir dönem daha eklemek 
gerekmektedir. Elbette bu ancak Mehdi’nin 
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gelmesi beklenmeye devam edilecekse an-
lamlı olacaktır. Değilse kesinlikle bir faydası 
olmayacaktır. Kaldı ki zaten Mehdi falan da 
hiçbir zaman gelmeyecektir.

Ölümüne kısa bir süre kala velâyeti üstlene-
cek fakihin bilgisi konusundaki fikrini değiş-
tiren Humeynî, âlimleri; fıkhî ve ekonomik, 
sosyal ve siyasal konularda daha bilgili olan-
lar diye ikiye ayırdı. Burada ikinci grubun 
dünyanın problemlerini daha iyi bildikleri 
için yöneticiliğe daha elverişli olduklarını 
ve idarenin onların hakkı olduğunu belirti. 
Oysa bu onun daha önceki fikirleriyle çeliş-
mektedir. Zira fakih ‘dinî bilgisi’ ile imâmın 
yerine geçme hakkını elde ediyordu. Aslın-
da fark edileceği üzere bu son duruma göre 
otoritenin kaynağı da değişmiş olmaktaydı.

Bunun anlamı Rasulullah’ın (s) ahirete ir-
tihali ile birlikte artık nebevî otorite biçimi 
ve nebilerin oluşturduğu dinî/teokratik dev-
let geleneğinin bitmiş olduğudur. Hâlbuki 
Şiî İmâmiyye, Peygamber’in (s) karizmatik 
otoritesinin ve inşa ettiği devlet modelinin 
aynı şekilde korunması gerektiğini savun-
muştu(r). Nitekim İmâmiyye’nin geçmişte 
Muhammed aleyhisselamın otoritesini bütü-
nüyle imâmlara nakletmeye çalışırken farklı 
kavramlarla O’nun (s) otoritesindeki temel 
enstrümanları tamamen muhafaza etmeye 
çalışmaktaydı. Oysa bu yeni durumda Ra-
sul aleyhisselamın karizmatik otoritesini ve 
O’nun oluşturduğu devlet modelini bütü-
nüyle savunmak, artık İslâm’ı ve Peygam-
ber’in (s) otoritesini kavrayamamak anlamı-
na gelecektir.

Şiî-Sünnî Yakınlaşması

Bu arada son dönemlerde Sünnî Müslüman-
larla yakınlaşmak isteyen bazı Şiîlerin, sahip 
oldukları eski kanaati değiştirdikleri görül-
mektedir. Belki de bunlar mezhebin usûl yö-
nünden geliştiğini ve kemale vardığını kabul 
ettiklerinden, önceden ‘usûlu’d-din’den say-
dıkları imâmet esasını bugün artık ‘usûl-u 
mezhep’ten saymaktadırlar. Sözgelimi bu 
şahıslardan biri olarak Kâşif’ul-Gıta yaptığı 

açıklamalarla olayı sadece uhrevî mükâfat-
landırmadaki farklılığa kadar indirgemiştir 
ki bu, diyaloga zemin oluşturabilecek iyi bir 
adımdır. Oysa el-Kâfî’de yer almaya devam 
eden hadisler, İmâmiyye Mezhebi’nin bu ko-
nudaki umumî görüşünü aksi yönde ortaya 
koymaktadır. Günümüzde ise Suriye olay-
ları dolayısıyla daha bir cılız hale gelmişse 
de kimi Şiî düşünürlerde dünün katı, sert ve 
uzlaşmasız ifadelerinin yumuşak, yaklaştırı-
cı ve asgari müştereklerde birleşme imkânı 
veren ifadelere dönüştüğünü görmekteyiz. 
Bu itibarla bir realite olarak karşımızda du-
ran bu mezhep mensuplarını, mesela sadece 
Kuleyni’nin kendi konjonktüründe kaydet-
tiği üretilmiş ifadelerine bakarak tanımaya 
çalışmak insaflı ve objektif bir tavır olmaya-
caktır. Ayrıca İsna Aşeriyye’nin Şiîler arasın-
da çıkmış diğer yıkıcı ve gâliye fırkalarıyla 
mücadelesini de göz ardı etmemek gerektir. 
Kaldı ki, Sünnî çevrelerin baş tacı durumun-
daki Buharî ve Müslim’in bu muhaliflerine 
yönelik itham ve nitelemeleri de öncekilerin 
yaptığından çok da geri kalır durumda de-
ğildi(r). 

ŞİÎ DÜŞÜNCE 

TARİHİNDE 

HİÇBİR ÂLİM İÇİN 

KULLANILMAMIŞ OLAN 

‘İMÂM’ TABİRİNİN 

AYETULLAH HUMEYNÎ 

İÇİN KULLANILMIŞ 

OLMASI, BU 

DEĞİŞİMİN EN SOMUT 

GÖSTERGELERİNDEN 

BİRİDİR.

Mustafa 
AKMAN

İMÂMİYYE’NİN 
GAYBET SONRASI 
SERÜVENİ
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DAVET

Şevket HÜNER 

YASAKLAR 
KALKINCA…

ARTIK YENİ 
SEFERBERLİĞİN ADI 
DAVETTİ. SAHABE TÜM 
İŞLERİNİ BİR KENARA 
KOYUP İSLAM’A DAVET 
İÇİN AİLELERİ İLE 
BİRLİKTE DÜNYANIN 
DÖRT BİR YANINA 
HİCRET ETTİLER…

Türkiye’de iman iddiasında olanların son 
kırk yıllık serüveninin duygu yoğunlu-

ğunu araştıranlar için önemli belgelerden 
biri de ‘Çağrı Filmi’dir. Merhum Mustafa 
Akkad tarafından 1976 yılında çevrilen bu 
sinema filmi aslında nereden nereye savrul-
duğumuzun da göstergelerindendir. Darbe-
lerin öncesinde, sonrasında, değişik zaman 
dilimlerinde bu filmi belki de yüz defa sey-
rettim… Her seferinde içim umutla dolup 
taştı… 

Filme ismini veren, dünya devlet liderlerine 
gönderilen üç elçi sahnesi, Hudeybiye barış 
anlaşması sonrası tekrarlanır. Yaşanan işken-
celer, sürgünler, hicretler ve kanlı savaşlar 
sonucunda düşman ile barış yapılmış; her 
türlü zahmete rağmen devam eden İslam 
davetinin önü açılmış; çekilen çilelerle yoğ-
rulmuş sahabenin özlediği günler gelmişti… 
Artık yeni seferberliğin adı davetti. Sahabe 
(ra) tüm işlerini güçlerini bir kenara koyup 
yakın çevrelerine samimi bir gayret ile koş-
tular… Bu heyecan Resulullah (s) sonrası da 
devam etti ve müminler İslam’a davet için 
aileleri ile birlikte dünyanın dört bir yanına 
hicret ettiler…

Türkiye’de önceleri yaşanan birçok mağdu-
riyetin azaldığı şu günlerde bu filmi bir daha 
seyrettim. Halimizi resmeden bazı sahneleri 
bu defa beni umutlandıracağına hüzünlen-
dirdi. Ben de belki de gönlümüzün tozlu 
raflarına terk ettiğimiz o asil duygularımız 
depreşir ve beklenilen bu çilesiz(!) günler-
deki şeytan kaynaklı ataletimizden sıyrılıp 
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çıkabiliriz diye size bazı sahneleri hatırlat-
mak istedim…

Hudeybiye sonrası on yıllık bir barışın ar-
dından Rasulullah’ın (s) dünya devlet li-
derlerini davet mektuplarını taşıyan atlılar, 
Bizans kralı Herakles’e, İskenderiye Patriği 
Mukavkıs’a, İran Hükümdarı Kisra’ya mek-
tupları ulaştırmak için atlarını dörtnala sü-
rerler…

Her seyrettiğimde gözlerimin yaşardığı bun-
dan sonraki sahneler, tüm yasaklar kalkınca 
İslam davetini çevrelerine taşıyan sahabenin 
heyecanını, kutlu gayretini resmeder…

Allah der ki; İslamiyet’te ırk ayrımı yoktur. 
Bir Arap diğer bir yabancıdan üstün olmadı-
ğı gibi beyaz tenli siyah tenliden üstün değil-
dir. Allah’ın indinde herkes birdir…

Kendin için dilediğini komşun için dilemez-
sen iman etmiş sayılmazsın… Komşusu aç 
olduğu halde karnı tok uykuya dalabilen 
kimse kâmil bir mümin değildir…

Okumuş bir insanın mürekkebi şehidin kanı 
gibi mukaddestir. Allah’ın emriyle okuyan 
bir insan O’nun makbul kuludur. Okumayı 
öğrenin. Öğrendikten sonra da öğretin…

Başka dinlerin kitapları, Yahudilerin Tevrat’ı, 
Hıristiyanların İncil’i bizden saygı görmeli. 
Onlar sonradan tahrif edilmişlerse bile Al-
lah’tan geldiği unutulmamalı…

Hz. Muhammed’in insanüstü olduğunu dü-
şünmemelisiniz. Bir gün bir de baktım odun 
topluyor. “Bırak ben yapayım” dedim. “Ne-
den?” diye sordu… “Sen Allah’ın Resulüsün 
yakışık almaz, sen odun toplayamazsın” de-
dim. Yüzüme şöyle bir baktı. Sonra “Allah, 
kendini diğer insanlardan üstün sayanı sev-
mez.” dedi. Uzandım onu seyre koyuldum. 
Birden bire durdu, tüm heybetiyle dikildi 
ve yanıma geldi…“Evet, ben Allah’ın Resu-
lüyüm, ama ben bile sonumun ne olacağını 
bilmiyorum.” dedi…

“Allah’a davet eden, salih amel işleyen ve 
‘Kuşkusuz ben de Müslümanlardanım.’ 
diyenden daha güzel sözlü kimdir?” (Fussi-
let 41/33).

“Siz; hayra davet eden, iyiliği emreden ve 
kötülükten men eden bir topluluk olun. İşte 
kurtuluşa erenler ancak bunlardır.” (Âl-i İm-
ran 3/104). Şevket HÜNER

YASAKLAR 
KALKINCA…



Emine GÜRCAN

İ N C E L E M E

TEKÂMÜL YOLCULUĞUNDA 
KULUN ARINMA VE ARTMA 

ÇABASI

ALLAH, KULUNU 

İRADESİ VE 

GAYRETİ 

İSTİKAMETİNDE 

DESTEKLER VE 

YÖNLENDİRİR. 

“Doğrusu biz insanı en güzel kıvamda yaratmış sonra onu 
başlangıç noktasının en dibine döndürmüşüzdür. Ancak 

(tekâmül yolculuğunda), imanda sebat eden ve imanla uyumlu 
hareket edenleri kesintisiz bir ödül beklemektedir.” (Tîn 95:4-5). 

Hiç şüphesiz Allah, insanı potansiyel olarak üstün vasıflarla do-
natarak en güzel kıvamda yaratmıştır. Allah, insanoğluna kat kat 
ikram ederek (17:70) kıymet vermiş, onu, yeryüzünün halifesi 
ilan etmiş (2:30, 6:165) ve mahlukat içerisinde hak ettiği konu-
ma ve değere ulaşsın istemiştir. İnsanın mahlukat içersinde layık 
olduğu konuma ve değere ulaşabilmesi için yaratılışında potansi-
yel olarak var olan yüce ve üstün vasıfları keşfetmesi ve geliştir-
mesi gerekmektedir. 

Ancak insanın manevî ve ruhanî gelişimin önündeki en büyük 
engel yine yaratılışında var olan hayvanî ve nefsanî özellikleridir. 
Bu sebeple insanın, manevî tekâmülü için, yaratılışında var olan 
yüce vasıfları keşfetmesi ve geliştirmesi yetmez. İnsan, manevî 
anlamda kendini geliştirme gayretinin ötesinde nefsini terbiye ve 
tezkiye etme çabası içinde de olmalıdır. 

Kısaca insan ya yaratılışındaki en güzel kıvamı bulacak ve melek-
lerin de üstüne çıkabilecek o potansiyeli keşfedecek ya da hay-
vandan beter bir konuma düşecektir. Bu sebeple hayat aslında 
bidayetten nihayete ulaşan bir tekamül yolculuğudur. Ve bu yol-
culukta;

“Kim kendini geliştirip arındırırsa, o kesinlikle ebedi mutluluğa 
ulaşacaktır; kim de kendini geliştirmeyip (içindeki iyilik tohu-
munu çürütürse, o kesinlikle kaybedecektir.” (Şems 91:9-10).  
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Yukarıdaki ayette geçen fiil formundaki 
“zekkâ” kelimesinin türetildiği zekât kelime-
si, sözlükte “artma, çoğaltma, arınma, arıt-
ma, övgü, bereket” gibi anlamlara gelmek-
tedir. Aynı kökten olan “zekâ” kelimesi de 
“çoğalan, artma potansiyeline sahip olan” 
anlamındadır. Zekânın kullanıldıkça kapasi-
tesinin arttığı, kullanılmadığı sürece köreldi-
ği bilinen bir gerçektir.

Dinî bir terim olarak zekât kelimesi, bilindi-
ği üzere kazancı ihtiyaç sahipleriyle paylaşa-
rak artıp arınmayı ifade eder. Bu arınma ve 
artma sadece malın arınıp artması değildir. 
Aynı zamanda kişinin nefis olarak arınma-
sı (nefis tezkiyesi), manevî ve ahlakî olarak 
artması ve gelişmesidir. Zekât kelimesi, ister 
“Zekkâ tezekka, yetezekka” gibi fiil formun-
da gelsin, isterse “etâ (vermek)” gibi yardım-
cı bir fiille gelsin “karşılıksız harcama” anla-
mından daha öte, “arınmak ve artmak için 
karşılıksız fedâkârlık yapmak, yücelmek 
için ödenmesi gereken bedeli ödemek” gibi 
anlamlara sahiptir. (Hayat Kitabı İslâmoğlu 
s.13, not: 26) Bu sebeple Mekkî ayetlerde 
gelen bu ibareler mâlî bir ibadet anlamında 
karşılıksız mal vermek anlamında çevrilme-
miştir. Zira bilindiği üzere şartları ve nitelik-
leri belirlenmiş mali bir ibadet anlamında ki 
zekât en erken ihtimalle Medine döneminde 
hicretin ikinci yıllında farz kılınmıştır.

Dolayısıyla Mekkî bir sûre olan ve erken bir 
dönemde nazil olan Şems Sûresi’ndeki “zek-
kâ” kelimesi manevî arınma anlamındaki 
nefis tezkiyesine tekabül eder. Ayet, açıkça 
insanın içindeki iyilik tohumunu ne kadar 
sularsa, ne kadar büyütürse, ahlakî ve ma-
nevî olarak o kadar gelişeceğini, ancak ego-
nun istek ve arzularına boyun eğip nefsanî 
kötü duygularını besleyenlerin ise bu gelişi-
mi tamamlayamayacaklarını bildirmektedir. 

Kişi nefsinin istek ve arzularını dizginleyip, 
kontrol edebildiği kadar manevî tezkiyesini 
ve gelişimini gerçekleşecektir. Bunun yolu 
bellidir. Karşılıksız yapılan her fedâkârlık, 
her iyilik, ahlakî ve güzel her davranış nefsi 

arındırıp imanı, takvayı, manevîyatı, kişiliği 
geliştirir, zenginleştirir ve yüceltir. 

Bu sebeple Allah güzel davrananları öv-
müştür. Fedâkârlığı, isarı, infakı, sadaka-
yı, cömertliği, diğergâmlığı vs. teşvik edip 
ödüllendirmiş. Kötülüğü, çirkin davranışı, 
cimriliği, açgözlülüğü, bencilliği, nefse bo-
yun eğmeyi vs. yermiş ve yasaklamıştır. Bu 
anlamda maddî olsun, manevî anlamda ol-
sun vericiliğin ve fedâkârlığın sembolü olan 
zekât kavramı bazı ayetlerde insanı geliştiren 
ve yücelten, nefsi arındıran ve temizleyen 
bir obje olarak takdim edilmiştir. Mesela;

Müzzemmil (73:20): ”Arınıp yücelmek için 
gerekli bedeli ödeyin ve Allah’a güzel bir 
borç verin; zira kendi adınıza ne hayır iş-
lerseniz, Allah katında onu daha hayırlı ve 
daha büyük bir ödül olarak bulursunuz.”

Tevbe (9:103): “Onların Allah’a sadakatleri-
ni ifade için mallarından bir miktar sadaka 
al; bu sayede onların temizlenmelerine ve 
inkişafına yol aşmış olursun…” (Ayet, Te-
bük Seferi’nden geri kalanların pişmanlık ve 
tevbelerinin kabulü için sadaka vermeleriyle 
alakalı bir bağlamda yer almaktadır.) Emine GÜRCAN

KULUN ARINMA 
VE ARTMA 
ÇABASI
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Leyl (92:17-21): ”Yüce ve yüksek bir sorum-
luluk bilinciyle hareket eden kimse, o (ateş-
ten) uzak tutulacak. O ki, malını gönülden 
verir ve arınıp gelişir; onun (bu yaptığı) her 
hangi birinden gördüğü bir hayra karşılık 
değildir; sadece Yüce Allah’ın rızasını kazan-
ma iştiyakı iledir. İşte böyle biri, kesinlikle 
zamanı gelince (gördüğü karşılıktan) fazla-
sıyla memnun olacaktır.” 

A’râf (7:156): “Allah buyurdu ki: Dilediğim 
kimseyi azabıma hedef kılabilirim, fakat 
rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonunda 
sorumlu davranana ve arınıp yücelmek için 
gerekli bedeli ödeyen kimselere -ki onlar 
ayetlerimize inanan kimselerdir- onu paylaş-
tıracağım.” 

A’lâ (87:14): “Arınma gayreti içinde olanlar 
kurtuluşa erecektir.”

Kul manevî gelişiminde kararlı olur ve arın-
ma gayreti içinde kapasitesi oranında var gü-
cüyle çalışırsa Allah onun kapasitesinde artış 
gerçekleştirir. Bu kulun çabasına karşılık ve-
rilmiş ilahî bir yardımdır. Aşağıdaki ayetten 
böyle bir sonuç çıkartılabilir:

“O, yaratıklarının kapasitesinde dilediği ar-
tışı gerçekleştirir. Çünkü Allah her şeye güç 
yetirendir.” (Fâtır 35:1).  

Fâtır Sûresi’nin 1. ayetindeki “O yaratıkları-
nın kapasitesinde dilediği artışı gerçekleşti-
rir.” ifadesi meleklerin kanat sayılarıyla ilgili 
bir bağlamda yer almaktadır. Allah, melekler 
de dâhil olmak üzere bütün yarattıklarının 
kapasitesinde dilediği artışı gerçekleştirme 
kudretine sahiptir. Kapasite artışı maddî ve 
fizikî alanda olabileceği gibi, ruhi ve manevî 
alanda da olabilir. Kul Allah’ın bu arttırma-
sından nasiplenmek istiyorsa, önce kendin-
deki mevcut maddî ya da manevî kapasiteyi 
kullanma ve arttırma çabası içerisinde olma-
lıdır. 

Aynı şekilde Muhammed Sûresi’nin 17. aye-
tinde de “O, doğru yola yönelenlerin hida-
yetini arttırır ve onlara koruma gücü bah-
şeder.” buyrulmaktadır. Bu iki ayet birlikte 
düşünüldüğünde Allah, kulunu iradesi ve 
gayreti istikametinde destekler ve yönlendi-
rir sonucuna varılacaktır. Kul manevî alan-
daki ilerleme çabasının karşılığını alacağı 
gibi maddî ve fiziki alandaki ilerleme çabası-
nın karşılığını da alacaktır.

“Kim ahiret hasılatını elde etmek isterse, 
onun bu alandaki yatırım (şevkini) bir mik-
tar arttırırız; kim de bu dünya kazancını elde 
etmek isterse, ona da ondan bir miktar ve-
ririz; ama onun ahirette hiçbir payı olmaz.” 
(Şûrâ 42:20). 

Ve yine Rabbimiz Fussilet Sûresi’nin 30. aye-
tinde, “Rabbimiz Allah’tır diyen sonrada dos-
doğru çizgide yaşama kararlılığı gösterenlere 
gelince, onlara melekler sürekli inerler (ve 
derler ki): Gelecekten dolayı kaygı duyma-
yın,geçmişten dolayı mahzun olmayın! Hay-
di sevinin, size vaat edilmiş cennetle! Biz bu 
dünya hayatında sizin dostunuzuz, ahirette 
de öyle olacak” buyrulmaktadır.

Bu ayette, Rabbimiz Allah’tır dedikten sonra 
hayatını bu inanca uygun olarak şekillendi-
ren, bu inanç çizgisini kararlılıkla sürdüren 
ve bu konuda bir çaba ortaya koyan istika-
met ehli meleklerin inişiyle destekleneceği 
bildirilmektedir. 

İNSAN ALLAH’IN 

MAHLUKAT İÇİNDE 

KENDİNE VERDİĞİ 

YÜCE DEĞERİ 

DÜŞÜRMEK VE 

BAYAĞILAŞMAK 

İSTEMİYORSA, NEFSİN 

BENCİL İSTEK VE 

ARZULARINA KARŞI 

DİRENMELİDİR. 
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Meleklerin inişini sadece ahiretle sınırlı tut-
mak doğru olmaz. Bu iniş hem dünyayı hem 
ahireti (ölüm anı, kabir ve yeniden dirilişi) 
kapsamaktadır. 31. ayetteki “Biz bu dünya 
hayatında sizin dostunuzuz, ahirette de öyle 
olacak.” ifadesi buna işaret eder. (Elmalılı 
Tefsiri, Kur’an Yolu Tefsiri ve Mustafa İslâ-
moğlu, Hayat Kitabı Kur’an Gerekçeli Me-
al-Tefsir).

Kulun iyi ve güzelden yana olan tutum ve 
çabası meleklerin inişiyle desteklenirken, 
kötü ve çirkinden yana olan tutum ve çabası 
şeytanların musallat edilmesiyle desteklen-
mektedir. 

“Kim Rahman’ın uyarı dolu mesajına kusur-
lu bir gözle bakarsa, ona bir tür şeytani (öte-
ki kişilik) musallat ederiz de, kendisi onun 
uydusu haline gelir artık o onları doğru 
yoldan çıkarırı; berikiler de zannederler ki, 
kendileri doğru yoldadırlar.” (Zuhruf 43:36. 
Karşılaştırınız: Fussilet 41:25). 

Bütün bu ayetler birlikte değerlendirildiğin-
de şöyle bir sonuç çıkartılabilir: Bir insan 
aklını, iradesini, ilmini, bilgisini kısaca sa-
hip olduğu maddî manevî imkanları hangi 
yönde kullanıyorsa, kullandığı istikamete 
göre (melekler ya da şeytanlarla) desteklene-
cek ve ilerleyecektir. Ayrıca çaba ve gayreti 
oranında Allah tarafından takviyelendirile-
cektir. Bu durum hafızlarda çok görülür. Bir-
çok Kur’an hafızı, çalışmaları sırasında zekâ 
kapasitelerinin katlandığını ifade etmekte-
dirler. (“Zekâ” kelimesinin tıpkı “zekât” ke-
limesi gibi artmak, çoğalmak anlamındaki 
“zekkâ”dan türetildiği ve kullanıldıkça artan 
anlamına geldiği hatırlanmalıdır.) 

Özetle, bir kişi manevî anlamda kendini 
geliştirme ve arındırma çabası içinde olur, 
enerjisini bu yönde teksif ederse şüphesiz 
Allah bu konuda onun önünü açacak ve 
manevî kapasitesini arttıracaktır. Örneğin, 
öfke kontrolü üzerinde çalışan bir birey, bu 
konuda kararlı bir tavır gösterip de bir kont-
rol mekanizması geliştirirse Allah onun bu 
çabasını destekleyip kapasitesini arttırmakla 

ödüllendirecektir. Bu, kulun gayretine karşı-
lık yapılmış ilahi bir yardımdır. Allah’ın bu 
konuda başka bir yardımı da, insana çabala-
dığı ve gayret ettiği yolu kolaylaştırmasıdır. 

Şöyle ki; insan içindeki iyilik tohumunu 
beslerse iyi ve güzel olan on da meleke ha-
line gelir, güzel ve iyi olanı yapmak ona ko-
laylaşır; eğer içindeki kötü tohumu beslerse 
kötü olan on da meleke haline gelir, kötü ve 
çirkin olanı yapmak ona kolaylaşır. Hangi 
yönünüzü geliştirirseniz o yöne doğru ilerle-
meniz kolaylaşır. Aşağıdaki ayet bu hakikati 
ifade eder:

“Kuşatıp örten gece şahit olsun! (Gecenin 
kuşatmasını) yarıp ortaya çıkan gündüz şa-
hit olsun! Erkek ve dişinin yaratılışı şahit ol-
sun ki (ey insanlık); sizin çabanız, (nedenleri 
ve sonuçları açısından) elbet farklı farklıdır. 
Söz gelimi, kim (Allah için) karşılıksızı verir 
ve Allah’a muhtaç olduğu bilinciyle hareket 
ederse; ve daha güzeliyle (ödüllendirilece-
ğine) inanırsa; işte ona rahatlık ve mutlulu-
ğun zirvesine götüren yolu kolaylaştırırız. 
Söz gelimi kim de cimrilik yapar ve kendine 
yettiğini zanneder. En Güzel’i(n vahyini) ya-
lanlarsa; işte ona da, zorluk ve felaketin en 
dibine giden yolu kolaylaştırırız. Öyle ki, o 
baş aşağı (cehenneme) yuvarlanıp helak ola-
cağı zaman, (Allah için paylaşmadığı)malı 
kendisini asla kurtaramaz.” (Leyl 92:1-11).  

İNSANIN MANEVÎ VE 

RUHANÎ GELİŞİMİNİN 

ÖNÜNDEKİ EN 

BÜYÜK ENGEL YİNE 

YARATILIŞINDA VAR 

OLAN HAYVANÎ 

VE NEFSANÎ 

ÖZELLİKLERİDİR. 

Emine GÜRCAN

KULUN ARINMA 
VE ARTMA 
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Bu sebeple artık, “Kendi hayrınıza olmak 
üzere infak edin. Kim kişiliğinin (zaafı olan) 
aç gözlülükten (infak ile) korunursa , ebedî 
kurtuluşa nail olur.” (Teğabün 64:16). 

“Bakın sizler Allah yolunda infak etmeye ça-
ğırıla(rak ödüllendirilen) kimselersiniz. Fa-
kat yine de cimrilik edenler var. Ama kim 
cimrilik ederse, bilsin ki kendine cimrilik 
eder, zira Allah kendi kendisine yetendir, 
ama sizler O’na muhtaçsınız. Sözün özü eğer 
(Allah’tan) yüz çevirirseniz, sizin yerinize 
başka bir topluluk getirir de onlar sizin gibi 
yapmazlar.” (Muhammed 47:38).  

Sonuçta, “Kim bir iyilik yaparsa, o kendi le-
hine yapmış olur.Kim de bir kötülük yapar-
sa,kendi aleyhine yapmış olur. En sonunda 
dönüp geleceğiniz yer Rabbinizin huzuru-
dur.” (Câsiye 45:15). 

“… Kim arınırsa sırf kendisi için arınmış 
olur: zira bütün yollar Allah’a çıkar.” (Fâtır 
35:18).  

Yukarıdaki ayetin ifade ettiği gibi manevî 
gelişim ve arınmadan istifade edecek olan 
insanın kendisidir. Meleklerin üstüne çıka-
bilecek bir potansiyele sahip olduğu halde 
yaratılışındaki bu imkan ve potansiyeli is-
raf edenler ve içgüdülerine mahkum olarak 
yaşayanlar en çok kendilerine yazık etmiş 
olurlar. Allah’ın mahlukat içerisinde kendi-
lerine verdiği yüce değeri ve insanlık şeref-
lerini düşürmüş, bayağılaşmış, aşağılaşmış 
bir varlık halini gelirler. İçgüdü ve arzuları-

na göre yaşayan, akletmeyen, düşünmeyen, 
görmeyen, işitmeyen, hissetmeyen kısaca 
insanı, insan yapan erdem ve özelliklerden 
soyutlanan varlığa artık insan denir mi? Bu 
sorunun cevabını aşağıdaki ayette aramak 
doğru olacaktır. 

“Hevasını ilah edinene kimsenin durumunu 
göz önüne getirsene bir! Şimdi (söyle); böyle 
birinin sorumluluğunu sen üstlenebilir mi-
sin? Ya da, sanır mısın ki onların çoğu (ilahi 
mesajı) işitir ve ya (hakikati) akleder. Hayır, 
onlar sürü (iç güdüsüyle davranan) hayvan-
lar gibidirler, hatta yoldan sapma konusun-
da daha da beterdirler.” (Furkan 25:43-44). 

Sonuçta; “Küfürde direnenler geçici zevkle-
rin peşine takılarak hayvanların yiyip içtiği 
gibi yiyip içseler de, sonunda ateş onların 
meskeni olacaktır.” (Muhammed 47:12).

Ancak; “Bu hakikate inanmayıp da bencilce 
arzularının tutsağı olan kimse seni yolundan 
alıkoymasın; aksi halde kendi değerini dü-
şürmüş olursun.” (Tâhâ 20:16). 

İnsan Allah’ın mahlukat içinde kendine ver-
diği yüce değeri düşürmek ve bayağılaşmak 
istemiyorsa, nefsin bencil istek ve arzularına 
karşı direnmelidir. İnsanın heva ve hevesine 
karşı mücadele etmesi elbette kolay iş değil-
dir. Bu sebeple olsa gerek, Peygamberimiz 
nefisle yapılan böylesi bir mücadeleyi büyük 
cihad olarak isimlendirmiştir. Bu sebeple 
ağır da gelse, zor da gelse, ihtiyacımız da 
olsa, fedâkâr ve verici olmaya gayret etmeli 
ve nefsin bencil istek ve arzularına karşı mü-
cadele etmeliyiz. Manevî tekamülün önün-
deki en büyük engel olan ve insana hayvanî 
iç güdüleri telkin eden nefsi terbiye ve tez-
kiye etmeliyiz. 

Çünkü; “Allah itina ile arınıp temizlenen 
kimseleri pek sever.” (Tevbe 9:108). “Arın-
ma gayreti içinde olanlar kurtuluşa erecek-
tir.” (A’lâ 87:14). 
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SAMİMİ TEVBE İLE BÜTÜN 
GÜNAHLARIN BAĞIŞLANMASI, 
KUL HAKKI VE ATEŞE GİRİŞ 
ÇIKIŞ SÖYLEMİ -II-

Bu	yazının	birinci	bölümü,	dergimizin	tevbe	konulu	35.	sayısında	
(Mayıs-Haziran	2014),	13-22.	sayfalar	arasında	yayımlanmıştır.

“Şefaatin Tümüyle Allah’a Ait Olmasının Anlamı ve Tevbelerini 
Kabul Ettiği Kişiler Adına Ahirette Kul Hakkı Alacaklılarını 
Memnun Etmesinin” Değerlendirilmesi:

Durum böyleyse, haklı olarak, “Dünyada haklarını alamayan 
kişilerin hakları ne olacaktır?” sorusunu akla getirir. 

Tevbe edilmek suretiyle müşriklerin ve kafirlerin bütün günah-
larının bağışlanmasında ve yüz kişiyi öldüren adamın öldürdüğü 
kişilere bir ödeme yapmadan bağışlanıp cennete girmesi riva-
yetlerinde gördüğümüz gibi samimi tevbe ile bütün günahların 
bağışlanması ile, ödeşmenin ahirette yapılarak borçlu kalanların 
cehenneme atılması söylemi çelişmektedir. Bu çelişkinin gideril-
mesi gerekir. 

Şefaatin tümüyle Allah’ın olması, O’ndan başka bir şefaatçinin 
bulunmaması demektir. Bu da yegane şefaatçi olarak Yüce Allah 
şefaat edecekse, tevbesini kabul ettiği ve günahlarını bağışladığı 
kişiler adına ahirette alacaklılar nezdinde aracılık yapması, şek-
linde gerçekleşmesi anlamında olsa gerektir.

Şüphesiz kişilerin canına ve malına yapılan haksızlıklardan tevbe 
istiğfar etmek, mümkün ise onlarla helalleşmekle olur. Bu da be-
densel haksızlıklardan dolayı onlardan mümkünse özür dilemek 
ve helallik dilemekle olacağı gibi, haksızlıkla alınan ve elde mev-
cut olup sahiplerine geri verilmesi mümkün olan mallarını da 
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onlara geri vermekle olur. Haksızlıkla alınan 
mal elden çıkmış olup geri vermek mümkün 
değilse, varsa sahipleriyle veya varisleriyle 
görüşüp helallik dilemek gerekir. Malın sa-
hipleri veya varisleri yoksa mevcut olan mal 
onların hayrına hayır yerlerine dağıtılması 
gerekir. 

Çünkü Allah’a karşı işlenen günahlardan 
tevbe istiğfar etmek, günah borcuna karşılık 
ondan helallik/bağışlanma dilemek anlamı-
na geldiği gibi, kullara karşı işlenen haksız-
lıklardan tevbe ve istiğfar etmek de onların 
alacaklarına karşılık helallik/bağışlanma di-
lemek anlamına gelmektedir. 

Ödeşme rivayetindeki gibi “sonra ateşe atılır” 
kaydı bulunmuyorsa da, haksızlık yapılan 
kişilerden ölmeden önce helallik dilemek 
gerektiğini anlatan “Kim namusuna veya baş-
ka bir şeyine zarar verdiğinden dolayı karde-
şinden helallik dileyecekse, dinar ve dirhemin 
olmayacağı gün gelmeden önce bugün helallik 
dilesin. Haksızlık yapanın salih ameli varsa o 
gün haksızlık yaptığı kadar kendisinden alınır, 
iyilikleri yoksa kardeşinin kötülüklerinden alı-
nıp kendisine yüklenir.”1 rivayeti ve Hz.Pey-
gamber’in vefat etmeden önce alacak olarak 

1. Buhari,	mezalim,	9	(hadis	no.	2449),	rikak,	48/2	(hadis	
no.	6535). 

veya kısas olarak kimin hakkı varsa gelip 
hakkını almasını istediğini, yine başkasına 
borçlu olduğunu öğrendiği kişinin cenazı 
namazını ancak borcu yakınları tarafından 
ödendikten sonra kıldığını belirten anlatım-
lar bunu seslendiriyor olsa gerektir. Nitekim 
İbni Mace (hadis no, 3013) ve Mişkâtu’l-Me-
sabîh (hadis no, 2603) rivayetlerinde bunun 
seslendirildiği görülmektedir.

Şefaatin tümüyle Allah’ın olup bu şekilde 
gerçekleşiyor olması, Yüce Allah’ın kişile-
rin tevbesini kabul etmesi ve ahirette ken-
dilerine yardımcı olmak için araya girerek 
onlardan alacaklı kişileri de hoşnut etmesi 
anlamında olmalıdır. Çünkü o gün kulları 
hakkında tasarruf edecek, tevbelerini kabul 
veya red edecek ve onları bağışlayacak yahut 
cezalandıracak tek yetkili O’dur. Tevbesini 
kabul edip günahlarını bağışladığı kişilerin 
adına Yüce Allah’ın aracı/şefaatçi olması, on-
ları bağışlamasından başka bir işlemdir.

Durum bu şekilde olursa, samimi ve kabul 
edilmiş tevbe olması halinde, kimsenin bir 
kaybı olmadan, rivayetlerde anlatıldığı gibi 
karşılıklı ödeşme ve cehenneme girip çıkma 
yaşanmadan herkesin hakkını alması ger-
çekleşmiş olur. Böylece tevbesi kabul edilen 
kişiler cennete gidecekleri gibi, hoşnut edil-
miş olan alacaklılar da hak ediyorlarsa -çün-
kü haksızlık cennete asla girmeyecek olan 
kafir, müşrik, münafık, fasık ve zalimlere 
karşı da işlenmiş olabilir- cennete gitmesi ve 
belki de makamlarının yükseltilmesi, şek-
linde gerçekleşiyor olabilir. Alacaklı kişiler 
cennete giremeyecek olan bu sınıflardan ise, 
iman ve salih amelleri olmadığından, alacak-
ları hak ne olursa olsun onları asla cennete 
götürmeyecektir.

Şüphesiz insan, uğradığı bir haksızlığın in-
tikamını karşı taraftan hemen almak ve vic-
danını rahatlatmak ister. Üstelik hayatta çok 
kez şahit olduğumuz gibi değişik şekillerde 
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görülen haksızlarla başa çıkamamak, hak-
lılığını kanıtlayamamak, iftiraya uğradığını 
hakime anlatamamak, dava açmak, avukat 
tutmak, yıllarca devam eden davayı takip 
etmek için parası ve avukatı olmamak, hele 
gerek ülkemizdeki 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 
Şubat gibi, gerekse başta Mısır olmak üzere 
İslam coğrafyasında geçmişte ve günümüz-
de yapıldığı gibi hukukun rafa kaldırıldığı 
ve davaların sıkıyönetim mahkemelerinde 
görüldüğü darbe dönemlerinde düşünce ve 
inançlarından dolayı kişilerin mahkum edi-
lip zindanlara doldurulması veya idam edil-
mesi2 gibi değişik sebeplerle hakkını alama-
dığı zamanlarda bu istek son derece haklı bir 
yere oturmaktadır. 

Ancak haksızlığa uğrayan kişiye mümkün 
ise hakkını/alacağını geri vermeyi de içine 
alan samimi bir tevbe ile suçlunun tevbe et-
mesi ve Yüce Allah’ın bu tevbeyi kabul et-
mesi halinde artık bu kişinin ceza görmeme-
si tevbenin gereği olduğu gibi, alacaklının 
hakkı da bütün şefaat kendisinin olan Yüce 
Allah tarafından ödeneceği için mağdur 
olan kişinin intikam almakta ısrar edeceği-
ni düşünmek doğru olmasa gerektir. Çün-
kü ne kadar mağdur olursa olsun, şefaatçı 
olarak Yüce Allah’ın verecekleriyle kişinin 
memnun olmaması herhalde düşünülemez. 

2. Mısır’ın	 çağdaş	 Firavunlarından	 Cemal	 Abdunnasır	
ve	 avenesinin	 devrim	 mahkemesinde	 Müslüman	
Kardeşler’den	 arkadaşlarıyla	 birlikte	 idama	 mahkum	
edilerek	 1966	 yılında	 şehid	 edilen	 Seyyid	 Kutub’un	
kardeşi	 üstad	 Muhammed	 Kutub	 bu	 satırların	 yazıldığı	
4	Nisan	 2014	 günü	 95	 yaşında	 hicret	 ettiği	 ve	 bugün	
yine	 Müslüman	 Kardeşlere	 karşı	 darbeci	 Abdulfettah	
Sisi	 ve	 avenesini	 siyasal	 ve	 parasal	 olarak	 destekleyen	
Suudi	 Arabistan’da	 hakkın	 rahmetine	 kavuşmuştur.	 BİR	
DÜŞÜNÜR	OLARAK	SEYYİD	KUTUB	ve	BİR	EDEBİYATÇI	
OLARAK	 SEYYİD	 KUTUB	 çalışmalarının	 yazarı	 olarak	
kendisine	 ve	 Kutup	 ailesinin	 bütün	 fertlerine	 Yüce	
Allah’tan	 rahmet	 ve	 mağfiret	 diliyorum.	 Gençliğimizde	
okuduğumuz	 kitapların	 başında	 gelen	 İSLAMIN	
ETRAFINDAKİ	 ŞÜPHELER,	 BİZ	 MÜSLÜMAN	 MIYIZ?,	
YİRMİNCİ	ASRIN	CAHİLİYETİ,	 İSLAM	VE	MATERYALİZM,	
ÇAĞDAŞ	 FİKİR	 AKIMLARI	 (I-II-II),	 DÜZELTİLMESİ	
GEREKEN	KAVRAMLAR,	KUR’AN-I	NASIL	OKUYALIM,	vd.	
kitapları	okundukça	büyük	mücahid	Allah’ın	rahmetinde	
ve	müminlerin	gönlünde	yaşacaktır.

Çünkü ahiret hayatının bu dünya hayatına, 
mükafatının dünya mükafatlarına ve Yüce 
Allah’ın müdahalesinin de bu dünyadaki 
aracılıklara benzemediğini bilmeliyiz. Bu ba-
kımdan şimdiki kızgınlık ve intikam duygu-
larıyla değil, Yüce Allah’ın müdahil olduğu 
ahiret hayatına göre düşünülürse herhalde 
olay daha iyi anlaşılır.

Bunu hayattan bir örnekle anlatırsak belki 
daha iyi anlaşılır. Mesela birinin şu anda biz-
den bin lira alacağı olduğunu ve almak için 
acele ettiğini düşünelim. Ama onunla pazar-
lığa oturup bugün vereceğimiz bin lira yeri-
ne, bir yıl sonra bir milyon, bir milyar, bir 
trilyon lira vereceğimizi kendisine söyleyip 
ikna etmeye çalıştığımızda takınacağı tavrı 
gözümüzün önüne getirelim. Bu kişinin ala-
cağı bu büyük paranın yerine hemen şimdi 
bin lirayı almayı tercih edeceğini düşünmek 
ne kadar gerçekçi olur! 

Kaldı ki Kur’an’ın söyledikleriyle bağdaş-
mayan rivayetlerde anlatıldığı gibi suçlunun 
günahları kadar ateşe girip cezasını çektik-
ten sonra bir şekilde çıkacaksa, haksızlığa 
uğramış olan kişinin eline bir şey de geçmiş 
olmayacaktır. Aynı şekilde suçludan kendisi-
ne aktarılacağı söylenen iyiliklerin onu cen-
nete götürmeye yetip yetmeyeceği de belli 
değildir.

Onun için Zümer/53. ayetin söylediği gibi 
samimi tevbe edilen bütün günahları Al-
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lah’ın bağışladığını gözönünde bulundu-
rarak ve din anlayışımızda bütünlüğü sağ-
layarak Allah hakkı-kul hakkı edebiyatıyla 
kültürü vahyin önüne geçirmemek lazımdır.

Aslî/Doğuştan Günah Söylemi ve Tevbe:

Kafirlerin, fâsıkların, zalimlerin ve müna-
fıkların cehenneme gideceğini söyleyen 
Kur’an’ın hümanist olmadığı iddialarının 
aksine, gûya Hristiyanlığın ve onu tebliğ 
eden Hz.İsa’nın insanlara ne kadar şefkatli 
ve merhametli olduğunu anlatmak için cen-
nette yasak ağaçtan yeme günahını işleyen 
Adem’in soyundan gelen bütün insanların 
doğuştan getirdikleri ve sonradan işledikle-
ri günahlarına kefaret olmak üzere Allah’ın 
(haşa Baba’nın) isteği ile (!) gönüllü olarak 
asılıp öldürüldüğünü, üç gün sonra dirilip 
göğe çıktığını ve kıyametten önce bir daha 
gelerek Hristiyanlar’ın bütün günahlarını da 
bağışlayacağını Hristiyanlar söyleye dursun-
lar, Kur’an, doğuştan günah saçmalığını red 
ederek kimse kimsenin günahını yüklen-
meyeceğini, suçu ve günahı ne olursa olsun 
herkesin önünde tevbe kapısının ölünceye 
kadar açık olduğunu ve hiçbir aracı olma-
dan herkesin Allah’a tevbe ederek bağışlan-
ma dileyebileceğini ve Allah’ın tevbe edenle-
ri bağışladığını kararlaştırmıştır. 

Onun için tevbenin, istiğfarın ve günahlar-
dan bağışlanmanın olmadığını söylemek 
Hristiyanlık’taki doğuştan günah ve ondan 
temizlemek için hâşa Allah (Baba)(!)’nın 
biricik oğlu(!) İsa Mesih’i düşmanın eliyle 
çarmıha germe ve papazların vaftiz etmesi 
saçmalığına götürür. Çünkü asli günah ve 
çarmıh teorisine göre, insanların günahlar-
dan temizlenmesinin başka bir yolu yoktur.

Kur’an’ın tanımladığı Allah’ı acımasızlıkla 
ve günahkar kullarını ateşte yakmakla, Mu-
hammed’i de Tevrat ve İncil’den devşirdiği 
bilgilerle Kur’an’ı yazma sahtekârlığıyla, 
yaptığı fetihlerle siyasal üstünlük kurmak 
ve yağmacılık yapmakla suçlayarak İslam’ın 
nefret ve şiddet dini olduğunu söyleyen mu-
harref Hristiyanlığın pazarlayıcılarına sor-
mak lazım; Baba dediğiniz çok şefkatli ve 
merhametli bu ilahınız neden kullarının bü-
tün günahlarını bizzat kendisi bağışlamıyor 
da, bunu Rab deyip yalvardığınız biricik oğ-
lunun tükürük ve hakaretler altında, feryat-
lar ve çığlıklar içinde, cellatların elinde haç 
üzerinde öldürterek yapma yoluna gidiyor?3 

Kullarına bu kadar acıyan, inkar ve isyan 
edenleri ateşte yakmak yerine, acımasız düş-
manın eline teslim ederek işkenceler altında 
oğlunu öldürten bu çok hoşgörülü ilahını-
zın sınırsız acıma ve bağışlamasından biricik 
oğlunun payına bir damlacık düşmedi mi?

Söyler misiniz, hoşgörü ve acıma edebiyatını 
dilinden düşürmeyen papanızdan rahibinize 
ve sıradan Hristiyan’ınıza kadar acaba han-
gi biriniz yakınlarından birinin günahının 
bağışlanması için canını feda etmeye veya 
kendini öldürtmeye razı olur? “Niçin yap-
mayacağınızı söylüyorsunuz? Yapmayacağı-
nızı söylemeniz Allah’ın yanında büyük bir 

3. Hz.İsa’nın	 sözde	asılıp	 öldürülmeden	önce	ona	 yapılan	
barbarlığı	ve	şiddeti	görmek	isteyenler	onun	hayatını	söz-
de	tasvir	eden	Mell	Gibson’ın	The	Passion	of	Christ/Tutku	
filmine	bakabilirler. 

SUÇLU GÜNAHLARI 

KADAR ATEŞE GİRİP 

CEZASINI ÇEKTİKTEN 

SONRA BİR ŞEKİLDE 

ÇIKACAKSA, 

HAKSIZLIĞA UĞRAMIŞ 
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suçtur.”(40 Mümin/35) ayetinin söylediği 
gibi yapmayacağınız bir işi Allah’ın -iddianı-
za göre- biricik oğlu (!) için yapacağını hangi 
akıl, vicdan ve mantıkla söylüyorsunuz? 

Oysa resmi kiliselerin iddia ettiği gibi İsa, 
çarmıhta kendini insanlık için feda ettiğini 
söylemiyor. Aksine, İbranice “eli eli lima 
sabakteni”(Matta, 27/46) veya “Eloi, Eloi, 
lama sabaktani”(Tanrım, Tanrım, beni niçin 
terkettin?)(Markos, 15/34) diye acı acı inle-
mektedir.

Nitekim Hz. İsa’nın “Ey baba, beni bu 
saatten kurtar.” (Yuhanna, 12/28) ve “O 
zaman onlara şöyle dedi: “Ruhum ölecek 
kadar üzüntülü, burada durun ve benimle 
birlikte uyanık kalın.” Sonra biraz ileri gitti, 
yere kapanıp “Ey pederim, eğer mümkünse, 
bu kupa benden uzak geçsin. Ancak benim 
istediğim gibi değil, senin istediğin gibi 
olsun.” diye yalvardı...”(Matta, 26/39–46, 
Markos, 14/35–36, Luka, 22/42) dediği 
açıkça belirtilmektedir. 

Bütün bu saçmalıkların ve barbarlıkların 
yerine, vahyin söylediği gibi Yüce Allah’ın 
kulların önünde ölünceye kadar tevbe kapı-
sını açık tuttuğunu, çok bağışlayıcı ve esir-
geyici olduğunu söylemek çok mu zordur? 
Kulların günahlarını bağışlamak için biricik 
oğlunun barbar düşmanın eliyle işkence 
altında ve çarmıh üzerinde ölmesine razı 
olan hümanist bir tanrı ve oğul imajıyla iş-
gal edip sömürerek haksızlık ve barbarlıkla 
kanını kene gibi emdiğiniz halkların ellerine 
tutuşturduğunuz İncil karşılığında toprakla-
rını ve servetlerini ellerinden nasıl aldığınızı 
bilmiyorsanız Kara Afrika’dan, Latin Ameri-
ka’ya, Irak’a ve Afganistan’a kadar işgal edip 
sömürdüğünüz bir çok yerden sorup öğre-
nebilirsiniz4. Bunları öğrendiğiniz zaman 

4. Bunu	 görmek	 için	 şu	 haberi	 okumak	 yeterlidir:	 “ABD,	
1945’ten	bu	yana	“demokrasi	ve	 insan	hakkı”	götürme	
vaadiyle	44	ülkeye	müdahil	 oldu.	 Bazen	 işgalle,	 bazen	

Yüce Allah’ın sonsuz lütfu ile indirdiği ve 
tevbe kapısını herkesin önünde açık tutu-
ğunu, bağışlanma dileyenlerin günahlarının 
bağışlanacağını bildiren Kur’an’ın insanlara 
nasıl sonsuz bir rahmet olduğunu da -haç-
lı fanatizminden ve Kilise dogmatizminden 
kurtulup tarafsız okuyabilirseniz- anlarsınız.

Düşünebiliyor musunuz, insan bir kez iş-
lediği günahtan pişman olup tevbe etse de 
bağışlanmayıp artık cehennemlik olarak tes-
cil edilseydi, insanca yaşaması ve geleceğe 
ümitle bakması mümkün olur muydu?

Ahiret inancı olduğu halde böyle korkunç 
bir gelecek beklentisi ile insanın insanca 
yaşaması mümkün müdür? İlk günahı işle-
dikten sonra dönüp tevbe istiğfar eden in-
sanın günahının bağışlanmasının ve hayatı 
yeniden düzene koyup ümitle yaşamasının 
anlatılması (Adem kıssası) buna bir örnek 
olarak anlatılmıyor mu?

örtülü	operasyonlarla,	bazen	de	suikast	saldırılarıyla	ger-
çekleşen	müdahaleler	ya	rejim	değişikliğiyle	ya	da	“ka-
ostan	 çıkmayan	 başarısız”	 devletler	 üretti.”	 (Yeni	 Şafak,	
2	Ocak	2012).
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Onun için “Allah’ın rahmetinden ümidinizi 
kesmeyiniz.” (39 Zümer/53) ve “Kafirlerden 
başkası Allah’ın rahmetinden ümidini kesmez” 
(12 Yusuf/87; 15 Hicr/56) ayetlerinin yan-
sıması olarak “Günahtan tevbe eden günah 
işlememiş gibi olur.”(İbni Mace, zühd, 30) riva-
yeti ile kültürümüze yerleşen “Allah’tan ümit 
kesilmez.” sözü insan için kurtuluş ümidiyle 
yaşamanın ne kadar önemli olduğunu çok 
güzel ifade etmektedir.

Bunu şu veya bu yasayı çiğnemesinden do-
layı ömür boyu kamu haklarından yoksun 
bırakılan, inancına uygun yaşadığı için hak-
sız bir şekilde YAŞ kararlarıyla ordudan atı-
lıp ömür boyu kamu hakları elinden alınan, 
hatta Belediye gibi kurumlarda bile çalışıp 
çoluk çocuğunun geçimini sağlamasına to-
lerans gösterilmeyen bazı kişilerin çektikleri 
sıkıntılarda ve bunun etkisiyle bazı intihar-
ların yaşanmasında gördük. 

Tevbe kapısının açık tutulmasının ne büyük 
bir nimet ve rahatlama olduğunu görmek 
için mesela dünya çapında meşhur olup on 
dil bilen ve kariyerindeki 500 şarkıyı 10 
dilde söyleyen, adının verildiği meydanda 
Paris’te büstü dikilen ve adına posta pulu 
çıkarılan Dalida’nın birlikte yaşadığı üç sev-
gilisinin aralıklarla intiharından sonra ken-
disinin de 3 Mayıs 1987’de Montmartre’daki 
evinde “Benim için hayatın anlamı kalmamış-
tır. Beni affedin.” notu bırakarak aşırı dozda 
uyku ilacı alıp intihar etmesine bakılabilir.

Acaba bu insanlar bu hayatın ötesinde cen-
net ve cehennemiyle sonsuz ahiret hayatı 
olduğunu, Yüce Allah’ın rahmetinin sınır-
sızlığını, iman ve İslam ile bütün günahları 
bağışladığını ve tevbe kapısının ölüm önce-
sine kadar açık olduğunu bilselerdi mater-
yalizmin ve nihilizmin hiçlik ve ümitsizlik 
karanlığında (6 Enam/44) hayatın anlamsız-
laştığını söyleyerek intihar eder miydi?

Bu bakımdan sahibi ve kullanılış amacı tar-
tışmalı da olsa meşhur “Ne olursan ol yine 
gel, tevbeni bin defa bozmuş olsan yine gel.” 
sözü, vahyin ölçülerini tanımayan seküler 
hümanist bir anlayışı veya mevcut Hristi-
yanlık gibi yalama olmuş ve içi boşaltılarak 
kamusal alandan dışlanmış bir din anlayışı-
nı seslendirmiyorsa, bu anlamda doğru olup 
İslam’ın ölüm öncesine kadar tevbe kapısını 
açık tuttuğunun ve ümitsizliğe düşmemek 
gerektiğinin abartılı bir ifadesidir. Ama “ne 
yaparsan yap ve cahiliyenin neresinde olursan 
ol gel ve olduğun gibi kal” yahut Allah’ın kabul 
edilmeyeceğini belirttiği (4 Nisa/18) şekilde 
bir tevbe ile dini yalama yaparak “kötülükler 
üzerinde ısrar etsen de gel” anlamında algılan-
ması ve insanı Tanr’ının yerine koyan hüma-
nizmanın meşrulaştırılması için kullanılması 
kesinlikle İslam’ın öğretileriyle bağdaşmaz. 
Onun için İslam’ın topluma iyi ve doğru bir 
şekilde öğretilmesi, anlatılması ve uygulan-
ması gerekir. 

Allah’a ve Ahiret Gününe İnanan Bir 
Müslüman Acaba Günahlarından 

Neden Tevbe İstağfar Etmeden Ölür?

Bu açık bilgiler ışığında baktığımızda aca-
ba kendi aleyhine çok çok kötülük işlemiş 
olan ve tevbe istiğfar etmesi halinde Allah’ın 
bütün günahlarını bağışlayacağına inanan, 
Allah’ın insanları sürekli tevbe etmeye çağır-
dığını ve tevbeleri kabul ettiğini bilen, ahi-
ret, hesap kitap, cennet ve cehennem inancı 
olan, imanı diri bulunan mümin bir insan 
acaba neden Allah’ı hatırlayıp günahların-
dan tevbe etmeden ölür? Kişinin gerçekten 
mümin olup olmadığını ve ahirette kurtulup 
kurtulamayacağını bu soruya verilecek ce-
vapta aramak gerekir.

Düşünelim, çok çok günah işlemiş ve kötü-
lükte ileri gitmişsiniz. Allah’ın sık sık tevbe 
etmeye çağırdığını ve tevbe edildiği takdir-
de bütün günahları affedeceğini de biliyor-
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sunuz veya umuyorsunuz (39 Zümer/53). 
Bütün bunlara rağmen siz ölünceye kadar 
işlediğiniz günahlardan Allah’ı hatırlayıp 
tevbe etmeyi, ona yönelip kulluğunuzu ta-
zelemeyi, sonsuz rahmet ve bağışlamasın-
dan yararlanmayı aklınıza getirmeden ölüp 
Allah’ın huzuruna kabarık günah dosyanızla 
çıkıyorsunuz. 

Allah için söyleyelim, böyle bir insanın iman-
la, Allah’a kullukla, ona teslimiyet ve itaatle, 
ahiret inancı ile, azap endişesiyle bir ilişkisi 
var mıdır? Böyle bir insan bağışlanmayı ve 
cennete gönderilmeyi mi hak ediyor, yoksa 
hevesini ilahlaştırarak (45 Casiye/23) dün-
ya hayatından hoşnut olup onu ahirete mi 
tercih ediyor? (10 Yunus/7) Mümin olduğu 
varsayılan ve ölünceye kadar günahlar içinde 
yüzmüş, tevbe etmek ve kulluk yapmak ak-
lına gelmemiş, yaptığı kötülüklerden vicdan 
azabı duymamış, İblis gibi isyanında devam 
ve ısrar edip Allah’ın azabından korkmamış 
böyle bir insanın acaba iman ve İslam’la ne 
ilişkisi kalır? 

Allah’a, ahirete, dirilişe, kitaba, hesaba, cen-
nete ve cehenneme inandığını söylediği hal-
de bunlar yokmuş gibi davranarak normal 
zamanda günahlarından tevbe istiğfar etme-
den ölen kişilerin gerçekten mümin olup ol-
madığının sorgulanması gerekir. 

Nitekim, hadis kitaplarında yer alan ve 
günahları sevaplarından fazla olan Müslü-
manlar’ın cehenneme gidip günahları kadar 
yandıktan sonra oradan çıkıp cennete gide-
ceklerini söyleyen rivayetlerin aksine, “Üm-
metî ümmetun merhûmetun lâ azâbe lehâ fi’l-â-
hireti, azâbuhâ fi’d-dünya elfitenu ve’z-zelâzilu 
ve’l-katlu”(Ümmetim rahmet edilen bir üm-
mettir, ahirette ona hiçbir azap yoktur, azabı 
dünyada olup fitneler, depremler ve öldür-
melerdir.”(Ebu Davud, fiten, 7, hno. 4278) 
rivayeti İslam ümmetinden olan kişilere ahi-
rette hiçbir azabın olmadığını söyler. 

Ayrıca, “İslam öncesini yok eder/geçersiz kı-

lar.”5, “İyi Müslüman olursam cahiliye devrinde 

yaptıklarımdan sorumlu olacak mıyım? dedi. 

İyi Müslüman olursan cahiliye devrinde yaptık-

larından sorumlu olmazsın, ama İslam’da kötü 

olursan iki dönemde de yaptıklarından sorumlu 

olursun.”6 gibi rivayetler de Müslüman olan 

kişinin cahiliye döneminde işlediği kötülük-

ler silinirken, iyiliklerinin ise iyilik hanesine 

yazılacağını anlatır. 

Şüphesiz ödeşme ve ceza anlatımları vicda-

nın sesi olup haksızlığa uğrayan kişinin in-

tikam ve adalet duygusunu daha çok tatmin 

ediyor ve kişileri suç işlemekten daha çok 

alıkoyuyor görünse de, suç işlemiş kişilere, 

tümüyle gayb alanı olan ahiret hayatında 

yapılacak işlem konusu, yukarıda gördüğü-

müz gibi birbiriyle çelişen vahid haberlerle 

kararlaştırılamayacak kadar ciddi bir konu-

dur. Onun için vahid haberler yerine, vahyin 

söylediği ölçü ve esas olmalıdır. 

5. İbni	Hanbel,	4/199,	202,	205
6. İbni	Hanbel,	1/379,	409,	429,	431,	462
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Değilse, ayetlerde gördüğümüz gibi Yüce 
Allah’ın istisna yapmadan içten edilen/na-
suh tevbe ile bütün günahları bağışladığı ve 
rivayetlerde anlatılanlardan örnek olarak 
en ağır kul hakkını oluşturan yüz kişiyi öl-
düren (ölüm makinası!) adamın tevbesini 
kabul ederek bağışladığı (Buhari, Enbiya, 
54/5, (hadis no. 3470), Müslim, tevbe, 46, 
47, İbni Mace, diyât, 2. İbni Hanbel, 3/20, 
42) söylemi ile, tevbe etmiş olsalar bile, 
haksızlık yapanlardan mağdur olanların 
haklarını bu şekilde alacakları söylemi çe-
liştiği gibi, ateşin kafirler için hazırlandığını 
(2 Bakara/24; 3 Ali İmran/131) ve girenlerin 
orada kalıcı olup çıkışın olmadığını defalar-
ca söyleyen Kur’an’la da çelişmektedir. 

Çünkü bir yanda Kur’an samimi tevbe ile 
bütün günahların bağışlandığını söylerken, 
diğer yanda rivayetler ödeşme olacağını ve 
sonunda iflas eden kişilerin cehenneme 
gideceğini söylemektedir. Kur’an’ın söyle-
diği ile kültürün söylediğinin çatıştığı ve 
Kur’an’ın kültürel anlatımlara uydurulduğu 
yerlerden biri de bu olmalıdır. 

Rivayette anlatıldığı gibi yüz kişiyi öldüre-
rek hakkını almış olan katilin ahirette onlara 
herhangi bir şey ödemeden sırf samimi tev-
be ile bağışlandığı ve cennete gittiği anlatılır. 

Onun için bu rivayeti ve benzerlerini kabul 
edeceksek, kul hakkı veya Allah’ın hakkı 
olarak günahı ne olursa olsun samimi tevbe 
eden kişilerin günahlarının bağışlandığını ve 
cehennem yüzü görmeden cennete gidecek-
lerini söylememiz gerekecektir. 

Kurtarıcı Tevbe Hangi Tevbedir?

İster İslam’a girmeden önce olsun, ister gir-
dikten sonra olsun, hak ihlali aynı şekilde 
suçtur/günahtır ve cezayı gerektirir. Bundan 
kurtulmak için kesin olarak tevbe istiğfar et-
mek gerekir. Bu bir gerçektir, ancak kabul 
edilmesi halinde bütün günahların bağış-
landığı ve sahibini kurtaran kurtarıcı tevbe 
hangisidir? 

Şüphesiz ahirete inanan ve yaptıklarının 
hesabını verip ona göre cennete veya ce-
henneme gideceğini kabul eden duyarlı bir 
müminin günahlarından tevbe istiğfar etme-
den ölebileceğini tasavvur etmek imkansız 
gibidir. Onun için rivayette sözkonusu edi-
len ödeşme sonunda ateşe atılmanın, tevbe 
ve istiğfar edilmeyip sürdürülen, hatta sözde 
tevbe ve istiğfar ettiği halde Allah’a karşı so-
rumluluğunu yerine getirmediği gibi, kişile-
re karşı işlediği ve İslam hukukunda karşılığı 
olan cezalardan kaçan, çaldığı mallar ve faiz 
gibi haksız yollarla aldığı paralarla edindiği 
servet elinde mevcut olduğu ve sahiplerine 
ulaşabildiği halde bile bile onları sahipleri-
ne iade etmeyip vicdanı sızlamadan üstüne 
yatan ve yaptığı haksızlıktan pişman olup 
sahiplerinden helallik almadan ölen, böy-
lece ne kadar Müslüman görünse de ahiret 
hayatına aldırmadan fasıklık ve zulümle ya-
şayıp ölen suçlulular için olacağını söylemek 
yanlış olmasa gerektir. Çünkü bunlar isim, 
şekil ve aidiyet olarak Müslüman görünse 
de, hak-hukuk, helal-haram, hesap-kitap, 
mükafat ve ceza, cennet ve cehennem endi-
şesi taşımayıp tanrılaştırdıkları heveslerine 
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kulluk eden (bkz. 25 Furkan/43; 45 Casi-
ye/23), “Günah işlemeye devam eden ve günahı 
kendisini kuşatmış.“(2 Bakara/81), “Kazandık-
larıyla kalpleri/vicdanları kararmış.”(83 Mu-
taffifîn/14) olan kişilerdir. 

Bunların ikide bir tevbe istiğfar etmeleri lafta 
olup kendilerini kandırmaktan başka bir an-
lam taşımamaktadır. Onların gideceği yer de 
şefaat rivayetlerinde iddia edildiği gibi tahli-
yenin olacağı söylenen geçici bir azap değil, 
kalıcı cehennem ateşidir. Çünkü “Allah sizin 
sûretlerinize ve mallarınıza değil, kalblerinize 
ve amellerinize bakar.”7

Ayetlerde görüldüğü gibi, bağışlanmak için, 
şirk ve küfür dahil bütün kötülüklerden piş-
man olup bir daha işlememek üzere tevbe 
etmek (têbû)+imanı yenilemek (ve âmenû)+bu-
nu söz ve fiille ortaya koymak (ve beyyenû)+İs-
lam’ın istediği salih amelleri işlemek (ve amilû 
salihan)+İslam’a aykırı yolu bırakıp Allah’ın 
gösterdiği yola girmek (ve aslahû ve ahlasû lil-
lahi)+Allah’a bağlanmak (ve’tasamû billahi) 
gerekir. Bu bakımdan kurtarıcı tevbe ile tev-
be etmiş sayılmak için, ister küfürden, ister 
günahkârlıktan bir daha işlememek üzere 
böyle bir dönüş yapmak, kısaca yeniden İs-
lam’a uygun olmak ve bunu sürdürmek ge-
rekir. (bkz. 2 Bakara/160; 3 Âl-i İmran/89; 
4 Nisa/146; 7 Araf/153; 16 Nahl/119; 24 
Nur/5). 

Şüphesiz Yüce Allah’ın bütün günahları ba-
ğışlaması, onları işleyen kişilerin dünyada 
tevbe ve istiğfar etmesine, yani kendilerini 
düzeltmelerine bağlıdır. Örneğin iyi kul-
larından söz ederken, kullara karşı işlenen 
suçların da sayıldığı aşağıdaki ayette Yüce 
Allah bunu şöyle belirtir: 

“…Onlar Allah’ın yanında başka bir tanrı edi-
nip ona dua etmezler. Haklı bir gerekçe olmadık-

7. Buhari,	nikah,	45,	edeb,	57,	58,	Müslim,	birr,	22,	 İbni	
Mace,	zühd,	9,	İbni	Hanbel,	2/285,	529

ça Allah’ın dokunulmaz kıldığı cana kıymazlar, 
zina etmezler. Kim bu günahları işlerse elbette 
cezasını çekecektir. Üstelik kıyamet günü çeke-
ceği azap ağırlaştırılacak ve içinde ebedi kala-
caktır.8 Ancak tevbe eden ve iman edip salih 
amel işleyen kimselerin kötülüklerini Allah 
iyiliklere çevirecek/kesinlikle böyle bir azaba 
uğratmayacaktır. Şüphesiz Allah çok bağışla-
yan, çok acıyandır. Evet, kim tevbe eder ve salih 
amel işlerse o kişi gerçekten bunları işlemeye-
ceğine dair Allah’a söz vermiş demektir.”(25 
Furkan/68-71).

Burada önemli olan, şirk ve küfürden ya-
pıldığı gibi, bütün kötülüklerden de tevbe 
istiğfar edilmesidir. Nitekim “Arşı yüklenen 
ve çevresinde bulunanlar (melekler), Rablerini 
yüceltirler ve tenzih ederler, ona iman ederler. 
Müminler için istiğfar ederler. Ey Rabbimiz! Se-
nin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O hal-
de tevbe eden ve senin yoluna girenleri bağışla, 
onları cehennem azabından koru! derler”(40 
Mümin/7) ayetinde melekler “iman eden ve 
senin yoluna giren müminler” diyerek kur-
tuluşun imana ve İslam’a uymaya bağlı ol-
duğunu söylerler.

Sonuç olarak bu şekilde yapılmayan tevbe, 
bile bile kişilerin bedenine yapılan haksızlığı 
görmezden gelmek ve haksız yollarla alınan 
malların üstüne yatmak olacağından yukarı-
da şartlarını saydığımız samimi ve kurtarıcı 
tevbe olmaz. Oysa samimi ve geçerli tevbe, 
bağışlanma dilenecek taraf Allah olsun, kul 
olsun herkese hakkını vermek ve bir daha 
işlememek üzere verilen söze ölünceye ka-
dar bağlı kalarak yaşamaktır. Kurtarıcı sami-
mi tevbe budur. Tevbesi samimi ve kurtarıcı 
olmayan kişilerin tavrı ise dürüst Müslü-
man’ın tavrı olamaz. 

8. Öldürme	 ve	 zina	 suçlarını	 işleyenlerin	 azaplarının	
ağırlaştırılmasının,	işledikleri	bu	suçlarla	yalnız	o	kişilere	
değil,	 onların	 yakın-uzak	 aile	 bireylerine	 de	 çok	 yönlü	
zarar	vermeleri	sebebiyle	olabileceği	belirtilir.	Bkz.M.Sait	
Şimşek,	 Hayat	 Kaynağı	 Kur’an	 Tefsiri,	 3/531,	 Beyan	
Yayınları,	İstanbul,	2012,	I.	baskı.	

İbrahim 
SARMIŞ

BAĞIŞLANMA, 
KUL HAKKI VE 
ATEŞE GİRİŞ
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KUR’AN’DAN YOLA 
ÇIKARAK İNSANIN 
BOZULABİLEN VE 
TAMİR EDİLMESİ 
GEREKEN 
ALANLARINI ŞÖYLE 
SIRALAYABİLİRİZ: AKLI, 
KALBİ, DUYGULARI.

UMRENİN 
ÖĞRETTİKLERİ

Umre kök anlamıyla “hayatı imar etmek 
için” gönüllülük esası üzere ifa edilen 

nafile bir ibadettir.1 Burada umreyi anlamak 
için öne çıkarılması gereken kelime “imar”-
dır. İmar, yani tamir etmek veya tamir ol-
mak. Peki, insan bozulabilen bir varlık mı-
dır ki tamir olma ihtiyacı duysun? 

Evet, insan bozulabilen bir varlıktır ve ta-
mire ihtiyacı vardır. Fiziken de ruhen de 
hastalanabilir. Psikolojik rahatsızlıklar insa-
nın ruhen hastalandığının göstergesi, fiziki 
rahatsızlıklar ise malum bedeni rahatsızlık-
lar. Kur’an insanın bozulan alanlarını işaret 
ederken şöyle der: “Kalplerinde hastalık var-
dır; Allah da onların hastalığını artırmıştır...” 

1. Mustafa	 İslâmoğlu,	 Hac	 ve	 Umre	 Yazıları,	 Düşün	 Yay.	
İstanbul	2012,	s.107.
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(Bakara 2/10). Dikkat edilirse burada hasta-
lık ve hastalığın merkezi dile getirilmektedir. 
Hastalığın adını nifak ve hastalığın merke-
zini de kalp (akleden kalp, manevi kalp) 
olarak teşhir etmiştir. Elbette ki bu hastalık 
fiziki değil, ruhi ve ahlakidir.

Kur’an’dan yola çıkarak insanın bozulabilen 
ve tamir edilmesi gereken alanlarını şöyle 
sıralaya biliriz: aklı, kalbi, duyguları. Peki, 
umre bozulan bu alanları nasıl yeniden inşa 
eder? Aklı sembollerin içine gizlediği ilahi 
mesaj ve hakikatlerle; kalbi ibadetlerle; duy-
guları ise farklı ırklardan gelen insanlarla 
kurulan sosyal ilişkilerle tamir eder. Aslında 
Hz. Âdem’den bu güne kadar gelen bütün 
şeriatlerdeki ortak dini emirlerin bu etkile-
rinden dolayı var oldukları söylenebilir.

Rabbimiz Bakara Suresi’nin 158. ayetinde 
Umre ve Hac’daki ibadetlerin akla ve bilince 
verdiği mesajı dile getirirken şöyle der:  

“Hiç kuşkusuz Safa ile Merve Allah’ın şi’arla-
rındandır (sembollerindendir). Kim Hac ya da 
Umre amacıyla Kabe’yi ziyaret ederse, o ikisi 
arasında Sa’y etmesinde herhangi bir mahzur 
yoktur. Eğer biri kalkar da emredilenin ötesin-
de hayır işlerse, iyi bilsin ki, Allah yaptığınızın 
karşılığını bol bol verendir, (insan için iyi ola-
nı) tarifsiz bir biçimde bilendir.”

Allah’ın sembolleri: Burada “sembol” anlamı 
verdiğimiz şe’air aslen kurbanlık hayvanla-
rın boyunlarına demirle vurulan işarete de-
nir. Din de, dil gibi “sembolik” değil ama bir 
semboller sistemidir. Semboller birer atıftır-
lar. Her sembolün mutlaka sembolize ettiği 
bir hakikat vardır. Sembol zarf, sembolize 
ettiği gerçek ise mazruf, yani mektuptur. 
Zarf önemini içinde taşıdığı mazruftan alır. 
Mektubu olmayan bir zarf, ruhu olmayan 
bir ceset gibidir.2 

2. Mustafa	İslâmoğlu,	Hayat	Kitabı	Kur’an	Gerekçeli	Meal	
Tefsir,	Bakara	158,	not	300,	Düşün	Yay.	İstanbul.

Umre semboller yumağıdır ve Rabbimiz aklı 
ve akleden kalbi tamir etmek için gerek-
li olan mesajı sembollerin içine gizlemiştir. 
Bedenimizi beslemek için Rabbimiz gerekli 
olan vitaminleri, minareleri ve proteinleri 
meyvelerin ve etlerin içine gizlemiştir. Bun-
ları alırsak bedenimiz sağlıklı kalır ve sağlı-
ğını koruyacak enerjiyi elde eder.

Peki ruhumuzu nasıl koruyacağız? Ruhumu-
zu da koruyacak vitamin mineral ve prote-
inler var mıdır? Evet; Rabbimiz ruhumuzu 
koruyacak vitamin ve proteinleri her yönüyle 
ayetlerin (kitap ayetleri, kâinat ayetleri, âyat-ı 
hadisat ve insan ayeti) ve ibadetlerin içine 
gizlemiştir. Umredeki semboller yumağı as-
lında ruha takviye gıda akıtma eylemidir.  

Yani, gün tamir ve tedavi olma günüdür. Bu 
tedavinin (akli ve kalbi ameliyatın) başarılı 
bir şekilde gerçekleşmesi için birçok mikrop 
ve hastalıkları barındıran elbiselerinizden 
sıyrılmanız gerekir. Elbiselerimiz dünyevi 
makam ve mevkileri temsil ediyor. Siz hiç 
ameliyata gündelik elbiseleriyle giren has-
ta gördünüz mü? Şayet tedavi olacaksanız 
dünyada sizi kirleten unsurlardan uzak kal-
manız gerekiyor. Hatta bu giysileri giydik-
ten sonra dünyevi haz ve lezzeti hatırlatacak 
bütün unsurlardan uzak kalmanız gerekiyor. 

UMRE BOZULAN AKLI 
SEMBOLLERİN İÇİNE 

GİZLEDİĞİ İLAHİ MESAJ 
VE HAKİKATLERLE, KALBİ 

İBADETLERLE, DUYGULARI 
İSE FARKLI IRKLARDAN 

GELEN İNSANLARLA 
KURULAN SOSYAL 

İLİŞKİLERLE TAMİR EDER.

Feyzullah 
AKYOL

UMRENİN 
ÖĞRETTİKLERİ
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Burada giysinin önemi yok. Bir bez parça-
sı olması yeterli, yeter ki temiz olsun, yeter 
ki iffetinizi muhafaza etsin. İşte ihram bunu 
sembolize ediyor.

Yine ihram insana dünyevi makam ve mev-
kilerin tamamıyla geçici olduğunu ve yarın 
insanların Allah katında makamlarıyla ve 
mevkileriyle değil niyet ve amelleriyle yargı-
lanacağını anlatır. Aslında ihram meselenin 
görünmek değil olmak olduğunu bildirir. 
İhram bütün maskeleri çıkarmanın ve be-
dene değil ruha yatırım yapmanın sembolü-
dür. ‘Ey insan eğer ahlaken ve kişilik olarak 
yücelmek istiyorsan dünyevi meşru olmayan 
haz ve lezzetleri bir tarafa bırak ve ruhunu 
geliştirmeye çalış’ mesajıdır.

Psikolojik açıdan kendinizi tedaviye hazır-
lamanız ve tedavi olacağınız yere güven ve 
teslimiyet göstermeniz gerekir. Tekbir ve tel-
biye bunun içindir. 

Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şe-
rike leke lebbeyk. İnne’l-hamde ve’n-ni’mete 
leke ve’l-mülk. La şerike lek: Buyur Allah’ım 
buyur! Buyur ki senin ortağın yok, emrine 
amadeyim buyur! Hamd sana, nimet senden 
ve mülk senin. Ortağında yoktur senin.

İmanın ahlaki karşılığı Allah’a güvendir ve 
günümüz müslümanlarının en ciddi prob-
lemi de budur. Yani inanmak, ama güven-
memek. Güvenemediğimiz içindir ki İslam 

ile inşa olamıyoruz.  Biz İslam’a sahibiz ama 
İslam kişiliğimize yön veremiyor. Dinle bağ-
daşmayan ahlaki davranışlar sergiliyoruz. 
İnsanlığın yükünü alamıyoruz, aksine in-
sanlığa yük oluyoruz, oysa biz bir zamanlar 
insanlığın umuduyduk, yeryüzünde insan-
lığın vicdanını temsil ediyorduk. Öyle ki, 
dünyanın tamamı bozulsa dahi hayat, bizim 
mayamızdan tekrar adalete ve hakkaniyete 
kavuşacaktı.

Rabbimizin ifadesiyle  (Âl-i İmran 3/103) 
biz insanlık için çıkarılmış en hayırlı toplu-
luktuk. İnsanlık bizim kucağımızda kedisini 
güvende hissedecekti, bizden şefkat ve mer-
hameti öğrenecekti. Amma, ‘kendisi muh-
tac-ı himmet bir dede, nerde kaldı gayrıya 
himmet ede’.

Bu mazhariyete tekrar kavuşmak için Allah’a 
ve onun gönderdiklerine güvenmek ve tes-
limiyetle yönelmek gerekir. İşte telbiye bu 
güvenin haykırılması ve kişinin kendisini 
Rabbinin terbiyesine bırakacağının ifadesi 
olsa gerektir. 

Hazırsınız, artık tedavi başlayabilir. Operas-
yonun yapılacağı mekânlara geçebilirsiniz. 
Kâbe ile karşı karşıya geliyorsunuz. Kâbe de-
niz seviyesinden 300 m yükseklikte bir va-
dinin içine kurulu sade küp şeklini andıran 
sade bir yapı. Makam-ı İbrahim üzerinden 
imarını düşünürsek aslında Kâbe kalbi andı-
ran bir yapıya benzer. Kâbe tevhidi sembo-
lize eder, tevhid inancın kalbidir ve din bu 
inanç çerçevesinde oluşmalıdır. Kalp insan-
da hayatı ve hayatın merkezini temsil eder.  
Tedaviye hayatın merkezinden başlamalısı-
nız, yani kalbinizden.  Tavaf nasıl Kâbe’nin 
etrafında yedi kez dönmekse (ki yedi burada 
sonsuzluğu temsil eder) kalbiniz de ölünce-
ye dek Allah merkezli hareket etmelidir.

Kalbinizin merkezine Allah’ı alırsanız bütün 
amelleriniz Allah kaygısıyla eyleme dönüşür. 
Kur’an bu hale ihlâs der. Ancak İhlâs ile ey-

TAMİR VE TEDAVİNİN 
BAŞARILI BİR ŞEKİLDE 
GERÇEKLEŞMESİ İÇİN 

BİRÇOK MİKROP 
VE HASTALIKLARI 

BARINDIRAN 
ELBİSELERİMİZDEN 

SIYRILMAMIZ GEREKİR.
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lemler değer kazanır ve eylemleri ifsat eden 
bütün şeytani dürtüler bertaraf edilir.

Kâbe insanın Allah’ın büyüklüğünü takdir 
etmedeki yetersizliğini simgeler. Kâbe in-
san oğlunun Allah için yaptığı ve yapacağı 
her şeyin, Allah gerçeği karşısında ne denli 
sembolik ve değersiz kalacağını ifade eder. 
İbrahim nasıl teslimiyetin insana dönüşmüş 
biçimiyse, Kâbe de teslimiyetin mimariye 
dönüşmüş biçimidir.3  

Kâbe’den  şöyle dışarıya doğru baktığınızda 
Kâbe’nin hemen dışında yükselen görkem-
li binaların (kapitalizm) ve krala ait sarayın 
(saltanat) Kâbe’yi nasıl esareti ve etkisi altına  
aldığını fark edersiniz. Aslında Kabe Kapita-
lizm ve saltanat tarafından esaret altına alın-
mıştır. Bu esaretlerden dolayıdır ki Hac Müs-
lümanların yıllık kongresine dönüşemiyor. 
Umreye gidenlerin asr-ı sadetten bir koku ve 
tarihi bir vesika görmemesine sebep oluyor.

Belki Müslümanlar Kudüs’ün özgülüğünden 
önce Kâbe’nin özgürlüğü için mücadele et-
meli ve bu esarete dikkat çekmeliler. Çünkü 
Kâbe özgür olmadan Kudüs esaretten kurtu-
lamayacaktır. 

Otel lobilerinde dahi bir araya gelip mu-
habbet halkaları kuramıyor ve hemen da-
ğıtılıyorsanız, sa’yda şöyle ağız tadıyla yer-
yüzünün müstekbirlerini ve zalimlerini her 
renkten Müslümanlarla haykıramıyor, pro-
testo edemiyorsanız, bu durum saltanatın 
ne kadar etkili ve esaretin ne kadar derin 
olduğunu gösterir.

Bütün bu olumsuzluklara rağmen durma-
malısınız, Rabbimizin gizlediği mesajları 
okumaya ve tamir olmaya sa’y yaparak de-
vam etmelisiniz. Sa’y gayrettir. Sa’y Hacer’in 
Allah’a olan teslimiyetindeki çaba ve gayreti 
günümüze taşıyıp, bu gün de bu sa’yu gay-
reti devam ettirebilmenin provasıdır. Şayet 

3. Mustafa	İslâmoğlu,	Hac	Risalesi,	s.99	Düşün	Yay.	İstanbul.

hakikat günümüze kadar gelmişse bu Ha-
cerlerin verdiği gayret ve mücadele iledir. 
Hakikat, şayet sen çaba gösterirsen senden 
sonra da yaşayacaktır. Sa’y, Necm Suresi’nin 
39. ayetinin canlı pratiğidir; “İnsan için yal-
nızca çabasının karşılığı vardır.”  

Dünyada da ahirette de göreceğin karşılıklar, 
çaba ve gayretlerinin karşılığı olacaktır. Bu 
gün gördüğün tüm olumsuzlukların altında 
bir sa’y ve gayret vardır. Durma, sen de iyi-
liği aktif hale getirmek istiyorsan haydi aya-
ğa kalk ve çalış. Çalış ki; hakikat bir yüreğe 
daha ulaşsın,  hakkın sesi daha güçlensin, 
çalış ki; hak batıla, iyilik kötülüğe, adalet 
zulme galip gelsin. 

Kim demiş İslam kadına önem vermiyor diye. 
Bilakis İslam gerekirse kadını önünüze rol 
model olarak çıkarıyor. Sa’y ayrıca Hacer’in 
rol model olarak ortaya çıkarıldığını gösterir.  
Fakat cinselliğiyle değil, kişiliği ve kimliğiyle, 
fiziğiyle değil, eylem ve davranışıyla.

Sa’y hakikate anne yüreği gibi bağlanmak-
tır. Ona annenin evladına sahip çıkması gibi 
sahip çıkmaktır. Hayatın hangi zorluklarıyla 
karşı karşıya gelinirse gelinsin onu terk et-
memektir. Şayet vahye bu duygularla sahip 
çıkarsak, Allah Hacer’e ve İsmail’e zemzemi 
ulaştırdığı gibi bizim de sıkıntılarımızı çöze-
cek imkânları ayaklarımıza kadar getirecektir.

Hakikate bir ömür boyu bağlı kalma ve bu 
uğurda çaba gösterme temennisiyle…

SA’Y HACER’İN ALLAH’A 
OLAN TESLİMİYETİNDEKİ 

ÇABA VE GAYRETİ 
GÜNÜMÜZE TAŞIYIP, BU 

GÜN DE BU SA’YU GAYRETİ 
DEVAM ETTİREBİLMENİN 

PROVASIDIR.

Feyzullah 
AKYOL

UMRENİN 
ÖĞRETTİKLERİ
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İBRAHİM: BABALIK VE 
DOSTLUK SİMGESİ

SÛRE İNSANLIĞI 
KOPKOYU 

KARANLIKLARDAN 
AYDINLIĞA ÇIKARAN 

İLAHİ KELAMA 
(KUR’AN’A) ATIF 

YAPARAK BAŞLAR 
VE HER ELÇİNİN 
MUTLAKA KENDİ 

HALKININ DİLİYLE 
GÖNDERİLDİĞİNE 

DİKKAT ÇEKER. 

İbrahim Suresi, ilk etapta, Yusuf Suresi’nde 
olduğu gibi, bir büyük peygamberin (Hz. 

İbrahim) kıssasının anlatıldığı ya da anlatı-
lacağı bir sure izlenimi verir, fakat bu yanıl-
tıcıdır. Mekkî olduğu konusunda üzerinde 
ittifak olan bu surenin İbrahim Suresi ola-
rak adlandırılmasının sebebi başkadır. Sure, 
insanlığı kopkoyu karanlıklardan aydınlığa 
çıkaran ilahi kelama (Kur’an’a) atıf yaparak 
başlar ve her elçinin mutlaka kendi halkının 
diliyle gönderildiğine dikkat çeker. Ardın-
dan Hz. Musa’nın hikâyesinin bir kısmının 
anlatıldığı bölümler gelir. Surenin 35. ayeti-
ne gelindiğinde, bu surenin isminin gerek-
çesi olan Hz. İbrahim’in duasıyla karşı karşı-
ya kalırız. Bu duanın tamamı şöyledir:  

“Hani İbrahim demişti ki: “Rabbim! Bu şehri 
güvenli kıl, beni ve oğullarımı putlara tap-
maktan uzak tut.” “Rabbim! Çünkü o put-
lar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık 
kim bana uyarsa, o bendendir. Kim de bana 
karşı gelirse, şüphesiz sen çok bağışlayan, 
çok merhamet edensin.” “Rabbimiz! Ben 
çocuklarımdan bazısını, senin kutsal evinin 
(Kâbe’nin) yanında ekin bitmez bir vadiye 
yerleştirdim. Rabbimiz! Namazı dosdoğru 
kılmaları için (böyle yaptım). Sen de insan-
lardan bir kısmının gönüllerini onlara mey-
lettir, onları ürünlerden rızıklandır, umulur 
ki şükrederler.” “Rabbimiz! Şüphesiz sen, 
gizlediğimizi de, açığa vurduğumuzu da bi-
lirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah’a gizli 
kalmaz.” “Hamd, iyice yaşlanmış iken bana Kadir CANATAN

İBRAHİM: BABA-
LIK VE DOSTLUK 
SİMGESİ
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İsmail’i ve İshak’ı veren Allah’a mahsustur. 
Şüphesiz Rabbim duayı işitendir.” “Rabbim! 
Beni namaza devam eden bir kimse eyle. So-
yumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz! 
Duamı kabul eyle.” “Rabbimiz! Hesap görü-
lecek günde, beni, ana-babamı ve inananları 
bağışla.” (İbrahim, 14:35-41).

Bu duadan, biz Hz. İbrahim’in Mekke ve 
Arap halkına yabancı olmadığını öğreniyo-
ruz. İslami kaynaklara göre Hz. İbrahim Me-
zopotamya’da Keldani kavmine gönderilmiş 
bir peygamberdir. Araplar ile İsrailoğulları-
nın ortak atasıdır. Arap kavmi, onun iki ço-
cuğundan biri olan İsmail’den, İsrailoğulları 
ise İshak’tan türemiştir. Kuran’a göre İbra-
him tefekkür yoluyla Allah’ı bulmuş nadir 
insanlardan biridir. İçinden geldiği kavmi 
putperestti ve putperestliğe karşı savaşmaya 
başlamasıyla hızla dönemin kralı olan Nem-
rut’a jurnallenmiştir. Onunla mücadelesi 
Hz. İbrahim’i hicret etmeye zorlamış ve bu 
sebeple birçok memleket gezmiştir. Dolaştı-
ğı yöreler Şam, Filistin, Mısır ve Mekke gibi 
beldelerdir. Kudüs şehrinde vefat etmiştir. 

Hz. İbrahim’in, karısı Hacer ve ondan do-
ğan oğlu İsmail’i Mekke’ye götürmesi, diğer 
eşi olan Sare’nin kıskançlığı ve talebi üzeri-
ne gerçekleşmiştir. İsmail, burada büyümüş 
ve evlenmiştir. Annesi Hacer öldükten son-

ra, Hz. İbrahim oğlunu ziyaret etmek üzere 
yeniden Mekke’ye gelmiş ve birlikte Kâbe’yi 
yeniden inşa etmişlerdir. Bundan sonra 
Şam’a geri dönen İbrahim, tüm ailesiyle bir 
kez daha Kâbe’ye hacca gelecektir. Üç kez 
Mekke’ye gelmiş olan İbrahim’in ayak izi-
nin bulunduğu Makam-ı İbrahim, o günden 
beri Araplar arasında bilinmektedir. 

İlgili surede İbrahim’in duasının Mekkelilere 
aktarılması, Kureyşlilere verilen özel nimet 
ve ayrıcalıkları hatırlatma amacına yöne-
liktir. İbrahim duasında “Rabbim! Bu şehri 
güvenli kıl, beni ve oğullarımı putlara tap-
maktan uzak tut” diye niyaz etmiştir. Fakat 
Mekkeliler bu duanın aksine, Allah’ın ken-
dileri için verdiği nimetleri unutmuşlar ve 
zaman içinde putlara tapar hale gelmişlerdir.

Hz. İbrahim, sadece Kuran’da değil, Tevrat 
ve İncil’de de bilinen bir figürdür. Fakat bu 
kaynaklarda onun nebevi kimliği açık ve net 
değildir. Bu sebeple olsa gerektir ki, Kuran 
Hz. İbrahim’in kimliğinin tartışma konusu 
olduğunu haber vermektedir. Kur’an, Kitap 
ehline şöyle soruyor: “Ey kitap ehli! İbrahim 
hakkında niçin tartışıyorsunuz. Oysa Tevrat 
da, İncil de ondan sonra indirilmiştir. Siz hiç 
düşünmüyor musunuz? İşte siz böyle kim-
selersiniz! Diyelim ki biraz bilginiz olan şey 
hakkında tartıştınız. Ya hiç bilginiz olmayan 
şey hakkında niçin tartışıyorsunuz? Allah bi-
lir, siz bilmezsiniz. İbrahim, ne Yahudi idi, 
ne de Hıristiyandı. Fakat o, hanif (Allah’ı bir 
tanıyan, hakka yönelen) bir müslümandı. 
Allah’a ortak koşanlardan da değildi.” (Al-i 
İmran, 3:65-67). Buradan verilen bilgiler-
den, Tevrat ve İncil’den önceki bir zaman di-
liminde yaşadığı halde, ona Yahudi ve Hıris-
tiyanların kendi dinî kimliklerini atfettikleri 
anlaşılmaktadır. Oysa Kur’an onun “Yahudi” 
veya “Hıristiyan” olmadığını, sadece Allaha 
teslim olmuş bir kişi (yani müslüman) oldu-
ğu vurgulanmaktadır. Belki burada, İslam’ın 
ve İslam’a mensup Müslümanların da on-
dan çok sonra yaşadığı söylenerek, tarihsel 
olarak bunun da mümkün olmadığı iddia 
edilebilir. Zaten Kur’an, onun hakkında 
büyük harfle yazılan “Müslüman” anlamın-
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KİMLİĞİ TARTIŞMA 
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TARAFTAN İSRAİL VE 

ARAP HALKININ BABASI, 
DİĞER TARAFTAN DA SÖZ 
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Kur’ani Hayat
TEMMUZ’14
SAYI 36

111

da değil, Allaha teslim olan kişi anlamında 
“müslüman” (muslimen) olduğunu beyan 
etmektedir. Bu anlamda tarih boyunca Al-
lah’a yönelmiş ve onu “bir”lemiş olan her-
kes müslümandır. Yine aynı şekilde gelmiş 
geçmiş tüm dinlerin ismi de islamdır. Çün-
kü tüm bu dinler aynı kaynaktan gelmiştir. 
Farklı isimlerle isimlendirilmeleri sonraki 
dönemlerde gerçekleşmiştir.

Hz. İbrahim’in dinsel kimliği tartışma konu-
su yapılsa da, her üç dinin kaynakları onu 
bir taraftan İsrail ve Arap halkının babası, di-
ğer taraftan da söz konusu dinlerin atası ola-
rak kabul ederler. Bu bakımdan Hz. İbrahim 
“baba”lık simgesini hak etmiştir. Nitekim 
Tevrat’ın Tekvin bölümünde Hz. İbrahim 
için “Sen pek çok milletin babası olacaksın” 
(17:4) denilmektedir. Zaten İbrahim ismi de 
Sami dillerinde baba anlamına gelen “Ab” 
ve yüce anlamına gelen “Raam/Raham” ke-
limelerinin birleşimiyle oluşmakta ve “yüce 
baba” veya “yüceltilmişlerin babası” anlamı-
na gelmektedir. Rahman, Rahim ve İbrahim 
gibi kelimelerin kökenleri konusunda araş-
tırmacı-yazar İhsan Eliaçık şu açıklamaları 
yapmaktadır: Bu kökten gelen kelimelerin 
eski dünya dillerinde meşhur ve yaygın ol-
duğunu görüyoruz; Akadcada dölyatağı, 
rahîm (remu), merhamet eden tanrı (remâ-
nu), Aramice rahîm, merhamet (rhm), İb-
ranîce rahîm, merhamet (raham), Hindçe 
iyilik tanrısı (Brahma) hep aynı kökten ge-
lir. Sevginin ve merhametin babası anlamına 
gelen Eb-Raham’ın bütün Sami dillerinde ve 
hatta Hindçede bile kullanıldığını görülür. 
Buralardan evrilerek Arapçaya İbrahim ola-
rak geldiği anlaşılıyor. 

Kökünü Hz. İbrahim’e kadar götüren Ya-
hudilik, Hıristiyanlık ve İslam gibi dinlere 
“İbrahimî dinler” denilmesi boşuna değildir. 
İbrahimî dinlerin bazı ortak özellikleri ko-
nusunda şunlar söylenebilir: İlk olarak bu 
dinler, Allah’ı birleyen tevhidî ya da mono-
teist dinlerdir. İkinci olarak bu dinler, bugün 
Ortadoğu diye bilinen coğrafyada doğmuş 
ve buradan dünyaya yayılmış olan dinlerdir. 
Üçüncü olarak bu dinler İbrahim’den önce 

ve sonra gelen pek çok ortak peygambere sa-
hiptirler. Dördüncü olarak bu dinler, kendi 
mensuplarına ahiret inancını telkin ederler. 
Son olarak Kudüs şehrini kutlu ya da müba-
rek kabul ederler. 

Her ne kadar İbrahim Suresi, Hz. İbrahim’in 
kıssasının anlatıldığı bir sure değilse de 
Kur’an değişik surelerde ve değişik vesile-
lerle ona genişçe yer verir. Fragmenter bir 
karaktere sahip olan bu kıssalarda, Hz. İb-
rahim’in hayatının birçok evresi ve boyutu 
açıklığa kavuşturulur. Özetle, Hz. İbrahim;

Kendisinden önce gelmiş ve insanlığın “ikin-
ci” atası sayılan Nuh peygamberin dini üzere 
olan hanif bir kimsedir;

Onun kavmi putperest olduğu halde o put-
perestlikle aktif olarak mücadele etmiş ve te-
fekkür yoluyla tek Tanrı inancına ulaşmıştır;

O kendisi peygamberlikle görevlendirilmek-
le kalmamış, onun neslinden de birçok pey-
gamber gelmiştir;

Çok yaşlı olduğu bir zamanda çocukla müj-
delenmiştir;

Kurban geleneği, oğlu İsmail’i Allah için 
kurban etmek istemesiyle başlamış ve kök-
leşmiştir;

Oğlu İsmail’le Kâbe’yi yeniden inşa etmiştir;

Tanrılık iddiasında bulunan kral Nemrut’la 
mücadele etmiştir;

İBRAHİMÎ DİNLER, 
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Nemrut, onu ateşe atıp yakmak istemiştir, 
fakat ateş onu yakmamıştır;

Soyu, oğulları olan İsmail ve İshak yoluyla 
devam etmiştir. Dolayısıyla Ortadoğu’daki 
iki halkın (Arap ve İsrailoğulları) atasıdır.

Tüm bu özellikleri yanında onun bir özelliği 
daha var ki, İslam kültüründe Hz. İbrahim 
daha çok bu özelliğiyle simgeleşmiş bir pey-
gamberdir: O, Halilullah’tır, yani Allah dos-
tudur. Allah, onu dost edindiğini Kuran’da 
açıkça beyan etmiştir:   “İş, ne sizin kuruntu-
nuza, ne de kitap ehlinin kuruntusuna göre-
dir. Kim kötü bir iş yaparsa, onunla cezalan-
dırılır. O, kendisine Allah’tan başka ne bir 
dost, ne de bir yardımcı bulabilir. Mü’min 
olarak, erkek veya kadın, her kim salih amel-
ler işlerse, işte onlar cennete girerler ve zerre 
kadar haksızlığa uğratılmazlar. Kimin dini, 
iyilik yaparak kendini Allah’a teslim eden ve 
hakka yönelen İbrahim’in dinine tabi olan 
kimsenin dininden daha güzeldir? Allah, 
İbrahim’i dost edindi.” (Nisa, 4:123-125).

Dost ne demektir ve Allah’ın İbrahim’i dost 
edinmesi ne anlama gelmektedir?

Kuran’da “veli” kelimesinin karşılığı olarak 
“dost” kelimesi pek çok yerde geçer. Veli ke-
limesinin kökü ‘vela’dır. Bunun masdarı da 
velayettir. Vela ve velayet, sözlükte, arada bir 
şey bulunmadan bitişiklik, yan yana olma ve 
yaklaşma manasına gelir. Bu anlamdan ha-
reketle velayet kavramına; arkadaşlık, niyet, 
yer, zaman, din ve nisbette, yardımda, inanç-

ta tam bir yakınlık anlamı verilmektedir… 
Veli ise, sözlükte dost, yardımcı, birinin işini 
üstlenen, yönetici, yakınlık, bir şeyin sahibi 
gibi anlamlara gelir. Veli kelimesinin çoğulu 
“evliya”dır. Halk arasında evliya denilince, 
Allah yanında özel ve ayrıcalıklı bir pozisyo-
nu olan insanlar akla gelir. Bu pozisyonların-
dan dolayı evliya, aynı zamanda keramet eh-
lidir; bazı olağanüstü işler ve hallere sahiptir. 

Kur’an, bu halk inanışlarıyla çelişen bilgi-
ler ve öğütlerle doludur. Gerçekte, bazı özel 
insanlar değil, tüm mü’minler Allah’ın veli-
sidir. Kanıt isteyenler, Bakara Suresinin şu 
ayetini iyice okuyup düşünebilirler: “Allah, 
iman edenlerin dostudur. Onları karanlık-
lardan aydınlığa çıkarır. Kâfirlerin velileri ise 
tâğûttur. (O da) onları aydınlıktan karanlık-
lara (sürükleyip) çıkarır. Onlar cehennem-
liklerdir. Orada ebedî kalırlar.” (2:257). Bir 
başka Kur’an ayeti velilerin özelliklerini şöy-
le anlatıyor: “Bilesiniz ki, Allah’ın dostlarına 
hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyecek-
lerdir de. Onlar iman etmiş ve Allah’a karşı 
gelmekten sakınmış olanlardır. Dünya haya-
tında da, ahirette de onlar için müjde vardır. 
Allah’ın sözlerinde hiçbir değişme yoktur. 
İşte bu büyük başarıdır. (Yunus, 10:62-64). 
Aslında, Kur’an deyimiyle takva sahibi olan, 
yani Allah karşısında sorumluluk bilincine 
sahip olan herkes velidir ya da başka bir de-
yişle “evliyaullah”tandır. 

Pekiyi, eğer her mü’min Allah’a veli (dost) 
olabiliyorsa Allah’ın Hz. İbrahim’i dost edin-
mesi niçin sıra-dışı ve olağanüstü olsun ki?

Bu sorunun ilk ipucunu, bize doğrudan 
Kur’an vermektedir. İlginçtir, Hz. İbrahim 
için söylenen Bakara Suresi’ndeki “Allah, 
İbrahim’i dost edindi” ifadesinde, dost diye 
tercüme edilen kelime, Kur’an’da yaygın 
olarak geçen veli/dost kelimesi değil, “halil” 
kelimesidir. Nitekim halk arasında Hz. İbra-
him için söylenen “Halilullah” deyiminde de 
bunu açıkça görmekteyiz. Bunun herhalde 
özel bir anlamı olmalıdır.

İbn Arabi, “Fususu’l-Hikem” adlı eserinde 
“İbrahimî” kelimesinde “müheyyeme” hik-

ALLAH’IN İBRAHİM’İ 
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metinin bulunduğuna işaret etmiştir. “Mü-
heyyeme”, “heyam” veya “heyman”dan tü-
retilmiştir; anlamı sevgide aşırılık demektir. 
Halil, sevgisinde aşırı, sevdiğine karşı ihlaslı 
olan demektir. Bu, sufilerin ifadesine göre 
zahir anlatımdır. Gerçekte bu isim, insan-ı 
kamil cinsinin remzidir. İnsan-ı kâmil, bü-
tün ilahi isim ve sıfatları kapsayan kâmil te-
celligâh veya Hakkın kâmil mazharıdır. İb-
rahim, sırf kendisine “Allah’ın dostu (halil) 
” diye işaret edildiği için bu rolü ifa etmek 
için seçilmiştir. Halil, “hullet” yani “sada-
kat” kelimesi yerine, “tahallul” ve “sereyan 
etmek”ten alındığında, İbrahim’in niçin in-
san-ı kâmilin en üstün örneği olarak kabul 
edildiğini anlarız. Bu, Hakkın bütün varlık-
ların kuvvetlerine sereyan etmesinin farklı 
derecelerde olduğunu göstermektedir. 

Türk müfessir Elmalılı Hamdi Yazır, halil is-
minin dost sıfatından daha ileri bir anlamı 
olduğunu daha anlaşılır bir dille şöyle açık-
lamaktadır: “Halil”, bir kimsenin işleri ve 
sırları arasına giren ve sevgisi, kalbinin her 
yerine nüfuz eden dostu demektir ki, hiç-
bir eksikliği olmayan sevgi manasına “hul-
let”den alınmıştır. Allah’ın İbrahim’i halil 
(dost) edinmesi, ona bir dost gibi özel seçim 
ile lütfetmiş ve Rabbânî sırlara mazhar kıl-
mış olmasından mecazdır. Allah, İbrahim’i 
bir takım kelimeler ile imtihan etmiş, o da 
onları tamamlamış olmakla “Ben seni insan-
lara önder yapacağım.” (Bakara, 2/124) ik-
ramıyla en güzel önder yapmış, hayat verme 
sırrını, yüksek ve alçak gayb âlemini göster-
miş, o da toplumunu peşi peşine ilâhî tev-
hide davet etmiş, putlara, yıldızlara, Güneş 
ve Ay’a tapmayı yasaklamış, Tağut’a karşı 
gelmiş, Allah uğurunda ateşlere atılmaktan, 
oğlunu kurban etmekten, malını misafirlere 
feda etmekten çekinmemiş, ilâhî ahlâk ile 
ahlâklanmakta selef (kendinden öncekiler)
in hepsini geçmiş, insanî seçeneğin en yük-
seği onda ve onun ailesinde tecelli etmiş, 
zürriyeti -zalimleri hariç olmak üzere- mülk 
ve peygamberlikle müjdelenmiş ve muradı-
na ulaşmıştır. Böyle bir Allah dostunun mil-

letine tabi olan zat da o dostluktan elbette 
hissedar olacaktır.

Bütün bu anlatımlardan iki tür dostluk ol-
duğu ortaya çıkmaktadır. Veli anlamında 
dostluk, ilke olarak herkesin kazanabileceği 
bir dostluk türüdür. Bu anlamda bir kimse 
hem kendi hemcinsinden birini, hem de 
Allah’ı dost edinebilir. “Kim Allah’ı, O‘nun 
peygamberini ve inananları dost edinirse, 
bilsin ki şüphesiz Allah taraftarları galiplerin 
ta kendileridir.” (Maide, 5:56). Bunun zıd-
dına Kur’an bazı kesimleri de dost edinme-
meyi öğütlemektedir. Sözgelimi bir önceki 
ayetin devamında “Ey iman edenler! Sizden 
önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi 
alaya alıp oyuncak edinenleri ve öteki kâfir-
leri dost edinmeyin. Eğer mü’minler iseniz 
Allah’a karşı gelmekten sakının.” (Maide, 
5:57) denilmektedir. İkinci dostluk türü, in-
sanların edindiği ve kazandığı dostluk değil, 
Allah’ın edindiği dostluk türüdür. Burada 
tercih insanın değil, Allah’ındır. Veli olmak, 
kazanılan bir statü; halil olmak verilen ya da 
takdir edilen bir ayrıcalıktır. Fakat hemen 
şunu eklemek gerekir ki, Hz. İbrahim yap-
tığı tefekkür ve çalışmalarla bu takdiri hak 
etmiştir. 

Arap halk inançlarında “halil” kelimesinin 
daha özel bir anlamı bulunmaktadır. Arap-
lara göre cin herkesle konuşmaz. Her cin 
kendine mahsus bir adam seçer ve onunla 
konuşur. Bir adama musallat olan cin, onu 
etkisi altına alır ve kendi sözcüsü olarak kul-
lanır. Bu andan itibaren bu insana “şa’ir” de-
nir. Şair, cinle özel bir ilişki kurmuş kişidir. 
Cin, şaire ilham verir, şair de kendi cinini 
“halil” (samimi arkadaş) olarak görür. Hatta 
cinlere isimler bile verilir. 

Araplardaki bu inanç, Hz. Muhammed’in 
peygamberliğinin reddedilmesinde de etki-
li olmuştur. Araplar, boşuna ona “mecnun” 
ve “şair” dememişlerdir; mecnun tam olarak 
“cinlenmiş” ya da “cinle arkadaş olmuş” an-
lamındadır. Nasıl şairler, samimi arkadaş-
larıyla (cinlerle) ilişki kuruyor ve onlardan 
ilham alıyorsa, Muhammed de -onlara göre- Kadir CANATAN
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bunun gibi bir cinin etkisi altında şairane 
laflar ediyordu. İşte, Kur’an bu anlayışı şid-
detle eleştirmiş ve Hz. Muhammed’e vahiy 
getiren kişinin melek olduğunu, getirdiği 
şeyin şiir olmadığını ve dolayısıyla da Mu-
hammed’in şair olmadığını ifade etmiştir. 

Bu inanç biçimi de dikkate alınacak olursa 
Hz. İbrahim’in neden Allah tarafından “dost” 
(halil) edinilmiş olduğu açıklığa çıkar. O, 
kendisinden konuşmamaktadır; o Allah’tan 
aldığı vahiyle konuşmaktadır.      

Fahreddin Razi, “halil” ismini tefsir ederken 
önemli bir noktaya daha parmak basmıştır. 
Belki bazıları şöyle bir soru sorabilir: “Halîl 
isminin belli bir insana, onu yüceltmek ve 
teşrif etmek için verilmesi caiz olunca, onu 
yüceltmek ve şereflendirmek gayesiyle, aynı 
şekilde İsa için de ibn (oğul) isminin kul-
lanılması niçin caiz olmasın?” Razi’ye göre 
bu ikisi arasındaki fark şudur: İbrahim’in 
halilullah oluşu, ileri derecede bir sevgiden 
ibarettir. Ve bu da, cins birliğini gerektirmez. 
Oğul kelimesine gelince, bu bir cins birliğini 
gösterir. Cenâb-ı Allah, mümkün varlıklarla 
aynı cinsten olmaktan ve sonradan meydana 
gelmiş olan varlıklara benzemekten yücedir.

Türkler arasında Hz. İbrahim’in yerel bir ima-
jı bulunmaktadır. Urfa’da yaşadığı kabul edi-
lir ve Türkiye’de geçerli olan bir görüşe göre 
Hz. İbrahim insanlara karşı çok cömert oldu-
ğu ve onlardan hiçbir şey istemediği için ‘Ha-
lilullah’ diye nitelendirilmiştir. Hz. İbrahim, 
evi yol kenarında olduğu için her gelen misa-
fire ikramda bulunur; yoldan geçen insanları 
sürekli evine davet eder, onlara eksiksiz bir 
sofra sunarmış. Tenceresinden aşı eksik ol-
maz, sofraya misafirsiz oturmazmış. Bunun 
için kendisine Ebu Dayfan, yani ‘misafirlerin 
babası’ denilmiştir. Hz. İbrahim, ettiği dualar-
la bereket getirir, onun duasıyla Mekke’de et, 
süt, hurma eksik olmazmış. ‘Allah Halil İb-
rahim bereketi versin’ duası da buradan ge-
lirmiş. Halil İbrahim Sofrası deyimi, bugün 
yaygınlaşmış olup tüm cömert insanların sof-
rasına isim olmuştur. Böylelikle Hz. İbrahim 
cömertliğin, paylaşımın, yardımlaşmanın mi-
rasını bu topraklara bırakıp gitmiştir. 

abonelik için
www.kuranihayat.com

0212 531 30 30

5. SAYI
ÇIKTI

www.ankaraumut.org
0312 311 58 84



K İ T A P L I Ğ IK U R ’ A N

TEFSİRDE YENİ BİR YÖNTEM: 
TEVHİT MESAJI

Ayşenur FİDAN

Kur’an’ın tercümesi; meşruiyeti Rasulul-
lah (s) zamanına dayandırılan1 ve 19. 

asrın ikinci yarısında İslam coğrafyasında 
dini tecdid hareketinin ilk eylem alanı diye-
bileceğimiz bir meseledir.

Son iki üç asırdır İslam coğrafyasında yaşa-
nan her türlü siyasî, içtimaî, ahlakî mağlubi-
yetin ancak Kur’an’ın rehberliğinde galibiye-
te dönüşebileceği düşüncesi, vahy-i ilahinin 
yeniden anlaşılma çabasına zemin teşkil et-
miştir. Bu yeniden anlama çabasının bizim 
topraklarımızdaki en belirgin ürünü mer-
hum Elmalılı Hamdi Yazır’ın (ö.1942) kale-
me aldığı “Kur’an’ın Türkçe Meal ve Tefsiri”-
dir. İstiklal Şairi Âkif’in (mö.1936) Kur’an’ın 
aslına alternatif bir metin olarak anlaşılacağı 

1. Tebliğde	 Peygamber’in	 sahabeye	Kur’an	 âyetlerinin	 ter-
cümesi	hususunda	izin	verdiğine	dair	rivâyetler	ve	değer-
lendirmeleri	 için	 bkz:	 Hidâyet	 Aydar,	 Kur’an-ı	 Kerim’in	
Tercümesi	 Meselesi,	 Kur’an	 Okulu	 Yayıncılık,	 İstanbul,	
1996,	s.200-213

İstanbul	Üniversitesi	Sosyal	Bilimler	Enstitüsü	Temel	İslam	Bilimleri	Tefsir	Anabilim	Dalı

Tevhit Mesajı: Özlü Kur’ân Tefsiri, Fikir Yayıncılık, İstanbul, 2013. 
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endişesiyle kendisinden talep edilen mealin 
imhası üzerine, Elmalılı Hamdi Yazır, Kur’an 
Tefsiriyle birlikte meal işini de yüklenmiştir.2

Fakat bu muazzam tefsirin mukaddimesin-
den de anlaşılacağı üzere, Elmalılı da Âkif’in 
duyduğu endişeyi duymuş ve bir anlamda 
tefsirinin kullanımını kendi niyet ve rızası 
çerçevesinde sınırlandırmıştır. Belki de bu 
sebeptendir ki O, hem Kur’an’ın anlaşılması 
için tercümeyi önemsemiş, hem de “Türkçe 
Kur’an mı var behey şaşkın?” tokadını mu-
hataplarının yüzüne bu denli açık şekilde 
vurmaktan kendini alamamıştır.3 Müfessir 
Elmalılı, giriştiği tercüme faaliyetini, Kur’an 
dilinin yanında her türlü eksik ve kusurlu-
luğu ifade etmesi bakımından “meâl” olarak 
isimlendirmiş4, kelimeyi kavramsal olarak 
ilk defa kullanmak sûretiyle, Kur’an meali 
geleneğinin oluşumuna da referans teşkil 
etmiştir.5

2. Hidâyet	Aydar,	age,	s.116
3.	 Elmalılı	Hamdi	Yazır,	Hak Dini Kur’an Dili,	Azim	Dağıtım,	

İstanbul,	2011,	s.25
4.	 Elmalılı,	age,	s.41
5.		 Atalay,	Kur’an’ın Başka Dile Çevrilmesi Ekseninde Ortaya 

Çıkan Tartışmaların Tarihsel Arka Planı,	 Kur’an	Mealleri	
Sempozyumu,	DİB	c.1,	Ankara,	2007,	s.44

Bu yolla miladı Elmalılı ile başlayan ülkemiz 
meal çalışmalarının hepsinin ortak bir amacı 
olduğu söylenebilir ki, o da Kur’an’ın daha 
iyi anlaşılmasına hizmet etmektir. Aynı ama-
ca hizmet ettiği halde bu denli farklı meal-
lerin mevcut oluşu ve artarak devam edişi 
sadece meal kültürümüzün zenginleşmesi 
olarak sâfiyane bir sonuca bağlanmamalı, 
Kur’an’ın anlaşılmasında ortak parametrele-
re sahip olamayışımız şeklinde de düşünül-
melidir. “Her bir tefsir, yeni bir anlama ihti-
yacının adı ise, her yeni anlama ihtiyacı da 
ortada bir anlama sorunun bulunduğunun 
en açık göstergesi demektir.”6

Bu anlama sorununa sunulan kanaatimizce 
son günlerin en etkin çözüm arayışlarından 
birisi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hasan Elik ve 
Arş.Gör. Muhammed Coşkun tarafından 
okurlara sunulan “Tevhit Mesajı” isimli tef-
sîrî tercümedir. Tevhit Mesajı’nda uygulanan 
yöntem, müelliflerin Kur’an’ın anlaşılma-
sının önündeki problemlere ciddi anlamda 
çözüm arayışı içinde olduklarını göstermek-
tedir. 

Yazarlar tefsir-te’vil ayrımı noktasında, tefsi-
rin ve mümkün olduğunca ilk tefsirin tespi-
tine çalışmışlardır. Bu anlamda Tevhit Me-
sajı yazarlarının, tefsiri; sahabenin işi olarak 
gördükleri ve bu zamana dek söylenmemişi 
söyleme gibi bir amaçlarının olmadığı dile 
getirilmelidir.

Mushaf tertibinin esas alındığı eserde, doğ-
ru anlamın tespiti noktasında diğer pek çok 
mealde uygulanan yöntemin aksine lafızla-
rın birebir tercümesine gidilmediği görülür. 
Bu yöntemin uygulanması şüphesiz anlamın 
bütüncül bir şekilde okuyucunun zihninde 
yer etmesini sağlamış fakat aynı zamanda, 
yazarları da ilk anlamın tespiti noktasında 
belki de en çok eleştiriye maruz kalacakları 

6.	 Ahmet	Keleş,	Âyetlerin Takdim ve Tehirlerinin Kur’an Ter-
cümelerinde Neden Olduğu Problemler,	Kur’an	Mealleri	
Sempozyumu,	DİB,	c.1,	Ankara,	2007,	s.238

YAŞANAN SİYASÎ, 
İÇTİMAÎ  VE AHLAKÎ 

MAĞLUBİYETİN 
ANCAK KUR’AN’IN 
REHBERLİĞİNDE 

GALİBİYETE 
DÖNÜŞEBİLECEĞİ 

DÜŞÜNCESİ, VAHY-İ 
İLAHİNİN YENİDEN 

ANLAŞILMA ÇABASINA 
ZEMİN TEŞKİL ETMİŞTİR. 
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zor bir işe, anlamlardan sadece birinin tercih 
edilerek metne yüklenmesi işine yönlendir-
miştir. Dolayısıyla eserde Arapça lafızların 
değil, o lafızların işaret ettiği anlamların 
tercümesi verilmiştir.7 Bu anlamların tes-
piti noktasında başta rivâyet müfessirlerin-
den Taberî (h.ö.310) olmak üzere, Mukâtil 
b. Süleyman (h.ö.150) Maturidî (h.ö.333), 
Zemahşeri (h.ö.538) ve Razi (h.ö.606) gibi 
pek çok müfessirden faydalanılmış, fakat 
rivâyetler çoğunlukla dipnotlarda zikredil-
memiş, sadece yazarların tercih ettikleri gö-
rüşler meal metninde yoğurulmuştur. Bu an-
lamda Tevhit Mesajı’nın oldukça serbest bir 
tercümeyle kaleme alınmış olduğu söylene-
bilir. Bu denli serbest bir tercümenin mevcut 
Kur’an meallerimizin az çok farkında olan 
bir okur nezdinde kolay kabul edilmeye-
ceği açıktır. Fakat şu da bir gerçektir ki, bu 
zamana değin tefsir ve meal kültürümüzde 
lafza sadık kalmak amacıyla mana daima ıs-
kalanmış, sonuçta hidâyet maksadının hâsıl 
olmadığı, Arapça kelime tahlilinden öteye 
geçemeyen, üstelik çözümden çok soruna 
sebep olan mealler ortaya çıkmıştır. Lafza 
sadık kalma çabası içerisinde yapılan bu 
çalışmaların da Kur’an’ı anlamayı hedefle-
yen muhatapların ihtiyaçlarına anlamlı bir 
cevap veremediği aşikârdır.

Eserin kullanım itibariyle belki de en pratik 
özelliği, klasik tefsirler olarak bilinen mu-
teber ve mütedavil kaynakların, yazarların 
tercihlerine referans teşkil etmesidir. Verilen 
dipnotlar yoluyla, klasik kaynaklara ulaşma 
ve kullanma sınırlılığı yaşayan okuyucuya, 
mananın temellendirildiği rivâyetlerin kay-
nağını takip edebilme imkanı sunulmuştur.

Yazarlara göre Kur’an-ı Kerim’de öyle bir la-
fız ve mana dokusu vardır ki, bu dokunun 
bir ağı metnin kendi içindeyken, diğer ağı 
Sîret-i Nebevîdedir. Bu dokuda âyetlerin 
bir nefyettiği bir de ikame ettiği anlamlar 

7.	Hasan	Elik,	Muhammed	Coşkun,	Tevhit Mesajı,	Fikir	Yayın-
cılık,	İstanbul,	2013,	s.1155,	12.	dipnot.

mevcuttur. İkame edilen (olumlanan) an-
lamlar bugün elimizde bulunan metnin 
içinde, nefyedilen (olumsuzlanan) anlamlar 
ise peygamberin hayatında, Hudeybiye’de, 
Bedir’de, Uhud’dadır.8 Tam da bu sebepten 
Tevhit mesajı; hem manayı hem de manayı 
içerisinde taşıyan tarihi yaşanmışlıkları bir-
birleriyle irtibatlı halde aktarmaktadır.

Eserde, âyetlerin tefsirinde meşhur rivâyet 
müfessirlerinden İbn Cerir et-Taberi’nin tef-
sir metodunun kullanıldığı görülür. Âyet-
lerdeki umum ifade eden “Ey İnsanlar” 
gibi lafızlar tarihi arka plan dikkate alınarak 
açıklanmış, lafızların içerikleri çoğunluk-
la Taberi ile mutabakat halinde “Ey Mekke 
Müşrikleri, Ey Medine Yahudileri” gibi kar-
şılıklarla belirtilmiştir.

Tevhit Mesajı’nın dikkat çeken bir özelliği 
de sûre isimlerinin altına ayrıca düşülen sû-
renin muhtevasını işaret eden orijinal baş-
lıklardır:

- Fatiha Sûresi: Tevhit inancının kapısı

- Bakara Sûresi: İsrailoğulları’nın buzağı kül-
tünü yıkmak için kesilmesi emredilen kur-
ban

8. Tevhit Mesajı,	Giriş,	s.27.	Ayrıca	bkz:	67/2.	âyetin	5.	dip-
notu

MÜFESSİR ELMALILI, 
GİRİŞTİĞİ TERCÜME 
FAALİYETİNİ, KUR’AN 

DİLİNİN YANINDA 
HER TÜRLÜ EKSİK VE 
KUSURLULUĞU İFADE 
ETMESİ BAKIMINDAN 

“MEÂL” OLARAK 
İSİMLENDİRMİŞTİR.

Ayşenur FİDAN
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- Araf Sûresi: Cennet ehli salih kullar

- Abese Sûresi: Hz. Peygambere davet üslu-
bu konusunda bir tevcih!

- Felak, Nas: Büyü vb. yersiz korkuların reddi

Eserin belki de en önemli özelliği muhatabı 
konumunda bulunduğumuz Kitab’ın aslen 
ve evvelen bir hitap olduğunun metinde 
olabildiğince hissettirilmeye çalışılmasıdır.

Ayrıca eserde her bir sûre anlam bütünlüğü 
esas alınarak pasajlara bölünmüş, her pasa-
ja da içeriğe dair alt başlıklar konulmuştur. 
Bu yöntemin de aslı itibariyle hitap olan ila-
hi vahyin kitaplaşmış şekliyle muhataplara 
ulaşma sürecinde ortaya çıkan boşlukların 
doldurulmasını kolaylaştırdığı söylenebilir.

Hitâbî dil ile kitabî dilin unsurları ve mesajı 
muhataplara iletimleri itibariyle pek çok fark-
ları bulunmaktadır. Hitâbî dil, olana o anda 
müdahaledir, şartlar, kişiler ve mekân henüz 
zaman aşımına uğramamıştır. Hitâbî dil, ta-
rihi bir sınırlılıkta tarihî kimliklere, bilinenin 
üzerinden iletimde bulunduğundan, biline-
nin çerçevesine dâhil olabilecek neredeyse 
her şey hazfedilmektedir.9 Fakat söz konu-
su dil, hitap halindeyken yazıyla kayıt altı-
na alınmış bir formata büründüğünde hitap 

9. Süleyman Gezer, Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Kur’an,	
Ankara	Okulu,	Ankara,	2008,	s.232,234

haliyle sözün doğasından olan hazifler, bir 
anda sözün zaafiyeti haline dönüşmektedir. 

Durum Kur’an için düşünüldüğünde ise bu-
gün yapılması gereken en önemli iş, hitâbî 
iletimde hazfe uğrayan yerlerin sîret-i ne-
bevî, siyak-sibak, tarihî bilgiler gibi mater-
yaller eşliğinde olabildiğince doldurulması-
dır. Hem kelamın hitabî özelliklerine sadık 
kalınması hem de hitabî dile dair haziflerin 
ilgili nakiller yoluyla olabildiğince açıklığa 
kavuşturulması sebebiyle Tevhit Mesajı’nın 
Kur’an’ın sağlıklı bir şekilde anlaşılması 
yolunda atılan önemli bir adım olduğu söy-
lenmelidir. Eserin tüm bu özellikleri İhlas 
Sûresi’nde en güzel şekliyle kendini gösterir:

İhlas

Kulluk Edilmeye Layık Yegâne Kudret

1-4. Ey elçimiz Muhammed! Müşriklere kar-
şı tevhit gerçeğini şöyle haykır: “Kulluk edil-
meye layık yegâne kudret, sizin de kabul et-
tiğiniz gibi bütün varlığın yaratıcısı ve sahibi 
olan Allah’tır. O’nun; eşi, benzeri ve ortağı 
yoktur. İddia ettiğiniz gibi melekler Allah’ın 
kızları; Hristiyanların inandıkları gibi İsa, 
Yahudilerin inandıkları gibi Üzeyir de O’nun 
oğlu değildir. O halde bu varlıkları, tazim 
edip Allah’ın nezdinde şefaatçi kabul ederek 
şirk koşmayın! Yalnızca O’na kulluk edin!”

Sûre “Kulluk Edilmeye Layık Yegâne Kud-
ret” alt başlığıyla ve eserin tamamına hâ-
kim olan tefsirî tercüme metoduyla kaleme 
alınmış, daha önce de değindiğimiz üzere, 
lafzen sûrede mevcut bulunmayan pek çok 
kelime, zımnen tespit edilen tarihi verilerle 
doldurulmuştur. Sûrede Rasulullah’a yapılan 
herhangi bir nida olmamasına rağmen, tef-
sirî tercüme “Ey elçimiz Muhammed” nida-
sıyla başlatılmış, Yahudi, Hristiyan ve Cahilî 
Arapların inançlarına sûrede yer verilme-
diği halde tarihi referanslarla bu unsurlar 
manaya yansıtılmıştır. Bu şekilde bir tefsir-
le sûre “Allah tektir, Samed’dir, doğmamış, 
doğurulmamıştır.” gibi alışa gelinen meal-

ÜLKEMİZ MEAL 
ÇALIŞMALARININ 
HEPSİNİN ORTAK 

BİR AMACI OLDUĞU 
SÖYLENEBİLİR Kİ, O DA 

KUR’AN’IN DAHA İYİ 
ANLAŞILMASINA HİZMET 

ETMEKTİR. 
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lendirmelerden olabildiğince uzakta, nüzul 
tarihinin zemininde muhatapların hangi 
zihnî çarpıklıklarına cevap niteliğinde ol-
duğunun altı çizilerek aktarılmıştır. Çün-
kü “huvallâhu ehad” lafzının Allah’a dair her 
türlü çarpık düşünceyi red içeren bir cümle 
olduğu, ancak nüzul dönemi Ehl-i Kitap ve 
Cahilî Arapların ilah tasavvurları bilindiği 
takdirde anlamlı hale gelecektir.

Kanaatimizce zaman içinde meal ve tefsir 
çalışmalarının belki de en faydalı ve en an-
lamlılarından biri haline gelecek olan “Tev-
hit Mesajı”, ifade etmeye çalıştığımız bu 
özellikleriyle Kur’an-ı Kerim’i anlamak ve 
yaşamak isteyen muhataplara sunulan, lafız 

değil mana eksenli tefsiri önceleyen kıymetli 
bir eser. 

Kur’an’ı anlamada yeni bir metot çalışma-
sı niteliğindeki Tevhit Mesajı’nın; kendi-
lerinin de işaret ettiği üzere yazarlarından 
kaynaklanabilecek her türlü sübjektif an-
lam hatalarını da göz önünde bulundurarak 
okunduğunda, çok faydalı olacağı muhak-
kaktır. 

Gerek Tevhit Mesajı gerekse diğer meal ve 
tefsirler, anlamın asimile sürecine sokulma-
dan sağlamca günümüze taşınmasına hizmet 
eden araçlardır ve unutulmamalıdır ki, bu 
amaca hizmet eden her çaba yalnızca adil 
bir eleştiri süzgecini hak etmektedir.

Prof.Dr. Hasan ELİK

1949 yılında Tokat doğumlu. İlk, 
orta ve lise tahsilini İstanbul’da ta-
mamladı. 1976’da Marmara Üni-
versitesi İlâhiyat Fakültesi’nden 
(İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü) 
mezun oldu. 1977’de Diyanet İş-
leri Başkanlığı’nca ilmî araştırma-

lar yapmak üzere Suudî Arabistan’a gönderildi. 
Mekke King Abdülaziz Üniversitesi’nde Tefsir ve 
Hadis branşlarında yüksek lisans ve doktora yaptı. 
Almanya, Fransa, Hollanda, İsviçre, Japonya ve Mı-
sır’da alanıyla ilgili etüdlerde bulundu, seminer ve 
konferanslar verdi. Yurtiçi ve yurtdışında yayınlan-
mış kitap ve makaleleri bulunuyor. 1990 yılından 
beri Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde 
Öğretim Üyesi olup, “bütün değerler gibi, dinin de 
insan için olduğu” temel görüşüne sahiptir.

Yayınlanmış Eserleri;
- Kur’ân’ın Korunmuşluğu Üzerine, İstanbul, 1998
- Dini Özünden Okumak, İstanbul, 2004
- İçimizdeki Allah, İstanbul, 2007 
- Model İnsan Peygamber, İstanbul, 2007
- Evrensel Mesaj Kur’ân, İstanbul, 2007
- İslâm ve İnsan, İstanbul, 2007
- İslâm ve Hayat, İstanbul, 2007
- Yaratan ve Yaratılanlarla İletişim Biçimi Olarak 
İbâdet, 
- İslâm ve Denge, İstanbul, 2008
- İslâm’ın Vaddettiği Huzur, İstanbul, 2008
- Bütün İnsanlar Hür ve Tok Oluncaya Kadar, 2009
- Kuruluş ve Kurtuluşumuzda İslâm, İstanbul, 
2009
- Kur’ân Işığında Farklı Konular Farklı Yorumlar, 
2010
- İnsan Eksenli Din, İstanbul, 2010
- Tevhit Mesajı: Özlü Kur’ân Tefsiri, İstanbul, 2013

Muhammed COŞKUN
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Dalı’nda araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 
2010 yılında Yüksek Lisansını tamamladı. 
Doktora çalışması devam etmektedir.

Çeviri Çalışmaları;

- Kur’an’a Giriş- M. Âbid el-Câbiri

- Fehmu’l-Kur’an (I-III), M. Âbid el-Câbiri 

- Doğu-Batı Diyaloğu- el-Câbiri ve H. Hanefi

- Kur’an ve Yaşam Arasında Kadın- Gannuşi

- Demokratik Hilafete Doğru- Ahmed el-Kâtip

- Tevbenin İlk Adımı-Haris el-Muhasibi

- İbadetlerin Ruhu, Gazzali...
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Ş İ İ R

YED-İ BEYZÂ

Deniz yol oldu
Dağlar düz oldu
Karanlık mı? O zaten yoktu
Bir ömür bu yolda canhıraş oldu.

Yed-i Beyzâ
Elini bir yetimin başına koydu
En son kim okşamıştı, kim silmişti yaşını?
Kim bilir en son ne zaman taranmıştı saçları?
Sevgi oldu, sıcak oldu, anne oldu saçları.

Yed-i Beyzâ
Okyanuslar ortasında susuz kalmış yüreklere
Bir kuyu açtı usulca
İncitmeden, ürkütmeden
Gözyaşlarıyla doldurdu, kovası muhabbetten.

Yed-i Beyzâ
Sert poyrazların yakıp kavurduğu
Hayatın hep olmazlarına çarpıp durduğu alnını
Secdeyle tanıştırdı, Rahman’la barıştırdı.

Yed-i Beyzâ
İklimi hep kış olanlar diyarındaydı
Onlar hem kuşdiline, hem güneşe yabancıydı
Bir kapı araladı bahardan,
Güneşe alıştırmak için papatyadan başladı.

Yed-i Beyzâ bir dokundu
Pas tutan gönüller zümrüde
Solan hayaller ümide
Yıkılan şehirler Endülüs’e dönüştü.

Uzattı elini…
Bin yıllık yaranın üstüne
Sonra sıvazladı, Cibril safiyetiyle
Kolay kapanır bir yara değildi bu, biliyordu
Resul’ün duasını ekledi sözüne.

Bir de ağıt yakmalıydı sessizce
Buğusu dışarıya, zehri içine akan
Yaşamalıydı pişmanlığının acısını sonuna kadar
Yed-i Beyzâ bir duaydı, süren mahşere kadar… 

Seda KARASU
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