
BAŞLARKEN

Hamdolsun; Âdemoğluna isim koyma ve kavramlarla düşünme yeteneği bahşeden Allah’a,
Salevât olsun, şahsiyetin nasıl inşa edileceğini nadide örnekleriyle öğreten Efendimiz’e, 
Selam olsun, Kur’an’ın kavramlarıyla tasavvurlarını ve hayatlarını inşa eden müminlere...

Vahiyle hayat bulma çabalarına mütevazı bir katkı yapmak niyetiyle Temmuz 2008’de yola 
çıkan Kur’ani Hayat Dergimiz, 16. sayısında vahye uygun bir hayatın inşasında Kur’ani 
kavramların rolünü konu edindi. 

Mustafa İslâmoğlu hocamızın manşetimize de kaynaklık eden başyazısı, tasavvurun 
inşasında kavramların rolünü ortaya koyuyor. Hüseyin K. Ece, Kur’ani kavramların pratiğe 
yansıma şekillerini gösteriyor, Abdulcelil Candan bid’at kavramının detaylı analizini yapıyor. 
Mustafa Akman’ın Nur-ı Muhammedi teorisine eleştirisinden sonra 16. sayımızın ikinci 
konusu olan Ulumu’l-Kur’an yazılarına yer verdik.

Haydar Öztürk Kur’an’ın bihakkın anlaşılmasında Kur’an İlimlerinin üstlendiği işlevi, Murat 
Sülün Kur’an’ın genel nüzul sebebini, Bilgin Erdoğan İkra’ hitabının muhatabını, Mustafa 
Demir Huruf-ı Mukattayı yazdı sizler için. Muhammed Özmen Ulumu’l-Kur’an’ın, Kübra 
Çomaklı ise tefsirin tarihçesini çıkardı bu sayımızda.

Dilek Serdar, Ömer Noyan, Abdülhamit Kahraman, Mehmet Çakıl ve Melahat Aydıner’in 
denemeleri ile Kadir Canatan’ın analiz yazısı bu sayımızı renklendiren yazılar. 

Salih Samarrai hocanın Abdurreşid İbrahim’in dilinden Cemaleddin Afgani’yi anlatan 
yazısı, ilim, fikir ve davet erbabının dikkatlerini ve takdirlerini çekecek bir yazı. Ahmet Keleş 
eleştiri adabını hatırlatıyor. Muharrem Baykul Kur’an kavramları söz konusu olunca ilk akla 
gelen muhalled bir eseri, Müfredat’ı tanıtıyor. Bünyamin Doğruer’in şiiri ve Hasan Aycın’ın 
çizgi çalışması ile noktalıyoruz kavramları konu edinen 16. sayımızı.

İnternet sitemize sembolik bir bedel karşılığında üye olarak geçmiş tüm sayılara, dergide 
basılamayan yazılara ve çıkacak yeni sayılara ilk günden itibaren erişebilir, tüm dosyaları 
bilgisayarınıza indirebilirsiniz. 

2008-2009 dönemi ve 2010 dönemi abone bedellerini hâlâ yatıramayan dostlarımızı, 
borçlarını Ocak ayı sonuna kadar posta çeki ya da banka hesabımıza yatırmaya davet 
ediyoruz. 2011 yılı abone kaydını henüz yenilemeyen dostlarımızı da Ocak sonuna 
kadar abone olmaya, abone bulmaya, okuyarak ve okutarak dergimize destek vermeye 
çağırıyoruz. 

Mart başında çıkacak 17. sayımızla on sayı sürecek Kur’ani Kavramlar maratonuna çıkma 
kararı aldığımızı müjdeler, Fıtrat konulu yeni sayımızda buluşmak niyazıyla Allah’a emanet 
ederiz… 
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املفاهيم القرآنية وبناء التصور

النموذج الرباعي لبناء الوحيمصطفى إسالم أوغلو
بنموذج  يبني مخاطبه  إلهي،  بناء  الذي هو مرشوع  الوحي،  إن 

يتكون من املراحل األربعة:
1. يهدف الوحي إىل بناء تصور مخاطبيه عن طريق كل�ته ومفاهيمه؛ 
وعندما يفعل ذلك يلجأ يف كث� من األحيان إىل تفريغها من مضمونها، 
«األكرب  املفاهيم:  هذه  فمن  جديدة.  �عاين  تحميلها  عملية  يعيد  ثم 
 - النجاة  أو  «الفوز  املوت»،   - «الحياة  -املنكر»،  «املعروف  األصغر»،   -
القريب-البعيد  العلم-الجهل،  الخرسان»، والربح-الخسارة، األعىل-األدىن، 
املفاهيم،  هذه  مثل  خالل  من  الحياة  ليدرك  اإلنسان  وإن  وماشابهها. 

ويوّجه حياته وفقا للمعاىن الذي يقوم بتحميلها عىل تلك املفاهيم. 
بناء عقول مخاطبيه عن طريق مقدماته املنطقية  الوحي إىل  2. يهدف 
 ،(2/193) الظامل�﴾  عىل  إال  عدوان  ﴿فال  املثال  سبيل  فعىل  وأحكامه. 
ُيْرتََك  أَْن  اإلِْنَساُن  و﴿أََيْحَسُب   ،(6/12) الرَّْحَمَة﴾  َنْفِسِه  َعَىل  و﴿َكَتَب 

ُسًدى﴾  (75/36)، ونحو ذلك. 
الشخصيات  طريق  عن  مخاطبيه  شخصياِت  بناء  إىل  الوحي  يسعى   .3
التي يتحدث عنها كقدوة لإلنسانية. فهو يقدم ملخاطبيه الذين يريد بناء 
شخصياتهم جميَع األنبياء، وكذلك جميَع الصالح� -وعىل رأسهم إبراهيم 
قدوة-  بأنه�  ّرصح  الذْين  وسلم  عليه  الله  صىل  ومحمدا  السالم  عليه 

كن�ذج ، حتى يتخذوهم قدوة و�وذجا ألنفسهم.   
4. يهدف الوحي إىل بناء الحياة عن طريق مقاصده وروحه، التي ال �كن 
الوصول إليها إال بقراءة كلية شاملة، وتدبر عميق. فمثال تتكّون طبيعة 
جميع املوجودات، وعىل رأسها طبيعة اإلنسان من قطب� أو بعدين. وإن 
اإلنسان َليضمن أمنه وحريته عىل حد سواء، إن راعى نقطة التوازن املثايل 
ب� هذين القطب�. وفضال عن ذلك فإن هذا هو وصفة السعادة. وإن حياًة 
ى فيها بأحد هذين القطب� يف سبيل القطب/البعد اآلخر، سيتمخض  يضحَّ
أي  موقف  بإخالل  القياُم  كب�  لظلٌم  وإنه  وشقاوته.  اإلنسان  بؤس  عنها 
يشء يف الكون، ووضع اليشء يف غ� موضعه املختص به. ومهمة اإلنسان 
ترصف  وأي  أجلها.  من  خلقت  التي  للغاية  وفقا  األشياء  استخدام  هي 

مخالف لهذه الغاية هو ظلم لألشياء، وكذلك ظلم لنفس اإلنسان. 

املرتجم: ياوز آجار

إن الوحي، الذي هو مرشوع 
بناء إلهي، يبني تصور مخاطبيه 

عن طريق كل�ته ومفاهيمه، 
وعقوَلهم عن طريق مقدماته 

املنطقية وأحكامه، وشخصياِتهم 
عن طريق الشخصيات التي 
يقدمها كقدوة، والحياَة عن 

طريق مقاصده وروحه.
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B A Ş Y A Z I

KUR’ANİ KAVRAMLAR ve 

TASAVVURUN İNŞASI

İLAHİ BİR İNŞA PROJESİ 

OLAN VAHİY, KELİME 

VE KAVRAMLARIYLA 

TASAVVURU, ÖNERME 

VE HÜKÜMLERİYLE AKLI, 

ÖRNEKLERİYLE ŞAHSİYETİ, 

MAKSAT VE RUHUYLA, 

HAYATI İNŞA EDER.

Vahyin dörtlü inşa modeli

İlahi bir inşa projesi olan vahiy, muhata-
bını dört aşamalı bir modelle inşa eder:

1. Vahiy, çoğunlukla içini boşaltıp yeniden 
anlam yüklediği kelime ve kavramlarıyla mu-
hataplarının tasavvurunu inşa etmeyi amaçlar. 
Büyük-küçük (ekber-esğar), iyi-kötü (maruf-
münker), hayat-ölüm (hayat-mevt), kazanç-
kayıp (fevz/necat-husran), kâr-zarar (ribh-
hasâra), değerli-değersiz (a’lâ-ednâ), bilgi-
cehalet (ilm-cehl), yakın-uzak (karib-ba’îd) 
bunlardan bazılarıdır. İnsan hayatı bu gibi 
kavramlarla algılar. Bu gibi kavramlara yükle-
diği anlama göre hayatına istikamet verir.

2. Vahiy, önerme ve hükümleriyle muhatap-
larının aklını inşa etmeyi amaçlar. Mesela 
“Düşmanlık, yalnızca zalimleredir” (2/193), 
“Allah, kendisi için merhameti prensip edin-
miştir” (6/12), “İnsan başıboş yaratılmamıştır” 
(75/36) gibi…

3. Vahiy, örnek olarak anlattığı şahsiyetlerle mu-
hataplarının şahsiyetini inşa etmeyi amaçlar. 
Başta “örnek” olduğu açıkça dile getirilen Hz. 
İbrahim ve Hz. Muhammed olmak üzere, atıf 
yaptığı tüm peygamber ve salih insanları, mu-
hatabının inşa etmek istediği şahsiyetine mo-
del olarak sunar.

4. Vahiy, ancak bütünsel bir okuma ve derin 
tefekkür sayesinde ulaşacağımız maksat ve 
ruhuyla, hayatı inşa etmeyi amaçlar. Mesela, 
başta insan olmak üzere tüm varlığın tabiatı 

Mustafa İSLAMOĞLU
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kındaki yanlış tasavvurumuzun, eşyanın 
hakikatine hiçbir kalıcı etkisi yoktur. O, 
orada, konulduğu gibi durmaktadır; tabi 
ki, biz müdahale etmezsek. 

İşte yanlış tasavvurun en vahim yanı da 
budur. Yani, yanlış sadece tasavvurda kal-
mıyor, dolayısıyla, yalnızca sahibinin zarar 
görmesiyle sonuçlanmıyor. Aynı zamanda 
eşyanın da zarar görmesi anlamına geliyor. 
İnsanın eşyaya müdahale yeteneğine sahip 
bir varlık olması, yani inşa ve imha eden 
bir varlık olması, yanlış tasavvuru potansi-
yel bir “zulüm” haline dönüştürüyor; yani 
sahibine, “eşyayı yerinden etme” cürmüne 
yardım ve yataklık suçu işletiyor. Yanlış 
tasavvurla baktığımızda, tasavvurumuzu 
düzeltme yerine eşyayı düzeltmeye kalk-
mamız yok mu? İşte asıl felaket o zaman 
başlıyor.

Tasavvur akla, hüküm verirken ve ölçüp 
biçerken kullanacağı değerleri verir. Sözge-
limi, bu değerleri metre ya da kiloya benze-
tebiliriz. Eğer bu metre ya da kilo 100 san-
tim ya da 1000 gram değilse, akıl eksik (ya 
da fazla) ölçüp tartar. Yani, tasavvurun akla 
sunduğu yanlış değerler, aklı yanlış hüküm 
vermeye sevk eder. Yanlış hüküm veren akıl 
ise, sahibine yanlış davranışı telkin eder.

Dolayısıyla aklın doğru çalışması, tasavvu-
run doğru inşa edilmesine bağlıdır. Yanlış 
inşa edilmiş bir tasavvur, insanı yanlış mu-
hakemeye sürükler. Yanlış muhakeme, zo-
runlu olarak yanlış davranışı doğuracaktır.

İnsan düşüncesine istikamet açısını tasav-
vur verir. Bunun anlamı şudur: Tasavvur-
daki milimetrik bir sapma açısı, düşünce-
de metrelerle, eylemde ise kilometrelerle 
ifade edilen bir sapmaya dönüşür. Nitekim 
eylemdeki bir sapmayı akıldaki sapmadan 
bağımsız olarak anlamak da, düzeltmek de 
mümkün değildir. Eylem ve ona mesnet 
olan akıldaki sapma ise, kalıcı bir biçimde, 
tasavvurdan bağımsız düzeltilemez. 

İnsan eylemleri konusunda en çok yanıl-
dığımız nokta işte burasıdır. Tasavvurları 

çift kutupludur. İnsan, bu kutuplar arasında 
ideal denge noktasını gözetirse hem güvenli-
ğini hem de özgürlüğünü garanti altına almış 
olur. Bu da mutluluğun reçetesidir. Bunlar-
dan birinin diğerine feda edildiği bir hayat, 
insanın mutsuzluğuyla sonuçlanır. Bir şeyi 
yerinden etmek zulümdür. İnsanın görevi, 
eşyayı yaratılış amacına uygun kullanmaktır. 
Tersi hem eşyaya hem kendisine zulmetmek 
olur.

Bu dörtlü inşa modelinin ilk halkası, tasav-
vurun inşasıdır. Vahiy bunu kavramlarıyla 
yapar. Vahiy, kullandığı kavramları Arap di-
linin söz dağarcığından almıştır. Zira vahiy, 
kökü arşta olan ilahi manaları, arzdaki insa-
na arz ehlinin dili olan Arapçanın söz dağar-
cını kullanarak sunmuştur. Vahiy bunu ya-
parken, Arapçadan aldığı söz dağarcığına üç 
tür tasarrufta bulunmuştur:

Terim özelliği bulunmayan sıradan 1. 
kelimelere dokunmamış, onları ol-
duğu gibi almıştır.

Sırf dünyevi ve maddi anlam yüklü 2. 
bazı kavramlara, uhrevi ve manevi 
bir anlam boyutu katarak onları zen-
ginleştirmiştir. 

Bazı kelime ve kavramların içini 3. 
boşaltıp yeniden doldurarak onları 
kendi boyasıyla boyamış ve Kur’ani 
kavramlar haline getirmiştir.

Vahiy muhatabının tasavvurunu inşa eder-
ken, özellikle bu üçüncü maddeye giren kav-
ram ve terimleri kullanır.   

Tasavvur düşüncenin ana rahmidir

Tasavvur, bilgilenme sürecinin başlangıç 
noktasıdır. İnsanoğlunun ölçme ve değerlen-
dirmede kullandığı temel değerlerin oluştu-
ğu yer tasavvurdur. Bu açıdan tasavvur, aklın 
kurucu öznesi, düşüncenin ana rahmidir. 

Tasavvuru, şeylerin insan zihnindeki imajı 
olarak tanımlayabiliriz. Şeylerin insan zih-
nindeki imajı o şeyin hakikatine mutabık ise 
o doğru tasavvur, değilse yanlış tasavvurdur. 
Şunu hemen belirtelim ki, bizim eşya hak-
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tartışmadan eylemleri tartışmanın yersizliği 
ortadadır. Ve insanın tasavvurunu düzeltme-
den eylemini düzeltmeye kalkışmanın, ha-
vanda su dövmek demeye geleceği de açık-
tır. Tasavvur atlanarak eyleme yapılmış her 
düzeltme çabası, boşa harcanmış bir emek 
olarak kalacaktır. Çünkü yanlış tasavvur ilk 
fırsatta aklı ve eylemi de kendisine uydu-
racak, düzeltilmiş eylemi tekrar eski haline 
döndürecektir. Zira siz özne üzerinde yapma-
nız gereken müdahaleyi, o özneden bağımsız 
davranma yeteneği olmayan nesne üzerinde 
yapmaya kalkıştınız.

Mantık tasavvurla başlar

Eski Yunan’dan beri mantık felsefenin ana-
sıdır. Tasavvur ise mantığın anasıdır. Yani 
düşünce, disipliner anlamda da tasavvurla 
başlar. İslam felsefesin-
de de Muallim-i Sânî 
Farabi’den itibaren Man-
tık ilminin ilk konusu 
tasavvur olmuştur. Aynı 
şey İbn Sina için de ge-
çerlidir. Onun En-Necat’ı 
da tasavvurla başlar. 

Tasavvur, Mantık ilmi 
bağlamında sadece fel-
sefenin değil, aynı za-
manda İslam Kelamının 
da öncelikli konuları arasında yer alır. Kadı 
Abdurrahman b. Ahmet el-İcî’nin (680-765) 
el-Mevakıf fî İlmi’l-Kelam adlı eseri de, daha 
ilk bölümünde tasavvuru ele alır. 

İslam’ın en özgün bilgi sistemi Beyan bil-
gi sistemidir. Bu sistemi oluşturan disiplin-
ler arasında yer alan Fıkıh Usulü, Lügat ve 
Kelam ilimlerinin üçünde de “delalet bahsi” 
omurgayı teşkil eder. Birer gösterge olan ke-
limelerin ve kavramların, gösterdikleri eşya-
ya “delaletleri”nin bunca önem kazanması, 
İslam epistemolojisinin eşyanın bir hakikati 
olduğu yönündeki temel esprisine dayanır. 
Allah amaçsız (abes) iş yapmaz. Bir amacı 
olanın, bir hakikati de vardır. Eşyanın haki-
kati varsa, bu hakikat aranmalıdır. Hikmet, 
işte bu hakikati aramanın adıdır. Bu arayışta 

bize yol gösteren şey ilimdir. İlmin başlangıcı 
ise tasavvurdur. 

İslam bilgi felsefesi üzerine özgün şeyler 
söyleyebilen zirvelerdin birinin bu ikisi ara-
sındaki bağlantıyı nasıl kurduğuna bakalım. 
Ebu Hamid Muhammed el-Gazzali, Mantık 
ilmine ilişkin kaleme aldığı ölümsüz eseri 
Mi’yaru’l-İlm fi’l-Mantık’da, şunları söyler:

“İlim ikiye ayrılır: Birincisi şeylerin öz var-
lıkları hakkındaki bilgi. Mesela senin insan, 
ağaç, gök vs. hakkındaki bilgin gibidir. İşte 
buna tasavvur adı verilir. İkincisi ise, zihin-
de tasavvur edilen özlerin birbirlerine nis-
betiyle elde edilen ve kimi zaman kabul ya 
da imanı kimi zaman red ya da inkârı gerek-
tiren bilgidir. … Nazari araştırma sonucun-
da ilim talibi olan ya tasavvura yönelmiştir, 

ya da tasdike. Tasavvura 
yönelenin varacağı nokta 
“Açıklayıcı söz” (kavlen 
şârihan) olarak isimlendi-
rilir. (Kelimenin anlamını 
diğerlerinden ayıran sınır 
olan) hadd ve (o anlamın 
nesnesinin zihindeki yan-
sıması olan) resm, bunu 
oluşturan unsurlardan-
dır. Tasdike yönelenin 
varacağı nokta “kesin 

delil” (huccet) olarak isimlendirilir. Analoji 
(kıyas), tümevarım (istikra) ve daha başkaları 
da bunu oluşturan unsurlardandır.” (1990: 
35-36). 

Gazzali, şöyle bir soru sorar: “Nasıl olur da 
insan, ihtiyaç duyduğu hadde (ayırım, sınır) 
ulaşıncaya kadar, tasavvuri bilgiden mahrum 
sayılır?” Sorusunu yine kendisi cevaplar: 

“Şu sebeple ki, insan onu ismen duymuştur 
fakat anlamını bilmiyordur. Mesela “Boşluk ne-
dir, doluluk nedir, melek nedir, şeytan nedir, 
ukar nedir?” diye soran kimse gibi. Sen dersin 
ki “Ukar, şaraptır.” Eğer o kimse, o şeyi maruf 
olan adıyla bilmiyorsa, ona sınırları çizilerek 
izah edilir ve denir ki: “Bak, şarap sıkılan üzüm 
suyunun işlemden geçirilmesiyle elde edilmiş 
sarhoşluk veren bir içecektir.” O kişide, şarabın 

VAHİY BAZI KELİME VE 
KAVRAMLARIN İÇİNİ 
BOŞALTIP YENİDEN 

DOLDURARAK ONLA-
RI KENDİ BOYASIYLA 
BOYAMIŞ VE KUR’ANİ 

KAVRAMLAR HALİ-
NE GETİRMİŞTİR.
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öz niteliğine ilişkin tasavvuri bir bilgi oluşmuş 
olur.” (Gazzali, 1990: 35-36).

Gazzali, tasavvuru “terim” olarak tanımlar-
ken, orijinal bir tesbit yapmamaktadır. Bu 
konuda, terminolojisine bağlı kaldığı İbn 
Sina’ya tabi olmuştur. İbn Sina, bilgilenme 
sürecinin ilk aşamasının tasavvur olduğu gö-
rüşünü daha açık bir şekilde dile getirir: “Ta-
savvur; işte bu (eşya hakkındaki) ilk bilgidir. 
Şeyler arasındaki ayrım noktaları elde edilir 
ve her şey kendi anlamını bulur. Mesela, bi-
zim insanın niteliği konusundaki tasavvuru-
muz gibi.” (1938: 3). Yine İbn Rüşd, Aristo 
mantığını özetlediği eserinde tasavvuru şöyle 
tanımlar: “O, bir şeyin adının, o şeye ne mü-
nasebetle delalet ettiği-
nin bilgisidir.” (1982: 
370).

Birbirine yabancılaşan 
İslami bilgi sistemle-
rini birbiriyle barıştır-
ma projesinin en ünlü 
mimarlarından büyük 
âlim Fahruddin er-
Râzi de, “tasavvur”u 
Gazzali gibi, “tasdik”in 
karşısına yerleştirir. 
Râzi, tasavvur ve tasdiki şöyle tarif eder: “Biz 
bir hakikati, onun hakkında gerek varlığını 
onaylama, gerek yokluğunu onaylama şek-
linde olsun bir hüküm vermeksizin idrak et-
tiğimizde, işte bu idrake tasavvur adı verilir.” 
(1990: 1/97-98).

Daha da temele inip tasavvurun hangi ilkeye 
göre çalıştığı hakkında Aristo şarihi İbn Rüşd 
konuşur. Nihai tahlilde irade hürriyetine 
vurgu yaptığı yerde der ki “kavramsal tasav-
vurların tümü, öncelikle sebebiyet ilkesine 
bağlıdır.” (1965: 2/787).

Bütün bu alıntı ve değiniler, İslam episte-
molojisinde tasavvurun bilginin zorunlu ilk 
basamağı olarak kabul edildiğini göstermeye 
yeterlidir. Bu basamak, Mantık ilmine göre 
kelimelerin (terim ya da kavram) anlamla-
rının oluştuğu noktadır. Kelimeler, tasavvur 
tarafından yüklenirler. Bunlar yanlış yükle-

nirlerse bilinç yanlış oluşur, doğru yüklenir-
lerse bilinç doğru oluşur. 

Hayat ve ölüm, iyi ve kötü, adalet ve zulüm, 
hak ve batıl, dünya ve ahiret, kar ve zarar, 
kazanç ve kayıp, değerli ve değersiz, kalıcı 
ve geçici… Bu gibi kavramlar, hayatı yönlen-
diren koordinatlardır. Bu koordinatlar yanlış 
verilirse, hayat yanlış bir seyir takip eder. 
Vahyin, insan bilincini inşa etmeye dönük 
tüm çabası, insan hayatının koordinatlarını 
belirleyen bu kavramların içini doğru anlam-
larla doldurmaktır.

Tasavvur gömleğin ilk düğmesidir. O yanlış 
iliklenmişse, gerisi doğal olarak silsile halin-

de ilk yanlışı sürdü-
recektir. Tasavvurda 
başlayan yanlış, son 
düğme olan eylemde 
gizlenemez biçimde 
ortaya çıkacaktır. O 
halde, tasavvur ey-
lem ilişkisini biraz 
daha açalım.

Ameller neden ni-
yetlere göredir?

İnneme’l-a’malu bi’n-niyyât!

Ebu Avane’nin Müsned’inde yer alan bu hadi-
si duymayanımız hemen hemen yok gibidir. 
Buhari ve Ahmed b. Hanbel’in derlemelerin-
de bu hadis el-amelu binniyye(t) şeklinde yer 
alıyor. Yaklaşık anlamı, “Eylemler, o eylemi 
yapanın niyetine göre değer kazanır, sonuçla-
nır” demektir. Sözün devamı, alıntıladığımız 
kısmını açıklayıcı mahiyette: “Ve kişi, ancak 
niyet ettiği şeye ulaşır. Nitekim kim Allah ve 
Rasulü’ne ulaşma niyetiyle hicret ederse, o 
Allah ve Rasulüne ulaşır; kim dünyalık ya da 
bir kadına ulaşmayı tasarlayarak hicret eder-
se, o da ona ulaşır.”  

Bir hakikatin veciz ifadesi olan bu hadis, aynı 
zamanda Peygamberi bir inşa faaliyetinin de 
köşe taşlarından biridir. Hz. Peygamber’in 
bu hadisle ifade ettiği hakikati, şöyle formüle 
etmemizde hiçbir sakınca yoktur:

KELİMELERİN VE KAVRAM-
LARIN, GÖSTERDİKLERİ 

EŞYAYA “DELALETLERİ”NİN 
BÜYÜK ÖNEM KAZANMA-

SI, İSLAM EPİSTEMOLOJİSİ-
NİN EŞYANIN BİR HAKİKATİ 
OLDUĞU YÖNÜNDEKİ TE-
MEL ESPRİSİNE DAYANIR.
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“Eylemler, ancak ve ancak tasavvura göre 
şekillenir.” Ya da “Ameller değerini, o ameli 
yapan kişinin zihni tasarımından alır.”

Bu ünlü hadiste ifade edilen hakikat, yu-
karıdan beri açıklamaya çalıştığımız “insan 
eylemine istikamet açısını tasavvur verir” 
tezimizin beliğ bir ifadesidir. Ancak tasavvur 
kelimesi, burada yerini niyete bırakmıştır. 
Niyet, terim ve kavramlara bilincin yükle-
diği anlamdan bağımsız gerçekleşmez. Ni-
yet, sözlükte “kasıt, bilinçli olarak bir şeye 
yönelmek”, ıstılahta “neyi, niçin yapacağını 
bilmek” olarak tanımlanır.

Özetle tasavvur fiilin ana rahmi, dolayısıyla 
düşüncenin tayin merkezidir.

Bir dev masalı

Tasavvurun eylemi nasıl belirlediğini, şu dev 
masalından daha güzel ne açıklayabilir?

Zamanın birinde, huzur ve sükûn adası olan 
devler ülkesinde, gücünü zorbalığından ve 
hilesinden alan bir kabadayı dev peydah 
olmuş. Küstah mı küstah, hilebaz mı hile-
bazmış. Gücünün yettiğini zulmederek, yet-
mediğini hileyle alt edermiş. Cesareti, gücü, 
adaletiyle şöhret bulmuş olan devler ülkesi 
reisi, bu küstah devi cezalandırma vaktinin 
geldiğini düşünerek yola koyulmuş. 

Küstahlık yapan dev, her ne kadar dayılan-
sa da, büyük deve karşı koyacak ne gücü 
varmış, ne de cesareti. Olanca küstahlığına 
rağmen, ölüm telaşına düşmüş ve korkudan 
tir tir titremeye başlamış. Büyük deve kar-
şı koyacak gücünün olmadığını en iyi bilen 
kendisiymiş. Kara kara bir kurtuluş yolu, bir 
tedbir düşünürken, eşi onu kaçınılmaz son-
dan kurtaracak bir tedbir bulduğunu söyle-
miş. Ecel terleri döken küstah dev, çaresiz 
eşinin planına uymuş. Eşi, onu yatağa yatır-
mış, üstüne bir yorgan örtmüş fakat sadece 
ayaklarını açıkta bırakmış. 

Bu arada, kendisine serkeşlik yapan haddini 
bilmezin yerini öğrenen büyük dev, gökler 
gibi gürleyerek kabadayının inine girmiş ve 
“Nerde o!” diye haykırmış. Küstah devin eşi, 
olanca soğukkanlılığını takınarak elini du-

daklarına götürmüş ve yatağı işaret ederek; 
“Sus!.. Çocuk uyuyor!” demiş. İşte o anda ve 
orada, o ana kadar özgüveni hakkında hiçbir 
kuşkusu olmayan, gücü ve kuvveti, celadet 
ve haşmeti, ikbal ve izzetiyle herkeste kor-
kuyla karışık saygı hissi uyandıran büyük 
devin gözleri, yorganın alt ucundan görünen 
ayaklara takılmış. 

O da nesi! Bu ayaklar neredeyse kendisininki 
kadar büyük ayaklarmış. O anda, zihninden 
“Eğer çocuğu bu kadarsa, kim bilir babası 
ne kadardır” diye geçirmiş ve ilk defa içine 
bir ürperti düşmüş. Saniyeler içerisinde bu 
ürperti büyümüş ve tüm benliğini kaplamış. 
Özgüvenini kaybedip, tüm planları suya 
düşmüş. Vücut kimyası bozulup içinde duy-
duğu korku yüzüne yansımış. Cesaretini ve 
özgüvenini yitirdiği için, ne elini kaldırabil-
miş, ne bir adım atabilmiş. Gerisin geri dö-
nüp, adeta kaçarcasına orayı terk etmiş. Bu 
davranışı onu sadece cesaretinden ve onu-
rundan değil, aynı zamanda iktidarından ve 
saygınlığından da etmiş.

Şimdi masalımızı, tasavvur eylem ilişkisi açı-
sından ayrıntılı bir tahlile tabi tutalım:

Masal kahramanını, azizken zelil eden, güç-
lüyken güçsüz eden, muktedirken iktidarsız 
eden, onurluyken onursuz eden, kovalayan 
iken kaçan kimse haline düşüren, onun eyle-
mi değildir. Aksine, her şeyi tersine döndü-
ren yanlış tasavvurudur. Tasavvuru yanlış ku-
rulunca, kafasını doğru kullanması mümkün 
değildir. Dolayısıyla, doğru yapması da söz 
konusu olamaz. Yani, yanlış anlayanın doğ-
ru yapmasından söz edilemez. Büyük devin 
yanlış tasavvuru, yanlış bir kıyas yapmasına 
neden olmuştur: 

Bu ayaklar çocuğa aittir. Çocuğu bu kadar 
büyük olanın, babası çok daha büyük olur.

Görünürde kendi içerisinde tutarlı ve mantı-
ki bir kıyas gibi duruyor. Zaten, sahibini al-
datması da bu yüzdendir. Fakat “Bu ayaklar 
çocuğa aittir” öncülünü peşinen doğru kabul 
edersek bu böyle. Yok, eğer birinci öncülün 
doğruluğunu sorgularsak, o zaman bu kıyasın 
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baştan sona yanlış olduğu ortaya çıkacaktır. 

Burada tasavvurun sahibine ettiği azizlik nedir? 

“Bu ayaklar çocuğa aittir” öncülünü sorgula-
mamasıdır. İşte o nokta, her şeyin tepetaklak 
olduğu, bilincin alabora olduğu noktadır. 
Büyük devin tasavvuru, küstah devin hilekâr 
eşinin ağzından çıkan sözü peşinen doğru 
kabul etmiştir. O an, kader anı olmuştur ve 
her şey alt üst olmuştur. Büyük dev, Kur’an’ın 
sık kullandığı bir ifadeyle “kendisine zulmet-
miştir”. Zulüm sözcüğünün kök anlamının 
“bir şeyi yerinden etmek” olduğu hatırlandı-
ğında, bu ifade daha iyi anlaşılır. Büyük dev 
gerçeği yerinden etmiş ve dolayısıyla kendi-
sine en büyük kötülüğü yapmıştır.

Büyük devin tasavvuru, aklına yanlış istika-
met açısı vermiş. Akıl da tasavvurun kendisi-
ne verdiği bu yanlış açıya uygun eylem geliş-
tirmiştir. Orada, tasavvurun vereceği istikamet 
açısı “doğru” kavramının içini, doğruya uygun 
bir biçimde doldurmaktı. Bu da muhatabının 
güvenilirlik durumuyla bire bir ilgiliydi. Eğer, 
tasavvur onun konumunun “dost” değil “düş-
man” konumu olduğunu sezebilseydi, sahibi-
ne şu emri verdirmesi gerekirdi:

“Yorganı kaldır!”

Yanlış tasavvurun başlattığı süreç, sondan 
başa doğru şöyle gelişti: 

Yorganı kaldırmadığı için her şeyini 	
kaybetti. 
Yorganın altındakinin çocuk oldu-	
ğunu sorgulamadığı için yorganı kal-
dırmadı. 
Muhatabı konusunda tasavvuru 	
“dost-düşman” ayırımı (hadd) yap-
madığı için, yorganın altındakinin 
kimliğini sorgulamadı. 

İnsanoğlunun atası nerede yanılmıştı?

Hz. Âdem’in durumunu bu dev masalından 
yola çıkarak daha kolay anlayabiliriz.

“Bunun üzerine, Şeytan onlara (o zamana 
değin) cinsellikleri hakkında henüz farkına 
varmadıkları şeyi ifşa etmek için fısıldadı ve 
“Rabbinizin sizi bu ağaçtan uzak tutma nede-

ni, sadece sizler melekler (gibi) olmayasınız 
ya da ölümsüzleşmeyesiniz içindir” dedi. Ve 
her ikisine yeminler etti: “İnanın ki ben iki-
nizin de iyiliğini istiyorum!” (A’raf 7/20-21).

Şeytan, insanoğlunun atasını “melekleşme” 
ve “ölümsüzleşme” vaadiyle aldatıyor.

Aslında Âdem ve eşinin ilahi yasağı çiğneme 
sürecini başlatan, tasavvurlarının kendileri-
ne verdiği yanlış istikametti. Onlar, bu sözün 
“doğruluğu” üzerinde tereddüt etmediler. 
Çünkü henüz “düşmanlığı” bilmiyorlardı. 
Tasavvurlarında, düşmanı dosttan ayıracak 
bir ayırım gerçekleşmediği için “dost” ve 
“düşman” tasavvurları da netleşmemişti.

“Melekler gibi” olmayı, “ölümsüzleşmeyi” 
kim istemez?

Onlar da bunu istediler. İstediler, fakat is-
tedikleri olmayacak bir şeydi. Meleklerin 
Âdem’e secdesi, aslında Âdem’in melekler-
de bulunmayan daha büyük bir kapasiteye 
sahip oluşuna işaret ediyordu. Bu, iradenin 
şahsında temsil edilen emanet ve hilafet idi. 
Âdem, bu misyonla yaratılmış, yasak ağaçla 
iradesi ilk defa sınanmıştı. Yeryüzünde ya-
ratılış amacına uygun bir hayatı inşa etmek 
için iradesi olgunlaştırılacaktı. Fakat o “ace-
leci” davrandı, sabırsızlık gösterdi. İradenin 
ilk sınavı olumsuz sonuçlandı. Olumlu so-
nuçlansaydı da, ilahi plan değişmeyecekti. 
Âdem yasak ağacın meyvesinden yemese de 
sonunda kendisine emanet ve hilafet verile-
cekti.  Fakat bir ihtar puanıyla değil, bir tak-
dir puanıyla verilecekti.

Bu sembolik örnekte konumuzla doğrudan 
ilgili olan nokta, Âdem ve eşinin yanlış yap-
ma süreciyle, yukarıda anlattığımız masal 
kahramanının yanlış yapma sürecinin yanlış 
tasavvurla başlamasıdır.

Âdem, Şeytan’ın dost değil düşman olduğunu 
göz ardı etti. Bunun nedeni de henüz düş-
man tasavvuruna sahip olmamasıydı. Onun 
için de düşmanı dosttan ayıran ayırım nokta-
ları bilincinde yer etmemişti. Tanım gerçek-
leşmediği için, tasavvuru akla doğru komut 
veremedi. 
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Âdemoğlu’nun bu tuzağa düşmesinin önüne 
geçmek için olsa gerek, vahiy sık sık şu ger-
çeği hatırlatır:

“Şeytan sizin apaçık düşmanınızdır.” (Bakara 
2/168). 

Rasulullah’ın tasavvur inşasına dair

Hz. Peygamber, bilinçlerini cahiliyye tasav-
vurunun (zanne’l-cahiliyye) oluşturduğu in-
sanlara vahyi tebliğ ediyor, onlardan vahye 
teslim olanları sıkı bir eğitime tabi tutuyordu. 
Bu eğitimin müfredatı tamamen Kur’an’dan 
oluşuyordu. Daru’l-Erkam, bu iş için kulla-
nılıyordu.

İnsanların hayata ilişkin temel tasavvurları 
bu eğitim sonucunda değişiyor, ailelerinin 
bile tanıyamadığı çok farklı insanlar haline 
geliyorlardı. Onların tasavvurundaki bu de-
ğişiklik, hayatlarını, tercihlerini tamamen 
değiştiriyordu. Bu değişikliğin kaynağını 
anlamakta acze düşen yakınları, buna bir 
anlam veremiyorlardı. İşte bu nedenle, öm-
ründe kendisinden hiç bir olağanüstü olay 
sudur etmemiş olan Hz. Peygamber’e “bü-
yücü” iftirasını attılar (10 Yunus 2). Örnek 
göstermeleri istenince de “ebeveynle evla-
dın arasını, kardeşle kardeşin arasını ayırı-
yor” diyorlardı. Bu ayırmanın fiziki ve fiili 
boyutunu farketseler de, bunun farklı bir 
tasavvurdan kaynaklandığını çoğu kere fark 
edemiyorlardı. 

Cahili tasavvurun hayatlarını şekillendirdiği 
insanlar, iman eden müminlerin inançları 
uğruna katlandıkları acı ve işkence karşısın-
da da afallamışlardı. Onlar için bu anlaşılma-
sı oldukça zor bir şeydi. Zaten, anlamıyorlar-
dı da. Onlara, büyülendiklerini söylemekten 
başka bir çıkar yol da kalmıyordu. İşte işken-
ceci cahili mantığın anlamadığı, anlamasının 
neredeyse imkânsız olduğu o tavırların te-
melinde yatan tasavvura bir örnek:

Yasir ailesi, baba Yasir, anne Sümeyye ve oğul 
Ammar’dan oluşan bir aileydi. Azatlı köle sı-
nıfına giriyordu. Azatlı köleler eski efendile-
riyle bir tür yarı köle ilişkisini sürdürürlerdi. 
Onların Muhammedi daveti kabul etmele-

ri eski efendilerini hayli kızdırmıştı. Çün-
kü Mekke putperest aristokrasisi içerisinde 
“Herkes kendi yakınını kendisi halletsin” ka-
rarı alınmıştı.

Mevsim yazdı. Kavurucu çöl sıcakları başla-
mıştı. Efendiler sabah sütlerini güneşte pişi-
recek kadar sıcaktı ortalık. Eski efendiler bu 
zayıf aileyi inancından vazgeçirebilmek için 
çöle götürüp kızgın çöl kumları üzerine çı-
rıl çıplak yatırıp işkence ediyorlardı. Onlar 
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İbn Hişam’ın ve diğer kaynakların haberine 
göre işte bu işkenceler sırasında şöyle bir 
olay yaşanmıştı. Müminlerine yapılan bu 
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doğru olay mahalline geliyor, işkenceden ta-
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ailesi, randevunuz cennette!” diyordu (Sire, 
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Burada dikkatimizi çeken olayın kahraman-
larının “kurtuluş” tasavvurlarıydı. Yasir Ai-
lesi, Hz. Peygamber’e “Bizi ne zaman kur-
taracaksın?” gibi bir soru yöneltmedikleri 
gibi, Hz. Peygamber de “bekleyin yakında 
sizi kurtaracağım” vs. gibi bir vaadde bu-
lunmuyordu. Verdiği tek müjde vardı, öle-
cekleri müjdesi. Ama onlar bu müjdeyi alın-
ca bir günlük acı çekecek bir direnci daha 
kazanıyorlardı. 

İşte bu örnek, yalnızca “hayat-ölüm” tasav-
vurunun, “kurtuluş-mahvoluş” tasavvuru-
nun kökten değişimiyle açıklanabilirdi, baş-
ka değil.

Hicretin ilk günlerinde Hz. Peygamber’le yol 
arkadaşı Hz. Ebubekir, Sevr adlı dağın tepe-
sinde, günümüze kadar korunarak gelmiş 
bulunan bir kaya kovuğuna gizlenmişlerdi. 
Takipçi putperestlerin yaklaştıklarını haber 
veren ayak seslerini duyan Hz. Ebubekir, 
ciddi bir biçimde endişelenmişti. Sükûnetini 
hiç bozmayan Hz. Peygamber, arkadaşının 
endişesini yatıştırmak için şöyle diyordu: 
“Ey Ebubekir! Üçüncüsü Allah olan iki kişiye 
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kim ne yapabilir ki!” Kur’an, bu sahneyi şu 
ifadelerle ölümsüzleştirir:

“Eğer ona destek vermezseniz, unutmayın 
ki ona Allah yardım edecektir: küfürde ısrar 
edenler onu sürüp çıkardıkları zaman (Mu-
hammed sadece) iki kişiden biriydi. Hani 
o ikisi mağaradayken, o arkadaşına “Tasa-
lanma, Allah bizimle beraberdir!” demişti 
de, bunun üzerine Allah ona katından bir 
sükûnet indirmiş ve onu sizin göremediği-
niz güçlerle takviye etmişti.” (9 Tevbe 40).

İşte bir başka örnek: “Allah Rasulü’ne hedi-
ye olarak bir but et getirilir. Rasulullah Hz. 
Aişe’ye bunu muhtaçlara dağıtmasını ister. 
Daha sonra ondan bir parça pişirip getirme-
sini isteyince, Hz. Aişe “Ya Rasulallah! Ondan 
geriye şu kuru kemikten başka bize hiç bir 
şey kalmadı” der. Bunun üzerine Rasulullah, 
tasavvur inşasına tarihi bir örnek oluşturan 
şu cümleyi söyler:

“Hepsi bize kaldı ya Aişe, hepsi bize kaldı!”

İşte bu tasavvurun sahibi olan Rasulullah, 
öz elleriyle yetiştirdiği ilk neslin bilincini de 
aynı hayat tasavvuruyla donatmıştı. Bundan 
çok sonraları Medine’de gerçekleşecek olan 
Bi’r Meune faciası sırasında yaşanan şu ör-
nek, bunun gerçekten de insanı hayran eden 
isbatıydı. İbn Hişam, ondan başka Tabakat 
sahibi İbn Sa’d ve Taberi gibi otoritelerin ta-
mamının aldığı olay şöyle:
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retmenler kafilesine gece yarısı haince pusu 
kuranlar arasında Cebbar isimli biri de bu-
lunuyordu. Kafilenin pusuya düşürüldüğü 
saatte develerin başında kaldığı için pusu-
dan kurtulan Amr b. Ümeyye ed-Damri’yi 
kıskıvrak yakalayıp getirdiler. Cebbar ölü-
ler arasında bulamadığı bir yüzün kimliğini 
araştırıyordu. Amr’e tüm ölüleri teşhis edip 
aralarında olmayanın ismini söylemesini is-
tedi. Aranan isim bulunmuştu: Hicret günü, 
Sevr konuklarına hizmetle görevlendirilen 
Hz. Ebubekir’in çobanı Âmir b. Fuheyre. 
Cebbar, kimsenin bir şey anlamadığı tela-
şının nedenini sonunda açıkladı: “Onu ben 

öldürdüm, hem de sırtından. Mızrağımı kü-
rek kemikleri arasına ucunun göğsünden 
çıktığını görünceye kadar sapladığımda, 
işte beni şaşırtan şu sözü söyledi: 

“Vallah kurtuldum ve kazandım!”

Cebbar diyordu ki: “Kendi kendime dedim 
ki: Nasıl olur da o kurtulur/kazanır? Oysa bu 
adamı ben öldürmedim mi? İşte bu nedenle 
bunun cevabını buluncaya kadar bu soruyu 
sormaya devam ettim.” (İbn Hişam 4/140; 
İbn Sa’d 3/231; Taberi 2/82) Bu anlam arayışı 
Cebbar’ı imanın kapısına getirecektir.

Sonuç 

Allah’ın gör dediği yerden bakmayan, Allah’ın 
gösterdiğini göremez. Evet, Allah’ın gör dedi-
ği bir yer var, Allah’ın gösterdiği bir hakikat 
var. Allah’ın gör dediği yerden bakıp göster-
diğini görmek için gereken ilk şey, Kur’an ile 
inşa olmuş bir tasavvura sahip olmaktır.

Kur’ani kavramlar, işbu tasavvur inşasında 
Allah’ın kullandığı yapıtaşlarıdır. Bu kavram-
ların en başında, Kur’ani kavramların anası 
diyebileceğimiz Fıtrat, ahlak, takva, ilim, 
iman, tevhid, adalet, sadakat ve teslimiyet, 
emanet ve mülkiyet ve şehadet gibi temel 
kavramlar gelir.

İnşaallah, bundan sonraki sayılarımızda bu 
kavramları enine boyuna ele alıp inceleyece-
ğiz.  

املفاهيم القرآنية وبناء التصور

النموذج الرباعي لبناء الوحيمصطفى إسالم أوغلو
بنموذج  يبني مخاطبه  إلهي،  بناء  الذي هو مرشوع  الوحي،  إن 

يتكون من املراحل األربعة:
1. يهدف الوحي إىل بناء تصور مخاطبيه عن طريق كل�ته ومفاهيمه؛ 
وعندما يفعل ذلك يلجأ يف كث� من األحيان إىل تفريغها من مضمونها، 
«األكرب  املفاهيم:  هذه  فمن  جديدة.  �عاين  تحميلها  عملية  يعيد  ثم 
 - النجاة  أو  «الفوز  املوت»،   - «الحياة  -املنكر»،  «املعروف  األصغر»،   -
القريب-البعيد  العلم-الجهل،  الخرسان»، والربح-الخسارة، األعىل-األدىن، 
املفاهيم،  هذه  مثل  خالل  من  الحياة  ليدرك  اإلنسان  وإن  وماشابهها. 

ويوّجه حياته وفقا للمعاىن الذي يقوم بتحميلها عىل تلك املفاهيم. 
بناء عقول مخاطبيه عن طريق مقدماته املنطقية  الوحي إىل  2. يهدف 
 ،(2/193) الظامل�﴾  عىل  إال  عدوان  ﴿فال  املثال  سبيل  فعىل  وأحكامه. 
ُيْرتََك  أَْن  اإلِْنَساُن  و﴿أََيْحَسُب   ،(6/12) الرَّْحَمَة﴾  َنْفِسِه  َعَىل  و﴿َكَتَب 

ُسًدى﴾  (75/36)، ونحو ذلك. 
الشخصيات  طريق  عن  مخاطبيه  شخصياِت  بناء  إىل  الوحي  يسعى   .3
التي يتحدث عنها كقدوة لإلنسانية. فهو يقدم ملخاطبيه الذين يريد بناء 
شخصياتهم جميَع األنبياء، وكذلك جميَع الصالح� -وعىل رأسهم إبراهيم 
قدوة-  بأنه�  ّرصح  الذْين  وسلم  عليه  الله  صىل  ومحمدا  السالم  عليه 

كن�ذج ، حتى يتخذوهم قدوة و�وذجا ألنفسهم.   
4. يهدف الوحي إىل بناء الحياة عن طريق مقاصده وروحه، التي ال �كن 
الوصول إليها إال بقراءة كلية شاملة، وتدبر عميق. فمثال تتكّون طبيعة 
جميع املوجودات، وعىل رأسها طبيعة اإلنسان من قطب� أو بعدين. وإن 
اإلنسان َليضمن أمنه وحريته عىل حد سواء، إن راعى نقطة التوازن املثايل 
ب� هذين القطب�. وفضال عن ذلك فإن هذا هو وصفة السعادة. وإن حياًة 
ى فيها بأحد هذين القطب� يف سبيل القطب/البعد اآلخر، سيتمخض  يضحَّ
أي  موقف  بإخالل  القياُم  كب�  لظلٌم  وإنه  وشقاوته.  اإلنسان  بؤس  عنها 
يشء يف الكون، ووضع اليشء يف غ� موضعه املختص به. ومهمة اإلنسان 
ترصف  وأي  أجلها.  من  خلقت  التي  للغاية  وفقا  األشياء  استخدام  هي 

مخالف لهذه الغاية هو ظلم لألشياء، وكذلك ظلم لنفس اإلنسان. 

املرتجم: ياوز آجار

إن الوحي، الذي هو مرشوع 
بناء إلهي، يبني تصور مخاطبيه 

عن طريق كل�ته ومفاهيمه، 
وعقوَلهم عن طريق مقدماته 

املنطقية وأحكامه، وشخصياِتهم 
عن طريق الشخصيات التي 
يقدمها كقدوة، والحياَة عن 

طريق مقاصده وروحه.
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ويوّجه حياته وفقا للمعاىن الذي يقوم بتحميلها عىل تلك املفاهيم. 
بناء عقول مخاطبيه عن طريق مقدماته املنطقية  الوحي إىل  2. يهدف 
 ،(2/193) الظامل�﴾  عىل  إال  عدوان  ﴿فال  املثال  سبيل  فعىل  وأحكامه. 
ُيْرتََك  أَْن  اإلِْنَساُن  و﴿أََيْحَسُب   ،(6/12) الرَّْحَمَة﴾  َنْفِسِه  َعَىل  و﴿َكَتَب 

ُسًدى﴾  (75/36)، ونحو ذلك. 
الشخصيات  طريق  عن  مخاطبيه  شخصياِت  بناء  إىل  الوحي  يسعى   .3
التي يتحدث عنها كقدوة لإلنسانية. فهو يقدم ملخاطبيه الذين يريد بناء 
شخصياتهم جميَع األنبياء، وكذلك جميَع الصالح� -وعىل رأسهم إبراهيم 
قدوة-  بأنه�  ّرصح  الذْين  وسلم  عليه  الله  صىل  ومحمدا  السالم  عليه 

كن�ذج ، حتى يتخذوهم قدوة و�وذجا ألنفسهم.   
4. يهدف الوحي إىل بناء الحياة عن طريق مقاصده وروحه، التي ال �كن 
الوصول إليها إال بقراءة كلية شاملة، وتدبر عميق. فمثال تتكّون طبيعة 
جميع املوجودات، وعىل رأسها طبيعة اإلنسان من قطب� أو بعدين. وإن 
اإلنسان َليضمن أمنه وحريته عىل حد سواء، إن راعى نقطة التوازن املثايل 
ب� هذين القطب�. وفضال عن ذلك فإن هذا هو وصفة السعادة. وإن حياًة 
ى فيها بأحد هذين القطب� يف سبيل القطب/البعد اآلخر، سيتمخض  يضحَّ
أي  موقف  بإخالل  القياُم  كب�  لظلٌم  وإنه  وشقاوته.  اإلنسان  بؤس  عنها 
يشء يف الكون، ووضع اليشء يف غ� موضعه املختص به. ومهمة اإلنسان 
ترصف  وأي  أجلها.  من  خلقت  التي  للغاية  وفقا  األشياء  استخدام  هي 

مخالف لهذه الغاية هو ظلم لألشياء، وكذلك ظلم لنفس اإلنسان. 

املرتجم: ياوز آجار

إن الوحي، الذي هو مرشوع 
بناء إلهي، يبني تصور مخاطبيه 

عن طريق كل�ته ومفاهيمه، 
وعقوَلهم عن طريق مقدماته 

املنطقية وأحكامه، وشخصياِتهم 
عن طريق الشخصيات التي 
يقدمها كقدوة، والحياَة عن 

طريق مقاصده وروحه.
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مرحلة  هذا هي  للبناء  الرباعي  النموذج  من  األوىل  املرحلة  إن 
الوحي ذلك عن طريق مفاهيمه. والوحي  التصّور. ويفعل  بناء 
قد استعمل مفاهيمه من مفردات اللغة العربية، فإن الوحي قدم 
املعاين اإللهية التي جذورها يف العرش إىل اإلنسان الذي يف األرض 
أهل  لغة  هي  التي  العربية  اللغة  مفردات  استخدام  خالل  من 
األرض. وعندما فعل الوحي ذلك، قام بثالثة تّرصفات يف املفردات 

اللغوية التي اقتبسها من اللغة العربية:
1. أخذ الوحي الكل�ت العادية التي ليست لها خاصية االصطالح 

ك� هي عليها، ومل يقم بأي تغي� أو تبديل فيها. 
دنيوية  معاين  َتحِمل  التي  املفاهيم   بعَض  الوحي  أثرى   .2
ومادية محضة بإضفاء ُبعٍد آخر عليها ينطوي عىل معايَن أخروية 

ومعنوية. 
3. قام بتفريغ بعض الكل�ت واملفاهيم من مضامينها املعروفة، 
إىل  حولها  حتى  صبغته،  عليها  وأضفى  جديدة  معاين  فحملها 

مفاهيَم قرآنية.  
بناء  بعملية  الوحي  يقوم  فعندما 
املفاهيم  يستخدم  مخاطبه  تصور 
البند  هذا  يف  الداخلة  واملصطلحات 

الثالث خاصة. 
ر رحم الفكر التصوُّ

البداية  نقطة  ل  يشكِّ التصور  إن 
التعلم.  عىل  الحصول  لعملية 
القيم  فيها  تتشّكل  التي  واألرضيُة 

واملبادئ األساسية التي يستخدمها ابن آدم عند القياس والتقويم 
هي التصّور. ومن هذه الناحية، فإن التصّور هو الفاعل املؤسس 

للعقل، ورحُم الفكر.  
و�كن أن نعرّف التصّور بأنه صورة األشياء يف ذهن اإلنسان. فإذا 
كانت صورة األشياء يف ذهن اإلنسان مطاِبقة لحقيقتها أو ملا يف 
الواقع فالتصور صحيح، وإن مل تكن كذلك  فالتصور خاطئ. وال 
بد أن نب� يف هذه العجالة، أن تصورنا الخاطئ عن األشياء ال يؤثر 
-بأي حال- تأث�ا دا�ا عىل حقيقة األشياء. فهي تبقى هناك ك� 

وضعت إن مل نتدّخل نحن فيها، بطبيعة الحال. 
ال  أي  هذه،  الخاطئ هي   للتصّور  الوخيمة  النتيجة  فإن  ولهذا 
األرضار  تلحق  ال  وكذلك  فقط،  التصور  حدود  يف  الخطأ  يبقى 
ذاته.  الوقت  يف  األشياء  تلحق  وإ�ا  فقط؛  بصاحبه  عنه  الناتجة 
وكون اإلنسان كائنا يتمتع بقدرة التدخل يف األشياء، أي أن يكون 
كائنا بانيا ومدمرا يف الوقت ذاته، يحول التصور الخاطئ إىل ظلم 
«ليضع  الجر�ة  عىل  ويحرّضه  صاحبه  عىل  يساعد  أي  محتمل؛ 
األشياء يف غ� موضعها». وعندما ننظر من منظور خاطئ نلجأ يف 
كث� من األوقات إىل تعديل األشياء بدال من أن نقوم بتصويب 

منظورنا، وعندئٍذ تبدأ الكارثة!  
إصدار  عند  سيستخدمها  التي  القيَم  العقَل  يعطي  التصّور  إن 
الحكم والتقويم. فعىل سبيل املثال، �كن تشبيه هذه القيم باملرت 

أو الكيلو. فإن مل يكن هذا املرت مكونا من 100 سم، أو ذلك الكيلو 
مكونا من 1000 غرام، فالعقل سيقيس أو سيزن ناقصا أو زائدا. أي 
أن القيم الخاطئة التي يقدمها التصّور للعقل، تدفعه (أي العقَل) 
إىل إصدار حكم خاطئ. أما العقل الذي يصدر حك� خاطئا، فيُحث 
ويحمل صاحبه عىل السلوك الخاطئ. ولذلك فإنَّ عمل العقل عىل 
فالتصّور  الصحيح.  الوجه  التصور عىل  ببناء  الصحيح منوط  الوجه 
الذي بني عىل الخطأ يقود اإلنسان إىل املحاكمة العقلية الخاطئة. 

أما املحاكمة الخاطئة فسُتنتج بالرضورة السلوك الخاطئ. 
الصحيحة  الوجهة  الزاوية املستقيمة أو  الذي �نح  التصور هو  إن 
التصّور،  يف  �لليمٍرت  انحراف  زاوية  أن  يعني:  اإلنسان. وهذا  لفكر 
يف  انحراف  وإىل  باملرتات،  عنه  يعرب  الفكر  يف  انحراف  إىل  تتحّول 
انحراف  إىل  النظر  �كن  ال  حيث  بالكيلومرتات.  عنه  يعرب  العمل 
يف العمل �عزل عن االنحراف يف العقل؛ كذلك يستحيل تصحيحه 
الذي يتخذه  العقل،  العمل، وكذلك يف  االنحراف يف  أما  وإصالحه. 
التصور  فال �كن تصحيحه �عزل عن  لنفسه،  العمُل سندا ومددا 

بشكل دائم أيضا.  
ما  كث�ا  التي  هي  النقطة  وهذه 
َلَعَبٌث  نخطئ يف أع�ل اإلنسان. وإنه 
مناقشة  قبل  األع�ل  مناقشُة  بارز 
أي  أن  كذلك،  لبّ�  وإنه  التصّورات. 
القيام  بدون  العمل  لتصحيح  محاولة 
محاولة  هي  اإلنسان  تصّور  بتصحيح 
سبيل  يف  يبذل  جهد  فكل  فاشلة. 
بإه�ل  العمل  وإصالح  تصحيح 
ضائع؛  عمل  �ثابة  سيظّل  التصّور 
ذلك ألن التصّور الخاطئ سُيخضع العقَل والعمل ملا �يل عليه� يف 
أقرب فرصة ممكنة، وسيحّول العمل املصّحح إىل حالته السابقة من 
الخطأ. ألنكم قد سعيتم إىل تكثيف جهودكم للتدّخل يف املفعول، 
الذي ليس لديه القدرة عىل الترصف �عزل عن الفاعل، بين� كان 

يجب عليكم القيام بعملية التدّخل يف الفاعل. 
املنطق يبدأ بالتصّور:

أّم  فهو  التصّور  أما  القد�ة.  اليونان  منذ  الفلسفة  أّم  املنطق  إن 
املنطق. أي أن الفكر يبدأ بالتصّور �فهومه التخصيص أيضا. وكذلك 
أصبح التصّور املوضوَع األول لعلم املنطق يف الفلسفة اإلسالمية منذ 
أيضا.  سيناء  ابن  عىل  نفُسه  اليشء  وينطبق  الفارايب.  الثاين  املعّلم 

حيث يبدأ كتابه: «النجاة» �وضوع التصّور.
 إن التصور ال يجد مكانا لنفسه ب� قضايا الفلسفة يف سياق علم 
املنطق فحسب، وإ�ا هو، باإلضافة إىل ذلك، من ب� القضايا ذات 
أحمد  بن  الرحمن  عبد  القايض  يتناول  إذ  الكالم.  علم  األولوية يف 
اإليجي (765-680) التصّور حتى يف القسم األول من كتابه املوسوم 

بـ»املواقف يف علم الكالم». 
نظام  هو  لإلسالم  املعريف  النظام  أو  املعرفية  املنظومة  أبدع  إن 
لعلم  الفقري  العمود  يشكل  «الدالالت»  وبحث  البياين.  املعرفة 
التي  العلوم  من  هي  التي  الكالم  وعلم  اللغة  وعلم  الفقه  أصول 

قام الوحي بتفريغ بعض الكل�ت 
واملفاهيم من مضمونها، فأضفى 

عليها صبغته، حتى حولها إىل 
مفاهيَم قرآنية.  

ل ذلك النظام. تشكِّ
تش�  مؤرشات  هي  التي  واملفاهيم،  الكل�ت  دالالت  واكتساُب 
الذي  األسايس  املبدأ  إىل  يستند  الحّد،  إىل هذا  أهميًة  األشياء،  إىل 
ينّص عىل أن نظرية املعرفة اإلسالمية هي حقيقة األشياء. إن الله 
ال يفعل شيئا ال ينطوي عىل مقصد (أي ال يفعل شيئا عبثا). وما 
له مقصد فله حقيقة أيضا، وإذا كانت لألشياء حقيقٌة فال بّد من 
البحث عنها. ولذلك فإن الحكمة هي االسم الذي يطلق عىل ذلك 
البحث عن الحقيقة، وأما الذي ين� الطريق أمامنا يف عملية البحث 

هذه فهو العلم، ومبدأ العلم هو التصور.  
أصيلة  أشياء  يقول  أن  استطاع  الذي  القمم  أحد  عىل  نظرًة  لنلِق 
جديدة يف فلسفة املعرفة اإلسالمية حتى نرى كيف أنه يقيم الربط 
ب� هذين األمرين. يقول أبو حامد محمد الغزايل – رحمه الله – يف 

كتابه الخالد يف علم املنطق، املوسوم بـ»معيار العلم يف املنطق»:
والعلم ينقسم إىل العلم بذوات األشياء، كعلمك باإلنسان والشجر 
العلم بنسبة  العلم تصورا، وإىل  والس�ء وغ� ذلك، ويسمى هذا 

إما  بعض  إىل  بعضها  الذوات  هذه 
بالسلب أو باإليجاب، كقولك اإلنسان 
فإنك  بحجر،  اإلنسان  وليس  حيوان، 
تصوريا  فه�  والحجر  اإلنسان  تفهم 
أحده�  بأن  تحكم  ثم  لذاته�، 
له،  ثابت  أو  اآلخر  عن  مسلوب 
ويسمى هذا تصديقاً؛ ألنه يتطرق إىل 

التصديق التكذيب. 
أن  إما  بالطالب  النظري  فالبحث 
يتجه إىل تصور أو تصديق، واملوصل 
إىل التصور يسمى قوال شارحا، فمنه 
عن  كلمة  معنى  َيفِصل  (الذي  حد 

الذهن)،  (انعكاس معنى ذلك اليشء يف  معنى أخرى) ومنه رسم 
استقراء،  ومنه  قياس  فمنه  حجة،  يسمى  التصديق  إىل  واملوصل 

وغ�ه (1990 ،36-35 :ص).   
ثم يطرح الغزايل هذا السؤال: فإن قلت: كيف يجهل اإلنسان العلم 
التصوري حتى يفتقر إىل الحد؟ ويتوىل اإلجابة عىل سؤاله هو أيضا 
حيث يقول: قلنا: بأن يسمع اإلنسان اس� ال يفهم معناه كمن قال: 
ما الخالء، وما املالء، وما امللك، وما الشيطان، وما العقار؟ فنقول 
بحده.  أفهمه  املعروف  باسمه  يفهمه  مل  فإن  الخمر،  هو  العقار 
وقيل: إن الخمر رشاب معترص من العنب مسكر، فيحصل له علم 

تصوري بذات الخمر. (الغزايل: 1990 ،35-36).
غ� أن اإلمام الغزايل ال يأيت بيشء جديد مل يسبقه فيه أحد حين� 
يتقيد  الذي  سيناء،  ابن  فإن  االصطالحي؛  �عناه  التصّور  يعرف 
الغزايلُّ �صطلحاته، قد سبقه يف هذا املوضوع. حيث يب� ابن سيناء 
«إن  قائال:  بالتصور  تبدأ  للمعرفة  األوىل  املرحلة  أن  أك�  بوضوح 
التصّور هو املعرفة األوىل «يف األشياء». ويحصل بها عىل حّد األشياء، 
 .(3: 1938) اإلنسان»  كتصورنا يف وصف  كّل يشء،  معنى  فيتميز 
منطَق  به  ص  يلخِّ الذي  مؤلَّفه  يف  التصّور  رشد  ابن  يعرّف  وكذلك 

أرسطو بأنه: معرفة اإلنسان بأي مناسبة يدّل اسم اليشء عىل هذا 
اليشء. (370 :1982)

والعالمة الكب� فخر الدين الرازي، الذي هو من أبرز املهندس� 
الذين سعوا لتحقيق مرشوع املصالحة ب� ُنظم املعرفة اإلسالمية 
يضع  كذلك  هو  البعض،  ببعضها  الصلة  مقطوعة  أصبحت  التي 
التصور  يعرّف  حيث  الغزايل.  كاإلمام  التصديق  �قابل  التصّور 
والتصديق ك� ييل:  «التصور هو إدراك معنى املفرد من غ� تعرض 
إلِثبات يشء له، وال لنفيه عنه. وأما علم التصديق فهو إثبات أمر 

ألمر بالفعل، أو نفيه عنه بالفعل». (19 ،091/97-98). 
املوضوع  أع�ق  أعمق  يف  فيخوض  أرسطو  شارُح  رشد  ابن  أما 
ويب� عىل أي مبدأ أو أساس يعمل التصور، فيقول يف نهاية تحليله 
للموضوع أثناء تأكيده عىل حرية اإلرادة: «ترتبط جميع التصورات 

املفهومية �بدأ العلية قبل كل يشء». (1965 ،787 ،2)
التصّور  أن  عىل  للتدليل  تكفي  واالقتباسات  األقوال  هذه  فكل 
يف نظرية املعرفة اإلسالمية تم النظر إليه كُأوىل خطوة رضورية 
لعلم  ووفقا  املعرفة.  إىل  للوصول 
املنطق فإن تلك الخطوة هي النقطة 
معاين  فيها  تتكون  التي  املرحلة  أو 
مفهوم).  أو  (كمصطلح  الكل�ت 
الكل�ت،  َيْحمل  الذي  هو  فالتصور 
وعىل ذلك فإذا تم تحميلها عىل نحو 
خاطئ يتمخض عنه وعي خاطئ، أما 
فينتج  بشكل صحيح  تحميلها  تم  إذا 

عنه عندئذ وعي صحيح. 
واملنكر،  املعروف  واملوت،  الحياة  إن 
الدنيا  الحق والباطل،  العدل والظلم، 
والخرسان،  النجاة  أو  الفوز  واآلخرة، 
تلك  أمثال  والفاين...الخ  الباقي  واألدىن،  األعىل  والخسارة،  الربح 
املفاهيم هي اإلحداثيات التي تدير عجلة الحياة وتوجهها. وإذا 
وقع خطأ يف تحديد تلك اإلحداثيات فتس� الحياة يف اتجاه غ� 
صحيح. وما جميع الجهود يبذلها الوحي لبناء وعي اإلنسان إال 
إحداثيات   تحدد  التي  املفاهيم  تلك  محتويات  َملء  أجل  من 

مسار حياة اإلنسان.
الزّر  ربط  فإذا  للقميص،  األول  بالزّر  التصور  نشّبه  أن  نستطيع 
بقية  يف  الخطأ  سيستمر  الحال  فبطبيعة  خاطئة،  بطريقة  األول 
يف  يبدأ  الذي  فالخطأ  ذلك  عىل  وبناء  متسلسل.  بشكل  األزرار 
مع  التصّور  عالقة  يف  فلنتوسع  األخ�؛  الزّر  يف  سيظهر  التصّور 

العمل بيشء من التفصيل. 
ملاذا األع�ل بالنيات؟ 

«إ�ا األع�ل بالنيات!» 
وعىل ما أعتقد فليس هناك أحد مل يسمع الحديث الذي ورد يف 
مسند أيب عوانة. ويأيت هذا الحديث يف صحيح البخاري ومسند 
وجه  عىل  ومعناه  بالنية».  «العمل  بصيغِة:  حنبل  بن  أحمد 

إن اكتساب دالالت الكل�ت 
واملفاهيم، التي هي مؤرشات 

تش� إىل األشياء، أهميًة إىل هذا 
الحّد، يستند إىل املبدأ األسايس 

الذي ينّص عىل أن نظرية املعرفة 
اإلسالمية هي حقيقة األشياء.
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املفاهيم القرآنية وبناء التصور

النموذج الرباعي لبناء الوحيمصطفى إسالم أوغلو
بنموذج  يبني مخاطبه  إلهي،  بناء  الذي هو مرشوع  الوحي،  إن 

يتكون من املراحل األربعة:
1. يهدف الوحي إىل بناء تصور مخاطبيه عن طريق كل�ته ومفاهيمه؛ 
وعندما يفعل ذلك يلجأ يف كث� من األحيان إىل تفريغها من مضمونها، 
«األكرب  املفاهيم:  هذه  فمن  جديدة.  �عاين  تحميلها  عملية  يعيد  ثم 
 - النجاة  أو  «الفوز  املوت»،   - «الحياة  -املنكر»،  «املعروف  األصغر»،   -
القريب-البعيد  العلم-الجهل،  الخرسان»، والربح-الخسارة، األعىل-األدىن، 
املفاهيم،  هذه  مثل  خالل  من  الحياة  ليدرك  اإلنسان  وإن  وماشابهها. 

ويوّجه حياته وفقا للمعاىن الذي يقوم بتحميلها عىل تلك املفاهيم. 
بناء عقول مخاطبيه عن طريق مقدماته املنطقية  الوحي إىل  2. يهدف 
 ،(2/193) الظامل�﴾  عىل  إال  عدوان  ﴿فال  املثال  سبيل  فعىل  وأحكامه. 
ُيْرتََك  أَْن  اإلِْنَساُن  و﴿أََيْحَسُب   ،(6/12) الرَّْحَمَة﴾  َنْفِسِه  َعَىل  و﴿َكَتَب 

ُسًدى﴾  (75/36)، ونحو ذلك. 
الشخصيات  طريق  عن  مخاطبيه  شخصياِت  بناء  إىل  الوحي  يسعى   .3
التي يتحدث عنها كقدوة لإلنسانية. فهو يقدم ملخاطبيه الذين يريد بناء 
شخصياتهم جميَع األنبياء، وكذلك جميَع الصالح� -وعىل رأسهم إبراهيم 
قدوة-  بأنه�  ّرصح  الذْين  وسلم  عليه  الله  صىل  ومحمدا  السالم  عليه 

كن�ذج ، حتى يتخذوهم قدوة و�وذجا ألنفسهم.   
4. يهدف الوحي إىل بناء الحياة عن طريق مقاصده وروحه، التي ال �كن 
الوصول إليها إال بقراءة كلية شاملة، وتدبر عميق. فمثال تتكّون طبيعة 
جميع املوجودات، وعىل رأسها طبيعة اإلنسان من قطب� أو بعدين. وإن 
اإلنسان َليضمن أمنه وحريته عىل حد سواء، إن راعى نقطة التوازن املثايل 
ب� هذين القطب�. وفضال عن ذلك فإن هذا هو وصفة السعادة. وإن حياًة 
ى فيها بأحد هذين القطب� يف سبيل القطب/البعد اآلخر، سيتمخض  يضحَّ
أي  موقف  بإخالل  القياُم  كب�  لظلٌم  وإنه  وشقاوته.  اإلنسان  بؤس  عنها 
يشء يف الكون، ووضع اليشء يف غ� موضعه املختص به. ومهمة اإلنسان 
ترصف  وأي  أجلها.  من  خلقت  التي  للغاية  وفقا  األشياء  استخدام  هي 

مخالف لهذه الغاية هو ظلم لألشياء، وكذلك ظلم لنفس اإلنسان. 

املرتجم: ياوز آجار

إن الوحي، الذي هو مرشوع 
بناء إلهي، يبني تصور مخاطبيه 

عن طريق كل�ته ومفاهيمه، 
وعقوَلهم عن طريق مقدماته 

املنطقية وأحكامه، وشخصياِتهم 
عن طريق الشخصيات التي 
يقدمها كقدوة، والحياَة عن 

طريق مقاصده وروحه.
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مرحلة  هذا هي  للبناء  الرباعي  النموذج  من  األوىل  املرحلة  إن 
الوحي ذلك عن طريق مفاهيمه. والوحي  التصّور. ويفعل  بناء 
قد استعمل مفاهيمه من مفردات اللغة العربية، فإن الوحي قدم 
املعاين اإللهية التي جذورها يف العرش إىل اإلنسان الذي يف األرض 
أهل  لغة  هي  التي  العربية  اللغة  مفردات  استخدام  خالل  من 
األرض. وعندما فعل الوحي ذلك، قام بثالثة تّرصفات يف املفردات 

اللغوية التي اقتبسها من اللغة العربية:
1. أخذ الوحي الكل�ت العادية التي ليست لها خاصية االصطالح 

ك� هي عليها، ومل يقم بأي تغي� أو تبديل فيها. 
دنيوية  معاين  َتحِمل  التي  املفاهيم   بعَض  الوحي  أثرى   .2
ومادية محضة بإضفاء ُبعٍد آخر عليها ينطوي عىل معايَن أخروية 

ومعنوية. 
3. قام بتفريغ بعض الكل�ت واملفاهيم من مضامينها املعروفة، 
إىل  حولها  حتى  صبغته،  عليها  وأضفى  جديدة  معاين  فحملها 

مفاهيَم قرآنية.  
بناء  بعملية  الوحي  يقوم  فعندما 
املفاهيم  يستخدم  مخاطبه  تصور 
البند  هذا  يف  الداخلة  واملصطلحات 

الثالث خاصة. 
ر رحم الفكر التصوُّ

البداية  نقطة  ل  يشكِّ التصور  إن 
التعلم.  عىل  الحصول  لعملية 
القيم  فيها  تتشّكل  التي  واألرضيُة 

واملبادئ األساسية التي يستخدمها ابن آدم عند القياس والتقويم 
هي التصّور. ومن هذه الناحية، فإن التصّور هو الفاعل املؤسس 

للعقل، ورحُم الفكر.  
و�كن أن نعرّف التصّور بأنه صورة األشياء يف ذهن اإلنسان. فإذا 
كانت صورة األشياء يف ذهن اإلنسان مطاِبقة لحقيقتها أو ملا يف 
الواقع فالتصور صحيح، وإن مل تكن كذلك  فالتصور خاطئ. وال 
بد أن نب� يف هذه العجالة، أن تصورنا الخاطئ عن األشياء ال يؤثر 
-بأي حال- تأث�ا دا�ا عىل حقيقة األشياء. فهي تبقى هناك ك� 

وضعت إن مل نتدّخل نحن فيها، بطبيعة الحال. 
ال  أي  هذه،  الخاطئ هي   للتصّور  الوخيمة  النتيجة  فإن  ولهذا 
األرضار  تلحق  ال  وكذلك  فقط،  التصور  حدود  يف  الخطأ  يبقى 
ذاته.  الوقت  يف  األشياء  تلحق  وإ�ا  فقط؛  بصاحبه  عنه  الناتجة 
وكون اإلنسان كائنا يتمتع بقدرة التدخل يف األشياء، أي أن يكون 
كائنا بانيا ومدمرا يف الوقت ذاته، يحول التصور الخاطئ إىل ظلم 
«ليضع  الجر�ة  عىل  ويحرّضه  صاحبه  عىل  يساعد  أي  محتمل؛ 
األشياء يف غ� موضعها». وعندما ننظر من منظور خاطئ نلجأ يف 
كث� من األوقات إىل تعديل األشياء بدال من أن نقوم بتصويب 

منظورنا، وعندئٍذ تبدأ الكارثة!  
إصدار  عند  سيستخدمها  التي  القيَم  العقَل  يعطي  التصّور  إن 
الحكم والتقويم. فعىل سبيل املثال، �كن تشبيه هذه القيم باملرت 

أو الكيلو. فإن مل يكن هذا املرت مكونا من 100 سم، أو ذلك الكيلو 
مكونا من 1000 غرام، فالعقل سيقيس أو سيزن ناقصا أو زائدا. أي 
أن القيم الخاطئة التي يقدمها التصّور للعقل، تدفعه (أي العقَل) 
إىل إصدار حكم خاطئ. أما العقل الذي يصدر حك� خاطئا، فيُحث 
ويحمل صاحبه عىل السلوك الخاطئ. ولذلك فإنَّ عمل العقل عىل 
فالتصّور  الصحيح.  الوجه  التصور عىل  ببناء  الصحيح منوط  الوجه 
الذي بني عىل الخطأ يقود اإلنسان إىل املحاكمة العقلية الخاطئة. 

أما املحاكمة الخاطئة فسُتنتج بالرضورة السلوك الخاطئ. 
الصحيحة  الوجهة  الزاوية املستقيمة أو  الذي �نح  التصور هو  إن 
التصّور،  يف  �لليمٍرت  انحراف  زاوية  أن  يعني:  اإلنسان. وهذا  لفكر 
يف  انحراف  وإىل  باملرتات،  عنه  يعرب  الفكر  يف  انحراف  إىل  تتحّول 
انحراف  إىل  النظر  �كن  ال  حيث  بالكيلومرتات.  عنه  يعرب  العمل 
يف العمل �عزل عن االنحراف يف العقل؛ كذلك يستحيل تصحيحه 
الذي يتخذه  العقل،  العمل، وكذلك يف  االنحراف يف  أما  وإصالحه. 
التصور  فال �كن تصحيحه �عزل عن  لنفسه،  العمُل سندا ومددا 

بشكل دائم أيضا.  
ما  كث�ا  التي  هي  النقطة  وهذه 
َلَعَبٌث  نخطئ يف أع�ل اإلنسان. وإنه 
مناقشة  قبل  األع�ل  مناقشُة  بارز 
أي  أن  كذلك،  لبّ�  وإنه  التصّورات. 
القيام  بدون  العمل  لتصحيح  محاولة 
محاولة  هي  اإلنسان  تصّور  بتصحيح 
سبيل  يف  يبذل  جهد  فكل  فاشلة. 
بإه�ل  العمل  وإصالح  تصحيح 
ضائع؛  عمل  �ثابة  سيظّل  التصّور 
ذلك ألن التصّور الخاطئ سُيخضع العقَل والعمل ملا �يل عليه� يف 
أقرب فرصة ممكنة، وسيحّول العمل املصّحح إىل حالته السابقة من 
الخطأ. ألنكم قد سعيتم إىل تكثيف جهودكم للتدّخل يف املفعول، 
الذي ليس لديه القدرة عىل الترصف �عزل عن الفاعل، بين� كان 

يجب عليكم القيام بعملية التدّخل يف الفاعل. 
املنطق يبدأ بالتصّور:

أّم  فهو  التصّور  أما  القد�ة.  اليونان  منذ  الفلسفة  أّم  املنطق  إن 
املنطق. أي أن الفكر يبدأ بالتصّور �فهومه التخصيص أيضا. وكذلك 
أصبح التصّور املوضوَع األول لعلم املنطق يف الفلسفة اإلسالمية منذ 
أيضا.  سيناء  ابن  عىل  نفُسه  اليشء  وينطبق  الفارايب.  الثاين  املعّلم 

حيث يبدأ كتابه: «النجاة» �وضوع التصّور.
 إن التصور ال يجد مكانا لنفسه ب� قضايا الفلسفة يف سياق علم 
املنطق فحسب، وإ�ا هو، باإلضافة إىل ذلك، من ب� القضايا ذات 
أحمد  بن  الرحمن  عبد  القايض  يتناول  إذ  الكالم.  علم  األولوية يف 
اإليجي (765-680) التصّور حتى يف القسم األول من كتابه املوسوم 

بـ»املواقف يف علم الكالم». 
نظام  هو  لإلسالم  املعريف  النظام  أو  املعرفية  املنظومة  أبدع  إن 
لعلم  الفقري  العمود  يشكل  «الدالالت»  وبحث  البياين.  املعرفة 
التي  العلوم  من  هي  التي  الكالم  وعلم  اللغة  وعلم  الفقه  أصول 

قام الوحي بتفريغ بعض الكل�ت 
واملفاهيم من مضمونها، فأضفى 

عليها صبغته، حتى حولها إىل 
مفاهيَم قرآنية.  

ل ذلك النظام. تشكِّ
تش�  مؤرشات  هي  التي  واملفاهيم،  الكل�ت  دالالت  واكتساُب 
الذي  األسايس  املبدأ  إىل  يستند  الحّد،  إىل هذا  أهميًة  األشياء،  إىل 
ينّص عىل أن نظرية املعرفة اإلسالمية هي حقيقة األشياء. إن الله 
ال يفعل شيئا ال ينطوي عىل مقصد (أي ال يفعل شيئا عبثا). وما 
له مقصد فله حقيقة أيضا، وإذا كانت لألشياء حقيقٌة فال بّد من 
البحث عنها. ولذلك فإن الحكمة هي االسم الذي يطلق عىل ذلك 
البحث عن الحقيقة، وأما الذي ين� الطريق أمامنا يف عملية البحث 

هذه فهو العلم، ومبدأ العلم هو التصور.  
أصيلة  أشياء  يقول  أن  استطاع  الذي  القمم  أحد  عىل  نظرًة  لنلِق 
جديدة يف فلسفة املعرفة اإلسالمية حتى نرى كيف أنه يقيم الربط 
ب� هذين األمرين. يقول أبو حامد محمد الغزايل – رحمه الله – يف 

كتابه الخالد يف علم املنطق، املوسوم بـ»معيار العلم يف املنطق»:
والعلم ينقسم إىل العلم بذوات األشياء، كعلمك باإلنسان والشجر 
العلم بنسبة  العلم تصورا، وإىل  والس�ء وغ� ذلك، ويسمى هذا 

إما  بعض  إىل  بعضها  الذوات  هذه 
بالسلب أو باإليجاب، كقولك اإلنسان 
فإنك  بحجر،  اإلنسان  وليس  حيوان، 
تصوريا  فه�  والحجر  اإلنسان  تفهم 
أحده�  بأن  تحكم  ثم  لذاته�، 
له،  ثابت  أو  اآلخر  عن  مسلوب 
ويسمى هذا تصديقاً؛ ألنه يتطرق إىل 

التصديق التكذيب. 
أن  إما  بالطالب  النظري  فالبحث 
يتجه إىل تصور أو تصديق، واملوصل 
إىل التصور يسمى قوال شارحا، فمنه 
عن  كلمة  معنى  َيفِصل  (الذي  حد 

الذهن)،  (انعكاس معنى ذلك اليشء يف  معنى أخرى) ومنه رسم 
استقراء،  ومنه  قياس  فمنه  حجة،  يسمى  التصديق  إىل  واملوصل 

وغ�ه (1990 ،36-35 :ص).   
ثم يطرح الغزايل هذا السؤال: فإن قلت: كيف يجهل اإلنسان العلم 
التصوري حتى يفتقر إىل الحد؟ ويتوىل اإلجابة عىل سؤاله هو أيضا 
حيث يقول: قلنا: بأن يسمع اإلنسان اس� ال يفهم معناه كمن قال: 
ما الخالء، وما املالء، وما امللك، وما الشيطان، وما العقار؟ فنقول 
بحده.  أفهمه  املعروف  باسمه  يفهمه  مل  فإن  الخمر،  هو  العقار 
وقيل: إن الخمر رشاب معترص من العنب مسكر، فيحصل له علم 

تصوري بذات الخمر. (الغزايل: 1990 ،35-36).
غ� أن اإلمام الغزايل ال يأيت بيشء جديد مل يسبقه فيه أحد حين� 
يتقيد  الذي  سيناء،  ابن  فإن  االصطالحي؛  �عناه  التصّور  يعرف 
الغزايلُّ �صطلحاته، قد سبقه يف هذا املوضوع. حيث يب� ابن سيناء 
«إن  قائال:  بالتصور  تبدأ  للمعرفة  األوىل  املرحلة  أن  أك�  بوضوح 
التصّور هو املعرفة األوىل «يف األشياء». ويحصل بها عىل حّد األشياء، 
 .(3: 1938) اإلنسان»  كتصورنا يف وصف  كّل يشء،  معنى  فيتميز 
منطَق  به  ص  يلخِّ الذي  مؤلَّفه  يف  التصّور  رشد  ابن  يعرّف  وكذلك 

أرسطو بأنه: معرفة اإلنسان بأي مناسبة يدّل اسم اليشء عىل هذا 
اليشء. (370 :1982)

والعالمة الكب� فخر الدين الرازي، الذي هو من أبرز املهندس� 
الذين سعوا لتحقيق مرشوع املصالحة ب� ُنظم املعرفة اإلسالمية 
يضع  كذلك  هو  البعض،  ببعضها  الصلة  مقطوعة  أصبحت  التي 
التصور  يعرّف  حيث  الغزايل.  كاإلمام  التصديق  �قابل  التصّور 
والتصديق ك� ييل:  «التصور هو إدراك معنى املفرد من غ� تعرض 
إلِثبات يشء له، وال لنفيه عنه. وأما علم التصديق فهو إثبات أمر 

ألمر بالفعل، أو نفيه عنه بالفعل». (19 ،091/97-98). 
املوضوع  أع�ق  أعمق  يف  فيخوض  أرسطو  شارُح  رشد  ابن  أما 
ويب� عىل أي مبدأ أو أساس يعمل التصور، فيقول يف نهاية تحليله 
للموضوع أثناء تأكيده عىل حرية اإلرادة: «ترتبط جميع التصورات 

املفهومية �بدأ العلية قبل كل يشء». (1965 ،787 ،2)
التصّور  أن  عىل  للتدليل  تكفي  واالقتباسات  األقوال  هذه  فكل 
يف نظرية املعرفة اإلسالمية تم النظر إليه كُأوىل خطوة رضورية 
لعلم  ووفقا  املعرفة.  إىل  للوصول 
املنطق فإن تلك الخطوة هي النقطة 
معاين  فيها  تتكون  التي  املرحلة  أو 
مفهوم).  أو  (كمصطلح  الكل�ت 
الكل�ت،  َيْحمل  الذي  هو  فالتصور 
وعىل ذلك فإذا تم تحميلها عىل نحو 
خاطئ يتمخض عنه وعي خاطئ، أما 
فينتج  بشكل صحيح  تحميلها  تم  إذا 

عنه عندئذ وعي صحيح. 
واملنكر،  املعروف  واملوت،  الحياة  إن 
الدنيا  الحق والباطل،  العدل والظلم، 
والخرسان،  النجاة  أو  الفوز  واآلخرة، 
تلك  أمثال  والفاين...الخ  الباقي  واألدىن،  األعىل  والخسارة،  الربح 
املفاهيم هي اإلحداثيات التي تدير عجلة الحياة وتوجهها. وإذا 
وقع خطأ يف تحديد تلك اإلحداثيات فتس� الحياة يف اتجاه غ� 
صحيح. وما جميع الجهود يبذلها الوحي لبناء وعي اإلنسان إال 
إحداثيات   تحدد  التي  املفاهيم  تلك  محتويات  َملء  أجل  من 

مسار حياة اإلنسان.
الزّر  ربط  فإذا  للقميص،  األول  بالزّر  التصور  نشّبه  أن  نستطيع 
بقية  يف  الخطأ  سيستمر  الحال  فبطبيعة  خاطئة،  بطريقة  األول 
يف  يبدأ  الذي  فالخطأ  ذلك  عىل  وبناء  متسلسل.  بشكل  األزرار 
مع  التصّور  عالقة  يف  فلنتوسع  األخ�؛  الزّر  يف  سيظهر  التصّور 

العمل بيشء من التفصيل. 
ملاذا األع�ل بالنيات؟ 

«إ�ا األع�ل بالنيات!» 
وعىل ما أعتقد فليس هناك أحد مل يسمع الحديث الذي ورد يف 
مسند أيب عوانة. ويأيت هذا الحديث يف صحيح البخاري ومسند 
وجه  عىل  ومعناه  بالنية».  «العمل  بصيغِة:  حنبل  بن  أحمد 

إن اكتساب دالالت الكل�ت 
واملفاهيم، التي هي مؤرشات 

تش� إىل األشياء، أهميًة إىل هذا 
الحّد، يستند إىل املبدأ األسايس 

الذي ينّص عىل أن نظرية املعرفة 
اإلسالمية هي حقيقة األشياء.
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نية من  األع�ل وقيمتها عىل حسب  نتيجة  التقريب هو: «تكون 
قام بها». ودوام قول النبي صىل الله عليه وسلم �ثابة رشح للقسم 
إىل  كانت هجرته  مانوى، فمن  امريء  لكل  اقتبسناه: «وإ�ا  الذي 
لدنيا  هجرته  كانت  ومن  ورسوله،  الله  إىل  فهجرته  ورسوله،  الله 

يصيبها، أو امرأة ينكحها، فهجرته إىل ما هاجر إليه». 
إن هذا الحديث الذي جاء يف بيان وجيز لحقيقٍة، هو يف الوقت ذاته 
أحد األركان األساسية لعملية البناء النبوي. وليس هناك أي حرج يف 
أن نقوم بصياغة تلك الحقيقة التي يعربِّ عنها الحديُث عىل النحو 
التايل: «ال تتشكل األع�ل إال بحسب التصّور»، أو «تكتسب األع�ل 

قيمتها من التصميم العقيل ملن قام بها». 
التعب�  املشهور هي  الحديث  عنها يف هذا  تعربَّ  التي  الحقيقة  إن 
الوجهة  أو  املستقيمة  الزاوية  �نح   الذي  «إن  طرحنا  عن  البليغ 
الصحيحة لعمل اإلنسان هو التصّور» الذي نحاول بيانه منذ بداية 

التصور  أن  هو  الفارق  ولكن  املقال. 
ترك محلّه هنا للنية. وال تتحقق النية 
الوحي  الذي يقوم  �عزل عن املعنى 
بحتميله عىل املصطلحات واملفاهيم. 
وتعرَّف النية يف اللغة عىل أنها «القصد 
يف  أما  بوعي»،  ما  أمٍر  إىل  والتوجه 
«معرفة  أنها  عىل  فتعرَّف  االصطالح 

النفس ماذا يفعل وملاذا... «. 
رحم  التصور  فإن  شديد  وباختصار 
يع�  الذي  املركز  هو  لذا  الفعل، 

الفكر. 
قصُة عمالٍق:

التصوُر  يع�ِّ  كيف  جيدا  ح  توضِّ أنها  أعتقد  عمالق  قصة  وإليكم 
العمَل. 

يف غابر الزمان، ظهر يف بلد الع�لقة؛ جزيرِة السالم والهدوء، عمالٌق 
الغطرسة  متنّمر يستند يف قوته إىل طغيانه ومكره، وكان يف غاية 
يستطع  مل  ومن  بقوته،  استطاع  من  يتغلب عىل  كان  إذ  والحيلة. 
فبمكره وحيلته. ولكن رئيس بلد الع�لقة، الذي اشتهر بشجاعته 
وقوته وعدله، يرشع يف عمل حتى يعاقب هذا العمالق املتغطرس 

منطلقا من فكرِة أنه حان موعد معاقبته. 
ومه� تنّمر العمالق املتغطرس، فلم يكن له قوة وشجاعة بحيث 
يستطيع به� املقاومة عىل كب� الع�لقة. وعىل رغم كل غطرسته 
كان  حيث  املوت.  من  شديد  خوف  تساوره  إذ  يرتعش؛  بدأ  فإنه 
كب�  مقاومة  عىل  القدرة  لديه  ليس  أنه  جيدا  يعرف  بالذات  هو 
الع�لقة. وبين� هو يفكر يف مخرج من هذا املأزق وتدب� وقايئ 
املحتوم.  املص�  من  سينقذه  تدب�ا  وجدت  بأنها  زوجته  له  قالت 
املوت �سك  مطاردة  من  عرقا  يتفصد  الذي  املتغطرس  فالعمالق 
باقرتاح زوجته. وحسب الخطة املقررة س�قد العمالق عىل الفراش، 
رجليه  سوى  جميعه  زوجه  جسم  عىل  اللحاف  الزوجة  وتغطي 

فإنه� تظالن مكشوفت�.

العمالق  مختبأ  عن  الع�لقة  كب�  اكتشف  ذلك،  غضون  ويف 
وانطلق  حده-  يعرف  أن  دون  به  تحرّش  كان  -الذي  املتغطرس  
زوجة  أن  ح�  يف  هو؟»  «أين  وصارخا:  كالرعد  هادرا  ليقتحمه 
العمالق املتعجرف ترفُع سبابته إىل فمها لتقول بكل ما �لك من 
رباطة الجأش مش�ة بيدها إىل الفراش: «اسكت، فإن الطفل ينام!» 
تلك  حتى  بنفسه  ثقته  يف  يشّك  مل  الذي  العمالق،  عيني  أن  غ� 
وعزته  وإقباله  بقوته وجالدته وحشمته  يث�  الذي  اللحظة، وهو 
بقدميه  تتعلقان  الجميع،  عند  باملهابة  املخلوط  االحرتام  شعور 

املكشوفت� من تحت الفراش. 
بحيث  كب�تان  القدم�  هات�  ألن  ذلك  القدم�!  تلك�  أكرب  وما 
تساويان حجم قدميه هو. وعندئذ يفكر يف نفسه هكذا: إن كان 
والده  ضخامة  تكون  فكيف  الضخامة،  من  الحجم  بهذا  الطفل 
وخالل  شديد.  بخوف  يحس  مرة  وألول  اللحظة  تلك  ويف  إذن؟ 
ثواين يتعاظم ذلك الخوف حتى يشعر بقشعريرة ترسي يف جميع 
جسده. ثم يفقد ثقته بنفسه، وتبوء 
األمر  الذريع،  بالفشل  جميع خططه 
نفسيا،  تحطمه  إىل  به  يؤدي  الذي 
فقد  إىل وجهه. وألنه  وينعكس ذلك 
وال  يده  رفع  يستطيع  فال  شجاعته 
وأخ�ا  واحدة.  خطوة  حتى  تقديم 
املكان  فيغادر  أىت،  حيث  إىل  يعود 
هذا  ترصفه  يسفر  ومل  يهرب.  وكأنه 
فقط،  ورشفه  شجاعته  فقدانه  عن 
اقتداره  فقدانه  عن  أيضا  أسفر  وإ�ا 

واحرتامه ب� الع�لقة. 
من  القصة  هذه  بتحليل  لنقم  واآلن 
ناحية العالقة ب� التصّور والعمل: مل 
عزيزا،  كان  بين�  ذليال  القصة  بطل  جعل  الذي  هو  العمل  يكن 
مقتدرا،  كان  بين�  وضعيفا  قديرا،  كان  بين�  القدرة  ومسلوَب 
وعديم الوقار بين� كان رشيفا، ومطارَدا بين� كان مطارِدا. بل األمر 
الذي جعل كل يشء ينقلب عىل عقبه هو تصّوره الخاطئ. وإذا 
بني التصّور عىل الخطأ فال �كن استخدام عقله بشكل صحيح، ك� 
ال �كن أن يقوم بفعل صحيح. وبعبارة أخرى فإن من كان فهمه 
مبنيا عىل الخطأ يستحيل أن يقوم بفعل صحيح. فالتصور الخاطئ 
للعمالق الكب� هو الذي أدى به إىل قيامه �قارنة فاسدة: هاتان 
القدمان للطفل، ومن كان طفله بهذا الحجم من الضخامة فأبوه 

أضخم منه بكث�. 
تبدو هذه املقارنة متسقة ومنطقية يف حد ذاتها. وعىل أي حال، 
األمر  يكون  صاحبها.  خدعت  التي  هي  الفاسدة  املقارنة  فهذه 
هكذا إن َقِبلنا بصحة املقدمة املنطقية «هاتان القدمان للطفل»؛ 
ولكن إذا تساءلنا صحة املقدمة املنطقية األوىل فستظهر أنها بنيت 

عىل أساس خاطئ  من بدايته حتى نهايته. 
عدم  فيها؟ هي  التصّوُر صاحبه  أوقع  التي  الخدعة  هو  ف�  إذن 
مساءلة املقدمة املنطقية «هاتان القدمان للطفل». فهذه النقطة 
هي التي انقلب فيها كل يش رأسا عىل عقب، وُقيض عىل الوعي، 

إن الحقيقة التي تعرب عنها يف 
حديث النية هي التعب� البليغ 

عن طرحنا «إن الذي �نح  
الزاوية املستقيمة أو الوجهة 
الصحيحة لعمل اإلنسان هو 

التصّور». 
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املفاهيم القرآنية وبناء التصور

النموذج الرباعي لبناء الوحيمصطفى إسالم أوغلو
بنموذج  يبني مخاطبه  إلهي،  بناء  الذي هو مرشوع  الوحي،  إن 

يتكون من املراحل األربعة:
1. يهدف الوحي إىل بناء تصور مخاطبيه عن طريق كل�ته ومفاهيمه؛ 
وعندما يفعل ذلك يلجأ يف كث� من األحيان إىل تفريغها من مضمونها، 
«األكرب  املفاهيم:  هذه  فمن  جديدة.  �عاين  تحميلها  عملية  يعيد  ثم 
 - النجاة  أو  «الفوز  املوت»،   - «الحياة  -املنكر»،  «املعروف  األصغر»،   -
القريب-البعيد  العلم-الجهل،  الخرسان»، والربح-الخسارة، األعىل-األدىن، 
املفاهيم،  هذه  مثل  خالل  من  الحياة  ليدرك  اإلنسان  وإن  وماشابهها. 

ويوّجه حياته وفقا للمعاىن الذي يقوم بتحميلها عىل تلك املفاهيم. 
بناء عقول مخاطبيه عن طريق مقدماته املنطقية  الوحي إىل  2. يهدف 
 ،(2/193) الظامل�﴾  عىل  إال  عدوان  ﴿فال  املثال  سبيل  فعىل  وأحكامه. 
ُيْرتََك  أَْن  اإلِْنَساُن  و﴿أََيْحَسُب   ،(6/12) الرَّْحَمَة﴾  َنْفِسِه  َعَىل  و﴿َكَتَب 

ُسًدى﴾  (75/36)، ونحو ذلك. 
الشخصيات  طريق  عن  مخاطبيه  شخصياِت  بناء  إىل  الوحي  يسعى   .3
التي يتحدث عنها كقدوة لإلنسانية. فهو يقدم ملخاطبيه الذين يريد بناء 
شخصياتهم جميَع األنبياء، وكذلك جميَع الصالح� -وعىل رأسهم إبراهيم 
قدوة-  بأنه�  ّرصح  الذْين  وسلم  عليه  الله  صىل  ومحمدا  السالم  عليه 

كن�ذج ، حتى يتخذوهم قدوة و�وذجا ألنفسهم.   
4. يهدف الوحي إىل بناء الحياة عن طريق مقاصده وروحه، التي ال �كن 
الوصول إليها إال بقراءة كلية شاملة، وتدبر عميق. فمثال تتكّون طبيعة 
جميع املوجودات، وعىل رأسها طبيعة اإلنسان من قطب� أو بعدين. وإن 
اإلنسان َليضمن أمنه وحريته عىل حد سواء، إن راعى نقطة التوازن املثايل 
ب� هذين القطب�. وفضال عن ذلك فإن هذا هو وصفة السعادة. وإن حياًة 
ى فيها بأحد هذين القطب� يف سبيل القطب/البعد اآلخر، سيتمخض  يضحَّ
أي  موقف  بإخالل  القياُم  كب�  لظلٌم  وإنه  وشقاوته.  اإلنسان  بؤس  عنها 
يشء يف الكون، ووضع اليشء يف غ� موضعه املختص به. ومهمة اإلنسان 
ترصف  وأي  أجلها.  من  خلقت  التي  للغاية  وفقا  األشياء  استخدام  هي 

مخالف لهذه الغاية هو ظلم لألشياء، وكذلك ظلم لنفس اإلنسان. 

املرتجم: ياوز آجار

إن الوحي، الذي هو مرشوع 
بناء إلهي، يبني تصور مخاطبيه 

عن طريق كل�ته ومفاهيمه، 
وعقوَلهم عن طريق مقدماته 

املنطقية وأحكامه، وشخصياِتهم 
عن طريق الشخصيات التي 
يقدمها كقدوة، والحياَة عن 

طريق مقاصده وروحه.

املفاهيم القرآنية وبناء التصور

النموذج الرباعي لبناء الوحيمصطفى إسالم أوغلو
بنموذج  يبني مخاطبه  إلهي،  بناء  الذي هو مرشوع  الوحي،  إن 

يتكون من املراحل األربعة:
1. يهدف الوحي إىل بناء تصور مخاطبيه عن طريق كل�ته ومفاهيمه؛ 
وعندما يفعل ذلك يلجأ يف كث� من األحيان إىل تفريغها من مضمونها، 
«األكرب  املفاهيم:  هذه  فمن  جديدة.  �عاين  تحميلها  عملية  يعيد  ثم 
 - النجاة  أو  «الفوز  املوت»،   - «الحياة  -املنكر»،  «املعروف  األصغر»،   -
القريب-البعيد  العلم-الجهل،  الخرسان»، والربح-الخسارة، األعىل-األدىن، 
املفاهيم،  هذه  مثل  خالل  من  الحياة  ليدرك  اإلنسان  وإن  وماشابهها. 

ويوّجه حياته وفقا للمعاىن الذي يقوم بتحميلها عىل تلك املفاهيم. 
بناء عقول مخاطبيه عن طريق مقدماته املنطقية  الوحي إىل  2. يهدف 
 ،(2/193) الظامل�﴾  عىل  إال  عدوان  ﴿فال  املثال  سبيل  فعىل  وأحكامه. 
ُيْرتََك  أَْن  اإلِْنَساُن  و﴿أََيْحَسُب   ،(6/12) الرَّْحَمَة﴾  َنْفِسِه  َعَىل  و﴿َكَتَب 

ُسًدى﴾  (75/36)، ونحو ذلك. 
الشخصيات  طريق  عن  مخاطبيه  شخصياِت  بناء  إىل  الوحي  يسعى   .3
التي يتحدث عنها كقدوة لإلنسانية. فهو يقدم ملخاطبيه الذين يريد بناء 
شخصياتهم جميَع األنبياء، وكذلك جميَع الصالح� -وعىل رأسهم إبراهيم 
قدوة-  بأنه�  ّرصح  الذْين  وسلم  عليه  الله  صىل  ومحمدا  السالم  عليه 

كن�ذج ، حتى يتخذوهم قدوة و�وذجا ألنفسهم.   
4. يهدف الوحي إىل بناء الحياة عن طريق مقاصده وروحه، التي ال �كن 
الوصول إليها إال بقراءة كلية شاملة، وتدبر عميق. فمثال تتكّون طبيعة 
جميع املوجودات، وعىل رأسها طبيعة اإلنسان من قطب� أو بعدين. وإن 
اإلنسان َليضمن أمنه وحريته عىل حد سواء، إن راعى نقطة التوازن املثايل 
ب� هذين القطب�. وفضال عن ذلك فإن هذا هو وصفة السعادة. وإن حياًة 
ى فيها بأحد هذين القطب� يف سبيل القطب/البعد اآلخر، سيتمخض  يضحَّ
أي  موقف  بإخالل  القياُم  كب�  لظلٌم  وإنه  وشقاوته.  اإلنسان  بؤس  عنها 
يشء يف الكون، ووضع اليشء يف غ� موضعه املختص به. ومهمة اإلنسان 
ترصف  وأي  أجلها.  من  خلقت  التي  للغاية  وفقا  األشياء  استخدام  هي 

مخالف لهذه الغاية هو ظلم لألشياء، وكذلك ظلم لنفس اإلنسان. 

املرتجم: ياوز آجار

إن الوحي، الذي هو مرشوع 
بناء إلهي، يبني تصور مخاطبيه 

عن طريق كل�ته ومفاهيمه، 
وعقوَلهم عن طريق مقدماته 

املنطقية وأحكامه، وشخصياِتهم 
عن طريق الشخصيات التي 
يقدمها كقدوة، والحياَة عن 

طريق مقاصده وروحه.
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نية من  األع�ل وقيمتها عىل حسب  نتيجة  التقريب هو: «تكون 
قام بها». ودوام قول النبي صىل الله عليه وسلم �ثابة رشح للقسم 
إىل  كانت هجرته  مانوى، فمن  امريء  لكل  اقتبسناه: «وإ�ا  الذي 
لدنيا  هجرته  كانت  ومن  ورسوله،  الله  إىل  فهجرته  ورسوله،  الله 

يصيبها، أو امرأة ينكحها، فهجرته إىل ما هاجر إليه». 
إن هذا الحديث الذي جاء يف بيان وجيز لحقيقٍة، هو يف الوقت ذاته 
أحد األركان األساسية لعملية البناء النبوي. وليس هناك أي حرج يف 
أن نقوم بصياغة تلك الحقيقة التي يعربِّ عنها الحديُث عىل النحو 
التايل: «ال تتشكل األع�ل إال بحسب التصّور»، أو «تكتسب األع�ل 

قيمتها من التصميم العقيل ملن قام بها». 
التعب�  املشهور هي  الحديث  عنها يف هذا  تعربَّ  التي  الحقيقة  إن 
الوجهة  أو  املستقيمة  الزاوية  �نح   الذي  «إن  طرحنا  عن  البليغ 
الصحيحة لعمل اإلنسان هو التصّور» الذي نحاول بيانه منذ بداية 

التصور  أن  هو  الفارق  ولكن  املقال. 
ترك محلّه هنا للنية. وال تتحقق النية 
الوحي  الذي يقوم  �عزل عن املعنى 
بحتميله عىل املصطلحات واملفاهيم. 
وتعرَّف النية يف اللغة عىل أنها «القصد 
يف  أما  بوعي»،  ما  أمٍر  إىل  والتوجه 
«معرفة  أنها  عىل  فتعرَّف  االصطالح 

النفس ماذا يفعل وملاذا... «. 
رحم  التصور  فإن  شديد  وباختصار 
يع�  الذي  املركز  هو  لذا  الفعل، 

الفكر. 
قصُة عمالٍق:

التصوُر  يع�ِّ  كيف  جيدا  ح  توضِّ أنها  أعتقد  عمالق  قصة  وإليكم 
العمَل. 

يف غابر الزمان، ظهر يف بلد الع�لقة؛ جزيرِة السالم والهدوء، عمالٌق 
الغطرسة  متنّمر يستند يف قوته إىل طغيانه ومكره، وكان يف غاية 
يستطع  مل  ومن  بقوته،  استطاع  من  يتغلب عىل  كان  إذ  والحيلة. 
فبمكره وحيلته. ولكن رئيس بلد الع�لقة، الذي اشتهر بشجاعته 
وقوته وعدله، يرشع يف عمل حتى يعاقب هذا العمالق املتغطرس 

منطلقا من فكرِة أنه حان موعد معاقبته. 
ومه� تنّمر العمالق املتغطرس، فلم يكن له قوة وشجاعة بحيث 
يستطيع به� املقاومة عىل كب� الع�لقة. وعىل رغم كل غطرسته 
كان  حيث  املوت.  من  شديد  خوف  تساوره  إذ  يرتعش؛  بدأ  فإنه 
كب�  مقاومة  عىل  القدرة  لديه  ليس  أنه  جيدا  يعرف  بالذات  هو 
الع�لقة. وبين� هو يفكر يف مخرج من هذا املأزق وتدب� وقايئ 
املحتوم.  املص�  من  سينقذه  تدب�ا  وجدت  بأنها  زوجته  له  قالت 
املوت �سك  مطاردة  من  عرقا  يتفصد  الذي  املتغطرس  فالعمالق 
باقرتاح زوجته. وحسب الخطة املقررة س�قد العمالق عىل الفراش، 
رجليه  سوى  جميعه  زوجه  جسم  عىل  اللحاف  الزوجة  وتغطي 

فإنه� تظالن مكشوفت�.

العمالق  مختبأ  عن  الع�لقة  كب�  اكتشف  ذلك،  غضون  ويف 
وانطلق  حده-  يعرف  أن  دون  به  تحرّش  كان  -الذي  املتغطرس  
زوجة  أن  ح�  يف  هو؟»  «أين  وصارخا:  كالرعد  هادرا  ليقتحمه 
العمالق املتعجرف ترفُع سبابته إىل فمها لتقول بكل ما �لك من 
رباطة الجأش مش�ة بيدها إىل الفراش: «اسكت، فإن الطفل ينام!» 
تلك  حتى  بنفسه  ثقته  يف  يشّك  مل  الذي  العمالق،  عيني  أن  غ� 
وعزته  وإقباله  بقوته وجالدته وحشمته  يث�  الذي  اللحظة، وهو 
بقدميه  تتعلقان  الجميع،  عند  باملهابة  املخلوط  االحرتام  شعور 

املكشوفت� من تحت الفراش. 
بحيث  كب�تان  القدم�  هات�  ألن  ذلك  القدم�!  تلك�  أكرب  وما 
تساويان حجم قدميه هو. وعندئذ يفكر يف نفسه هكذا: إن كان 
والده  ضخامة  تكون  فكيف  الضخامة،  من  الحجم  بهذا  الطفل 
وخالل  شديد.  بخوف  يحس  مرة  وألول  اللحظة  تلك  ويف  إذن؟ 
ثواين يتعاظم ذلك الخوف حتى يشعر بقشعريرة ترسي يف جميع 
جسده. ثم يفقد ثقته بنفسه، وتبوء 
األمر  الذريع،  بالفشل  جميع خططه 
نفسيا،  تحطمه  إىل  به  يؤدي  الذي 
فقد  إىل وجهه. وألنه  وينعكس ذلك 
وال  يده  رفع  يستطيع  فال  شجاعته 
وأخ�ا  واحدة.  خطوة  حتى  تقديم 
املكان  فيغادر  أىت،  حيث  إىل  يعود 
هذا  ترصفه  يسفر  ومل  يهرب.  وكأنه 
فقط،  ورشفه  شجاعته  فقدانه  عن 
اقتداره  فقدانه  عن  أيضا  أسفر  وإ�ا 

واحرتامه ب� الع�لقة. 
من  القصة  هذه  بتحليل  لنقم  واآلن 
ناحية العالقة ب� التصّور والعمل: مل 
عزيزا،  كان  بين�  ذليال  القصة  بطل  جعل  الذي  هو  العمل  يكن 
مقتدرا،  كان  بين�  وضعيفا  قديرا،  كان  بين�  القدرة  ومسلوَب 
وعديم الوقار بين� كان رشيفا، ومطارَدا بين� كان مطارِدا. بل األمر 
الذي جعل كل يشء ينقلب عىل عقبه هو تصّوره الخاطئ. وإذا 
بني التصّور عىل الخطأ فال �كن استخدام عقله بشكل صحيح، ك� 
ال �كن أن يقوم بفعل صحيح. وبعبارة أخرى فإن من كان فهمه 
مبنيا عىل الخطأ يستحيل أن يقوم بفعل صحيح. فالتصور الخاطئ 
للعمالق الكب� هو الذي أدى به إىل قيامه �قارنة فاسدة: هاتان 
القدمان للطفل، ومن كان طفله بهذا الحجم من الضخامة فأبوه 

أضخم منه بكث�. 
تبدو هذه املقارنة متسقة ومنطقية يف حد ذاتها. وعىل أي حال، 
األمر  يكون  صاحبها.  خدعت  التي  هي  الفاسدة  املقارنة  فهذه 
هكذا إن َقِبلنا بصحة املقدمة املنطقية «هاتان القدمان للطفل»؛ 
ولكن إذا تساءلنا صحة املقدمة املنطقية األوىل فستظهر أنها بنيت 

عىل أساس خاطئ  من بدايته حتى نهايته. 
عدم  فيها؟ هي  التصّوُر صاحبه  أوقع  التي  الخدعة  هو  ف�  إذن 
مساءلة املقدمة املنطقية «هاتان القدمان للطفل». فهذه النقطة 
هي التي انقلب فيها كل يش رأسا عىل عقب، وُقيض عىل الوعي، 

إن الحقيقة التي تعرب عنها يف 
حديث النية هي التعب� البليغ 

عن طرحنا «إن الذي �نح  
الزاوية املستقيمة أو الوجهة 
الصحيحة لعمل اإلنسان هو 

التصّور». 

دون  املتكرب  العمالق  زوجة  قول  بصحة  الكب�  العمالق  قبل  حيث 
عىل  يشء  كل  قلبت  مص�ية  لحظة  اللحظة  هذه  وأصبحت  مساءلة، 
عقبه. فالعمالق الكب� -بالتعب� الذي كث�ا ما يستخدمه القرآن- «ظلم 
نفسه». وإذا نأخذ بع� االعتبار املعنى اللغوي لكلمة الظلم، الذي هو 
التعب� بوضوح  به»، يتضح هذا  املختص  اليشء يف غ� موضعه  «وضع 
أك�. وعىل ذلك، يكون العمالق الكب� قد وضع الحقيقة يف غ� موضعها، 

فعمل رشا عظي� تجاه نفسه بنفسه.
وّجه التصور الخاطئ العمالَق الكب� وجهة خاطئة، أما العقل فطّور سلوكا 
وفقا لهذه الوجهة الخاطئة الناجمة من التصّور الخاطئ، يف وقت كان 
يرتتب عىل التصور فيه أن يقوم �لء مضمون مفهوم «الصحيحة» بشكل 
صحيح. وهذا األمر كان يتعّلق بشكل مبارش بوضع األمن للمخاطب. ولو 
لكان  الوالء  العداء وليس  بأن موقفه موقف  اإلدراك  التصّور من  �كن 

أصدر ذلك األمر لصاحبه: «ارفع اللحاف!».  
التصور  ابتدأها  التي  العملية  لقد تطّورت 

برتتيب عكيس كالتايل: 
- وملا أنه مل يرفع اللحاف خرس كّل يشء. 

تحت  املختبئ  كان  إن  يتساءل  مل  وألنه   -
يرفع  فلم  غ�ه  أو  الطفل  هو  اللحاف 

اللحاف.   
- وألن تصوره مل يقم بتفريق الويل-العدو 
كان تحت  يتساءل هوية من  فلم  (الحّد) 

اللحاف. 
أين زلت قدم أيب اإلنسانية؟

السالم  عليه  آدم  وضع  نفهم  أن  نستطيع 
ْيَطاُن  الشَّ َلُهَ�  ﴿َفَوْسَوَس  هذه.  العمالق  قصة  من  باالنطالق  أحسن 
ِلُيْبِدَي َلُهَ� َما ُووِرَي َعْنُهَ� ِمْن َسْوآِتِهَ� َوَقاَل َما َنَهاُكَ� َربُُّكَ� َعْن َهِذِه 
َجرَِة إِال أَْن َتُكوَنا َمَلَكْ�ِ أَْو َتُكوَنا ِمَن اْلَخاِلِديَن، َوَقاَسَمُهَ� إيِنِّ َلُكَ�  الشَّ

َلِمَن النَّاِصِحَ�﴾ (األعراف: 7/20-21).  
إن الشيطان غّرر أبا البرش بأن يكون ملكا وبالخلود.  

يف الواقع، أن األمر الذي ابتدأ عمليَة خروج آدم عليه السالم وزوجته عن 
الناجمة من تصوره�.  املنحرفة  الزاوية  الله سبحانه وتعاىل هي  طاعة 
إذ مل يرتددا يف «صحة» هذا القول الصادر من الشيطان؛ فإنه� مل يكونا 
يعرفان بعُد مفهوم «العداوة». وألنه مل يتحقق حدٌّ �يزان به ب� الويل 
والعدو، فلم يكن تبلور معامل التصور حول الويل والعدو بعُد أيضا. من 
ال يريد أن يكون كـ»امللك» و»أن يكون من الخالدين»؟! فه� أيضا أرادا 
ذلك. غ� أن ما أراداه كان شيئا مستحيَل الوقوع. ولكن سجدة املالئكة 
آلدم عليه السالم كانت تش� يف الحقيقة إىل أن آدم عليه السالم �لك 
إمكانية كربى ال توجد عند املالئكة. وكانت هذه اإلمكانية هي األمانة 
والخالفة املتمثلت� يف اإلرادة. فآدم خلق بهذه املهمة، وتم ابتالء إرادته 
إرادته حتى يتمكن  إذ كان سيتم إنضاج  بالشجرة املمنوعة ألول مرة؛ 
أنه  إال  أجله.  من  الذي خلق  للغرض  وفقا  األرض  الحياة عىل  بناء  من 
سلبية،  بنتيجة  لإلرادة  األول  االبتالء  فانتهى  صربه،  ونفد  «استعجل»، 

إذ  ستتغ�؛  اإللهية  الخطة  كانت  ملا  إيجابية  بنتيجة  انتهى  لو  ولكنه 
وإن  حال  كّل  عىل  السالم  عليه  آدَم  والخالفة  األمانُة  سُتحمل  كانت 
بنقاط  اإلنذار وإ�ا  بنقاط  ليس  الشجرة املمنوعة، ولكن  مل يذق من 

التقدير. 
الرمزي هي  التمثيل  املتعلقة �وضوعنا عالقة مبارشة يف هذا  النقطة 
ابتداء  وكذلك  السالم،  عليه�  وزوجته  آدم  أقدام  زلة  عملية  ابتداء 
عملية الخطأ يف القصة املذكورة أعاله بالتصور الخاطئ. وبيان ذلك أن 
آدم عليه السالم تغاىض عن أن الشيطان عدو له وليس بويل. وسبب 
قد  يكن  مل  لذلك  بعُد.  العدو  تصّور  لديه  َتكّون  قد  يكن  مل  أنه  هذا 
استقرّت النقاط التي �يز الويل من العدو يف وعيه وإدراكه. وألن الحّد 
للعقل عىل  أمر  يتمكن تصوره من إصدار  فلم  يتحقق  (التعريف) مل 
نحو صحيح. يكّرر القرآن مرارا ﴿إنه لكم عدو مب�﴾ (البقرة: 2/168) 

وال بد أن يكون ذلك لتجّنب وقوع ابن آدم يف هذا الفّخ. 
وسلم  عليه  الله  صىل  النبي  بناء  حول 

للتصّور:
يبّلغ  وسلم  عليه  الله  صىل  النبي  كان 
عىل  تصورُهم  ُبني  الذين  للناس  الوحي 
أساس من «ظن الجاهلية»، وُيخضع من 
استسلم للوحي لرتبية صارمة. أما مناهج 
نبع  من  تتألف  فكانت  الرتبية  هذه 
القرآن الكريم بكاملها، وكانت دار األرقم 
ُتستخدم يف سبيل هذه العملية الرتبوية. 
عن  للناس  األساسية  التصّورات  وكانت 
الحياة تتغ� تبعا لهذه الرتبية، ويتحولون 
أرسهم  إن  حتى  جدا  مختلف�  أناس  إىل 
يف  الجذري  التغ�  هذا  تعرفهم.  تكاد  ال 
تصورهم كان يغ� حياتهم واختياراتهم بت�مها. وأقارُبهم الذين عجزت 
عقولهم عن إدراك مصدر هذا التغ�، ما كانوا يعطون أي معنى لذلك. 
(يونس:  عليه وسلم  الله  بالنبي صىل  «الساحر»  تهمة  ألصقوا  ولذلك 
10/2) مع أنهم ما كانوا قد رأوا منه إىل ذلك الح� أمرا خارقا للعادة. 
وملا طولبوا  �ثال عىل سحره كانوا يقولون إنه «يفصل ب� املرء ووالديه، 
واألخ وأخيه». وهؤالء مع أنهم يدركون األبعاد املادية والفعلية لهذا 
الفصل، إال أنهم ما كانوا يدركون، يف كث� من األحيان، أن سبب ذلك 

يعود إىل تصورهم املختلف.
أساسها  الجاهلية وتشكلت عىل  بوتقة  انصهرت حياتهم يف  الذين  إن 
كانوا  التي  واألذى  التعذيب  أساليب  املؤمن�  تحّمل  أمام  بهتوا  كانوا 
يعانونها يف سبيل الحفاظ عىل إ�انهم. فذلك كان أمرا يستعيص عىل 
باملؤمن�.  بانبهارهم  االعرتاف  إال  مخرج  لهم  يبقى  يكن  ومل  الفهم. 
يكاد  التي  اإل�انية  مواقفهم  يكمن يف  الذي  التصّور  مثاال عىل  وهاك 
يكون من املستحيل أن تفهمها العقلية الجاهلية التي ال تعرف إال لغة 

التعذيب واألذى:
إن آل يارس كانوا أرسة مكونة من األب يارس واألم سمية واالبن ع�ر. 
املوايل  هؤالء  أن  إال  عتقهم،  تم  الذين  املوايل  عداد  يف  األرسة  وكانت 

ليس عمل اإلنسان هو الذي 
يجعله ذليال بين� كان عزيزا، 

بل تصوره الذي يجعل كل يشء 
ينقلب عىل عقبه؛ إذ يستحيل أن 
يقوم بفعل صحيح من كان فهمه 

مبنيا عىل الخطأ.
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كانت تستمر عالقاتهم مع سادتهم حتى بعد عتقهم. وكان قد أغضب 
املحمدية؛  الدعوة  صف  يف  يارس  آل  انخراُط  كث�ا  السابق�  سادتهم 
فاتخذت األرستقراطية الوثنية يف مكة القرار بأن يتوىل الجميع القضاء 

عىل أقاربهم من املؤمن�.
وقد نال آل يارس من تلك املعاناة الحصة الكربى والحظ األوفر، حيث 
واستعملوها  إّال  والتعذيب  القهر  وسائل  من  وسيلة  املرشكون  يرتك  مل 
ثم  ثيابهم،  من  املحرقة مجرداً  الرمضاء  فكانوا يسحبونهم عىل  معهم، 
يضعون صخرة كب�ة عىل صدورهم، ويقومون بتعذيبهم. ولكن آل يارس 

كانوا يأبون إال أن يقولوا «ألله أحد». 
وحسب ما يروي ابن هشام واملصادر األخرى فإن النبي صىل الله عليه 
وسلم الذي كان َيشعر بآالمهم يف أع�ق قلبه �ر بهم فيأمرهم بالصرب 
(الس�ة:  اْلَجنََّة»  َمْوِعَدُكُم  َفإِنَّ  َياِرسٍ  آَل  «َصْربًا  قائال:  بالجنة  ويبرشهم 

.(4/140
إن الذي يلفت انتباهنا هنا هو تصّور «النجاة» عند أبطال تلك القصة. 
حيث مل يتوجه آل يارس إىل النبي صىل الله عليه وسلم بسؤاِل «متى 
الله عليه وسلم لهم بأي وعد  الله صىل  يِعْد رسول  ستنقذنا»، ك� مل 
املوت.  بأي يشء سوى  بل مل يبرشهم  فإين سأنقذكم».  «انتظروا  قائال 
ولكنهم كانوا يكسبون بهذه البشارة مقاومة بحيث تكفي ليوم واحد 

من التعذيب أيضا.
التصّور عن  الحاصل يف  الجذري  بالتغ�  املثال إال  ال �كن إيضاح هذا 

«الحياة واملوت» وعن «النجاة والهالك». 
يف األيام األوىل من الهجرة، كان النبي صىل الله عليه وسلم يختبئ مع 
رفيقه يف الدرب أيب بكر الصديق يف جوف صخرة بجبل يدعى «ثور» 
قِلَق جدا ملا سمع أصوات  بكر  أبو  اليوم. وكان  احتفظ بوجوده حتى 
أقدام املتابع� الوثني� التي تنبئ عن اقرتابهم منهم. أما الرسول عليه 
الهادئة،  حالته  من  أدىن يشء  يغ�  أن  دون  بكر  قال أليب  فقد  السالم 
للحّد من قلق صاحبه: «يا أبا بكر! ما ظنك باثن� الله ثالثه�»، وخّلد 
وُه َفَقْد َنَرصَُه اللَُّه إِْذ  القرآن الكريم هذا املشهد بتلك العبارة: ﴿إِال َتْنُرصُ
أَْخرََجُه الَِّذيَن َكَفُروا َثايِنَ اْثَنْ�ِ إِْذ ُهَ� ِيف اْلَغاِر إِْذ َيُقوُل ِلَصاِحِبِه ال َتْحَزْن 
َتَرْوَها َوَجَعَل  َلْم  ِبُجُنوٍد  َعَلْيِه َوأَيََّدُه  َفأَْنـزََل اللَُّه َسِكيَنَتُه  إِنَّ اللََّه َمَعَنا 
َحِكيٌم﴾  َعِزيٌز  ُه  َواللَّ اْلُعْلَيا  ِهَي  اللَِّه  وََكِلَمُة  ْفَىل  السُّ َكَفُروا  الَِّذيَن  َكِلَمَة 

(التوبة: 9/40) 
ساق.  بلحم  وسلم  عليه  الله  صىل  النبي  إىل  «أيُِتَ  آخر:  مثاال  وإليكم 
فطلب من عائشة ريض الله عنها أن توزعه عىل الفقراء. وملا طلب إليها 
أن تطبخ ما بقي منه ويأيت به إليه قالت عاشة: يا رسول الله مل يبق منه 
يشء إال هذه العظمة الجافة». وعىل إثر ذلك قال الرسول عليه السالم 
جملته هذه التي تشكل مثاال تاريخيا عىل بنائه التصّوَر: «بل بقي كله 

لنا، بقي كله لنا» 
يظهر م� سبق أن الرسول عليه السالم، كان بنى وعي الرعيل األول، 
املثال  هذا  وإن  الحياة.  عن  نفسه  بالتصّور  يديه،  عىل  رباهم  الذين 
هذا  بعد  الحق  وقت  يف  ستقع  التي  معونة  برئ  فاجعة  أثناء  الواقع 
الحادث املذكور بكث� لهو دليل مبهر واضح عىل ذلك. والحدث الذي 
ينقله لنا ابن هشام وصاحب الطبقات ابن سعد واإلمام الطربي يجري 

عىل النحو التايل:

كان ب� الذين قاموا بهذه الغارة عىل قافلة القراء التي أرسلها النبي 
وكان  جبارا.  يدعى  رجٌل  70 شخصا،  وعددها  وسلم،  عليه  الله  صىل 
عمرو بن أمية الضمري أثناء الكم� عىل رأس اإلبل فنجا من الكم� 
ولكنهم ظفروا به وقبضوا عليه . وكان جبار يبحث عن هوية وجه مل 
يره ب� الشهداء. فطلب إىل عمرو أن يقوم بتشخيص جميع الشهداء، 
ويحدد اسم الغائب. ووجدوا الغائب وهو عامر بن فه�ة الذي كان 
موظفا بالخدمة لضيوف الثور يوم الهجرة. وأخ�ا باح جبار عن سبب 
قوال  يقول  قتلته، وملا طعنته يف ظهره سمعته  الذي  قائال: «أنا  قلقه 
أدهشني جدا، حيث قال: «فزت والله». قال فقلت يف نفيس: ما قوله 
«فزت؟» بين� أنا قتلته، فأتيت الضحاك بن سفيان الكاليب، فأخربته �ا 
كان، وسألته عن قوله «فزت»، فقال «الجنة».  (ابن هشام: 4/140؛ 
ابن سعد: 3/231؛ الطربي: 2/82) وعملية البحث هذه لجبار أدت به 

إىل باب اإل�ان.  
النتيجة:   

من ال ينظر من الزاوية التي أمر الله أن ينظر منها لن يستطيع أن يرى 
ما يريه الله تعاىل. نعم، هناك زاوية يأمر الله أن ُينظر إىل كل يشء 
منها، وهناك حقيقة يريها الله سبحانه وتعاىل. وأول ما يجب القيام 
به لرؤية ما يريه الله تعاىل بالنظر من الزاوية التي يطلبها هو تكوين 

تصّور مبني عىل القرآن. 
واملفاهيم القرآنية هي اللبنات األساسية التي يستخدمها الله سبحانه 
والتقوى  واألخالق  الفطرة  ومفهوم  املذكور.  التصّور  بناء  يف  وتعاىل 
والعلم واإل�ان والتوحيد والعدل والوالء واالستسالم واألمانة وامللكية 
تأيت  القرآنية،  املفاهيم  أمهات  عليها  تطلق  أن  التي �كن  والشهادة، 

عىل طليعة تلك املفاهيم. 
وسوف نقوم بدراسة هذه املفاهيم بشكل عريض وعميق يف األعداد 

الالحقة إن شاء الله تعاىل.
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OKUMUŞ

“Hoca Efendiye 
Mesele Danışıyoruz!” 
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Giriş

Kavramlar, düşüncemizin ve dünya gö-
rüşümüzün kalıba dökülmüş ifadeleridir. On-
larla konuşur, onlarla anlaşırız. Dilin ifadeye 
dökülüşü, kelimelerin ilimde, sanatta, kültür-
de, edebiyatta ve inanç dünyasında yeniden 
canlanışıdır kavramlar. 

Kavramların üzerinde ortak anlayışa ulaşmak, 
kişiler ve toplumlar arasındaki barışı çoğaltır, 
zenginleştirir. Onlar üzerindeki anlaşmazlık-
lar ise kuşaklar ve sınıflar arasındaki mesafeyi 
artırır, onların ait olduğu alanı, onların ifade 
ettiği bilgi veya anlamı kaybetmeye yol açar. 
Zira kavramların rolü, ilgili olduğu sahadaki 
anlamı muhatabına doğruya en yakın ulaştır-
maktır.  

Kavram kargaşası ilimde, kültürde, sosyal ha-
yatta ve siyasi arenada sağlıklı bir şey değildir. 
Birisinin ak dediğine diğerinin kara demesi, 
birisinin şöyle anladığı bir kavramı başkasının 
yüz seksen derece ters anlaması sağlıklı farklı-
lık olmasa gerekir.

Bu kavram cehâleti Kur’an’ı, dolayısıyla İslâm’ı 
tanımada, onu anlamada ve onu hayata taşıma 
çabalarında olursa, sıkıntının boyutları daha 
da büyük olur. Zira hayat rehberi olarak in-
dirilen Kur’an’ı yanlış anlamak hidayetten 
sapmayı beraberinde getirir. Hâlbuki insan 
Kur’an’ın takdim ettiği hidayetle ancak insan 
olabilir, ancak onunla hayat ve varoluşa cevap 
verebilir. Kur’an’ı anlamak hayatı anlamak, 
Allah’ı anlamak ve anlamı bulmaktır. Bu da 

İ N C E L E M E

KUR’AN KAVRAMLARININ 

PRATİĞİ

ARAPÇA OLARAK 
İNZÂL EDİLEN KUR’AN, 

MAKSADINI ARAPÇA’DAN 
ALDIĞI KELİMELERLE 
ORTAYA KOYMAKTA, 

MESAJINI BU DİLDEKİ 
PEK ÇOK KELİMEYİ 

KAVRAMLAŞTIRARAK 
AÇIKLAMAKTADIR. 

HÜSEYİN K. ECE

İlahiyatçı
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HÜSEYİN K.
ECE

Kur’an Kavramlarının 
Pratiği

Kur’an ifadelerini onun işareti doğrultusun-
da idrak etmekten geçer. 

Terim ve Kavram 

İnsanlar kelimelerle anlaşırlar. Kelime ise, 
duyulan, algılanan, düşünülen ve etkileni-
len şeydir. Bu etki sözle veya duyularla olur, 
kişilere olumlu veya olumsuz anlamda tesir 
eder.  

Bir toplumda çoğunluğun bir kelimenin özel 
bir anlamı üzerinde söz birliği etmeleri veya 
söz konusu olan şey üzerindeki ortak görüş, 
kavramları veya terimleri meydana getirir. 

 İslâm dünyasında bütün ilim dallarında 
kullanılan özel kelime-
lere  ‘ıstılah’ denmiştir 
(Günümüzde ‘ıstılah’ ye-
rine ‘terim’ kelimesi kulla-
nılmaktadır.) ‘Istılah’, bir 
kelimeye yüklenen mana 
üzerindeki konsensüs sağ-
lanması, anlam üzerindeki 
anlaşmazlığın azalmasıdır.

Kavram; bir nesnenin zi-
hindeki soyut ve genel ta-
sarımı, duyularla gözlenen 
veya gözlenmeyen şeyler 
hakkında zihnimizde olu-
şan soyut ve genel fikirlere denir (Türkçe 
Sözlük, TDK 2/817. S. Bilimler Ansiklope-
disi, 2/360) 

Başka bir ifadeyle kavram; bir şey hakkında 
sahib olunan genel düşüncedir. Felsefe dilin-
de kavram; nesnelerin ya da olayların ortak 
özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında 
toplayan genel tasarımdır. 

Kavram, zihinsel bir işlemdir. O fikir ve dü-
şünceden farklıdır. Bir nesne hakkındaki fi-
kir değildir. Belki o nesne hakkında zihinde 
meydana gelen bir algılama, bir kavrayıştır. 
Ya da bir fikrin, bir nesnenin/objenin zihin-
deki algılanış biçimidir. Zihnin bir şey hak-
kındaki tasarımıdır. 

Terim ise; bir bilim, bir sanat dalıyla veya 
bir konu ile ilgili özel ve belirli bir anlamı 
olan söz demektir (Türkçe Sözlük, 2/1458) 
Bir başka deyişle terim, bir türe ait ortaklaşa 
niteliklerin bir isim altında toplanmasıdır.  

Bu bağlamda terim ıstılah’ın, kavram da 
mefhûm’un karşılığıdır. 

Terim ve kavram sözcükleri arasında anlam 
benzerliği olmakla beraber, ikisi de farklı 
şeyleri ifade ederler. Birbirlerinin yerine kul-
lanıldıkları da olur. 

Kavram, bir şeyin zihindeki tasavvuruna, 
terim ise dışarıdaki somut karşılığına, so-

yutun somutlaşmasına 
denir. Objenin zihindeki 
karşılığına işaret ediyor-

sa kavram, yazıdaki veya 
dışarıdaki şeye işaret edi-
yorsa terimdir. 

Kavramlar, bir şeyin zi-
hindeki soyut tasarımı 
oldukları için mutlak bir 
tanım vermezler. Kav-
ramlar, nesnelerin veya 
olayların ortak özellikle-
rini kapsayan ve onları 
ortak bir ad altında top-

layan tasarım olsa da; bu tasarım geneldir 
ve soyuttur. Terim gibi sınırlılık arz etmez, 
insanlara ve inançlara göre değişik anlaşıl-
maları mümkündür. Kavramlarda asıl olan, 
onların genel tasarım olmasıdır. Onun için 
kavramların her zaman, herkese göre mutlak 
bir şekilde aynı olması, aynı şekilde algılan-
ması beklenemez. 

Kur’an Kavramları

Kavram sözcüğü terime göre daha yaygın 
bir kullanım alanına sahiptir. Kur’an her ke-
sime, her kültüre, her zaman dilimine, her 
seviyeden insana hitap ettiğine göre, seçtiği 
kelimeler ve onlara yüklediği anlam onun 
mesajını taşıyıcı özellikte olması gerekiyor-
du. Kur’an bu metotla mesajını muhatabının 

KAVRAM BİR ŞEY 
HAKKINDA SAHİB 
OLUNAN GENEL 

DÜŞÜNCE, TERİM 
İSE BİR TÜRE AİT 

NİTELİKLERİN ORTAK 
İSMİDİR. TERİM 

ISTILAH’IN, KAVRAM 
DA MEFHÛM’UN 
KARŞILIĞIDIR.
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idrak seviyesine indiriyor, anlamasını sağlı-
yor. Onun kelimeleri tıpkı terimlerdeki an-
lam gibi tekdüze ve statik olsaydı, onu belli 
bir kesim anlar, diğerlerine yabancı kalırdı.    

Kaldı ki Kur’an’ın konuları herhangi bir bi-
lim disiplini değil, vahyin maksatlarıdır. Bu 
açıdan onun kavramlarının matematiksel ve 
somut anlamları olmaz. Her bir Kur’an kav-
ramı kendi alanı içerisinde yatay ve dikey, 
ama belli bir anlam alanına sahiptir. Muha-
tap bu alan içerisinde kavramın ifade etmek 
istediğini kendi anlayışı ve kapasitesi ile an-
lamaya, idrak etmeye çalışır.

Kur’an bir kelimeyi kendi amacı doğrul-
tusunda, kendine ait bir anlayışı ve mesajı 
insanlara bildirmek üze-
re kullanır. Ancak bu 
kullanım matematikteki 
‘çarpma-bölme’ terimleri 
gibi mutlak anlamda ol-
madığı gibi, her manaya 
gelecek şekilde dağınık da 
değildir. 

Kur’an, Arapça olarak 
inzâl edilmiştir. Dolay-
sıyla Kur’an, maksadını 
Arapça’dan aldığı kelime-
lerle ortaya koymakta, me-
sajını bu dildeki pek çok 
kelimeyi kavramlaştırarak açıklamaktadır. 

Dil, en önemli iletişim ve anlaşma aracı oldu-
ğuna göre, anlaşılsın diye gönderilen, insanla 
Allah (c) arasındaki en önemli haberleşme 
olan Kur’an’ın da, insanların kendi araların-
da anlaşabildikleri bir dili kullanması doğal-
dır, hatta gereklidir de. Şayet ilahi mesaj tek 
tek her insanın bünyesine indirilmiş olsaydı, 
herhalde dil gibi bir iletişim aracı olmazdı.

Allah (c), kullarına vahyi indirmek için dil-
lerin içerisinden Arapça’yı seçti. Bu tercih; 
herhangi bir dilin kutsal olmasından değil, 
vahyin son Peygamberi Hz. Muhammed 
(s)’in Arapça konuşuyor olmasındandır. Al-

lah (c) her peygamberi kendi kavminin diliy-
le gönderdi ki öncelikle kendi çevresindeki-
ler Allah’ın ne indirdiğini anlasınlar (İbrahim 
14/4).

 Bu bağlamda son Vahiy Hz. Muhammed’e 
gelince Arapça İslâm’ın dili haline geldi di-
yebiliriz. 

Kur’an, İslâm’dan önceki Arapça kelimeleri 
kullanmakla beraber, onlara yeni anlamlar 
da katmış, onları mana yönünden genişlet-
miş ve zenginleştirmiş, pek çoğunu da terim 
veya kavram haline getirmiştir.  

Ancak Kur’an’ın kavramları kendi kök an-
lamlarından kopuk değildir. Kur’an’ın meto-
du, Arapça bir kelimenin sözlük anlamının 

içini tamamen boşaltıp, 
onun içini yepyeni an-
lamlarla doldurmak şek-

linde değildir. O, günlük 
konuşmalarda kullanılan 
kelimeleri hem kendi an-
lam dairelerinde kullan-
dı, hem de onlara Kur’anî 
manalar kattı.  

Arapça kelimelerin ço-
ğunda anlam zenginliği 
vardır. Bir ifadeyi karşıla-
mak için çok sayıda söz-
cük kullanıldığı gibi, bir 

kelime içerisinde bazen birden fazla anlam 
bulunmaktadır. Buna tefsir ilminde ‘el-vucûh 
ve’n-nezâir’ denir. Kur’an,  bu anlam zengin-
liğini daha da yoğunlaştırmış, onlara Vahy’in 
mesajını titizlikle taşıma görevi vermiştir. 

İslâm’a muhatap olanlar, Kur’an’ın ve onun 
çevresinde oluşan ilimleri, İslâmî inancını, 
dünya görüşünü, anlayışını, ne denilmek 
istendiğini, ilahî daveti, Hak ve batılı, Vah-
yin maksat ve çağrısını, ğayb âlemiyle ilgili 
gereken bilgileri, varlıkla ilgili gerçekleri ve 
daha birçok şeyi işte bu mana yönünden 
özel hale getirilmiş kavramlardan öğrenebi-
lirler. 

KAVRAMLAR BAZEN 
SÖZ KONUSU MESAJIN 
SON DERECE ÖNEMLİ 

OLDUĞUNA DA İŞARET 
EDERLER. MESELA, 

AHİRET GÜNÜ İÇİN 
KULLANILAN ONİKİ 

KADAR KAVRAM 
KULLANILIR. 
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Kuşkusuz kavramlar üzerinde, terimlerde 
olduğu gibi söz ve anlama birliği sağlamak 
zordur. Bir kavramın ifade ettiği anlamla-
rı bazıları farklı algılayabilirler. Kavram bir 
kaç manaya gelebilir. Kelimenin ifade ettiği 
anlamlardan hangisinin kastedildiği mutlak 
olarak bilinemez. O kavramı anlamak iste-
yen, konuya uygun anlamlardan birini tercih 
edebilir. 

Kur’an Kavramlarının Kullanılış Biçimi:

Lafzî manaya işaret ederler.

Kur’an, kavramlaştırdığı bazı kelimeleri kök, 
yani lafzî anlamlarıyla kullanıyor. Şu örnek-
lerde olduğu gibi: Arş sözlükte taht demektir. 
Kur’an onu bu anlamda kullanıyor.  (Neml, 
27/23). 

İbadetin sözlük anlamı 
karşı gelmeksizin ita-
at etmek, boyun eğmek, 
emrine girmek demektir. 
Kur’an şeytana ibadet et-
meyin derken onu lafzî 
anlamında kullanıyor 
(Yasîn, 36/60; Meryem, 
19/44). 

Âyet, sözlükte iz, belirti, 
nişan, eser, alâmet anlam-
larına gelir. Kur’an bunu 
pek çok yerde sözlük anlamıyla kullanıyor 
(Bakara 2/248; Âli İmran 3/41; Meryem 
19/10). 

Cennet, bahçe demektir. Kur’an bu kelime-
yi dünyadaki herhangi bir bahçe anlamında 
kullanıyor (Kehf 18/32-33; Bakara 2/265-
266).

Mefhuma işaret ederler.

Şüphesiz ki her bir Kur’an kavramı özellik-
le bir mefhuma, yani anlaşılması istenen bir 
manaya işaret eder. Muhataplara; bu mef-
hum şöyle anlaşılması gerekir şeklinde bir 
mesaj verilir. Mesajın içerisine de Kur’an’ın 
demek istediği anlam, davet edilmek istenen 

şey, haberin doğrusu, hükmün hak olanı, 
doğrunun ta kendisi yerleştirilir. 

Mesela, insanlar öteden beri ilâha ve ilâhlara 
iman ederler. O ilâhların önünde kulluk ya-
parlar. Böylece ilâh hakkında pek çok yanlışa 
düşerler. Kur’an ilâh kavramına müşriklerin 
verdiği yanlış manaya işaret ettikten sonra 
Allah’ın zatında ilâh olgusunu ortaya koyar 
(Neml 27/62, 63, 64; Mü’minûn 23/117; 
En’am 6/14; Tevbe 9/12; Hac 22/73). 

Mahsusa işaret ederler.

Kavramların bir kısmı olayı, anlamı ve haberi 
insanın mahsus denilen his dünyasına taşır-
lar. Böylece kavramın ifade ettiği veya tarif 
ettiği şey insan zihninde canlanır. İnsan onu 

belki hayalen düşünür 
ama sonuçta kendi his 
dünyasına yansıdığı ka-

dar anlar. 

Kavramlar olayı, mesajı 
veya haberi makûl alan-
dan önce mahsus alanda 
gündeme getirir, öncelikle 
burada algılanmasını sağ-
larlar. Cennet ve cennette-
ki nimetler, cehennem ve 
cehennem azabı, kıyamet 
ve mahşerle ilgili haberler, 
farklı şekillerde ve konu-

larda verilen örnekler bunun gibidir (Âli İm-
ran 3/133; A’raf 7/43; Ra’d 13/35; Muham-
med 48/15; Bakara 2/17, 171, 261, 264; Âl-i 
İmran 3/117; Kehf 18/45; İsra 17/97; Tâhâ 
20/74). 

Geleneğe işaret ederler.

Kur’an, İslâm öncesi cahiliyye Araplarının 
öteden beri atalarından aldıkları inançlarına, 
ibadet ve tutumlarına, inançlarından kay-
naklanan tutumlarına yani onların tarihsel 
tecrübelerine kavramlarla işaret ediyor (A’raf 
7/70; Yunus 10/18; Hûd 13/109; Enfal 8/35). 
Bunda asıl amacın kavramın doğru anlaşıl-
masını sağlamak olduğu unutulmamalı. 

KAVRAMLARIN BİR 

KISMI KUR’AN’IN 

BÜTÜNLÜĞÜ İÇERİNDE 

HÜKMÜ ORTAYA 

KOYARLAR. MUHATAP 

KAVRAMI DUYDUĞU 

ZAMAN HÜKMÜ DE 

DUYMUŞ OLUR.
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Yine bazı peygamberlerin kavimleriyle yaşa-
dıkları acı tecrübeler bazı kavramlarla haber 
veriliyor. Yanlışlarıyla veya doğrularıyla in-
sanların sahip olduğu tarih, yaşadıkları tec-
rübeler sonradan gelenler için ders ve ibret 
kaynağıdır. Bazı Kur’an kavramları bu tecrü-
beye işaret ederler (Mâide 5/33; Tevbe 9/26; 
Casiye 45/14).

Önemine işaret ederler.

Kavramlar bazen söz konusu ettikleri şeyin, 
haberin veya mesajın son derece önemli oldu-
ğuna da işaret ederler. Ahiret günü için kul-
lanılan oniki kadar ifade buna örnektir (Kâf 
50/42; Rûm, 30/56; Şûra, 
42/7; Kâf 50/34; Necm, 
53/57; Mü’min 40/39). 

Mesela, kibriya (büyük-
lük) Allah’ın hakkı olduğu 
halde kulların büyüklük 
taslaması hata üstüne ha-
tadır (Casiye 45/37). Kıya-
met ve bunu haber veren 
ölüm olayı dehşet verici, 
ürkütücü ve uyarıcıdır. 
Kur’an’da kıyametten sık 
sık bahsedilmesi hem ola-
yın büyüklüğüne işarettir 
hem de bir uyarıdır (Hac 22/1; Nebe’ 78/2). 

Cehennem’e en-Nâr denmesi onun dehşetini, 
ürpertici ve kuşatıcı bir ceza yeri,  dünyada 
pervasızca suç işleyenleri bekleyici oluşunu 
anlatmak içindir (Bakara 2/24, 80, 126; Âli 
İmran 3/24, 191; Maide 5/72 gibi).    

Allah’ın (c) rahmeti ve merhameti kendisi-
ne tahsis etmesi, rahmetinin sonsuz oluşu, 
bu rahmetin varlık üzerinde tecelli edişi 
er-Rahman ve er-Rahîm kavramlarıyla ifa-
de edilir (Bakara 2/136; İsra 17/110; Enbi-
ya 21/112; Mülk 57/3; Nebe’ 78/37; En’am 
6/12, 54; Tevbe 9/21 104; Bakara 2/37, 160; 
Yunus 10/107).

Önemli olduğuna işaret edilen kavramları 
pek çoğunun belirlilik takısı (lâm-ı ta’rif) ile 
gelmesi ayrıca dikkat çekmektedir.

Hükme işaret ederler.

Kavramların bir kısmı Kur’an’ın bütünlüğü 
içerinde hükmü ortaya koyarlar. Muhatap 
kavramı duyduğu zaman hükmü de duymuş 
olur. Böylece o kavramla birlikte iletilen ilâhî 
kararı, vahyî sınırı öğrenmiş olur. Kur’an bir 
şeye helâl, bir başka şeye haram diyorsa bu o 
şey için bir sıfat olmakla birlikte aynı zaman-
da bu bir ilâhi hükümdür (Bakara 2/168, 
187; Nisa 4/4; Maide 5/1, 5; Yunus 10/59; 
A’raf 7/33; Nahl 16/115; Nisa 4/23). 

Hayır ve şer, hak ve bâtıl, fayda ve zarar, infak 
ve cimrilik, ma’ruf ve münker, temiz ve pis, 

helâl ve haram, tayyip ve 
habîs gibi kavramlar da 

böyledir. 

Allah (c) bir şeye temiz di-
yorsa, bu o şeyin yenilebi-
lir veya kullanılabilir oldu-
ğuna dair bir hükümdür 
(Bakara 2/267; Nisa 4/2, 
160; Maide 5/8 100; A’raf 
7/32; Yunus 10/93). Bir 
şey ‘hayr’ diye niteleniyor-
sa bu onun faydalı, mübah 
ve dinen hoş olduğuna 
delâlet eder. Bir şey ‘şer’ 

diye niteleniyorsa bu onun zararlı, günah ge-
tirici veya yasak olduğuna ait bir hükümdür 
(Bakara 2/216; Âli İmran 3/104; Tevbe 9/88; 
İsra 17/11; Nûr 24/11; Enbiya 21/88; Kasas 
28/68).

Maksada işaret ederler.

Kur’an’ın her bir âyetinin, her bir cümlesinin, 
her bir kavramının bir maksadı vardır. Mu-
hatabına söylemek istediği bir şey, yani söy-
lediklerinin bir amacı vardır. Kur’an rastgele 
söylenmiş bir söz değildir (Târık 86/14). 

Kur’an’da lafız-mana-maksat dengesi var-
dır. Onun mesajı, hükümleri ve hedefleri bu 
dengenin kurulması ile anlaşılır. 

Kavramların bir kısmı “işte anlayın, ya da 
yanlış anlamayın, asıl kasdedilmek istenen 

KUR’AN’DA LAFIZ-
MANA-MAKSAT 

DENGESİ VARDIR. 
ONUN MESAJI, 
HÜKÜMLERİ 

VE HEDEFLERİ 
BU DENGENİN 
KURULMASI İLE 

ANLAŞILIR. 
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budur” tarzında gelmiştir. Bu da maksa-
da işarettir (Bakara 2/120; Âli İmran 3/73, 
82; En’am 6/71; Maide 5/47; Tevbe 9/67; 
Hucurât 49/15; Mü’minûn 23/1; Ahzâb 
33/36; Nahl 16/97; Nisa 4/69, 151; Enfal 
8/2, 4; Hac 22/35).

 

Hedefe işaret ederler.

Kur’an kavramlarının bir anlamı, bir maksa-
dı olduğu gibi bir de hedefi vardır. Biz buna 
onların pratiği diyebiliriz. Bu pratik anlama 
ve maksada uygun olarak gerçekleştirilmesi 
istenen hedeftir. Kur’an’a inanan kimselerden 
istenen uygun pratiklerdir. Kur’an’ın hayata 
aktarılış biçimidir. “O’nun ahlâkı Kur’an’dı” 
şehâdetinin Peygamber hayatındaki uygula-
masıdır. 

Hedefi maksattan ayrı tutuyoruz. Maksat va-
rılmak istenen nihai amaçtır. Varış noktası, 
belki de maksadın somut hale gelmesi, ger-
çekleşmesidir. 

Kur’an’ın vahiy olarak bir maksadı olduğu 
gibi, bazı kavramlarının daha somut, daha 
belirgin, daha hayata dönük hedefleri vardır. 
Kavramları anlayan, kavrayan ve iman eden 
mü’min; onların işaret ettiği hedefi gerçek-
leştirmek üzere harekete geçer. Onları kendi 
hayatında ete ve kemiğe büründürür. Kav-
ramlara Vahiy şuuruyla adetâ can verir, in-
sanlar arasında onları canlı tablolar yapar. 

Bu da en önemli Kur’anî davettir.

Kur’anî kavramların birçoğunun mü’minlerin 
hayatlarında birebir karşılığı olmalıdır. Veya 
o kavramın asıl hedefi, onu somut hale getir-
mek, yaşanır kılmaktır.    

Kur’an kavramları sadece imanı, zihniyeti, 
bakış açısını düzelten soyut ölçüler, iman il-
keleri veya vahyin çizdiği görünmez sınırlar 
değil, bir kısmı bizzat hayattır, pratiktir, gö-
rünebilen veya uygulanabilen ilkelerdir.

Kur’anî Kavramların Hedefi/Pratiği (Bir 
kaç örnek)

İzzet-Aziz

‘İzzet üstünlük, şeref ve haysiyet, kuvvet ve 
güç sahibi demektir. Kişinin şerefinin yüce-
liğini ve değerini anlatır. Onu zillete (alçak-
lığa, şerefsizliğe) düşmekten alıkoyan bü-
tün üstünlükler, yücelikler ve sahip olunan 
imkânlardır. İzzetin karşıtı ‘zillet’tir. 

‘Aziz’, izzet sahibi demektir. Aziz, yani en üs-
tün, en yüce, en mutlak ‘izzet’ sahibi yalnızca 
Allah’tır. Peygamber ve mü’minler de Allah’ın 
emrine itaat ettikleri için O’nun yanında üs-
tünlük ve şeref kazanırlar, İslâm’ı yaşadıkları 
için de ‘izzet-üstünlük’ elde etme imkânına 
kavuşurlar. “İzzet Allah’ındır, Rasulünündür 
ve mü’minlerindir.” (Münafikûn 63/8). 

Öyleyse mü’min imanı sayesinde izzet ka-
zanır, aziz olur. O bu aziz olma sıfatını ha-
yatının her alanında gösterir. Özellikle iman 
etmeyenler karşısında böyle bir konumda 
olduğunun farkındadır. Mü’min onu zille-
te düşürecek bütün davranışlardan kaçınır. 
İzzet kazandıracak amelleri işlemeye devam 
eder.

 Mü’minler, kendi kardeşleri olan mü’minlere 
karşı gayet alçak gönüllü (zelil), mütevazı ve 
merhametli, ama düşmanlarına karşı ‘izzet’ 
(güç ve şeref) sahibidirler. Onların karşısın-
da pısırık, sünepe, teslimiyetçi ve hakkını 
bile savunamayacak kadar korkak değildirler 
(Maide 5/54).

Mü’min-Emanet

Mü’min, hem iman esaslarının gerçek oldu-
ğundan emin olan, hem de imanın getirdiği 
ahlâk ve ahlayışla emin olan insandır. İman 
mü’mini öyle terbiye eder, öyle yetiştirir, 
öyle bir kıvama getirir ki; o insan artık ‘emin 
olma’ sıfatını kazanır. Kutsal (ilâhî) emaneti 
taşımaya ehil olur. Halk arasında emin ola-
rak bilinir. O yürüyen, canlı, somut bir iman 
olur. İnsanlar onu, “işte bu, bu insan gerçek 
bir mü’mindir” demeye başlarlar. 
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Mü’min bir kimseyi herkes, tıpkı inandığı 
Peygamberi gibi “o emin bir kimsedir” şek-
linde tanımalı. Ona güven duymalı, ‘bu in-
sandan hıyanet ve zarar gelmez’ diye inan-
malı. 

Mü’min bu noktaya ulaştığı zaman gerçekten 
imanının gereğini yapmış, imanını pratiğe 
dökmüş, imanını hedefine ulaştırmış demek-
tir. 

İmanın gayelerinden bir tanesi de emin in-
sanların sayısını artırmaktır. 

Hasene-Muhsin

Hasene her türlü iyi olmayı, güzelliği, gü-
zel yapmayı, sevap kazandırıcı amelleri ve 
Allah’ın sevdiği davranışları ifade eder. Hase-
ne, güzellik üretmek, güzel yapmaktır. Müs-
lüman Kur’an’ın emrine uyarak yaptığı her işi 
güzel, doğru, maksada uygun yapar. İbadet-
lerini güzel yaptığı gibi, güzel ahlâkı kuşanır, 
insanlarla, varlıklarla ilişkilerini güzelleştirir. 
Hasene olan işlerini artırır; böylece hem -se-
vap anlamında- çok hasenât kazanır, hem he 
muhsinlerden olur. 

Muhsin, yaptığı her işi güzel yapan insandır, 
yani iyi insandır. Kur’an onu mü’minlerin bir 
sıfatı olarak sayıyor ve herkesi muhsin olma-
ya davet ediyor. Hem de aktif iyi olmaya. Yani 
o, sergilediği güzellikleri başkalarıyla paylaş-
tığı gibi, iyi ve güzel olan şeylerin insanlar 
arasında yayılması için de çaba gösterir. 

Muhsin; canlı, örnek ve uygulamalı ihsan-
dır. 

İslâm-Müslim-Selâm

İslâm, Vahye teslim olmayı; arkasından da 
selâmeti, barış ve mutluluğu, esenliği ve kur-
tuluşu ifade eder. İslâm’ın hâkim olduğu ki-
şisel hayat, selâmetin ve saadetin yaşandığı 
hayattır. İslâm’ın hâkim olduğu toplum ha-
yatı barış ve huzur toplumudur. Yani Kur’anî 
ifadeyle “dâru’s-selam-esenlik yurdu”dur. Bu 
da hem barışı, hem selâmeti, hem de saadeti 
anlatır.

Müslüman, diğer insanların onun elinden ve 
dilinden zarar görmediği kimsedir.” (Müslim, 
İman/14 (40); Ebu Davud, Cihad/2 (2481); 
İbni Mace, Fiten/2-3934). İslâm, müslim 
olanlara böyle bir ahlâk, böyle bir güven ve 
böyle saygı kazandırmalıdır. 

Müslümanların birbirlerine selâm vermesi-
nin bir anlamı da böyle bir hedefe çağrıdır. 
İnsanlar arasında güven ve barış ortamı ha-
zırlamaktır. 

Müslüman, yürüyen İslâm olması gerekir. 
Ki bu da imanın isbatı, pratiği ve faydası ve 
dünyalık hedefidir. 

 

Hicret-Muhâcir

Kurumsal anlamıyla hicret Peygamberimizin 
Mekke’den Medine’ye göç etmesidir. Ancak 
kelime anlamıyla hicret, bir yerden ayrılma, 
uzaklaşma veya başka bir mekâna göçmek 
demektir. Bu ayrılma beden ile olabileceği 
gibi, dil ile veya kalb ile de olabilir (Müzem-
mil 73/10; Nisa 4/34). Bir âyette ise kalbi 
Allah’ın dışındaki şeylerden ayırıp yine O’na 
yönelmek anlamında kullanılmaktadır ki bu, 
Allah’a hicret (yönelme) ibadetidir (Ankebût 
29/26).

 Bu anlamıyla hicret müslümanlar için kıya-
mete kadar söz konusudur. “Hicret iki özel-
lik taşır: Birisi, günahları terk etmek; diğeri 
Allah ve Resûlü’ne hicret etmektir. Hicret, 
tövbe kabul olunduğu sürece sona ermez. 
Tövbe de güneş batıdan doğuncaya kadar 
makbuldür.” (Ahmed b. Hanbel, 1/192).

Peygamber (s) “Fitne ve bozgun içinde ibadet, 
bana hicret etmek demektir” buyurmaktadır 
(Müslim, Fiten/130 (7400); Tirmizî, Fiten/31 
(2201), İbn Mace, Fiten/14-3985).

“Gerçek muhacir, Allah’ın yasakladıklarını terk 
edendir.” (Buhârî, İman 4 (10)).

“Gerçek mücahid, Allah’a itaatte öz nefsiyle ci-
had eden; gerçek muhacir de hata ve günahları 
terk eden kişidir.”  (İbn Hibbân, 7/178).
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Müslüman, ölünceye kadar muhacirdir. O, 
hatadan savaba, isyandan itaate, günahtan 
tevbe ve pişmanlığa, gafletten zikre, gurur-
dan tevâzuya, ednâda ulviliğe, eksiklikten 
kemâle, günah işlemekten emirlere uymaya, 
kötüden iyiye, beşerden insaniyete, sıradan-
lıktan halifelik sıfatına doğru sürekli hicret 
halindedir.

İbadet-Âbid 

İbadet, Yüce Yaratıcı karşısında kişinin benli-
ğinin derinliğinden gelen bir saygı ile boyun 
eğmesidir. 

İbadet, Allah’a karşı duyulan saygı ve azamet 
duygularının en yücesidir. Kul bu duyguyu, 
Allah’ın emirlerine uyarak, yasaklarından ka-
çınarak yerine getirir. 

Âbid, Allah’a samimiyetle ibadet eden kim-
sedir. 

Âbid, Allah’a ibadetine imanla başlar. Önce-
likle ‘Ondan gelen her şeyi tereddütsüz ka-
bul eder, benimser ve uygulamaya söz verir. 
Sonra da inandığı dinin ölçülerine elinden 
geldiği kadar uyar. Öyle ki zaman içinde 
ibadet ahlâkı kazanır.  Hangi sözün, hangi 
davranışın, hangi eylemin Allah’ın rızasına 
uygun olduğunu bilir. 

Mü’min yürüyen âbidtir. Yani bütün bir ha-
yatını ibadet haline getiren kimsedir. 

Şehâdet-Şehît

‘Şehâdet’ veya ‘şuhud’; bir şeyi yerinde ve ya-
nında gözlemektir. Bu gözleme kafa gözüyle 
olabileceği gibi kalp gözüyle de olabilir. Şe-
hit/şâhit bu işi yapan demektir.

Bu âlem insanın kendi gerçeğini anlama-
sı için önüne konulan bir ‘Hakikat”tir. Kişi 
bu hakikate şahit olursa, ‘gayb ve şehâdet 
âlemi’nin arkasındaki Kudret Elinin farkına 
varır. O Elin her iki âlem üzerindeki tasarru-
funu idrak eder. Bu idrak onu teslimiyete, bir 
diğer deyişle âlemle özdeşleşmeye götürür.

İnanan bir insan Allah’ın verdiği, yani in-

sanın bünyesine yerleştirdiği şuur ve bilgi 
varlığı ve eşyayı tanır. Bu eşya ister şehâdet 
âleminde olsun, isterse gayb âleminde olsun, 
farketmez. Zira bu tanıma (din diliyle: mari-
fet) onu Yaratıcı’ya götürecektir. Yani Allah’ın 
âlem üzerindeki tasarrufuna, oluştaki müda-
helesine. 

Âlemdeki ‘şahitlerin’ farkına varmak kişiye 
‘şehâdet’ etmeye ulaştırır.  Madem âlemdeki 
canlı cansız her şey, kendi halinde Yaratan’a 
şahitlik ediyorsa; akıllı ve şuurlu bir varlık 
olan insana düşen de tıpkı evrendeki şeyler 
(eşya) gibi şehit/şâhit olmaktır (Maide 5/83).

Şehâdet kelimesini söylemek, bunların orta-
ya koyduğu bilginin, ifadenin doğruluğuna 
şahid olmak demektir. Burada bir şeyin doğ-
ruluğu hislerle gözlenmiş, şuurla emin olun-
muş ve bu doğrulayıcı tavır bir ‘tanıklıkla’ 
ortaya konulmuştur.

İnsanın var olması bir anlamda ‘şehâdeti’ ye-
rine getirmesi içindir. Bazı mü’minlerin “Ya-
rabbi! Bizi şâhidlerden yaz” diye dua etme-
leri bu gerçeğe işaret etmektedir (Âli İmran 
3/53. Maide 5/83).

İmanı olgun mü’minler, böyle bi ‘şehâdeti’ 
hakkıyla yerine getiren, bunu sözleriyle, fiil-
leri ve tercihleriyle ortaya koyan kimselerdir 
(Meâric 70//33).  

İşte bunlar da yaşayan şehitlerdir. 
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Giriş

Bid’at, tüm din, ekol, mezhep ve ce-
maatlerin şiddetle karşı koydukları önemli 
bir kavramdır. Müslüman kamuoyu, “Şu 
hareket bid’attir, şu değildir; şu hurafedir, 
şu değildir; şu batıl inançtır, hayır değildir.” 
tartışmalarıyla çalkalanmaktadır. Biat adına 
helaller haram, haramlar helal kılınmakta, 
garip ve komik sahneler sergilenmektedir. 
Söz gelimi bid’atle mücadele namı altın-
da masalarda yemek yemeyi, mikrofonlar-
da konuşmaya, teknolojiden yararlanmayı 
bid’at sayanlara rastlanmaktadır. Muham-
med Osmanoğlu şunu der: “Günümüzde 
yemek için sandalyeler üzerinde oturularak 
masalarda yemek yemek; hem yaygı üzerine 
koyarak yemek sünnetini hem de ayrı ayrı 
tabaklarda yenilerek toplu hâlde bir kaptan 
yemek sünnetini kaldıran bir bid’attir.”1 Keza 
namazlardan sonra musafaha niyetiyle elle-
rini uzatanları -bid’at adına- bozarak,“Çek 
elini, bid’at işleyemem,” diyenlere rastlan-
maktadır. Oysa; 

a) Musafaha için belli bir zaman yoktur. 

b) Müslüman kardeşinin kalbini kırmak 
bid’at sayılmıyor da musafaha etmek mi 
bid’at sayılıyor? 

Bu ve benzer nedenlerle bid’atin teşhis edi-
lip detaylı bir şekilde tahlil edilmesi,  bid’atle 

1 Muhammed Osmanoğlu, Bid’at ve Hurafeler, 
s.199)

İ N C E L E M E

KUR’AN ve SÜNNET PERSPEKTİFİNDEN 
BİD’AT KAVRAMININ ANALİZİ

ŞÂTİBÎ’YE GÖRE BİD’AT, 

ŞER’Î GİBİ GÖRÜLEN, 

ALLAH’A DAHA FAZLA 

İBADET EDİLECEĞİ 

DÜŞÜNÜLEN, SONRADAN 

ORTAYA ÇIKMIŞ YOLDUR.

ABDULCELİL CANDAN

Yrd.Doç.Dr., Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Meslek 

Yüksek Okulu Öğretim Üyesi
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sünnetin birbirinden ayrılması ve içlerinin 
doldurulması gerekmektedir. Bu makalemiz-
de Bid’at Ve Batıl İnançlar Ansiklopedisi baş-
lıklı çalışmamızdan yararlanarak Kur’an ve 
Sünnet’te bid’atin ne anlama geldiğini tahlil 
edeceğiz. 

Bid’atin Anlam Alanı 

Bid’at kavramı, ilk kaynaklarda fazlaca yer 
almamıştır. Söz konusu eserlerde bid’atçiler 
hakkında Ehl-i bid’at; yani bid’atçiler karşılı-
ğında bazen Sahibu’l-bida’, Ehlü’l-ehva, Müb-
tedia, Ehlü’d-dalale gibi tabirler de kullanıl-
mıştır. Bu kavramlar, ‘inanç ve davranışları-
nı, peygamberce tebliğ 
edilen ilahi buyruklara 
dayanmaksızın sadece 
beşeri görüş ve arzulara 
göre oluşturanlar’ anla-
mına gelirler. Bu terkipler 
ilk olarak İmam Malik’e 
atfedilen bazı rivayet-
lerde kullanılmıştır. Bu 
rivayetlerde Ehlü’l-Ehvâ 
tabiri ile Mu’tezilenin ve 
diğer bazı İslami fırkala-
ra mensup kelamcıların 
kast edildiği görülmek-
tedir. Bid’atçiler için 
Ehlü’l-Ehvâ ifadesi kullanılmış ve bir kısım 
tabiinin konuya ilişkin görüşleri nakledil-
miştir.

A. Lügat Anlamı

Bid’at, lügatte iki anlama gelmektedir:

a. Bid’at, daha önce bir benzeri bulunmaksı-
zın ortaya çıkarılmış şey demektir. “O gök-
leri ve yeri benzeri olmaksızın yaratandır.” 
(Bakara, 2/117). Âyette geçen bedi’  sözcüğü, 
herhangi bir kökü ve benzeri bulunmadan 
bir şeyi ortaya çıkaran anlamındadır. 

b. Bid’at, yorgunluk ve bitkinlik anlamın-
dadır. Nitekim, Ebde’atti’r-rahiletü, ifadesi 
yorgunluk ve bitkinlikten dolayı deve çöktü, 
anlamına gelir. 

B. Istılah Anlamı

Bid’at için yapılan yüzlerce tariften bazısı şöy-
ledir: 

Bid’at, Sahabe ve Tabiun döneminde dinde ol-
madığı hâlde sonradan çıkan dindeki yeniliktir.2 

Bid’at, akide ve amelde Hz. Peygamber’in söy-
lediği ya da uyguladığı sünnete muhalif bir şey 
ortaya koymaktır.3 

Bid’at, şeriata aykırı düşen ilave ya da 
noksanlardır.4 

Şâtibî’ye göre bid’at, şer’î gibi görülen, Allah’a 
daha fazla ibadet edileceği düşünülen, sonra-
dan ortaya çıkmış yoldur.5 Tarifte bid’at için 

yol ifadesinin kullanılması, 
üzerinde yürünmesi ve takip 
edilmesinden dolayıdır. Din-

de ifadesi de bid’at din adına 
uydurulduğundan kullanılmı-
şıdır. Şer’î gibi görülen ifa-
desi Şâri’in izni olmadığı ve 
şeriatta belirtilmemiş olduğu 
hâlde ortaya konulduğundan 
kullanılmıştır.

 Muhammed el-Accâc el-
Hatib’in tarifi şöyledir: Bid’at, 
Hz. Peygamber ve ashap ta-
rafından ortaya konulmadığı 

hâlde onlardan sonraki dönemlerde din ve dinin 
korunmasını istediği alanlarda insanların orta-
ya attıkları söz ve davranışlardır.6 

İbn Receb el-Hanbeli, bid’ati dine ilave edilen ve 
herhangi bir sağlam delile dayanmayan yenilik-
ler olarak tarif eder.7 

İbn Hacer Askalanî ise, bid’at, Kitap ve sünnette 
dayanağı olmadığı hâlde dine sokulan yenilik-
lerdir, der.8 

2  Cürcânî, Ta’rifât, s.68.

3  İbn Üseymen, Şerhu Lumati’l-İtikad, s.40.

4  Suyûtî, el-Emru bi’l-İttiba, s.88.

5  Şâtibî, İ’tisâm, 1/37

6  Accâc, es-Sünne Kable’t-Tedvin, s.18.

7  İbn Receb, Câmiu’l-Ulûm, 2/127.

8  Askalânî, Fethu’l-Bârî, 7/231.

BİR ŞEYE BİDAT 

DİYEBİLMEK İÇİN 

İNANÇ VEYA İBADET 

KONUSUNDA OLMASI 

GEREKİR. MUAMELE, 

YERLEŞİM, GİYİM, 

TİCARET, İNŞAAT, 

VS. KONULARDA 

BİD’AT OLMAZ. 
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“Dinimizde olmayan bir şeyi ihdas edenin orta-
ya koyduğu şey reddedilir.”9  Hadisinde ifade 
edildiği gibi, bir şeye bidat diye bilmek için 
onun;

a. İnanç veya ibadet konusunda olması gere-
kir. Muamele, yerleşim, giyim, ticaret, inşaat, 
onarım, mimari vs. konularda bid’at olmaz. 

b. Dinî naslardan ya da ana konulardan biri-
ne muhalif olan bir şey olması gerekir. 

Kur’ân ve Sünnette Bid’at Sözcüğü

A. Kur’ân’da 

Bid’at kelimesinin türetildiği bede’ fiili türevi 
Kur’ân’da üç değişik yerde geçmektedir: 

1. “O, gökleri ve yeri 
örneksiz yaratandır.” 
(Bakara,1/117). 

2. “O, gökleri ve yeri 
örneksiz yaratandır.” 
(En’âm, 6/101). Bedi’ söz-
cüğü iki âyette de “ben-
zersiz yaratıcı, bir misali 
olmaksızın yaratan, yok-
tan var eden” anlamında kullanılmıştır.

3. “De ki: ‘Ben peygamberlerin ilki deği-
lim.’…” (Ahkâf, 46/9) âyetinde geçen bid’en 
sözcüğü de bedee fiilinin türevlerindendir. 
Yani, ben ilk peygamber değilim, benden 
önce de peygamberler gönderilmiştir. Âyette 
Hz. Peygamber’in gönderilmiş ilk peygamber 
olmadığı işlenmiştir. Görüldüğü gibi bede’a 
fiilinden türetilen bu kelimeler bid’at anla-
mında kullanılmamış, önceki dönemlerde 
olmayıp sonradan ortaya çıkan hususlar için 
kullanılmıştır.

B. Sünnette

Sünnette bid’at sözcüğü bazen sarih olarak; 
yani bid’at formuyla bazen de muhdes ifa-
desinde olduğu gibi başka ifadelerle kulla-
nılmıştır. Sünnette bid’at, menfi anlamda 
kullanılmıştır. “Ümmetim içinde sizin ve ba-
balarınızın duymadığı bid’atler türeten yalancı 

9  Buhari, İ’tisam, 30.

deccaller ortaya çıkacaktır.”10 “İşlerin en kötüsü 
muhdesât; yani sonradan ortaya çıkanlardır.”11 
Hadislerde ihdas ve muhdes kelimeleri de 
bid’at anlamında kullanılmıştır

İnanç ve ibadetlerde Hz. Peygamber ve asha-
bının uygulamaları esas alınır. Hz.Peygamber 
bunu, “Ben ve arkadaşlarımın üzerinde bulun-
duğu yol”12 diye tarif etmiştir “Ümmetim içinde 
yalancı deccaller türeyecektir. Siz ve babaları-
nızın duymadığı birtakım bid’at türü söylem-
lerle ortaya çıkacaklardır. Onlardan sakının, 
sizi fitneye düşürmesinler.”13 “Benden önce 
gelen her peygamber yapmaları için hayırdan, 
sakınmaları için de şerden haber vermiştir.”14 
hadisi bu gerçeği dillendirmektedir. Ebu Zer, 

Hz.Peygamber’in uçan 
her kuş hakkında ken-
dilerini bilgilendirdiğini 

ifade eder.15 “Siz dünya iş-
lerinizi daha iyi bilirsiniz.”16 
hadisi, tecrübe ve tekniğe 
dayalı konularda insanlara 
geniş imkânlar vermiştir. 
Hz. Peygamber, bid’at ve 
fitne zamanında dine sa-

rılmanın güçlüğüne dikkat çekerek, öyle dö-
nemlerde sünnete sarılanlara elli sahabinin 
ecrinin verileceğini haber vermiştir.17

Hz.Peygamber, ev plan ve projesinin nasıl 
yapılacağını değil, ancak evlerde nasıl mutlu 
olunacağını, silahın nasıl yapılacağını değil, 
onun niçin ve ne maksatla kullanılacağını 
öğretmiştir. Hz.Peygamber’in yaptığı, en fa-
ziletli ve en güzel olanıdır; onunla yetinmek 
gerekir. O’nun emrine muhalefet edenler fit-
neye duçar olmaktan kurtulamazlar.

İslam uleması her vesileyle bid’atlere karşı 
çıkmayı önermiş, onları yermiş ve sünnete it-

10  İbn Hanbel, Müsned, 2/349.

11  İbn Hanbel, Müsned, 3/319.

12  Tirmizi, hadis no: 2641.

13  İbn Hanbel, Müsned, 2/349.

14  Müslim, hadis no: 1844.

15  Krş.İbn Kesir,Tefsir, 2/226.

16  Müslim, Fedâil, 141.

17  Ebu Davud, Melahim,17.

İSLAM ULEMASI HER 

VESİLEYLE BİD’ATLERE 

KARŞI ÇIKMAYI ÖNERMİŞ, 

ONLARI YERMİŞ VE 

SÜNNETE İTTİBAYI 

ÖZENDİRMİŞTİR.
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tibayı özendirmişlerdir. İmam Şafiî de, “İster 
hayatımda ister de vefatımdan sonra sünnete 
muhalif olduğu anlaşılan her görüş ve eylem-
den beriyim.” diye vasiyette bulunmuştur.18 
Eşkıya ve soyguncuların ıslahıyla iştigal eden 
bid’atçi bir grup İbn Teymiyye’nin yanına ge-
lir ve şöyle derler: “Ey İmam, insanları tövbe 
etmeye davet ediyoruz.

- Onları hangi günahlardan vazgeçirmeye ça-
lışıyorsunuz?

- Eşkıyalık, soygunculuk vs. 

- Önceki hâlleri şimdiki 
hâllerinden daha ehven-
di; önceleri fasık idiler, 
yaptıklarının haram ve gü-
nah olduğunun bilincinde 
idiler. Allah’ın rahmetin-
den ümitlerini kesmemiş-
lerdi; tövbe etme arzuları 
vardı. Ne yazık ki, tövbe 
ettirmekle onları sapık ve 
müşrikler kıldınız, dinden 
çıkardınız. Hazır hâlleriyle 
Allah’ın rızasının hilafına hareket ediyorlar; 
Allah’ın sevdiğinden nefret ediyorlar, Allah’ın 
nefret ettiğinden hoşnut oluyorlar.”19 

İbn Teymiyye, insanları akidevî bid’atlere 
davet etmenin eşkıyalık ve soygunculuktan 
daha kötü ve daha zararlı olduğunu ifade 
etmiştir. Şeytanın şiddetli direnç gösterme-
sinden olacaktır ki eşkıyalar, yol kesenler, 
alkolik ve kumarbazlar, uyuşturucu tacir ve 
tüketicileri, sigara tiryakilerinin tövbe etmesi 
bid’atçilerden daha kolay olmaktadır. 

İmam Rabbânî, sünnette varit olmadığı için 
niyetin dil ile telaffuz edilmesine karşı çıkmış 
ve niyetin dil ile değil, kalp ile getirilmesini 
önermiştir.20 

Said b. Müseyyeb birini sabah namazından 
sonra rükû ve secdelerini fazla yaptığı iki 

18  Ebu Nuaym, Hilye, 9/107.

19  Krş. İbn Teymiyye, Fetâvâ, 3/230.

20 Krş. İmam Rabbânî, Mektûbât; Mektub 
numarası:186.

rekât namaz kılarken görür. Onu yaptığın-
dan alıkoymaya çalışır. Adam: “Ey Said, beni 
namazdan da mı alıkoyuyorsun? Allah Teâlâ 
namazdan dolayı beni cezalandıracak mı?” 
deyince Said b. Müseyyeb: “Hayır, namazdan 
dolayı değil, sünnete uymadığın için seni ce-
zalandıracaktır.” dedi.21 

   Sünnete riayet edilerek yapılacak az ve sı-
nırlı bir ibadet, bid’atle yıllarca yapılan iba-
detlerden daha hayırlıdır. Bid’atle yapılan 
ibadet vebaldir. Fakir kalmak, sahte paraya 

sahip olmaktan çok ya-
rarlı ve emniyetlidir. 

Düşmana karşı hazırlık-
lı ve müteyakkız olmak, 
onların silahıyla cevap 
vermek sünnet kapsamın-
dadır. Düşmana mağlup 
olmak ve onlara el avuç 
açmak, komplo ve desi-
seleri karşısında bocala-
mak, onların gerisinde 
bulunmak, onlara mağ-
lup olmak ise bid’attir. 

Başında bulunduğu şirketi batıran bir 
yöneticinin,“Peygamber’in zengin olmayı is-
tememesi arzusuna göre hareket ettim” heze-
yanını sünnet addetmek mümkün mü?

Her Yeniliğin Bid’at Olmayışı  

Her yenilik bid’at değildir. Söz gelişi Resul-i 
Ekrem’in yaşadığı bölge itibariyle giydiği el-
bise dışında giyinmek bid’at değildir. Resul-i 
Ekrem, atkı takmadı; telefon, gözlük kullan-
madı; kaşık ve çatalla yemek yemedi; gemi-
ye, trene, otomobile, bisiklete, uçağa binme-
di diye bunlara haram veya bid’at denilmez. 
Bir nasla çelişmeyen her yenilikten istifade 
edilir, özendirilir. Hz. Peygamber’in risale-
ti tüm insanlık için yepyeni bir olaydır. Bu 
nedenle, genel bir hayra vesile olan, herhan-
gi bir nasla çelişmeyen her eylem ve yenilik 
bid’at değildir; bilakis tavsiye edilen hayırlı 
çığır açma kapsamındadır, desteklenmesi ve 
tavsiye edilmesi gerekir. Kitap, neşriyat, mat-

21  Beyhaki, es-Sünenu’l-Kübrâ, 2/466.

SÜNNETE RİAYET 
EDİLEREK YAPILACAK AZ 
VE SINIRLI BİR İBADET, 

BİD’ATLE YILLARCA 
YAPILAN İBADETLERDEN 

DAHA HAYIRLIDIR. 
BİD’ATLE YAPILAN 
İBADET VEBALDİR. 
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baa ve teknolojiden yararlanma bid’at kap-
samı dışındadır. Çünkü Kur’ân muarızlarına 
değişik yöntemlere cevap vermiş, şüphele-
rini izale etmiştir. Sünnet de aynı yöntemi 
uygulamıştır. Medrese, kervansaray, çocuk 
yuvaları, aş evleri, okul, hastane, üniversite, 
fabrika, köprü inşası da bid’at değil, bilakis 
Kur’ân ve sünnetin teşvik ettiği hayırda ya-
rışma kapsamındadır.

Bid’at Çeşitleri

Bid’atler de günahlar gibi verdikleri zarar, 
yaptıkları tahribat yö-
nünden büyük bid’at, kü-
çük bid’at, inançta bid’at, 
amelde bid’at şeklinde tas-
nif edilir. Örneğin grip de 
kanser de hastalıktır; her 
ikisi hastalık paydasın-
da birleşmektedir. Ancak 
verdikleri zarar ve yaptık-
ları etki yönüyle aynı de-
ğillerdir.

1- İslam’a verdikleri zarar 
bakımından bid’at

a) Bid’at-i suğrâ; hafif bidat: Herhangi bir 
nasla çelişmeyen bid’at çeşididir. Kandil 
gecelerinde, münferid olarak ibadet etmek 
buna misaldir.

b) Bid’at-i kübrâ: İslam akidesiyle çelişen 
inanç ve ibadetlerdir. İnsanın maymundan 
türediği inancı bu türden bir bid’attir.

2- İnanç ve amel açısından bid’at

a) İtikadî (inanca sokulan) bid’atler. 

b) Amelî bid’atler.

İnanç bid’atleri, amelî bid’atlerden daha va-
him ve daha sakıncalıdır; zira inanç bid’ati 
sahibini küfre götürebilir.

İnanç bid’atleri örnekleri:

• Cennet ve cehennemi rumuzlar olarak al-
gılamak. Bazı filozofların savunduğu gibi, ce-

hennemin mutsuz ve sıkıntılı hayattan ibaret 
olduğunu söylemek inanç bid’atidir. 

•Kıyameti ruhun bir bedenden diğerine inti-
kali biçiminde algılamak, nübüvvetin devam 
ettiğini, dinlerin birliğini söylemek bu tür 
bid’atlerdendir. 

• Bir taşa dahi iyi zan besleyen ondan istifade 
eder, anlayışı akideyle ilgili bid’attir. Bu inan-
cın putperestler tarafından uydurulduğu 
söylenmiştir.

•Kaderi inkâr etmek, 
Allah’ın sıfatlarını reddet-
mek, Mürcie’de olduğu 

gibi imanı dilin ikrarından 
bilmek, yatırlardan yardım 
istemek.

3-Amel açısından bid’at

a) Bir fiili terkten kaynak-
lanan bid’atler, 

b) Bir fiili işlemekten kay-
naklanan bid’atler. Takva 
ve Allah’ın rızasını elde et-

mek gayesiyle mubah olan yiyecek-içecekten 
yüz çevirmek, evlenmemek amelî bid’at ör-
neklerindendir.

4- Sonuç itibariyle bid’at

a) Küfre götüren bid’atler, b)Fıska götüren 
bid’atler.

5- Asıl itibariyle bid’at. 

a) Bidat-i hakikiye. b) Bidat-i izafiye.

6- Nispet itibariyle bid’at.

a) Mu’tezile kökenli bid’tler.

b) Haricî kökenli bid’atler.

c) Bâtinî kökenli bid’atler.

d) Felsefe kökenli bid’atler.

e) Tasavvufî bid’atler.

f) Mezhebî bid’atler.

Bid’at, genelde menfi anlamda kullanılır. Bazı 
âlimler, bütün bid’atler kötüdür derken, bazı-
ları da bid’atleri şer’î hükümlerin beş kısmı 

HER YENİLİK BİD’AT 
DEĞİLDİR. SÖZ 
GELİŞİ RESUL-İ 

EKREM’İN YAŞADIĞI 
BÖLGE İTİBARİYLE 

GİYDİĞİ ELBİSE 
DIŞINDA GİYİNMEK 

BİD’AT DEĞİLDİR.
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arasında sayar. Söz gelişi İzz b. Abdusselam, 
bid’ati şer’i ahkâma paralel olarak beş kısım-
da inceler. Vacip, mendup, mübah, mekruh 
ve haram bid’atler.

Bu tasnifin örneklendirilmesi:

1. Vacip bid’at: Arapça gramerinin oluşturul-
ması gibi.

2. Haram bid’at: Batıniye, Harici ve Mücessi-
menin görüşleri

3. Mekruh bid’at: Camilerin tezyinatı.

4. Mübah bid’at: Namazdan sonra musafa-
ha. 

5. Mendub bid’at: Kaşıkla 
yemek yemek.

Bu tasnif eleştiriye açık-
tır. Zira birinci madde 
ile ortaya konulan “vacip 
bid’at” olarak örneklendi-
rilen Arapça gramer Hz. 
Peygamber ve ashabının 
yabancı oldukları bir ilim 
değildi. İbn Abidin, İslam 
muarızlarını ilzam edecek 
deliller ile cevap vermeyi vacip bid’at olarak 
değerlendirir.22 Muarızlara delil serdetmek 
bid’at değildir. Zira Kur’ân ve sünnet bu tür 
delillerle doludur. Bu neden ile muarızları 
ilzâm edecek delil serdetmek bid’at değildir 

Bid’at-i İzafiye

İzafiye, ekleme anlamına gelen izafe sözcü-
ğünden türetilmiştir. Söz gelişi niyet meşru-
dur; ancak dil ile niyet getirmek izafe edilince 
bid’at-i izafiye hâlini alır; bir yönüyle meşru, 
diğer yönüyle de gayrimeşru hükmünü alır.

Bidat-i izafiye örnekleri:

· Namazlardan önce veya sonra nafile kıl-
mak sünnettir, onları cemaatle kılmak ise 
bid’attir.
· Taziye sünnettir; ölü akrabalarını zahmete 
ve masrafa sokmak ise bid’attir.
· Cuma günü Kehf Sûresi’ni okumak sün-

22  İbn Abidin, Reddü’l-Muhtar, 1/376.

nettir, onu camide yüksek sesle okumak 
bid’attir.
· Şaban ayında oruç tutmak sünnettir; onu Şaban 
ayının on beşinci gününe tahsis etmek bid’attir.

· Hz.Peygamber’e salât ve selam okumak 
Kur’ân’ın emirleri arasındadır. “Muhakkak ki, 
Allah ve melekleri Peygamber’e hep salât ve 
selam getirirler. Ey iman edenler, ona teslimi-
yetle salât ve selam getirin.”(Ahzab, 33/56). 
Ancak ezandan önce ya da sonra yüksek ses-
le salavât okumak onun ezandan bir cüz ola-
rak algılanmasına vesile olduğundan bid’at-i 
izafiye cümlesindendir.

Maslahat-i Mürsele ve 
Bid’at

Maslahat-ı mürsele, 
İslam’ın amaçlarına uygun 
olan ve hakkında geçerli 
veya ilga edilmiş delil bu-
lunmayan maslahatlardır. 
Maslahatları gösteren delil 
bulunursa kıyas şümulüne 
girip ilga edildiğine dair 
bir delil bulunursa İslam 
fıkhına aykırı olur. İhtiyaç 

hâlinde bazı vergilerin konulması, karabor-
sacıların elinde bulunan malların gerekli fiyat 
üzerinden satmaya icbar edilmeleri, bid’atçi, 
fitne ve fesat çıkaranların sürgün edilmeleri 
maslahat-ı mürsele örneklerindendir.

Maslahat-ı Mürsele ile Bid’at Farkı

1- Maslahat-ı mürsele Asr-ı Saadetten sonra 
görülmeye başlandı. Bid’at nadir de olsa Asr-ı 
Saadette görüldü.

2- Maslahat-ı mürsele mükellefin üzerinden 
zorluğu, ağır yükü kaldırmayı hedefler. Bid’at 
ise mükellefin sorumluluğunu ve yükünü ar-
tırır, ibadetleri zorlaştırır ve İslam’ı yaşanmaz 
hâle getirir. 

3- Bid’atler inanç ve ibadette gerçekleşir. 
Maslahat-ı mürsele ise muamelatta olur. 

4- Maslahat-ı mürsele ile ıslah hedeflenirken, 
bid’atte asıl hedef ifsattır.

5- Bid’atte Hz. Peygamber’in uygulamasına 

İZZ B. ABDUSSELAM, 

BİD’ATİ ŞER’İ AHKÂMA 

PARALEL OLARAK BEŞ 

KISIMDA İNCELER: 

VACİP, MENDUP, 

MÜBAH, MEKRUH VE 

HARAM BİD’ATLER.
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muhalefet vardır. Maslahat-ı mürselede ise 
insanların yararı göz önünde bulundurulur. 
Kıtlık, savaş, kuraklık dönemlerinde ihti-
yacı karşılayacak miktarda vergi yüklemek 
maslahat-ı mürseledir.23

Bid’atleri tanıma ve ortaya koyma yöntem ve 
kaidelerinden bazılar:

• İyi niyet haramı helal kılmaz. Cahiliye döne-
minde müşrikler ibadet kastıyla çıplak ola-
rak Kâbe’yi tavaf eder, ıslık çalar ve alkışlarla 
tempo tutarlardı. Kur’ân bu hareketleri tasvip 
etmedi.“Kâbe’nin huzurunda namazları ise 
ıslık çalıp el çırpmaktan 
başka bir şey değildi...” 
(Enfal, 8/35). Kur’ân bu 
ifadesiyle ibadetin geçerli 
olabilmesi için iyi niyetin 
yeterli olmadığına dikkat 
çekmiştir. Keza, ibadet ve 
Allah’a yaklaşma kastıyla 
eğlenmek, raks etmek, be-
dene eziyet etmek, nimet-
lerden yararlanmamak da 
makbul görülmemiştir. 

İyi niyet isyanı ibadet, gü-
nahı da sevap yapmaz. “Allah ne kulağı ya-
rılan, ne salma bırakılan ne erkek-dişi ikizler 
doğuran, ne de on defa doğurması yüzünden 
yük vurulamayan hayvanların (adanmasını) 
meşru kılmadı. Fakat küfreden kimseler, Allah 
adına yalan söyleyerek O’na iftira ediyorlar. 
Çoklarının da aklı ermez.” (Mâide, 5/103). 
Âyette geçtiği gibi Behire, Saibe müşriklerin 
Allah rızasını elde etmek maksadıyla tağut 
ve putlarına adadıkları kurbanlardı. Ancak 
Allah Teâlâ yaptıklarının şirk olduğunu be-
yan etti. İslam’a yeni giren bir grup sahabi, 
müşriklerin bir ağaca silahlarını asıp etrafın-
da döndüklerini görünce Hz. Peygamber’den 
aynısını talep ettiler. Bunun üzerine. Hz. 
Peygamber şöyle buyurdu: “Siz İsrailoğulları-
nın “Ey Musa, bunların birçok ilahları olduğu 
gibi, sen de bize ilah yap,” şeklindeki taleplerinin 

23  Krş. Şâtibiî, el-İ’tisâm, s. 121.

aynısında bulundunuz.”24 Bu talepte bulunan 
sahabiler İslam’a yeni girdiklerinden küfre 
düşmediler.

• İnanç ve ibadette gayrimüslimlere benze-
mek, kendileriyle özdeşleşmiş adetleri yapmak 
bid’attir. Nevruz, Noel kutlamak, haç ve zün-
nar takmak bu hükümdedir. İslam öncesi 
cahiliye dönemine ait adet ve gelenekler de 
aynı hükme tabidir.

• İbadeti gerektirecek şart ve gerekçeler mev-
cut olduğu hâlde Hz. Peygamber’in terk ettiği 
ibadetleri kılmak bid’attir. Hz. Peygamber üç 
ayları yaşadığı hâlde onlara tahsis ettiği bir 

ibadet öğretmemiştir. Bu 
nedenle üç aylara has kılı-

nan ibadetler bid’attir. Şe-
hadetten önce kılınan iki 
rekât namazı kılmak için 
şartlar oluşmadığından 
Hz.Peygamber tarafından 
kılınmadı. Ancak şart (şe-
hadet anlamı) gerçekleş-
tiğinden ashab tarafından 
kılınmış ve ümmet tarafın-
dan kabul görmüştür. 

• Tüm bid’atler zarar ve hüküm bakımından 
eşit değildir. Küfre götüren bid’atler olduğu 
gibi, fıska sebebiyet veren bid’atler de vardır. 
Bid’at ehli de; işlediği bid’ati yayan ile yay-
mayanlar, ona davet edenler ile etmeyenler 
şeklinde tasnif edilebilir.

• Bilerek bid’at işleyenlerle bilmeden işleyen-
ler vebal cihetiyle eşit değildir. Bid’atçiler iş-
ledikleri bid’atlerin vahamet ve zararına göre 
hüküm alırlar.

• Sünnet ile belirlenmiş ibadetlerin miktarını 
artırmak, bid’attir. Mesela gecenin tamamını 
ibadet ile geçirmek, ibadet gayesiyle uyuma-
mak, yatağı terk etmek, abdest ya da gusül 
alırken suda israfa kaçmak, abdest azalarını 
aşmak bid’attir. 

• Yasaklar din adına yapılmıyorsa bid’at sa-
yılmaz. Mesela bir kimsenin helal olan bir 

24  İbn Hanbel, Müsned, 5/215.
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şeyi kendisine yasaklaması bid’at değildir; 
ancak bu yasaklamayı dindarlık vesilesi say-
ması bid’attir. Bid’ati bu manada anlayanlar 
şu delilleri öne sürmüşlerdir. “Kim bizim işi-
mizde ondan olmayan bir şeyi ihdas ederse o 
reddedilmiştir.”25 Hadisin metninde geçen “bi-
zim bu işimizde” ifadesinden murat din ve 
şeriattir. Bunlar diğer grubun dayandığı ha-
disleri de kendi görüşleri ile bağdaşacak şe-
kilde yoruma tabi tutmuşlardır. Her iki tarifi 
tahlil edersek görüldüğü gibi bid’at kavra-
mındaki ‘yenilik’ daha çok olumsuz manada 
anlaşılmıştır. 

• İbadetlerde asıl olan men’dir; yani ibadetler 
keşif, keramet, içtihatla değil, nasla sabit 
olur. Adetlerde ise asıl olan ibahedir. Adet, 
gelenek ve yenilikler nasla çelişmezse meş-
rudurlar, reddedilmezler. Adetler insanla-
rın bilgi ve becerilerinden ortaya çıkarlar. 
Vahiyle çakışmadıkları müddetçe onlardan 
yararlanma cihetine gidilir. Teknoloji, sanat, 
fen ile ilgili gelişmeler bu kapsamdadır.

• Her bid’at günahtır; ancak her günah bid’at 
değildir. 

• Hz. Peygamber’in yapmadığı her şey bid’at 
değildir. Söz gelişi, Hz. Peygamber but eti-
ni severdi; ancak bu âdeti, mesela “Gerdan 
ya da sırtı yemek bid’attir.” anlamına gel-
mez. 

• Kaşık, çatal vs. kullanmayı sünnet ya da 
bid’atle ilintilendirmek bid’atle mücadelede 
aşırılıktır. Bunlar, teknolojik imkânlardan 
kaynaklanan durumlardır. Yemek konu-
sunda herkesin Hz. Peygamber’in sevdiği 
yemeği yeme zorunluluğu yoktur; yemek 
tercihi iştah ve bünyeden kaynaklanmak-
tadır. Bal, Kur’ân’ın tavsiye ettiği şifalı ve 
en önemli besindir; (bk.Nahl, 16/69) An-
cak birinin bünyesi onu kaldırmıyorsa, 
onun için, “Kur’ân’a muhalefet etti” deni-
lemez. Hz. Peygamber’in kabak sevmesi 
de aynıdır. Birisinin iştahı kabak yemeyi 
kaldırmıyorsa, “Sünneti terk etti, karşı gel-
di, bidat işledi” denilmez. 

25  Buhari, Sulh, 5.

Netice; bid’at kelimesinin türevlerinden ha-
reketle şu neticeye varılabilir:

a) Bid’at çirkinliği ifade eder. Bid’at sonradan 
çıkan yenilik anlamına geldiğinden isten-
meyen ve yeni çıkan hoş-güzel olmayan 
anlamlarına gelir.

b) Dine ilave yapmak; yani zam yapmak ye-
rildiği gibi, dinde iskonto yapmak da ye-
rilmiştir. 

c) Yaygın olan ve bid’at olarak algılanan ye-
niliklerin çoğu mecaz ve dilsel anlamıyla 
bid’attir. Şer’i anlamıyla bid’at değildir. 

d) Bid’at yerildiğinde güzel olarak algılan-
maz. 

“Güzel bid’at”, yani “Bid’atü’l-Hasene” olarak 
algılanan hususlar şer’î anlamı ile bid’at de-
ğil, yenilik ve çığır açmak anlamındadır. De-
lilsiz ve ilimsiz olarak Allah adına konuşmak 
ve hüküm vermek de bid’atin tanımı kapsa-
mındadır. Bir ticaret, din ticareti, Allah’ın sa-
hih dinini piyasadaki sahte din ile değiştirme 
ameliyesi anlamını taşımaktadır. Bid’at, aldat-
madır, sahteyi sunup gerçeği bertaraf etmek 
ve gizlemektir, süte zehir katmaktır, yeni bir 
din ortaya koymaktır. Sünnette bid’at, İslam’a 
muhalif inanç ve hareketlerdir. Hukuku dış-
layan her yenilik, her girişim bir bid’attir. Ka-
dına yönelik şiddet ve tahkir bid’attir. Kadına 
okuma ve yazmayı yasaklayan, onu toplum-
dan tecrit eden anlayış bid’attir. Dünya nimet 
ve ziynetlerinden yararlanmayı yasaklayan 
eğilimler bid’attir. 
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inî-tasavvufî edebiyatımızda Peygamber’in 
cismanî hayatından ayrı bir varlığından 

daha bahsedilmektedir.1 Buna göre Allah’tan 
başka hiçbir şey yokken ilk defa hakîkat-i Mu-
hammediye var olmuş, bütün yaratıklar bu 
hakikatten ve onun için yaratılmıştır. Nitekim 
felsefî metinlerde ilk akıl, küllî akıl, küllî ruh 
gibi kavramlar tasavvuf erbabınca Kelime 
ve Hakikat-ı Muhammediye tabiriyle karşı-
lanmaya başlanmıştır. Bu çerçeveden olmak 
üzere tasavvufta tenezzülât-ı seb’a ve hazarât-ı 
hamse diye ifade edilen tecelli safhalarının ikin-
cisi Hakikat-ı Muhammediye olarak bilinir. 

Hakikat-ı Muhammedîye veya Nur-ı 
Muhammedî, Allah’ın ilk defa ve ilk varlık 
olarak Muhammed’i kendi nurundan yarat-
ması demektir. Geniş halk kitlelerinin, tasav-
vuf kültürünün de etkisiyle bu görüşü benim-
sediği görülmektedir. Bu felsefeye göre ilk ya-
ratılan varlık Muhammed’dir. Âdem değildir. 
Hatta dünya bile O’nun yüzü suyu hürmetine 
yaratılmış ve her şey ondan yaratılmıştır. Di-
ğer varlıklar derece derece Peygamber’in varlı-
ğının bir parçasından oluşmuştur. 

Hıristiyanlara özgü İsa (a) inancından etki-
lenerek ortaya çıkan ve Muhyiddin İbn’ul-
Arabî (561/1165-638/1240) başta olmak 
üzere birçok sûfî tarafından ortaya atılan ve 
geliştirilen Hakikat-ı Muhammedî ve/ya Nur- 
Muhammedî inancı, kısaca şöyle de ifade edi-
lebilir:

1  Bu makale ‘Yaratılış Gerekçeleri’ adıyla hazırlamakta ol-
duğum kitabın ilgili bölümünün kısa bir özetidir.

D

İ N C E L E M E

NUR-I MUHAMMEDÎ VEYA 
HAKİKAT-İ MUHAMMEDÎYE TEORİSİ

NUR-I MUHAMMEDÎ 

FELSEFESİNE GÖRE İLK 

YARATILAN VARLIK ÂDEM 

DEĞİL MUHAMMED’DİR. 

HATTA DÜNYA BİLE O’NUN 

YÜZÜ SUYU HÜRMETİNE 

YARATILMIŞTIR.

MUSTAFA AKMAN
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Vücûd-ı mutlak’ın taayyün ettiği ilk mertebe-
ye (taayyün-i evvel) ‘hakîkat-i Muhammedî’ 
adı verilir. Vücûd-ı mutlak açısından bakıl-
dığında bu mertebe var oluşun başlangıcıdır. 
Mevcûdat açısından bakıldığında ise gerçek 
‘yaratma’ fiili, vücûd-ı mutlakın, hakîkat-i 
Muhammedî mertebesine tenezzülünden 
sonra olmuş ve her şey ondan yaratılmıştır.2 
Buna göre Peygamberin altmış üç senelik za-
manla sınırlı cismanî hayatından ayrı bir var-
lığı daha mevcuttur ve Allah’tan başka hiçbir 
şey yokken ilk defa hakikat-i Muhammedî 
var olmuş, bütün yaratıklar da bu hakikat-
ten ve onun için yaratılmıştır. Âlemin var 
olma sebebi, maddesi 
ve gayesi bu hakikattir. 
Resûl-i Ekrem’in ruhu ve 
nuru bütün insanlardan, 
peygamberlerden, hat-
ta meleklerden önce var 
olduğundan Peygamber 
insanlığın manevi baba-
sıdır. Muhyiddin İbn’ul-
Arabî’ye göre hakikat-i 
Muhammedîye nur ol-
ması bakımından âlemi 
yaratma ilkesi ve onun 
aslıdır. Varlık şeklinde za-
hir olan ilahî tecellinin ilk 
mertebesidir.3

Diğer bir açıdan esas menşeinin Yeni 
Eflatunculuk’taki ‘logos’ veya İskenderiyeli 

2  Bu şu anlama gelmektedir: Allah’ın belirlediği ilk var-
lığa ‘hakîkat-i Muhammedî’ adı verilir. Allah açısından 
bakıldığında bu mertebe, var oluşun başlangıcıdır. Varlık 
açısından bakıldığında ise gerçek ‘yaratma’ fiili, Allah’ın 
bizzat kendisinin, hakîkat-i Muhammedi mertebesine 
transferinden sonra olmuş ve böylece her şey O’ndan ya-
ratılmıştır. krş. Mehmet Demirci, Hazret Maddesi, Diya-
net İslam Ansiklopedisi (DİA), 17/146-147; Doç. Dr. Ka-
dir Özköse, Azîz Mahmud Hüdâyî'de Nûr-ı Muhammedî 
Telâkkisi, Üsküdar Sempozyumu III (Aziz Mahmud Hü-
dayi) 20-22 Mayıs 2005, http://www.uskudar-bld.gov.tr/
portal/doc/sempozyum/sempozyum3/Teblig%2012.pdf, 
234.

3  Mehmet Demirci, Hakîkat-i Muhammediyye, DİA, 
15/179-180; Dr. Rifat Okudan, Hakikati Muhammediy-
ye: Felsefî Temelleri Ve Dînî Asıllarının Değerlendirilme-
si, S.D.Ü.İ.F.D., sayı: 2/11, İsparta 2003., 141.

Aziz Clemens’in (ö.215) peygamberlik ko-
nusundaki görüşlerine dayandığı ve önce 
Şii muhitine oradan da tasavvufa geçtiği bi-
linen4 bu anlayışın, Kur’an’ın şekillendirdiği 
peygamber tasavvuru ile uyuşmadığı ortada-
dır. Buralardan devşirilerek tesis edilen bu 
felsefeyi, en önemli temsilcisi Muhyiddin 
b. Arabî’nin (ö.638/1240) yanında, deği-
şik ifadelerle Zünnun el-Mısri (ö.245/859), 
Abdullah b. Selh et-Tüsteri (ö.283/896), 
Hüseyin b. Hallac (ö.309/992), Abdülke-
rim el-Cili (ö.820/1417), Celaleddin-i Rumi 
(ö.672/1273), Kastalani (ö.923/1517) ve 
Azîz Mahmud Hüdâyî (ö.1038/1628)’de 

görmekteyiz.5

Hallâc’ta, bütün varlık-
ların kendisinden feye-

zan ettiği ilk yaratılan en 
parlak nur olarak ifade 
edilen Nûr-ı Muhamme-
di, İbn Arabi’de evrenin 
idaresinde tasarruf yetkisi 
bulunan İnsan-ı Kâmil ve 
velilerde tahakkuk eden 
Hakîkat-i Muhammedi 
şeklini almıştır.6

İbn’ul-Arabî’nin yanında, 
Rabbani’de (971/1563-
1034/1625) de aynı fel-
sefe mevcuttur. Rabbanî, 

Mektubat adlı kitabında, yaşadığı coğrafya 
olan Hindistan’da yerleşik çeşitli dinî düşün-

4  Hakikat-i Muhammedî veya Nûr-ı Muhammedî adı 
verilen bu inancın İslam dünyasına Şiilerden onlara da 
Yeni Eflatunculuktan geçtiği, yahut bunda Hıristiyan et-
kisinin veya Yunan felsefesinin bulunduğuna dair açık-
lamalar için bkz: Hatice Kerpetin Arpaguş, Osmanlı 
Halkının Geleneksel İslam Anlayışı ve Kaynakları, 2. 
Baskı, İstanbul 2006., 179-187; Özköse, Azîz Mahmud 
Hüdâyî'de Nûr-ı Muhammedî Telâkkisi, 231-238.

5  Özköse, Azîz Mahmud Hüdâyî'de Nûr-ı Muhammedî 
Telâkkisi, 233; ayrıca bkz. Mehmet Emin Özafşar, Ha-
dis ve Kültür yazıları, Ankara 2005., 147-148; Ahmet 
Yıldırım, İlk Yaratılan Varlık Bağlamında Hadislerde 
Yaratılış Problemi, S.D.Ü.İ.F., (IV. Kutlu Doğum Sem-
pozyumu (Tebliğler) 19-20 Nisan 2001), Isparta 2002., 
202-203.

6  Okudan, Hakikati Muhammediyye, 144.

SUFİLERE GÖRE ALLAH, 

KENDİSİYLE BİRLİKTE 

HİÇBİR ŞEY YOK İKEN 

KENDİ ZATINI, KENDİ-

NİN DIŞINDAKİ VARLIK-

LARDA GÖRMEYİ İSTEDİ 

VE ÂLEMİ YARATTI. 
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celerle İslam’ın, ilgi kurduğu kavramlarını 
sentezleyerek Hakikat-i Muhammedîye anla-
yışını ileri derecede yayıp savunan7 biridir.

Zengin bir ilham kaynağı olan Nûr-ı 
Muhammedî mefhumuna eserlerinde yer ve-
ren mutasavvıflardan biri de Azîz Mahmud 
Hüdâyî’dir. Onun sözlerinden anlaşılan o ki, 
ilk yaratılan şey, hakikî âdem ve hakikî insan 
olan hakikat’ul-Muhammediyedir. Buna göre 
Nûr-ı Muhammediye’ye, ilk tecelli olmasından 
dolayı ‘taayyun-i evvel’, sevgi tarzında tecelli 
etmesinden dolayı da ‘taayyun-ı hubbi’ adı ve-
rilmektedir. Muhammedî ruh ile nurun bütün 
insanlardan, peygamber ve 
meleklerden önce var ol-
duğunu beyan eden Hüdâyî 
de, Peygamber’i insanlığın 
manevi babası ve enbiyanın 
imamı kabul etmektedir. 
Hüdâyî’ye göre, rûhânî ve 
cismânî âlemin mertebele-
ri, Resulullah’ın (s) şerefli 
vücudunun ortaya çıkışına 
kadar devam etmiştir. Al-
lah, Resulullah’ın (s) zuhu-
ruyla âlemleri tamamladı ve 
âlemlerin yaratılmasındaki 
gaye ortaya çıkmış oldu. Bu 
sebepten dolayı da vücudu, diğer peygamber-
lerin sonuna bırakıldı.

Bu anlayışa göre Muhammed (s) bir beşer 
olarak insan-ı kâmilin en güzel örneğidir. 
Hakikat-i Muhammediye anlayışı içinde bir 
beşerin alabildiğine yüceltilmesi, tasavvuf-
ta insana verilen değerin bir tezahürü sayılır. 
Dolayısıyla kemale doğru yol almak isteyenler 
için Hakikat-i Muhammediye, ulaşılması arzu 
edilen bir idealdir. Bu manada Azîz Mahmud 
Hüdâyî, beyitlerinde, Tanrı’nın kendi kudre-
tini kâmil insan aynasından seyrettiğine, ayna 
hükmündeki kâmil insandan Tanrısal zâtın 
göründüğüne ve eşyadan örtü kaldırılınca Tan-
rısal birliğin ortaya çıktığına telmihte bulun-
maktadır. O insan-ı kâmili varlığın sırrı kabul 

7  Ahmed Faruk Serhendi, Mektubat-ı İmam-ı Rabbani, 
çev. Kasım Yayla, İstanbul 1999., 1/33-34 (4. Mektûb).

ettikten sonra bizleri insanı incitmemeye davet 
etmekte ve kâmil kişiye ait bir kalbin Kâbe’den 
eşref olduğunu söylemektedir. 

Azîz Mahmud Hüdâyî de diğer mutasavvıflar 
gibi, Nûr-ı Muhammedî düşüncesini benim-
seyen sûfîlerdendir. Nitekim o, benimsediği 
vahdet-i vücûd neşvesinin girift konularını an-
laşılır bir üslupla aydınlatmaya çalışmıştır.8

Sufilere göre Allah, kendisiyle birlikte hiçbir 
şey yok iken kendi zatını, kendinin dışında-
ki varlıklarda görmeyi istedi ve âlemi yarattı. 
İbn Arabî de, âlemin yaratılışının; dış haki-

katlerde tecelli etmek 
için, Allah’ın zatına olan 
sevgisi sebebiyle ger-

çekleştiğini söylemiş ve 
Ben gizli bir hazine idim, 
bilinmemi istedim; bilin-
mem için mahlûkatı ya-
rattım, şeklinde söylenen 
ve mutasavvıflar arasında 
yaygın olan söz ile delil 
getirme yoluna gitmiştir. 
Peygamber’e (s) ait oluşu 
hakkında ‘keşfen sahih’ 
dediği bu hadise göre, 
yaratılışın sırrı, Allah’ın 

zatına olan bilinme ve tezahür etme aşkına 
bağlanmaktadır.9

İşte bu vahdet düşüncesinin bir devamı ola-
rak görebileceğimiz Hakîkat-i Muhamme-
diye nazariyesine sözlerinde ilk yer veren 
sufi Zü’n-Nûn-ı Mısrî (ö.245/859) olmuştur. 
Çünkü ‘yaratılanların aslı Muhammed’in 
nurudur’ sözü10 ona aittir. Zü’n-Nûn’un öğ-
rencisi Tusterî (ö.283/896) vasıtasıyla, öğ-
rencisi İbn Salim’in kurduğu Sâlimiye eko-
lünün temel ilkelerinden biri de en-Nur’ul-
Muhammedî’dir. Yine, nazariyeyi kapsamlı 
bir şekilde ele alıp sûfi çevrelerde yaygın-
laştıran Hallâc’ta (ö.309/922) da en-Nur’ul-

8  Özköse, Azîz Mahmud Hüdâyî'de Nûr-ı Muhammedî 
Telâkkisi, 231-238.

9  Okudan, Hakikati Muhammediyye, 142-143.

10  Muhittin Uysal, Tasavvuf Kültüründe Hadis, Konya 
2001., 274.

İBN ARABÎ, ÂLEMİN YA-

RATILIŞININ; DIŞ HA-

KİKATLERDE TECELLİ 

ETMEK İÇİN, ALLAH’IN 

ZATINA OLAN SEVGİSİ 

SEBEBİYLE GERÇEKLEŞTİ-

ĞİNİ SÖYLEMEKTEDİR.
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Muhammedî şeklinde bir terime rastlanır. 
Ona göre Muhammed’in (s) biri bütün var-
lıkların var olmasından önce var olan nuru, 
diğeri peygamber insan olarak dünyaya gelen 
beşerî olmak üzere iki sureti vardır.11

İbn Arabi’deki (561/1165-638/1240) 
Hakîkat-i Muhammediye ve daha önceki 
haliyle Hallâc’ın Nûr-ı Muhammedi görüş-
leri Mevlânâ’yla (ö.672/1273) ayrı bir veç-
he daha kazanmıştır. Mevlânâ’ya kadar ge-
çen süreçte, Nûr-ı Muhammedi’nin, bütün 
varlıkların kaynağı ve ezelî bir nur olduğu; 
Hakîkat-i Muhammediye görüşünün olgun-
laşmasıyla insanın bütün evrenin özü ve her 
zaman devam ede gelen 
ilmî ve amelî yüksekli-
ğin kaynağı olduğu ifade 
edilirken, onunla birlikte 
insanın, Yüce Zât’ın ma-
şuku olduğu söylenmiş-
tir. Böylece kendisinden 
önceki Allah’a âşık olmak 
anlamındaki ilâhî aşkı 
Hakîkat-i Muhammedi-
ye nazariyesiyle birleşti-
rerek Allah’ın kendisine 
âşık olduğu zat manasındaki mâşuk-ı ilâhî 
kavramını geliştiren Mevlana ile Hakîkat-i 
Muhammediye görüşü de farklı bir evreye 
girmiştir.12

Aslında bu tasavvufçular, ilk yaratılan varlık 
hakkında kendi aralarında bir birlik içinde de-
ğildirler. Kimisi ilk yaratılanın Peygamber’in 
nuru, kimisi aklı, kimisi de onun ruhu ol-
duğunu ifade etmişlerdir.13 Ne var ki yaratı-
lan ilk varlığın ne olduğuyla alakalı Kur’an-ı 
Kerim’de ve sahih hadislerde hiçbir açıklama 
yoktur. Oysa bu gaybî bir konudur ve ancak 
nasla bilinebilirdir. Bu yaklaşımın aksine nas-
larda Muhammed’in de insanlara doğru yolu 

11  Okudan, Hakikati Muhammediyye, 145; Doç. Dr. Bün-
yamin Erul, Uydurma Rivayetlerde Peygamber Tasav-
vuru, İslam’ın Anlaşılmasında Sünnetin Yeri ve Değeri, 
(Kutlu Doğum Sempozyumu 2001), 2003., 421-422.

12  Okudan, Hakikati Muhammediyye, 146-147.

13  Bkz. Arpaguş, Osmanlı Halkının Geleneksel İslam Anla-
yışı, 180; Okudan, Hakikati Muhammediyye, 152.

gösteren diğer peygamberler gibi bir beşer 
peygamber olduğunu öğreniyoruz.14

Hakîkat-i Muhammediye nazariyesinin orta-
ya çıkışı Peygamber’e isnad edilen bir kısım 
hadislere dayandırılmaktadır. Bu durumda, 
bahsi geçen hadislerin rivayet ilimleri açısın-
dan değerlendirmesini yapmak gerekmekte-
dir. Mevzu sözler ve bazı zayıf hadisler dı-
şında, sahih rivayetlerin hiçbirinde Allah’ın 
kendi nurundan Peygamber’in (s) nurunu, o 
nurdan da peyderpey diğer varlıkları yarattığı 
şeklinde bir düşünceyi ortaya koyan herhan-
gi bir ifadeye rastlanmamaktadır. İlim adam-
larından bazıları, bu gibi sözlerin, yabancı 

kaynaklı felsefî görüşler 
olan Neo-Platonizm ve 
Gnostisizm nazariyeleri-

nin bir takım mutasavvıf-
lar tarafından hadis haline 
getirilmiş şekilleri oldu-
ğunu belirtmişlerdir.

Bütün İslam âlemi eski 
medeniyetlere ait dinî ve 
fikrî cereyanların bir şe-
kilde etkisi altında kalmış 

olmakla beraber tasavvufta, genellikle Yunan 
felsefesinin ve özellikle de Neo-Platonizmin 
etkisi diğer unsurlardan daha kuvvetli ol-
muştur. Özellikle İslam coğrafyasının fetih-
lerle genişlemesi ve farklı din ve kültürler-
deki toplulukların Müslüman olmalarıyla 
birlikte ilmî ve fikrî sahada bu yeni kültürler 
karşısında yeni bir metod ve anlayış geliş-
meye başlamıştır. Süryânilerin, Nasturîlerle 
Yakubîlerden öğrendikleri ve önce dillerine, 
daha sonra Arapçaya çevirdikleri felsefe bu 
sırada oldukça etkili olmuştur. Mutasavvıf-
lar İskenderiye Ekolü adını verdikleri Plo-
tinus felsefesinde ruhî zevklerini ve vecd-
lerini, batınî mükaşefelerini tatmin edecek 
bir kaynak bulmuşlardır. Bu yeni-eflatuncu 
mezhebe göre bütün varlıklar Allah’ın feyzi-
nin eseridir ve O’nun ilk feyzi akl-ı evveldir. 

14  Arif Çifci, Tasavvufun Peygamber Anlayışının Tenkidi, 
Haksöz Dergisi, Sayı: Ağustos-173, İstanbul 2005, hak-
sozhaber.net; fikribeyan.net.

BAZI ÂLİMLER NEO-
PLATONİZM VE GNOSTİ-
SİZM NAZARİYELERİNİN 
BİR TAKIM MUTASAVVIF-
LAR TARAFINDAN HADİS 

HALİNDE LANSE EDİL-
DİĞİNİ BELİRTMİŞTİR.
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Bütün varlıklar var oluşlarını ondan alırlar. 
Diğer feyizler bu ilk akıldan sadır olur. İşte 
Hakîkat-i Muhammediye nazariyesi de, He-
lenistik Felsefedeki ‘varlıkların ilk varlıktan 
feyz yoluyla sudur ettikleri’ şeklindeki ‘sudur 
nazariyesi’ne oldukça benzemektedir. Felse-
fenin İslam dünyasında yaygınlaşıp düşünce 
olarak etkilemeye başlamasıyla filozofların 
‘akl-ı evvel’, ‘akl-ı külli’ diye ifade ettikleri kav-
ramlar, mutasavvıflar tarafından en-Nur’ul-
Muhammedî, el-Hakîkat’ul-Muhammediye 
gibi ifadelerle dile getirilmiştir. Hallâc’ın sis-
tematik bir biçimde ortaya attığı bu nazariye, 
Gnostik fikirlerin tasav-
vufa girişinin ilk örnekle-
rinden sayılmaktadır (III/
IX. Yüzyılın sonları). Na-
zariye daha sonraları İbn 
Arabî tarafından vahdet-i 
vücud düşüncesi içinde 
temel görüşlerden biri ha-
line getirilmiştir (VII/XIII. 
Yüzyıl).

Gerçekten de İbn Arabî 
tarafından ortaya konul-
duğu şekliyle, ‘Kâmil İn-
san (el-İnsân’ul-Kâmil)’ 
nazariyesi, Şia’nın ‘İmam’ prensibine olduk-
ça benzemektedir. Bu nazariyeler, kaynak 
bakımından, Şiîlik ve tasavvufta var olan 
şekliyle, Hakîkat-ı Muhammediye’ye dayan-
maktadır. Aynı şekilde, biraz farklı da olsa, 
Nûr-ı Muhammedî nazariyesi ve velayet sil-
silesi nazariyesi her iki sistemde de bulun-
maktadır. Şia, bir peygamberden diğerine 
ve sonunda da Peygamber’den imamlara 
geçen ‘ilk nur’un varlığına inanır. Onlara 
göre, İlâhî bilgiyi elde etmek isteyen insanın, 
Peygamber’den sonra, İmam vasıtasıyla bu 
nura bağlanması gerekmektedir. Tasavvufta 
ise insanın, Peygamber’e kadar ulaşan vela-
yet silsilesi ile bir kâmil insana akan berekete 
bağlı olması gerekir.15

Başta hadis uleması ve Hanbelîler olmak 
üzere birçok âlim, Peygamberin bu şekilde 

15  Okudan, Hakikati Muhammediyye, 158-160.

anlaşılmasının O’nu ilahlaştırmak anlamına 
geleceğini söyleyerek bu inancı küfür ve şirk 
saymışlar, daha önceki ümmetlerin de pey-
gamberleri konusundaki aşırılıkları sebebiy-
le sapıklığa düştüklerini söylemişlerdir.16

Nitekim Peygamberimiz, zaman zaman ken-
disi hakkında aşırı gidilmemesi konusunda 
sahabeyi uyarmış, kendisinin de tıpkı onlar 
gibi bir beşer olduğunu vurgulamıştır. Bu 
konuda hadis kitaplarında çok sayıda hadis 
bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şöyledir:

Hıristiyanların Meryem oğlu İsa’yı aşırı su-
rette methettikleri gibi, sakın sizler de beni 

methederken aşırı gitme-
yiniz. Şüphesiz ki, ben 

sadece bir kulum. Onun 
için bana sadece Allah’ın 
kulu ve resûlü deyiniz.17

Sahabenin biri Peygam-
berimize ‘ya seyyidî / ey 
efendim, diye seslenmişti. 
Buna cevaben Peygam-
berimiz şöyle buyurmuş-
tur: Ey insanlar! Allah’tan 
korkun. Sakın şeytan 
sizi aldatmasın. Ben 

Abdullah’ın oğlu Muhammed’im. Allah’ın 
kulu ve Resûlüyüm. Allah’a yemin ederim ki 
beni, Allah’ın bana verdiği makamın üstüne 
çıkarmanızı istemiyorum.18 

Şüphesiz ben de sizin gibi bir insanım. Zaman 
olur ki bana sizden iki hasım gelir de, biriniz 
haksızken diğerinden daha düzgün konuş-
muş olabilir; ben de o düzgün sözleri doğru 
sanarak onun lehine hükmedebilirim. Bina-
enaleyh kimin lehine bir müslümanın hakkı 
ile hükmettimse, bilsin ki bu hak ateşten bir 

16  Mehmet Demirci, Hakîkat-i Muhammediyye, DİA, 
15/180

17  Buharî, Enbiya, 48; Mevlânâ Şiblî Numânî (1857-
1914), Son Peygamber Hz. Muhammed Sîretü’n-Nebî, 
Çev. Yusuf Karaca, Van 2003., 610-611; Yaşar Düzenli, 
Üslub ve Semantik Açıdan Kur'an ve Şefaat, 2. baskı, 
İstanbul, 2008, 152-153.

18  Ahmed b. Hanbel, 3/153, 241, 4/25, 40. Benzer bir ha-
dis için bkz.: Ebu Davud,  Edeb, 9.

BİRÇOK ÂLİM PEYGAM-
BERİ İLAHLAŞTIRMAK 

ANLAMINA GELEBİLECEK 
SÖZLERİ KÜFÜR VE ŞİRK 

SAYMIŞ, ÖNCEKİ BAZI 
ÜMMETLERİN DE PEY-

GAMBERLERİ KONUSUN-
DAKİ AŞIRILIKLARI SE-

BEBİYLE SAPIKLIĞA DÜŞ-
TÜKLERİNİ SÖYLEMİŞTİR.
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parçadır; ister onu alsın, ister bıraksın.19

Allah’ım! Ben senden ahid alıyorum. Elbette 
sen bu ahdi bozmazsın. Ben ancak bir beşe-
rim. Dolayısıyla hangi mü’mine eziyet eder, 
kötü söz söyler, lanet eder veya döversem 
bunu onun için bir kefaret kıl!20

Ben de sizin gibi beşerim. Siz unuttuğunuz 
gibi, ben de unuturum. Bir şey unuttuğum 
zaman bana hatırlatınız.21

Bu hadislerden de anlaşılacağı üzere Pey-
gamberimiz kendinin bir beşer olduğunu 
unutmamaları ve kendisi hakkında aşırıya 
kaçmamaları yönünde sahabeye uyarılarda 
bulunmuştur. Çünkü O, 
bazı konularda olduğu 
gibi Peygamberlik konu-
sunda da müslümanların 
ehl-i kitab’ı taklit etmele-
rinden endişe ediyordu.

Nitekim rivayete göre O 
(s) şöyle buyurmuştur:

Sizden öncekilerin izlerini, 
kuşkusuz karış karış takip 
edeceksiniz. Onlar bir ker-
tenkele deliğine girseler, 
siz de arkalarından gide-
ceksiniz. Dedik ki; Onlar 
Yahudiler ve Hıristiyanlar 
mı? Başka kim olabilir ki! dedi.22

Ancak yukarıda İncil’den yapılan alıntı ve 
bazı insanların Peygamberimizi yüceltmek 
adına yapıp ettikleri, maalesef Peygamberi-
mizin bu konudaki endişelerini haklı çıkar-
mıştır. Peygamberimizin her zaman ve her 
durumda insan olduğu, Allah’ın ancak bir 
kulu olup yalnız O’na kulluk ettiği açık ol-
masına rağmen, kimi çevreler O’nun hakkın-
da aşırı gitmekte, kulluğa yakışmayan kimi 
nitelemelerde bulunmaktadırlar. 

Yüce Allah, O’nun için de başkaları için 

19  Buhari, Hıyel, 10, Mezâlim, 16, Ahkâm, 20, 29, 31.

20  Müslim, Birr ve’s-Sıla ve’l-Adab, 25 (88-97).

21  Buhari, Salât, 31; Müslim, Mesacid, 19 (93).

22  Buhari, İ’tisam bi’s-Sünne, 14

de; şüphesiz sen de öleceksin, onlar da 
ölecekler.23 dediği halde kimileri, O’nu başka 
insanlardan ayırarak bedeni ve ruhu ile ya-
şadığı, insanlar arasında dolaştığı, rüyalarına 
girdiği veya toplantılarına katılarak kendile-
riyle konuştuğu, kendisi ile görüşüp hadis 
rivayetlerinin sahih olup olmadığını ken-
disinden sorup öğrendikleri, kabrinde diri 
olup kendisine yapılan seslenmeleri ve dua-
ları işittiği gibi garip ve nevzuhur iddialarda 
bulunmuşlardır.24

O kadar ki yukarıda tanımı verilen hakikat-ı 
Muhammedîye inancının gerçek bir yansı-

ması olarak bazı sûfîler 
daha da ileri giderek: 
Muhammed’dir cemal-i 

Hakk’a mir’at (ayna), 
Muhammed’den göründü 
kendi bizzat” diyerek Allah 
Teâlâ’nın Muhammed’in 
(s) bedeninden bizlere 
göründüğü hezeyanında 
bulunmuşlardır.25 Bu söy-
lemin bir diğer versiyonu 
ise şöyle dile getirilmiştir:

Ahmed’de gizlenen, 
‘Hû’dur. Sufiler bunu ifa-
de etmek için perde-i mîm 
deyişine sıklıkla başvurur 

ve ‘Ahmed’deki mim perdesini kaldır da bir 
bak, ardında kim duruyor!’ derler. Arapça-
daki ‘Ahmed’ kelimesinin yazılışındaki mim 
harfi kaldırılırsa, geriye ‘Ahad’ kalır.26

İlk bakışta Peygamberimizin Allah’la bir tu-
tulduğu izlenimini veren bu ifadelere daha 
dikkatli bakıldığında, durumun zannedilen-
den daha vahim olduğu görülmektedir. Zira 

23  Zümer 39/30; ayrıca bkz. Enbiya 21/34-35.

24  İbrahim Sarmış, Muhammed’i Doğru Anlamak, 3. Bas-
kı, İstanbul 2007, 1/ 95.

25  Cihat Arınç, “Hakk’ın En Parlak Aynası: Ahmed-i Mu-
hammed”, Anlayış (Aylık Siyaset, Ekonomi, Toplum 
Dergisi), sayı: Nisan/35, İstanbul 2006., 76-77.

26  Arınç, “Hakk’ın En Parlak Aynası: Ahmed-i Muham-
med”, 77; Özköse, Azîz Mahmud Hüdâyî'de Nûr-ı 
Muhammedî Telâkkisi, 235.

“EY İNSANLAR! ALLAH’TAN 
KORKUN. SAKIN ŞEY-
TAN SİZİ ALDATMA-

SIN. BEN ABDULLAH’IN 
OĞLU MUHAMMED’İM. 

ALLAH’IN KULU VE 
RESÛLÜYÜM. ALLAH’A 

YEMİN EDERİM Kİ, BENİ, 
ALLAH’IN BANA VERDİĞİ 
MAKAMIN ÜSTÜNE ÇI-
KARMANIZI İSTEMİYO-
RUM.” (HADİS-İ ŞERİF)
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Ahad (دحأ) ile Ahmed (دمحأ) kelimeleri ara-
sında farklı olarak bir mîm (م) harfi vardır.27 
Bu şu demektir: Mahiyet itibariyle ‘Ahmed 
(Peygamberimiz)’ hâşâ ‘Ahad’ (Allah)’tan bir 
adım öndedir!

Bu felsefeye sahip birçok sufî metin gibi 
risale-i nur külliyatında da geçen28 ‘Ahad 
Ahmed’dir’, ‘Ahad Allah’tır’ sözünün tabii so-
nucu, ‘Allah Ahmed’dir yani Muhammed’tir’ 
olmaktadır. Nitekim bu düşünceyi işaret et-
mek üzere

“Ahad Ahmed’dir, kim 
mim eder fark, Bütün 
âlem o mîm içre olur 
gark.” şeklinde bir şiir te-
rennüm ederler.

Bunun Hıristiyanların, 
‘Allah, Meryem oğlu 
Mesih’tir’ tezleriyle aynı 
anlama geldiği açıktır. Bu 
felsefeye göre, Ahad ile 
Ahmed arasında farklı ola-
rak sadece Ahmet kelime-
sindeki mim harfi vardır. 
Bu fark ise sadece yazılıştadır ve Ahmed’in 
lehinedir. Çünkü onlara göre bütün âlem o 
mimin içindedir! Bu safsatanın İslam tasav-
vurundaki Allah ve peygamber inancı ile hiç 
örtüşmediği izahtan varestedir. Oysa Allah 
Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

Muhammed, başka değil, sadece bir elçidir; on-
dan önce de nice elçiler gelmiştir.29

Fesubhanallah! Ben beşer peygamberden başka 
bir şey miyim?30

De ki Allah’ın dilemesi dışında ben kendime bile 
bir fayda ve zarar verecek durumda değilim.31

De ki: ‘Ben başka değil, tıpkı sizin gibi bir insa-
nım. Bana; Tanrınızın bir tek tanrı olduğu bil-

27  Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır, Kur'an Işığında Aracılık 
ve Şirk, İstanbul 2005., 83.

28  Şualar, On Beşinci Şuâ, 537.

29  Al-i İmran 3/144.

30  İsra 17/93.

31  A’raf 7/188.

diriliyor. Artık ona karşı dürüst olun ve ondan 
bağış dileyin.32

De ki, ben de tıpkı sizin gibi bir beşerim. Bana, 
ilahınızın bir tek ilah olduğu bildiriliyor. Artık 
kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa hemen iyi 
bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak 
etmesin.33

De ki: ‘Benim size ne zarar vermeye gücüm 
yeter, ne de sizi olgunlaştırmaya. De ki: ‘Beni 
Allah’ın azabından hiç kimse kurtaramaz. Ben 
ondan başka bir sığınak da bulamam. Benimki-
si yalnız Allah’tan olanı, O’nun gönderdiklerini 

tebliğdir, o kadar.34

Biz seni şahit, müjdeci, 
uyarıcı; Allah’ın izniyle 
O’na çağıran, etrafını ay-
dınlatan bir kandil olarak 
gönderdik.35

Ey Resûl! Rabb’inden sana 
indirileni tebliğ et. Eğer bunu 
yapmazsan O’nun elçiliğini 
yapmamış olursun.36

Kendisine bu tarz bir hi-
tapta bulunulan O Elçiye 

aynı zamanda şu direktifler de verilmiştir:

Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et.37

De ki, ben de tıpkı sizin gibi bir insanım. Bana, 
tanrınızın bir tek tanrı olduğu vahyediliyor.38

De ki: Ben peygamberlerin ilki değilim; benim 
ve sizin başınıza gelecekleri bilmem; ben ancak 
bana vahyolunana uyarım; ben sadece apaçık 
bir uyarıcıyım.39

De ki: Doğrusu ben (kendi başıma) size ne za-
rar verme ne de fayda sağlama gücüne sahi-

32  Fussilet 41/6.

33  Kehf 18/110.

34  Cin 72/21-23.

35  Ahzab 33/45-46.

36  Maide 5/67.

37  Hicr: 15/99.

38  Kehf 18/110; ayrıca bkz. Al-i İmran 3/144; Araf 7/188; 
Fussilet 41/6; Cin 72/21-23; Maide 5/67; Hicr: 15/99.

39  Ahkaf 46/9.

EHL-İ HADİS VE ONLA-
RIN DÜŞÜNCELERİNİ 
TAKİP EDEN MEZHEP-
LER, KUR’AN’DA BİR 

İNSAN OLARAK TANI-
TILMASINA RAĞMEN 

HZ.PEYGAMBER’İ OLAĞA-
NÜSTÜ BİR BEŞER ŞEKLİN-
DE TASVİR ETMİŞLERDİR.



41

Kur’ani Hayat
OCAK’11
SAYI 16

MUSTAFA 
AKMAN

Nur veya Hakikat-i 
Muhammedî ...

bim. De ki: Gerçekten (bana bir kötülük diler-
se) Allah’a karşı beni kimse himaye edemez, 
O’ndan başka sığınacak kimse de bulamam. 
Benimkisi yalnız Allah’tan olanı, O’nun gön-
derdiklerini tebliğdir o kadar.40

De ki: Ben size, Allah’ın hazineleri benim ya-
nımdadır, demiyorum. Ben gaybı da bilmem. 
Size, ben bir meleğim de demiyorum. Ben, sa-
dece bana vahyolunana uyarım. De ki: Kör ile 
gören hiç bir olur mu? Hiç düşünmez misiniz?41

De ki: Ben kendim için bile Allah dilemedikçe 
hiçbir şeye kadir değilim: Ne fayda sağlayabili-
rim, ne de gelecek bir zara-
rı uzaklaştırabilirim. Şayet 
gaybı bilseydim elbette çok 
mal mülk elde ederdim, bana 
hiç fenalık da dokunmazdı. 
Ama ben iman edecek kim-
seler için sadece bir uyarıcı 
ve bir müjdeleyiciyim.42

Bu âyetlere rağmen bir 
başka sûfi ise şunları söy-
leyebilmiştir:

Allah, Muhammed’deki 
her hakikati kendi isim ve sıfatlarının haki-
katinden yaratmıştır. Muhammed’in nefsini 
de kendi nefsinden yaratmıştır. Bir şeyin nef-
si, kendisidir.43

Bu alıntılardan anlaşılacağı üzere biz burada 
Hıristiyanlığın İsa’nın ulûhiyeti inancıyla ör-
tüşen bir yaklaşımla karşı karşıyayız. Değilse 
‘Allah, Muhammed’in nefsini kendi nefsin-
den yaratmıştır’ ile ‘bir şeyin nefsi kendisidir’ 
cümlesi birleştirilirse ne anlam ifade eder? 
Gerçekten de, tipik bir Hıristiyanlaşma örne-
ği oluşturmakta değil midir?

Öte yandan alıntılanan bu tür ifadelerin 
Allah’ın kulu ve elçisi olan beşer peygam-
ber tasavvuru ile uzaktan yakından ilgisinin 

40  Cinn 72/21-23.

41  En’am 6/50.

42  A’raf 7/188.

43  Mustafa İslamoğlu, Üç Muhammed -iki tasavvur bir 
gerçek-, İstanbul 2003., 204-205.

olmadığını anlamak için insanın bir parça 
olsun ‘akletmesi gerekir’ demesi lazımken, 
bu inanç sahipleri tarafından buna da engel 
olunarak şöyle denilmektedir: “Bunun böyle 
olduğunu idrak etmek doğrusu pek güçtür, 
çünkü bu meydanda akıllar kesmez olur.”44

Oysaki Allah Teâlâ aklını kullanmayanlar 
hakkında şöyle buyurmaktadır:

Allah aklını kullanmayanların üstüne pislik 
yığar.45

Bir tarafta aklı kullanmaya azami derecede 
teşvik eden ve akletme-
yenleri pisliğe bulaşacak-
ları yönünde sakındıran 

Allah’ın âyetleri, diğer ta-
rafta “bu meydanda akıllar 
kesmez” diyerek aklı dev-
re dışı bırakan zihniyet.

Bir de İslam’ın öğretileri-
ne aykırı bir iş yahut bir 
durum söz konusu oldu-
ğunda Muhammed’in kar-
şısına nasıl çıkarız, O’nun 
yüzüne nasıl bakarız, O’na 

nasıl hesap veririz? diyenlere de rastlanmak-
tadır. Bunlara verilecek cevap şudur:

Muhammed aleyhisselam, peygamber-
lik görevini yapmış ve Ebu Bekir’in ‘Kim 
Muhammed’e tapmışsa, Muhammed ölmüş-
tür.’ dediği gibi, ölmüştür. İnsanlar onun hu-
zuruna değil, Allah’ın huzuruna çıkacaklar 
ve yaptıklarının hesabını O’na değil, Allah’a 
vereceklerdir. Ceza veya mükâfatlarını O de-
ğil, Allah verecektir. Mevcut Hıristiyanlıkta 
hemen her şey İsa’dan istendiği ve onun her 
şeyi yapması beklendiği gibi, Muhammed 
insanları yargılamayacak, kendi inisiyatifi 
ile şefaat dağıtmayacak, insanları iyi ve kötü 
diye tasnif etmeyecek, şu veya bu şeylerden 
veya yerlerden kurtarmayacaktır.46

44  Arınç, “Hakk’ın En Parlak Aynası: Ahmed-i Muham-
med”, 77.

45  Yûnus 10/100.

46  Sarmış, Muhammed'i Doğru Anlamak, 1/96.

ABARTILI TASVİR 

HZ.PEYGAMBER’İN GER-

ÇEK ÖRNEKLİĞİNİ PER-

DELEMİŞ VE DOLAYISIY-

LA ONUN HAYATTAN 

TECRİT EDİLMESİNE 

NEDEN OLMUŞTUR.
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Allah’ın bizlere öğrettiği sahih ve her türlü 
aşırılıktan uzak ‘beşer peygamber’ tasavvu-
runu anlamak için yine O’nun (c) sözlerine 
başvurmak gerekmektedir. Çünkü kendi ya-
rattığı ve peygamber olarak gönderdiği kişi-
leri O’ndan daha iyi tanıyan ve tanıtan hiç 
kimse olamaz:

Seni başka değil, âlemlere bir rahmet olmak için 
elçi gönderdik.47

Bu âyette Allah Teâlâ Peygamberimizin bir 
beşer/insan olarak yaratılışını değil, risaletini/
elçiliğini ön plana çıkarmaktadır. Yani âyette 
‘biz seni âlemlere rahmet olmak için yarattık’ 
yerine ‘seni âlemlere rahmet olmak için Resûl/
elçi gönderdik’ buyrulmaktadır. Görüldüğü 
gibi bu iki cümle birbirinden tamamen fark-
lı manalar taşımaktadır. Buna göre âlemlere 
rahmet olan; O’nun yaratılışı değil; peygam-
berliğidir. Bu da Peygamberimizin şahsından 
ziyade risaletinin ön planda tutulması gerek-
tiğini göstermektedir.

Buna göre biz, “yüzü suyu hürmetine 
kâinatın yaratıldığı ve kendisinde Allah’ın 
tecelli ettiğine” inanılan insanüstü bir pey-
gambere değil; tıpkı bizim gibi bir beşer olan 
ve bu yüzden bize örnek (usve-i hasene) gös-
terilen, melek olmayan, gaybı bilmeyen, yeri 
geldiğinde Rabbinden azar işiten,48 -tıpkı bi-
zim gibi- işlediği günahları için tevbe-i istiğ-
far etmesi istenen49 ama bütün bunların ya-
nında büyük bir ahlak sahibi olan,50 risaleti 
açısından âlemlere rahmet olarak gönderilen 
ve her yeri bu risalet ışığıyla aydınlatan beşer 
peygambere iman etmekle mükellefiz.

Kaldı ki bir kişinin mü’min olabilmesi için 
öncelikle Allah’tan başka hiçbir ilah olma-
dığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve 
sellem’in O’nun kulu ve resûlü/elçisi olduğu-
na şahitlik etmesi gerekir.

47  Enbiya 21/107.

48  İlgili âyetler için bkz: Enfal 8/67-68; Tevbe 9/43; Ahzab 
33/37; Tahrîm 66/1; Abese 80/1-16.

49  İlgili âyetler için bkz: Ğafir 40/55; Muhammed 47/19; 
Fetih 48/2.

50  Kalem 68/4.

Şahitlik, tanıklık demektir. Tanıklık ise 
olayı hiçbir şüpheye yer vermeksizin gör-
mek anlamına gelmektedir. Bu yüzden ‘ben 
mü’minim’ diyen herkesin, Peygamberimi-
zin Allah’ın Resûllüğünden önce herkes gibi 
bir kul (abd) olduğuna tanıklık etmesi yani 
bunu gözüyle görmüş gibi kesin bir şekilde 
bilmesi ve inanması gerekir. Onun her şey-
den önce bir kul olması ise, aşırı yüceltmeci, 
beşer üstü bir peygamber tasavvuruna İslam 
düşüncesinde yer olmadığını gösterir.

Peygamberimiz Muhammed’in beşer vasfı, 
bir gerçeğin yarısıdır. O, Allah’ın kulu ve elçi-
sidir. Dolayısıyla O’nun beşerliği kulluğuna, 
peygamberliği de resûllüğüne tekabül eder. 
O, örnek kişiliğiyle, adaletiyle, şefkatiyle bir 
insan olarak yine herkesten, hepimizden üs-
tündür. İşte onun bize örnek gösterilmesinin 
bir sebebi de budur. Bunu bir kenara bıraka-
rak O’nu beşer üstü bir varlık gibi görmek 
ve/ya göstermek, sebebi ne olursa olsun ilk 
başta Resûlullah’a haksızlıktır, O’nun örnek-
liğini yok etmektir. Bu yüzden her Müslü-
man bütün davranışlarında olması gerektiği 
gibi bu konuda da dengeli ve dikkatli olmalı, 
Resûlullah’ı Allah’ın tanıttığı şekilde tanımalı 
ve her durumda onu örnek alarak yaşamaya 
çalışmalıdır. 
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Kur’an’ın sebeb-i nüzulü insandır. 

Mustafa İslamoğlu

Kur’an’ın nüzulü iki kısımdır. Birincisi, bir se-
bebe bağlı olmadan nazil olan âyetler, ikincisi, 
bir sebebe bağlı olarak nazil olan âyetlerdir. 
Sebeb-i nüzul konusunda iki yaklaşım vardır. 
Birincisi, Kur’an’ın anlaşılması için esbab-ı nü-
zulü vazgeçilmez bir unsur olarak görür. İkin-
cisi, Kur’an’ın anlaşılmasında esbab-ı nüzulü 
yardımcı öğelerden sayar. Biri ifrat diğeri tefri-
ti olan, Kur’an’ın anlaşılması için esbab-ı nü-
zule gerek yoktur ve esbabı nüzul her şeydir 
fikirlerinin ikisi de ilmi bir değer taşımıyor. 
Biri işin kolayına kaçmayı, diğeri ise mesele-
nin ideolojik yanını temsil ediyor. Her ikisi de 
Kur’an’ın anlaşılmasında ciddi sonuçlar do-
ğurur. Sebebi nüzulden faydalanmanın ilkleri 
olmalıdır, der Ahmet Nedim Serinsu.  Genel 
ilkeler, özel ilkeler.

Genel ilkeler:

Esbab-ı nüzul rivayetlerinin hepsini ihata 1. 
etmek mümkün değildir.

Esbab-ı nüzulü bilmeden de Kur’an’ı (ge-2. 
nel mesajını) anlamak mümkündür.

Özel ilkeler:

Sebeb-i nüzulü bilmenin muktezayı hali 1. 
(durumun gerektirdiğini) bilmek duru-
munda.

Sebeb-i nüzulü bilmemenin Kur’an’ın za-2. 
hir nasslarını mücmel nasslar konumuna 
getirme şüphesi ve güçlüğü bulunduğu 
hallerde.

İ N C E L E M E

KUR’AN İLİMLERİNİN KUR’AN’I ANLAMADAKİ ROLÜ

(ESBAB-I NÜZUL ÖRNEĞİ)

KUR’AN’IN İNDİĞİ ORTAMIN 

GENEL KARAKTERİNİN 

BİLİNMESİNİN DOĞRU 

ANLAMI BULMA 

ÇABASINA ÖNEMLİ 

KATKISI OLACAKTIR. 

HAYDAR ÖZTÜRK



44

Bu ilke önceki iki ilkeyi kapsayan 3. 
bir niteliktedir. Buna göre: Kur’an’ın anlaşıl-
masında esbab-ı nüzule olan ihtiyacı Kur’an 
belirlemelidir.

Müfessirlerin çoğu, muhasama (mücadele) 
âyetlerinden ve ahkâm âyetlerinden her bir 
âyeti bir kıssaya bağlıyor ve bu kıssanın o 
âyetin nüzul sebebi olduğunu zannediyorlar. 
Muhakkak olan ise, Kur’an’ın nüzulünden 
asli maksat, beşeri nefisleri ıslah edip pakize 
ve halis kılma, batıl akidelerini yarıp parça-
lama, bozuk işleri ve amelleri yok etmektir. 
Binaenaleyh mükelleflerde batıl akidelerin 
mevcut oluşu, muhasama âyetlerinin nüzu-
lüne sebeptir; bozuk işler ve amellerin bu-
lunması ve aralarında zu-
lümlerin cereyan etmesi 
de ahkâm âyetlerinin 
nüzulüne sebeptir. Mü-
kelleflerin, Allah’ın ni-
metleri, Allah’ın günleri, 
ölüm vakaları ve ölümden 
sonraki işlerin zikrinden 
başkasıyla uyanmamala-
rı, tezkir yani hatırlatma 
âyetlerinin nüzulüne se-
beptir. Müfessirlerin, kıs-
saların teker teker hususi-
yetleri nevinden üzerlerine aldıkları zahmetli 
işlerin ve zorlukların, o âyetler lehine itibara 
alınacak bir dahli ve tesiri yoktur. Bu tesir 
ancak içlerinde, Peygamber zamanında ya-
hut O’ndan evvel vücuda gelmiş vakıalardan 
bir vakıaya tariz vaki olan yerlerdeki bazı 
âyetlerde vardır. Bu tarizi işitme sırasında 
dinleyiciye arız olan bekleyiş, ancak o kıssa-
yı yayıp genişletmekle zail olur (el-Fevzu’l-
Kebir, 4). Bu cümlelerin sahibi Şah Veliyul-
lah Dehlevi Kur’an’ın inişine sebep insandır 
diyor. Esbabı nüzulü bilmenin gereksiz ol-
duğunu ima etmiyor. Sebeb-i nüzule bakışta 
da pek çok müfessirden ayrılıyor.

Sahabiler Kur’an kendi dillerinde olduğu 
için, üstün üslupların zevkine varıyor ve 
Rasulullah’a (as)  gelen vahyi anlıyorlardı. 
Kur’an’dan herhangi bir şeyin ma nasını an-
lamada güçlük çektiklerinde hemen onu 

Rasululllah’tan (as) soruyor lardı. Nitekim: 
“İmanlarını haksızlıkla da (zulümle) bulaş-
tırmayanlar” (En’am, 6/82) âyeti indiğinde 
Rasulullah’a müracaat etmiş ve: “Hangimiz 
nefsine hak sızlık etmez ki?” demişler ve Hz. 
Peygamber (as) zulmü şirk ile tefsir ede rek 
“doğrusu şirk, büyük bir zulümdür” (Lok-
man, 13) âyetini buna delil getirmiştir (Müs-
lim).  Onun için Rasulullah ve sahabe döne-
minde Kur’an ilimleri konusunda eserlerin 
hazırlanma sına ihtiyaç yoktu. 

Nüzul ortamının bilinmesi

Kur’an’ın indiği ortamın genel karakterinin 
bilinmesinin doğru anlamı bulma çabasına 
önemli katkısı olacaktır. Zira Kur’an, mesajı-

nı indiği dönemin kültü-
ründen, geleneklerinden, 
insan ilişkilerinden, sos-

yal olaylardan bağımsız bir 
şekilde dile getirmemiş-
tir. Kur’an, öncelikle bir 
çekirdek yapı, bir örnek 
toplum oluşturmayı amaç-
lamaktadır. Kişinin nüzul 
ortamı ile ilgili bilgisi yok-
sa Kur’an mealini okudu-
ğunda kafasında birçok 
soru ve sorunun oluşması 

muhtemeldir. Ancak bu ortam hakkında bil-
gi sahibi olarak Kur’an mealini okuduğunda, 
konulara daha fazla nüfuz etme imkânını 
elde edecektir.

Esbab-ı nüzul hadisleri, Kur’an’daki 
âyetlerin iniş sebeplerini anlatan hadislere 
denir. Esbab-ı nüzul hadisleri hakkında ifrat 
tutum sergileyenler olmuştur. Kendi fikirle-
rini doğrulatacak delilleri de getirmişlerdir. 
O delillerden birisi şudur: “Esbabı nüzul 
konusunda tek bir doğru hadis yoktur” (Ah-
med Bin Hanbel).  Bu, nüzul sebeplerine dair 
rivayetlerin hepsi doğrudur, anlamına da 
gelmez. Araştırmalara göre bir sebep üzerine 
inen âyetlerin toplamı 472 dir. Nüzul sebe-
bine dair her rivayeti nakledenlere göre bu 
sayı 888’dir. Nüzul sebepleri ile ilgili yanlış 
telakkiler mevcuttur. Kur’an âyetlerinin bü-

KİŞİNİN NÜZUL ORTA-

MI İLE İLGİLİ BİLGİSİ 

YOKSA KUR’AN MEALİNİ 

OKUDUĞUNDA KAFA-

SINDA BİRÇOK SORU 

VE SORUNUN OLUŞ-

MASI MUHTEMELDİR.
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yük çoğunluğu doğrudan inmiştir, diyenler 
olduğu gibi Kur’an’ın tarihselliğini savunan-
lara göre durum tam tersidir.

NÜZUL SEBEBİNİN TAADDÜDÜ 

Bir âyetin nüzul sebebi hakkında birden faz-
la rivayetin bulunması halinde öncelikle bu 
rivayetlerin sıhhat dereceleri araştırılır. Bu 
hususta şu adımlar takip edilir:

1- Rivayetlerden biri sahih, diğerleri sahih 
olmayabilir. Bu durumda sahih olan  alınır, 
diğerleri terk edilir.

2- Bir âyetin nüzulüne sebeb olan iki rivayet 
de sahih olabilir. Eğer rivayetlerden birini di-
ğerine tercih ettirecek -mesela senetteki ra-
vilerden birinin hadiseyi 
görmüş olmaları - gibi bir 
sebep mevcutsa bu riva-
yet bizim için daha mak-
buldür.

3- Âyetin nüzulüne sebep 
olan iki rivayet sahih ve 
birini diğerine tercih etti-
rici bir sebep mevcut ol-
mayabilir. Bu takdirde her 
iki rivayet arası cem edilir. 
Yalnız bu iki hadisenin za-
man bakımından yekdiğerine yakın olması 
lazımdır.

 4- Âyetin nüzulüne sebep olan iki rivayet 
sahih, birini diğerine tercih ettirecek bir de-
lil de mevcut değilse, aralarında mevcut olan 
zaman farkından dolayı, ikisi birden cem 
edilemeyip kabul edilemiyorsa, bu takdir-
de, âyetin mükerrer (tekrar edilir) olduğuna 
hükmedilir (İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, 
119). 

Sebeb-i nüzuller 
Kur’an’da niçin belirtilmedi? 

İlahi olanla beşeri olan karıştırılmak is-1. 
tenmemiştir.

Bu hadiselerin Kur’an’da zikredilmemesi 2. 
onun vahiy olduğuna delalet eder. 

Vesile olan hadiseler belirtilseydi, hük-3. 

mün o meseleye mahsus olduğu zanne-
dilebilirdi.

Sebeb-i nüzuller, ekseriya şahıslarla ilgili 4. 
olduğundan onların sırları saklanmıştır. 
O insanların mahremiyetleri ebedileştiril-
mek istenmemiştir. Nesillerinden gelecek 
olan müminleri rencide etmemektir. 

Başta sahabe olmak üzere arkadan ge-5. 
len müminlere, vahyin doğru anlamaları 
için imkân bırakılmıştır  (Suat Yıldırım, 
Kur’an-ı Kerim ve Kur’an İlimlerine Giriş, 
90). 

Kur’an ilimleri, konusu her yönüyle 
Kur’an-ı Kerim olan, Kur’an’la ilgili veya 

Kur’an’ın içerdiği ilim 
ve araştırmalardan olu-
şan, Kur’an’ın en doğru 

şekilde anlaşılmasına yar-
dımcı olmayı gaye edinen 
bir bilgi alanıdır (Ahmet 
Nedim Serinsu, Kur’an’ın 
Anlaşılmasında Esbab-ı 
Nüzulün Rolü, 54 - Şule 
Yayınları 1994). 

Sebeb-i nüzul, nüzul 
ortamında meydana ge-
len bir hâdise veya Hz. 

Peygamber’e yöneltilmiş bir soruya, vuku 
bulduğu günlerde, bir veya daha fazla âyetin, 
tazammun etmek (hadiseyi-soruyu kapsayan 
nitelik ve özellikleri içermek), cevap vermek 
veya hükmünü açıklamak üzere inmesine ve-
sile teşkil eden ve vahyin nazil olduğu ortamı 
resmeden hadiseye denir (Ahmet Nedim Se-
rinsu, Kur’an’ın Anlaşılmasında Esbab-ı Nü-
zulün Rolü, 68 - Şule Yay. 1994) Daha kısa 
bir tarif: Hz. Peygamber’e bir sual veya bir 
hadise dolayısıyla birkaç âyetin veyahut ta 
bir sûrenin tamamının nazil olmasına amil 
olan şeye sebeb-i nüzul denir (İsmail Cerra-
hoğlu, Tefsir Usulü, 115). 

Nüzul sebebi âyetin “kıssası”dır (Vahidi). 
Nüzul sebebi, gerçek hayattan vuku bulmuş 
bir hikâyedir. Olayın geçtiği yeriyle, zama-
nıyla, çıkmazları ve çözümleriyle, şahısları 

KUR’AN’IN NÜZULÜNDEN 

MAKSAT, BEŞERİ NEFİS-

LERİ ISLAH EDİP PAKİZE 

VE HALİS KILMA, BATIL 

AKİDELERİ YARIP PARÇA-

LAMA, BOZUK İŞLERİ VE 

AMELLERİ YOK ETMEKTİR.
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ve olaylarıyla gerçek bir kıssadır. Onun saye-
sinde Kur’an âyetleri her zaman ve mekânda 
büyük bir şevk ve istekle okunur. Geçmiş-
lerinin başlarından geçen olayları ard arda 
arz etmekle okuyucu ların üzerindeki uyu-
şukluğu birden söküp atar. Sanki bu olaylar 
kendi baş larından geçmiştir. Çünkü Allah’ın 
âyetlerini okudukları zaman sanki ken di 
hikâyelerini okuyorlar! Onun içindir ki nü-
zul sebeplerini bilmemek çoğu zaman onları 
şüphe ve müphem durumlara düşürmekte, 
âyetleri olduklarından başka manalara çek-
melerine sebep olmakta ve Allah’ın âyetleri 
indirdiği ilahi maksat ve hikmetleri tespit 
edememekteler.

Kur’an’ın soyut bir düşünce olmadığını, 
yaşanabilir bir hakikat ve hüküm kitabı ol-
duğunu, Kur’an âyetlerinin iniş ortamını 
resmeden nüzul sebeplerine sahip olması, 
göstermektedir. Ayrıca Kur’an’ın oluşumu 
esnasında yaşanan olaylara dair bu bilgiler 
(nüzul sebepleri), Kur’an’ın hem ilk muha-
taplar hem de sonradan gelenlerce anlaşıl-
masını sağlamıştır. Âyetlerin nüzul sebebi 
âyetlerin sosyal/dış bağlamından başka bir 
şey değildir. Bu sosyal/dış bağlamın içinde 
bulunan sahabelerin Hz. Peygamberle uzun 
birliktelikleri olmuş ve bu dönemde gelen 
âyetlerin geliş sebeplerine şahit olmuşlardır. 
Onlar, vahyin ne zaman, nasıl geldiğini, ne 
kastettiğini biliyorlardı.

Vakıanın metinle anlam bağını Kur’an ilim 
esbab-ı nüzuldür. Belagat kısaca: “Mukteza-
yı hale mutabık söz söyleme” diye tanımla-
nır. Âyet/ler veya sure/lerin iniş sebeb(ler)
ini bilmek Allah’ın hangi vakıa üzerine 
âyet(ler)i hangi maksadı gözeterek inzal etti-
ğini anlamak oluyor. Mushafa dönüştürülen 
Kur’an’ın, maksadının anlaşılmasında sebeb-i 
nüzul büyük öneme sahiptir. Sebeb-i nüzul-
den habersiz Kur’an’ı açıklamaya çalışmak 
Kur’an metninin hangi anlam(lar)a geldiğini 
bilmemek demektir - bütün âyetler için ge-
çerli değildir-. Bir anlamda da metni gerçek 
anlamı dışında anlama yanlışlığıdır. Ya da 
metindeki muradı ilahinin veya maksadın 

bilin(e)memesidir. Metne vücut veren olaylar 
bilinmeden, metnin anlamı ve maksadı anla-
şılamaz. Çünkü beşeri olsun ilahi olsun her 
söz/kelam lafız-mana-maksat öğelerinden 
oluşur. Metnin doğru anlaşılması metne ruh 
veren, mana ve maksadın oluşmasına sebep 
olan olaylar bilinmezse metin ruhsuz ceset/
lafız hükmünde kalır. Cansız olanın canlılara 
can katması ise düşünülemez. Ruhsuz ceset/
lafız yığını haline gelir. Anlamı anlaşılama-
yan metinlerin hayatı anlamlı hale getirmesi 
veya onu yeniden inşa etmesi bir hayalden 
ibarettir.  

Bu ilim çerçevesinde birbirinden oldukça 
farklı değerlendirmelere rastlanmakta-
dır. Nüzul sebeplerine evrensellik açısından 
baktığında Kur’an ile o dönem olayları ara-
sındaki ilişkinin hepsi, nedensellik şeklinde 
olmamıştır. Yani olgu ya da olay, yönlendi-
ren ya da etkileyen, vahiy de tabi olan ko-
numda değildir. Şayet böyle olmuş olsaydı, 
Kur’an’ın bütün isteklere cevap vermiş ol-
ması gerekirdi. Hâlbuki vakıa böyle değil-
dir. Mesela; Peygamberimizden isteklerde 
bulunulmuş, ancak vahiy onların beklediği 
anda onların isteklerine, istedikleri şekilde 
cevap vermemiştir. Kur’an, indiği ortamda 
meydana gelen hadiseleri sürekli gözetmiş, 
dikkate almış, ancak mutlak anlamda her 
zaman o dönemdeki herhangi bir istek ve 
olay Kur’an’ın iniş zamanını ve şeklini tayin 
edici olmamıştır. Yani nüzul sebepleri, belir-
leyici ve zorlayıcı anlamda bir sebep olma-
yıp, ancak vahyin planına uygun olaylar ile 
vahyin inişinin birbiri ile eş zamanlı olmasın-
dan ibarettir. Bir tarafta Hasan Hanefi gibi, 
âyetlerin inişi esnasında yaşanan olayları, o 
âyetin inişini gerektiren zorunlu bir sebep 
olarak algılayanlar varken diğer yanda bura-
daki sebep kelimesinin, zorunluluk anlamı 
taşımadığını, sadece inişi tasvir eden olay-
lar olduğunu ileri sürenler olmuştur. Hasan 
Hanefi ile aynı görüşte olamayan Fethullah 
Gülen şöyle demektedir:  Bütün tefsirciler 
esbab-ı nüzul tabirini kullanmayı tercih et-
mişlerdir. Ancak, temel esaslar açısından bu 
tabirde bazı eksik yönler olduğu da bir ger-
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çek. Bir kere eğer meseleyi sebeb-müsebbib 
çerçevesinde değerlendirecek olursak, sebep 
olmadığında müsebbibin de olamayacağı ta-
biidir. Bu da, ‘o sebepler olmasaydı bu âyetler 
nazil olmazdı’ manâsına gelir ki, böyle bir 
hükmü kabul etmek kat’iyen doğru değildir. 
Zannediyorum meseleye ‘iktiran/eş zamanlı-
lık’ kelimesiyle yaklaşmak daha yerinde olur. 
Böyle bir yaklaşım üzerinde az duralım: Her-
hangi bir sebeple alâkalı âyeti, Allah (c) ezelî 
hikmetiyle inzâl edecekti ama bu âyet belli 
bir hikmete mebni, herhangi bir sebeple ir-
tibatlandırılmış ve öyle nazil olmuştur. Evet, 
meseleyi bu şekilde yorumlamak da kabildir 
(13.05.2006). Gerçi âlimlerimiz “sebeb-i nü-
zul” kavramını bu sebepler olmasaydı anla-
mında kullanmamışlardır. Bu Kur’an’a karşı 
gösterilen hassasiyetin göstergesidir. Bu tavır 
Kur’an ilimlerine dair yeni kavramlar oluş-
turmada dikkatli olmamız anlamına geliyor. 

SEBEB-İ NÜZULLERİ 
ANLAMA YANSITMAK

Esbab-ı nüzul, Kur’an’ı anlamada önemli 
bir usul olduğu gerçeği maalesef dini gele-
neğimizde fark edilememiştir. Bundandır ki 
esbab-ı nüzul, bir Kur’an ilmi olarak kalmış-
tır. Kur’an’ı anlamada ondan gereği gibi isti-
fade edilememiştir. Esbab-ı nüzule dair müs-
takil eserler yazılarak, çok önemli bir araç 
maalesef, amaca dönüştürülmüştür.  Meal 
ve tefsirlerde anlamlara yansıtılamamıştır. 
Kur’an ilimleri tefsir usulüne dönüştürül-
medikçe Kur’an’ı anlamada bir role sahip 
olmayacaktır. Bununda yolu bu ilimlere dair 
eserleri yazıp raflarda tozlanmaya bırakmak 
değil, bunların uygulandığı anlama dayalı, 
tefsirden küçük mealden büyük Kur’an ça-
lışmalarına bağlıdır. Kur’an’ın peyderpey in-
mesi, onun, indiği dönemin olguları ile ilişki 
içinde oluşmasını temin etmiştir. Bu durum, 
Kur’an’ın her zaman bu ilişkilerin üretebile-
ceği bir yöntem sunmuş,  tarihsel verilerin 
içindeki evrensel ilkelerin uygulanabilme-
sine imkan sağlamıştır. Yani Kur’an örnek 
vakıalar sunmuştur. Bu vakıalar üzerinden 
üretmek onun muhataplarına kalmıştır.

1. Maksat sebeb-i nüzule tabi olmalıdır. 
Kur’an; lafız, mana ve maksat unsurların-
dan teşekkül etmiştir. Sebeb-i nüzuller meal 
ve tefsirlere yansıtılırken, maksat göz ardı 
edilirse sebeb-i nüzul anlamı dondurmaya 
sebep olacaktır. “Müminlerden yerlerinde 
oturanlarla, mallarıyla ve canlarıyla Allah yo-
lunda cihad edenler bir değildir...” (Nisa,95). 
Maksat tespit edilmeden yapılan bu çeviride 
anlam; Allah yolunda savaşan müminlere 
hasredilmiş olmaktadır. Âyette kastedilen 
müminin bulunduğu her çağda emri bilma-
ruf ve nehyi anilmünker ile sorumlu olduğu-
dur. O zaman anlam; “Müminleden bir maze-
reti olmaksızın mücadeleden kaçınanlarla Allah 
yolunda mallarıyla ve canlarıyla çaba gösteren-
ler bir olamaz..” (Mustafa İslamoğlu). Abdullah 
b. Ümmü Mektum, Hz. Peygamber’e özrün-
den dolayı cihat edemediğini bildirdiğinde, 
âyetin “Özürsüz olarak evlerinde oturanlar” 
istisna kısmı nâzil olmuştur (Buhari, Tirmizi, 
Ahmed Bin Hanbel, Taberi). 

2. Nüzul sebebini bilmemek anlam kay-
bına sebep olur. “Ey Âdemoğulları, her 
mesci(de gidişiniz)de süs(lü, güzel elbiseler)
inizi (üzerinize) alın, yiyin için, fakat israf et-
meyin; çünkü O israf edenleri sevmez” A’raf, 
31, Süleyman Ateş Meali). Âyetinin sebeb-i 
nüzulü bilinmediğinde âyetin ne dediği, ne 
demek istediği mealde anlaşılamaz. Mealler-
de okuyucunun hiç anlamaması veya yanlış 
anlamaya sevk edici parantezsiz meal, mota-
mot tercüme vb. uygulamalardan kaçınılma-
lıdır. Meal bir dildeki anlamı başka bir dile 
metni anlam kaybına uğratmadan aktarmak 
demektir. Bu hatalardan kurtulmak için meal 
ve tefsirlere sebebi nüzulün yansıtılması ge-
rekiyor. Müslim, Mekkelilerin Kâbe’yi çıplak 
tavaf etmeleri, hac süresince de hayvansal 
gıdaları kendilerine haram etmeleri üzerine 
nazil olduğunu rivayet eder. Sebebi nüzulü 
meale yansıttığımızda anlam şu şekilde ola-
caktır: Ey Âdemoğulları! Tavaf yapmak için 
Kâbe’ye (ve mescitlere) her gelişinizde, çıplak 
değil giyinmiş olun. Bir de hac esnasında hay-
vansal gıdalardan uzak durmayın yiyin için. 
Bunları kendinize haram sayıp Allah’ın hudut-



48

larına girerek haddi aşmayın. Çünkü O, haddi 
aşanları sevmez. Âyette vurgu edep-ahlak-
tesettüre iken, meallerde anlam mescide gi-
derken güzel elbise giymeye indirgenmiştir. 
İkinci kısımda vurgu, Allah’ın sınırlarına gir-
memek iken, anlam yeme-içmede israf etme-
meye indirgenmiştir.

ESBAB-I NÜZULÜN VARLIĞI 
YENİ BİR TEFSİR ANLAYIŞI ÖNERİYOR

Kur’an’ın bir kısım âyetlerinin sebeb-i nü-
zulünün olması, bize tefsirin adı, niteliği, 
hakkında imkânlar sunmakta ve yollar gös-
termektedir. Bu tefsirin adı “Vakıi Tefsir”, ni-
telikleri ise kısaca şunlardır:

1. Bu tefsirde Kur’an’ın bütünü yorumlan-
maz. Yaşadığımız çağın ihtiyaçlarının neler 
olduğunu tespit edip onlara Kur’an’ın nasıl 
çözümler sunabileceğini araştırmayı önerir. 
İhtiyaç olmayan konuları okumak, araştır-
mak hatta sohbet konusu yapmak, bireyleri 
aksiyona yöneltmez, kısır döngüden kurtar-
maz. Bireyleri aksiyona sevk etmeyen din 
veya dini anlayışın afyondan farkı yoktur. 
Meseleyi somut bir örnekle izaha çalışırsak. 
Fakirlikten dolayı yakınlarımızdaki birinin 
dinden çıkmış, fuhşa girmiş veya hırsızlık 
yaptığını düşünelim. Biz hala hicri 6. asır-
dan itibaren Fatiha’dan başlayıp kalın kalın 
tefsirleri derslerde, okumakla meşgul isek 
-hatta bu eylemimiz maksadından da çıkarak 
Kur’an’ın ne dediğini değil de müelliflerin ne 
dediğini anlama gayretine dönüşmüşse-  bu 
dinle uyuşmak, uyuşturmak değil de nedir?  
İman etmeyen bir müsteşrik gayreti veya 
bilgiden kendine kule yapan bir entelektü-
el edasından başka bir şey midir? Birileri biz 
sosyal yardımlaşma kurumu, ahlak polisi de-
liğiz diyebilirler. O zaman Kur’an’da onlara 
din nedir diye sormaz mı? “Zina eden erkek 
ve zina eden kadının her birine yüzer değnek 
vurun…” (Nur, 24/2) âyetini o insanların bu 
durumlara düşmesini engellemeyen bizlere 
mi uygulamalıyız yoksa? 

2. İçtimai tefsir anlayışı, Müslümanların için-
de bulunduğu gerçekliği görüp, bu sorunlara 

Kur’an’dan çözüm üretmeyi öngörür. İslam 
dünyasının içinde bulunduğu gerçeklikleri 
şu şekilde sıralayabiliriz: Sekülerleşmenin 
(dünyevileşme) durdurulamayışı,  sosyal 
adaletin çökmesi, ümmet bilincinin ölmesi, 
ahlaki çöküş, tasavvur bulanıklığı.

3. Bu tefsir anlayışı Kur’an’ı tüketen bir anla-
yış değildir. Kur’an; hilal, hayız ve ganimet-
lere ilişkin soru(n)lara cevaplar vermiş. Artık 
günümüzde hilal, hayız, infak ve ganimetler 
konusu bizim için mesele olmaktan çıkma-
lıdır. Banka, sigorta, emeklilik, uluslar arası 
ilişki ve ticaret, şimdinin zekât miktarı ne 
olacağı, vergi ve banka kredileri vb. konuları 
vahyin ilkeleri doğrultusunda çözüme ka-
vuşturan bir anlayıştır.

4. Bu tefsir anlayışı Kur’an ve Müslüman’ı 
nesne olmaktan çıkaran bir anlayıştır. Bugün 
İslam dünyası batı karşısında nesne, batı ise 
özne durumundadır. Sorunlarımızı çözmede 
batıyı referans alıyoruz. Bu çağdaş israiliyat-
tır. Çünkü bize kokuşmuş sistemlerini sunu-
yorlar. Sorunların çözümü, kendimizdedir. 
“Işık ne doğudan, ne de batıdan; ışık vahiy-
den gelir”.

5. Bu tefsir biçim itibariyle dirayet tefsiridir. 
Lügat, tarih, fıkıh, felsefe, irfan, ilimlerini 
Kur’an’ın maksadını ortaya koymada kulla-
nır.

6. Vakıi tefsir, Kur’an’ın indiriliş sürecinde 
olduğu gibi gerçekliğe vahyin çözüm sun-
masıdır. Çünkü Kur’an âyetleri bir maksadı 
gerçekleştirmek için gelmiştir.

7. Âyet için tek bir yorum âyeti ölüme 
mahkûm etmektir. Sebebi nüzulün varlığı 
vakıanın fikre önceliğinin delilidir. Probleme 
çözüm getirmek, vakıayı vahye götürmekle 
mümkündür. Gerçekliğe esas ve yasalar koy-
mak için de vahyin hakemliğine müracaatla 
olur.

8. Bu tefsirdeki amaç, teorik bir gayret değil, 
bir amaca yönelik pratik gayrettir. Geçmiş ve 
gelecekle esastan ilgilenmez. Kur’an’ın bü-
yük bir çoğunluğu yaşanmış tecrübelerdir. 
Âna vahyin hakemliğini davettir.
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NÜZUL SEBEBİNİN 
ÖZEL İLKELERİNE DAİR MİSALLER

Kur’an’ı doğru anlayabilmek için Kur’an’ın 
iniş sebeplerini/sosyal bağlamlarını iyi bil-
mek gerekir. Bunun misalleri çoktur fakat 
birkaç misalle yetineceğiz. Nüzul sebeplerini 
bilen bir insan, Kur’an’ın kurgulanmış bir ki-
tap olmayıp, olayların seyrine göre ilahî ira-
denin eş zamanlı bir müdahalesi olduğunu 
fark edecektir. 

1. Nüzul sebebini bilmek, âyetlerdeki ka-
palılıkları çözmeye yardımcı olacaktır. 
“Kur’an okunduğu zaman onu dikkatlice 
dinleyiniz...” (A’raf, 204) âyetini okuyan bir 
insan, bu âyeti sadece Kur’an okunurken su-
sup dinleme şeklinde anlayabilir. Oysa, Ebû 
Hureyre, “İnsanlar İslâm’ın başlangıç dö-
neminde namazda konuşuyorlardı. Bu âyet 
namazda konuşmayı yasaklamak için indi-
rildi.” demiştir. Âyetin nüzul sebebini bilen 
bir kimse, âyetin, asıl maksadını anlar, başka 
sonuçlar ve yorumlar da çıkarabilir (Taberi, 
Vahidi, Suyuti). 

2. Esbâb-ı nüzûlü bilmek yanlış hüküm 
çıkarmaya mâni olur. Hz. Ömer’in (r) 
Bahreyn’e vali olarak görevlendirdiği Kudâme 
b. Maz’ûn hakkında içki içip sarhoş olduğu-
na dâir şikâyetler gelince, cezalandırılmak 
üzere Medine’ye çağırılan Kudâme içki içti-
ğini itiraf etmiş; ancak bunun bir günah ol-
madığını,  Mâide Sûresi’nin 93. âyetine da-
yanarak yaptığını ifade etmiştir.  “İman edip 
Salih amel işleyenler, Allah’a saygıda kusur 
etmedikleri, iman edip ıslah edici işler işle-
meye devam etikleri sürece, önceden tattık-
larından dolayı sorumlu tutulmayacaklardır 
ve yeter ki Allah’a saygıda ve iyilik yapmakta 
kararlı olsunlar: zira Allah iyileri sever” (Ma-
ide, 93). Kudâme bu âyete dayanarak içki 
kullandığını ifade etmiş, hattâ kendisinin 
tam da âyetin bahsettiği iman edip amel-i 
salih işleyen kimselerden olduğunu, takvalı 
davranışlar sergilediğini ve yediği ve içtiği 
bir şeyin kendisine günah olmayacağını ileri 
sürmüştür. Valisini cezalandırmayı düşünen 
Hz. Ömer, bu sözlerle tabir yerindeyse şok 

olmuş, bir an için ne diyeceğini bilememiş-
tir. Nihayet Abdullah b. Abbâs’ın (r): “Bu 
âyetler henüz içki haram olmadığı dönemde 
içki kullandıkları hâlde ölenlere bir mazeret, 
sonrakilerin aleyhine ise bir huccet olarak 
indi.” demesi üzerine mesele anlaşılmış ve 
Kudâme’nin âyeti yanlış anlayıp yorumladığı 
ortaya çıkmıştır. Nitekim bu âyet, henüz içki 
haram kılınmadığı için alkol kullanan ve bu 
hâldeyken vefat etmiş olan Müslümanlara bir 
mazeret olarak inmiştir (Darakutni, Sünen; 
İbni Hacer, Fethul Bari). 

Aynı mevzuda başka bir misal: “Doğu da batı 
da Allah’ındır, nereye dönerseniz Allah’ın 
yönü ora sıdır. Doğrusu Allah her yeri kap-
lar ve her şeyi bilir.” (Bakara, 115) âyetinin 
sebeb-i nüzulü bilinmezse insanlar âyetinden 
ilk ak la gelenle amel eder ve namazda dile-
dikleri yöne yönelirlerdi. Ancak nüzul sebe-
bini bilen âyeti doğru şekilde anlar. Söz ko-
nusu sebep şudur: Müminlerden bir gurup 
zifiri karanlık bir gecede namaz kılmış ve 
kıblenin hangi tarafta olduğunu kestireme-
mişlerdir. Onun için her biri içtihadına uya-
rak durduğu yöne namazını kılmıştır (Vahi-
di, Esbabı Nüzul). Allah onlardan hiç birinin 
amelini boşa çıkarmamış, Kâbe’ye yönelme-
miş olsa bile sevabını vermiştir. Çünkü o zifi-
ri karanlıkta kıblenin hangi tarafta olduğunu 
bilme imkânına sahip değildiler. Bu durumla 
Kur’an, tarihsel verisiyle içindeki evrensel il-
kelere işaret etmiştir. O da şudur: Böyle bir 
durumda kıble şart değildir.

3. Rivayetlerin tahkik edilmeden nakle-
dilmesi sonucu pek çok yanlışlıklar ser-
gilenmiştir. Güya Hz. Peygamber (as) Hz. 
Zeyneb’i Zeyd’e nikâhladıktan sonra, gözü 
Zeyneb’e ilişmiş. “Gönülleri çevirin Allah’ı 
tesbih ederim” demiş. Bunu Zeyneb duymuş 
Zeyd’e söylemiş. Zeyd Hz. Peygambere eşim-
den ayrılmak istiyorum demiş. Bu rivayet; 
Taberi, Kurtubi, Zemahşeri, Beyzavi, Nesefi 
ve Suyuti’nin tefsirlerinde yer almaktadır. 
Hz. Zeynep, peygamberimizin halasının kı-
zıdır. Dolaysıyla onu daha önce görmemesi 
mümkün değildir. Hz. Zeyneb’i Zeyd’e biz-
zat kendisi nikâhlamıştı. Hz. Peygamberin 
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Hz. Zeyneple evlenmesi Ahzab 37. âyette 
belirtildiği gibi, evlatlığının boşadığı kadınla 
evlenmeyi yasak kılan anlayışı değiştirmeye 
yönelik bir uygulamadır. 

Bu konuda yapılan yanlışlardan birisi de 
“Doğrusu, hanım ona sahip olmayı iyice ak-
lına koymuş ve buna yeltenmişti de. Eğer 
Rabbinin burhanını görmeseydi o da kadı-
na meyledecekti. İşte böylece Biz fenalığı ve 
fuhşu ondan uzaklaştırmak için burhanımızı 
gösterdik. Çünkü o, Bizim tam ihlâsa erdi-
rilmiş kullarımızdandı” (Yusuf, 24). Güya, 
Hz. Yusuf kadınla karşılaşınca elbiselerini 
çıkarmış, babasının yüzünü görmüş. Ona 
“zina mı ediyorsun?” demiş. Yusuf da oradan 
kaçmış. Bu rivayet; Taberi ve Begavi’de geç-
mektedir. Kurgu doğru olsaydı Allah’ın onu 
âyetin sonunda övmesinin anlamı olmazdı. 
Çünkü Hz. Yakub’un müdahalesiyle günah-
tan kurtulan birisinin övülmesi niçin övgüye 
layık olsun.

Âyetten çok önce meydana gelen bir hadise 
için; bu âyet şu hadise hakkında indi, gibi. 
Şakkulkamer buna örnektir. Sûre Mekke’de 
9. yılın sonlarında iniyor. Hadise 8. yılda 
oluyor, nedense 1,5 yıl sonra Kur’an’da bah-
sediliyor! Ya da âyetin nüzulünden çok uzun 
zaman sonra meydana gelen bir olayla âyetin 
bağlantısı kurulmuştur (Buhari, Müslim). 

4. Esbâb-ı nüzûlü bilmek muhayyerlik 
vehmine mâni olur. Sebeb-i nüzûl bilinme-
diğinde, ortaya çıkması muhtemel bir başka 
yanlış anlama da Bakara Sûresi’nin 158. âyeti 
hakkında vârid olmuştur. Nitekim bu âyette 
Safa ve Merve’yi tavaf etmenin günah olma-
dığı ifade edilmektedir. Hâlbuki gerek hacda 
ve gerekse umrede bu iki tepeyi tavaf etmek, 
aralarında sa’y etmek yerine getirilmesi gere-
ken önemli vazifelerden biridir. Acaba yapıl-
ması gereken bir vazifeden söz edilirken ne-
den “Safa ve Merve’yi tavaf etmenizde günah 
yoktur.” denmektedir? Bu âyetle ilgili benzer 
bir anlama problemi Hz. Aişe (r) Validemiz’in 
yeğeni Urve b. Zübeyr’in başına gelmiştir. 
Hz. Urve bu müşkülünü teyzesine sormuş 
ve aralarında şöyle bir konuşma geçmiştir: 

“Teyze biliyorsun ki, Cenâb-ı Hak şöyle bu-
yurmuştur: “Şüphesiz Safa ile Merve Allah’ın 
şeâirindendir (nişanelerindendir). Onun için 
kim hac ya da umre niyetiyle Beyt’i ziyaret 
ederse, bu ikisini tavaf etmesinde ona bir gü-
nah yoktur.” Bu yüzden ben Safa ile Merve’yi 
tavaf etmemekten dolayı kimsenin günahkâr 
olacağını sanmıyorum diyerek sorusunu yö-
neltmiştir. Hz. Aişe (r) ise, yeğenine şöyle ce-
vap vermiştir: Hayır asla! Şayet âyetin hükmü 
senin dediğin gibi olsaydı, âyet “onları tavaf 
etmemesinde bir günah yoktur” şeklinde 
olurdu. Oysa âyette “onları tavaf etmesinde 
bir günah yoktur” denilmektedir. Ancak bu 
âyet, Ensâr hakkında nazil olmuştur. Müs-
lüman olmadan önce onlar Menât adlı putu 
tavaf ederdi. Safa ile Merve arasında tavaf et-
mekten de bu sebeple rahatsızlık ve sıkıntı 
duyuyorlardı. İslâmiyet gelince bu durumu 
Resûlullah’a sordular. Bunun üzerine Allah 
Teâlâ bu âyeti inzal buyurdu.” (Muvatta). Bu 
konuda rivayetler muhteliftir fakat neticeye 
tesir etmemektedir. 

5. Esbâb-ı nüzûlü bilmek hakîkî maksadı 
öğretir. Bilindiği gibi Bakara Sûresi’nin 195. 
âyeti “Kendi elinizle kendinizi tehlikeye at-
mayın” demektedir. Ne var ki bu âyet, Allah 
yolunda mallarını infak etmekten kaçınanlar 
ve dünyaya tamah edenler hakkında nazil 
olmuştur. Başka bir deyişle bu âyet, Allah 
yolunda harb ve çarpışmadan ve o uğurda 
mal harcamadan kaçınmanın bir tehlike ol-
duğunu hatırlatmak için gelmiştir. Âyet içi 
siyak bütünlüğü bu mânâyı vermekle birlik-
te, Tirmizi ve Ebu Davud’da rivayet edilen 
sebeb-i nüzûl haberi daha da açıklayıcı bir 
zemin sunmaktadır. Bilindiği üzere Emeviler 
devrinde Abdurrahman b. Velid kumanda-
sında bir İslâm ordusu, Kostantiniyye şehri-
ne yani İstanbul’a gaza etmiştir. İstanbul’un 
mânevî önderi ve misafiri Ebû Eyyûb el-
Ensarî Hazretleri de bu askerler arasındadır. 
O sırada Müslümanlardan bir zât, şehrin sur-
ları içinde emniyet ve güven içinde bulunan 
Rumlar üzerine açıktan hücum etmiş, bunu 
gören Müslümanlar: “Ne yapıyor bu adam, 
olmaz böyle şey sübhânallâh, (yukarıda-



51

Kur’ani Hayat
OCAK’11
SAYI 16

HAYDAR
ÖZTÜRK

Kur’an İlimlerinin Kur’an’ı 
Anlamadaki Rolü

ki âyete işaret ederek) kendi eliyle kendini 
tehlikeye atıyor.” demişlerdi. Bunun üzerine 
Hz. Ebû Eyyûb el-Ensarî: “Ey Müslümanlar! 
Siz bu âyeti, yapılması gereken tevili dışında 
yorumladınız. Çünkü bu âyet biz Ensar top-
luluğu hakkında nazil olmuştur. Allah Teâlâ, 
Peygamberine yardım edip İslâmiyet’i galip 
ve muzaffer kıldığında biz artık mallarımızın 
başında durup onların ıslahı ile meşgul ola-
lım, bu zamana kadar kaybolan mallarımızı 
yeniden kazanalım demiştik. Allah Teâlâ ise 
‘Allah yolunda infak edin. Kendi ellerinizle 
kendinizi tehlikeye atmayın.’ âyetini indirdi. 
Âdeta bu âyetle Allah Teâlâ, insanların kendi-
lerini elleriyle tehlikeye atmasını, mallarının 
başında durup onları çoğaltmakla uğraşarak 
cihadı terk etmek olarak izah buyurmuştur.” 
Hz. Ebû Eyyûb el-Ensarî bunun üzerine hiç 
durmayıp Allah yolunda cihada girişmiş ve 
pîr-i fânî sayılan bir yaşta çıktığı bu seferde 
şehit düşüp İstanbul’da defnolunmuştur.

6. Esbâb-ı nüzûlü bilmek yanlış anlayışa 
mâni olur. Bakara Sûresi’nin 189. âyetinde 
“Evlere arkalarından girmek üstün iyilik 
değildir. Asıl takvalı olanın yaptığı üstün 
iyiliktir. Siz evlere kapılarından girin.” buy-
rulmaktadır. Âyetin iniş sebebi bilinmeden 
evlere arkalarından girmenin ne demek ol-
duğu bazı insanlar için anlaşılmaz görüne-
bilir, hattâ bunun mecazî bir deyim olduğu 
düşünebilir. Oysa bu âyet, Kureyş dışındaki 
Ensar ve diğer Arap kabilelerin ihramdayken 
evlere kapılarından girmeyi günah saymala-
rı, bu yüzden de evlere arkalarından açtıkları 
deliklerden girip çıkmaları, böyle yapmayan-
ları da ayıplamaları üzerine nazil olmuştur 
(Buhari). Ayrıca âyet, böyle riyakâr davranış-
ların gerçek iyilik olamayacağı, ancak takvalı 
davranışların iyilik olabileceği mesajını da 
vermiştir.

Hâsıl-ı kelam: Allah, Kur’an’ın bir kısım 
âyetlerini indirmeye bir kısım olayları vesi-
le kılmıştır. Bu âyetlerin anlaşılma gereklili-
ği söz konusu hadiselere müracaatı zorunlu 
kılmaktadır. Esbab-ı nüzulden yararlanmalar 
ilkelere bağlanmalı çünkü ilkesiz faydalan-
mak da ayrı sorunları doğuracaktır. Nüzul 

sebeplerinin varlığı yeni bir tefsir anlayışını 
öngörüyor.
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İ N C E L E M E

Giriş

Sebep kelimesinin illet anlamında olup 
olmadığı ya da sebebin mi yoksa âyetin mi 
önce olduğu, tarihte kısır tartışmalara konu 
olmuş; halku’l-Kur’ân çerçevesinde utanıla-
cak icraatlara imza atılmıştır. “Demirin İnzâ-
linden Kur’ân’ın İnzâline; Bir Nüzûl Analizi”1 
başlıklı makalemizin bu meseleye bir açılım 
getireceğini umarak, elinizdeki yazıda; Kur’-
ân-ı Kerim’in genel nüzul sebebi çerçevesin-
de ümmî Araplarla kitabî Yahudilerin genel 
portresini resmetmeye çalışacağız; tarihsellik-
evrensellik meselesine değinerek, Kur’ân vah-
yinin olgulara paralel seyrini konu edindik-
ten sonra, teknik bir konuyla ilgili uyarılarda 
bulunup sonuca gideceğiz.

I. İLK MUHATAPLAR -GENEL ÇERÇEVE-

Kur’ân-ı Kerim, insanlığın büyük bir uçuru-
ma yuvarlandığı VII. yüzyılın ilk yarısında 
inzal edilmiştir. Kur’ân’ın insanlığa ne getir-
diğini anlayabilmek için, o sırada neyin var 
olduğunu iyi anlamak gerekir. 

1.1. ÜMMÎ ARAPLAR

Atasına körükörüne bağlılık, bir Arabın en 
büyük marifet ve erdemlerinden biriydi. 
Putperestlerin zihni, zamanın bütün millet-
leri gibi mitolojilerle dolu olsa da nispeten 
realistti; ancak bu realizm materyalist ögeler 
taşımaktaydı. Kadın-erkek ilişkileri yer yer 
oldukça liberaldi; örf genelde kadın aleyhine 
işliyor; insanlar babalarının eşlerine dahi mi-
rasçı olabiliyordu. Başıbozukluğa varacak de-

1 Akademik Araştırmalar Dergisi, İstanbul 2009, XLI-
II, 155-176.
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recede Cumhurî esasa yakın bir siyasî anlayış 
vardı.  Kitabî bir toplum olmadıklarından, 
yaşadıkları bölgelerde büyük bir asayişsizlik, 
hukuksuzluk, barış ve güvenlik zaafı hüküm 
sürmekteydi; Kur’ân’da “fitne ortadan kalkın-
caya kadar” mücadeleye devam emrinin ve-
rilmesi ve İslâmiyet’in en temel kelimelerinin 
iman, islâm ve dîn olması tesadüfî değildir. 
Bir cömertlik duygusu varsa da tıpkı dindar-
lık algıları gibi, gösterişe dayalıydı; zengin-
fakir arasındaki ciddi farkı düzelterek sosyal 
adaleti sağlamaya yönelik bir teşebbüs yoktu; 
hasta, sakat, kötürüm ve yetimler için ciddi 
bir şey yapılmıyor; muhtaç tabaka ikinci sınıf 
addediliyordu. Belli belir-
siz bir İbrahimî gelenek 
vardı; yer yer tevhid aki-
desine sahip kişiler görü-
lüyordu. Tanrı evi sayılan 
Kâbe’ye hizmette kusur 
edilmiyor; buna karşılık, 
dinî vecibelerde, sözge-
limi hac merasimlerinin 
uygulanışında Mekkkeli-
lere bazı ayrıcalıklar tanı-
nıyordu.

Ümmî Araplarin psikolo-
jisi şöyle özetlenebilir: 

Genel olarak: Biz Mekke-
liler Halilullah İbrahim’in 
torunlarıyız; Allah’ın özel 
koruması altındaki gözde kullarız; asiliz, gü-
vendeyiz; çünkü O’nun ‘ev’inin (Kâbe) hiz-
metkârlarıyız. O mucizevî bir şekilde Kâbe’yi 
korumamış mıydı? Hem de içi ‘put’ doluy-
ken?! Atalarımızın izinden gitmek varken, 
bizi elâleme üstün kılan ‘tanrıça’lara sahip 
çıkmak varken, ne idüğü ve ne olacağı belir-
siz bir ütopyaya mı takılacağız? Bu düpedüz 
delilik!.. 

Kerli-ferli adamlar (ekâbir): Mal-mülk biz-
de, evlâd u ayal bizde; zenginiz, cömerdiz, 
söz üstadlarıyız… Bizim gibi yüce şahsiyet-
ler dururken Allah yetim Muhammed’i mi 
görevlendirmiş yani?! Daha dünkü çocuk! 
Beraber çelik-çomak oynuyorduk yahu! 
Şimdi kalkmış; Tanrı’nın elçisiyim diyor. 
Peygamberse şayet, bahsettiği peygamberler 
gibi mucizeler yaratsa ya!.. Bunların gerçekle 
alâkası yok; tamamen mitolojik. Hem, insan-

dan peygamber mi olur?! Ne var; istesek biz 
de bunun (Kur’ân) gibisini söyleriz! Yaşarız, 
ölürüz; bir daha da dirilecek değiliz. Hem 
dirilsek bile Tanrı o güzellikleri yine bunlara 
değil, bize verir. Bu din iyi bir şey olsaydı, bu 
sefih ayaktakımından önce biz girerdik!..

1.2. KİTABÎ YAHUDİLER

Önceki kutsal kitaplarla aynı temele oturan 
Kur’ân, bu kitapları ilke olarak onaylamış; 
temel ilkeleri anlaşılır bir üslûpla ve sağlam 
aklî, hissî delillerle değerlendirip temellen-
direrek, kadim din mensuplarının sapmış 
oldukları noktaları düzeltmiştir2; yani onları 

doğrulamakla kalmamış, 
aynı zamanda doğrult-
muştur.

Kur’ân; Tevrat ve İncil’-
deki verilerin doğruluk 
kriteridir. Çünkü Pey-
gamber çağından uzakla-
şıldıkça, baştaki iyi niyet 
(ihlâs) zayıflamış; hak 
üzere giden birileri dai-
ma bulunmakla birlikte3, 
çıkarcılık ve samimiyet-
sizlik elit tabakanın hâ-
kim vasfı haline gelmiş-
tir4. Kutsal kitap yorum-
cularının hırs, arzu ve 
temayülleri (ehvâ’) bu ki-

tapların getirdiği mesaja damgasını vurmuş; 
vahiyler genelde siyasî ve iktisadî güçlerin 
çıkarları doğrultusunda, ezilenlerin özellik-
le de kadınların aleyhine yorumlanmıştır. 
Yoklukların, kıtlıkların, istilâların, harplerin, 
darplerin, mahkûmiyet ve sürgünlerin hâ-
kim olduğu uzun asırlar boyunca, bu kitap-
lar, müntesipleri tarafından korunamamış-
tır. Bu kitaplarda, Allah’ın asla değişmeyen, 
mümin-kâfir herkesin kabul etmek zorunda 
kaldığı kâinat kitabının anahtarı olan bilimle 

2  Mâide 5/48; A’râf 7/157.

3  Bkz. A’râf 7/181 (ٌة يَْهُدوَن بِاْلَحّقِ َوبِِه ْن َخَلْقَنا أُمَّ  َوِممَّ
.Ayrıca, Âl-i İmrân 3/113; A’râf 7/159 .(يَْعِدُلوَن

4  Bkz. A’râf 7/169. Ayrıca, kadim dinlerin haham ve 
papazlarının kınandığı çok sayıda âyet (Örn. Baka-
ra 2/40-46; Mâide 5/41-45; Tevbe 9/34-35; Meryem 
19/59).
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olmuş; halku’l-Kur’ân çerçevesinde utanıla-
cak icraatlara imza atılmıştır. “Demirin İnzâ-
linden Kur’ân’ın İnzâline; Bir Nüzûl Analizi”1 
başlıklı makalemizin bu meseleye bir açılım 
getireceğini umarak, elinizdeki yazıda; Kur’-
ân-ı Kerim’in genel nüzul sebebi çerçevesin-
de ümmî Araplarla kitabî Yahudilerin genel 
portresini resmetmeye çalışacağız; tarihsellik-
evrensellik meselesine değinerek, Kur’ân vah-
yinin olgulara paralel seyrini konu edindik-
ten sonra, teknik bir konuyla ilgili uyarılarda 
bulunup sonuca gideceğiz.

I. İLK MUHATAPLAR -GENEL ÇERÇEVE-

Kur’ân-ı Kerim, insanlığın büyük bir uçuru-
ma yuvarlandığı VII. yüzyılın ilk yarısında 
inzal edilmiştir. Kur’ân’ın insanlığa ne getir-
diğini anlayabilmek için, o sırada neyin var 
olduğunu iyi anlamak gerekir. 

1.1. ÜMMÎ ARAPLAR

Atasına körükörüne bağlılık, bir Arabın en 
büyük marifet ve erdemlerinden biriydi. 
Putperestlerin zihni, zamanın bütün millet-
leri gibi mitolojilerle dolu olsa da nispeten 
realistti; ancak bu realizm materyalist ögeler 
taşımaktaydı. Kadın-erkek ilişkileri yer yer 
oldukça liberaldi; örf genelde kadın aleyhine 
işliyor; insanlar babalarının eşlerine dahi mi-
rasçı olabiliyordu. Başıbozukluğa varacak de-

1 Akademik Araştırmalar Dergisi, İstanbul 2009, XLI-
II, 155-176.
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recede Cumhurî esasa yakın bir siyasî anlayış 
vardı.  Kitabî bir toplum olmadıklarından, 
yaşadıkları bölgelerde büyük bir asayişsizlik, 
hukuksuzluk, barış ve güvenlik zaafı hüküm 
sürmekteydi; Kur’ân’da “fitne ortadan kalkın-
caya kadar” mücadeleye devam emrinin ve-
rilmesi ve İslâmiyet’in en temel kelimelerinin 
iman, islâm ve dîn olması tesadüfî değildir. 
Bir cömertlik duygusu varsa da tıpkı dindar-
lık algıları gibi, gösterişe dayalıydı; zengin-
fakir arasındaki ciddi farkı düzelterek sosyal 
adaleti sağlamaya yönelik bir teşebbüs yoktu; 
hasta, sakat, kötürüm ve yetimler için ciddi 
bir şey yapılmıyor; muhtaç tabaka ikinci sınıf 
addediliyordu. Belli belir-
siz bir İbrahimî gelenek 
vardı; yer yer tevhid aki-
desine sahip kişiler görü-
lüyordu. Tanrı evi sayılan 
Kâbe’ye hizmette kusur 
edilmiyor; buna karşılık, 
dinî vecibelerde, sözge-
limi hac merasimlerinin 
uygulanışında Mekkkeli-
lere bazı ayrıcalıklar tanı-
nıyordu.

Ümmî Araplarin psikolo-
jisi şöyle özetlenebilir: 

Genel olarak: Biz Mekke-
liler Halilullah İbrahim’in 
torunlarıyız; Allah’ın özel 
koruması altındaki gözde kullarız; asiliz, gü-
vendeyiz; çünkü O’nun ‘ev’inin (Kâbe) hiz-
metkârlarıyız. O mucizevî bir şekilde Kâbe’yi 
korumamış mıydı? Hem de içi ‘put’ doluy-
ken?! Atalarımızın izinden gitmek varken, 
bizi elâleme üstün kılan ‘tanrıça’lara sahip 
çıkmak varken, ne idüğü ve ne olacağı belir-
siz bir ütopyaya mı takılacağız? Bu düpedüz 
delilik!.. 

Kerli-ferli adamlar (ekâbir): Mal-mülk biz-
de, evlâd u ayal bizde; zenginiz, cömerdiz, 
söz üstadlarıyız… Bizim gibi yüce şahsiyet-
ler dururken Allah yetim Muhammed’i mi 
görevlendirmiş yani?! Daha dünkü çocuk! 
Beraber çelik-çomak oynuyorduk yahu! 
Şimdi kalkmış; Tanrı’nın elçisiyim diyor. 
Peygamberse şayet, bahsettiği peygamberler 
gibi mucizeler yaratsa ya!.. Bunların gerçekle 
alâkası yok; tamamen mitolojik. Hem, insan-

dan peygamber mi olur?! Ne var; istesek biz 
de bunun (Kur’ân) gibisini söyleriz! Yaşarız, 
ölürüz; bir daha da dirilecek değiliz. Hem 
dirilsek bile Tanrı o güzellikleri yine bunlara 
değil, bize verir. Bu din iyi bir şey olsaydı, bu 
sefih ayaktakımından önce biz girerdik!..

1.2. KİTABÎ YAHUDİLER

Önceki kutsal kitaplarla aynı temele oturan 
Kur’ân, bu kitapları ilke olarak onaylamış; 
temel ilkeleri anlaşılır bir üslûpla ve sağlam 
aklî, hissî delillerle değerlendirip temellen-
direrek, kadim din mensuplarının sapmış 
oldukları noktaları düzeltmiştir2; yani onları 

doğrulamakla kalmamış, 
aynı zamanda doğrult-
muştur.

Kur’ân; Tevrat ve İncil’-
deki verilerin doğruluk 
kriteridir. Çünkü Pey-
gamber çağından uzakla-
şıldıkça, baştaki iyi niyet 
(ihlâs) zayıflamış; hak 
üzere giden birileri dai-
ma bulunmakla birlikte3, 
çıkarcılık ve samimiyet-
sizlik elit tabakanın hâ-
kim vasfı haline gelmiş-
tir4. Kutsal kitap yorum-
cularının hırs, arzu ve 
temayülleri (ehvâ’) bu ki-

tapların getirdiği mesaja damgasını vurmuş; 
vahiyler genelde siyasî ve iktisadî güçlerin 
çıkarları doğrultusunda, ezilenlerin özellik-
le de kadınların aleyhine yorumlanmıştır. 
Yoklukların, kıtlıkların, istilâların, harplerin, 
darplerin, mahkûmiyet ve sürgünlerin hâ-
kim olduğu uzun asırlar boyunca, bu kitap-
lar, müntesipleri tarafından korunamamış-
tır. Bu kitaplarda, Allah’ın asla değişmeyen, 
mümin-kâfir herkesin kabul etmek zorunda 
kaldığı kâinat kitabının anahtarı olan bilimle 

2  Mâide 5/48; A’râf 7/157.

3  Bkz. A’râf 7/181 (ٌة يَْهُدوَن بِاْلَحّقِ َوبِِه ْن َخَلْقَنا أُمَّ  َوِممَّ
.Ayrıca, Âl-i İmrân 3/113; A’râf 7/159 .(يَْعِدُلوَن

4  Bkz. A’râf 7/169. Ayrıca, kadim dinlerin haham ve 
papazlarının kınandığı çok sayıda âyet (Örn. Baka-
ra 2/40-46; Mâide 5/41-45; Tevbe 9/34-35; Meryem 
19/59).
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çatışan cümleler bulunduğu da bir gerçektir. 
Kur’ân’da kadim kitapların Hazret-i Muham-
med’e ve beraberindeki müminlere yönelik 
bazı tanıklıklarına atıf yapılmaktaysa5 da 
bunlar nâma yazılı muayyen tanıklıklar de-
ğil, vasfa yazılı belli-belirsiz tanıklıklardır. 
Yani Yahudiler bir peygamber geleceğini an-
lıyorlardı, hatta onun sayesinde Arap düş-
manlarını yeneceklerini söylüyorlardı6; ama 
bu kutlu kişi; Abdullah’tan olma, Âmine’den 
doğma Muhammed değil, kendi ırklarından 
biri olacaktı... 

1.3. HÂSILI...

Kur’ân-ı Kerim inzal edilmeden önce Allah, 
din, kitap, peygamber gibi kavramlar aşın-
mış ve 

önemsiz > önemli > daha önemli > en önemli

arasındaki sıralama bozulmuştur. Mâ’ûn Sû-
resi’nde gayet güzel özetlendiği gibi, dindar-
lık şekil ve gösterişe indirgenmiştir:

Bak şu yargılanma gününü yalanlayana?!

Odur işte yetimi itip kakan;

düşkünü doyurmaya (insanları) teşvik etme-
yen…

Yazıklar olsun dindarlık iddiasındaki bu tip-
lere ki, 

dindarlığın ne demek olduğundan haberleri 
yoktur! 

Bunlardır gösteriş yapa(rak saçıp savura)n-
lar;

(gerektiğinde) en basit bir şeyi bile esirger-
ken!..

Kur’ân’da salâtın, yani dindarlığın ikâme 
edilmesi bu yüzden ısrarla istenmektedir. Sa-
lâtın önemi hiçbir dinde inkâr edilmemekle 
birlikte, bu temel kavramın anlaşılıp bi-hak-
kın ifa edilmesinde daima sorun yaşanmıştır. 
Nitekim Kur’ân’da, daha ziyade ikâme-i salât 
ve türevleri kullanılarak, salâtın dosdoğru/
tastamam ve eksiksiz yerine getirilmesi isten-
miş ve ikâme edenler methedilmiştir7. Buna 

5  Bkz. Fetih 48/29; Saf 61/5. 

6  Bkz. Bakara 2/89 (َعَلى  َوَكاُنوا ِمْن َقْبُل يَْسَتْفِتُحوَن 
.(الَِّذيَن َكَفُروا

7  Bu kelimelerin geçtiği âyetler için bkz. ‘Abdülbaki, el-

karşılık, salâta aykırı tutum ve davranışlar 
içinde bulunan kişi ve kesimler şiddetle ye-
rilmiş; “salâtı zâyî etmek”le8 suçlanmışlardır. 
Özellikle de din adamı kisvesi taşıyanlar...

Kur’ân-ı Kerim’in genel nüzul sebebi sayıla-
bilecek olan bu manzara-i umumiye, tam bir 
sapma (dalâlet) idi9. Allah’ın emir, yasak ve 
tavsiyelerine riayetkâr bir hayat, Kur’ân’da, 
dosdoğru yolda gitme sembolüyle; bunun 
tersi de doğru yoldan sapma sembolüyle an-
latılmıştır. Çünkü sapma kavramının Arap 
zihin yapısı açısından korkunç çağrışımları 
bulunmaktadır. Zira gideceği binlerce kilo-
metrelik mesafeyi çölün ortasında pusulasız 
katetmek zorunda olan bir toplumun fertleri 
açısından, doğru güzergâhta gitmek (hida-
yet) ve oradan sapmak (dalâlet) hayatî önem 
taşımaktadır. Ancak; sapma ve doğru yolda 
gitme izafî kavramlardır. A’nın sapkın dedi-
ği, B’ye göre pek ala doğru yolda olabilir. Hiç 
kimse yanlış yolda gittiğini söylemez; herkes 
kendince doğru yolda gitmektedir10. Hazret-i 
Muhammed peygamber olarak görevlendiril-
diğinde, kitapsız (ümmî) Müşrikler de, Kitap 
sahipleri de doğru yolda gittiklerini iddia et-
mekte ve apaçık kat’i bir kanıt gelinceye ka-
dar bu yoldan asla ayrılmayacaklarını söyle-
mekteydi11. -Yanlış yolda gittiğini bilmemek, 
aksine uçuruma doğru giderken menzil-i 
maksûda gittiğini sanmak kadar yanlış bir 
şey olamaz.- Müşrikler, “Muhammed yoldan 
çıktı!” (َصَبأ محمٌد) diyerek anti-propaganda 
yapıyor; Kitap sahipleri de Müşrikleri daha 
doğru yolda buluyorlardı12. Kur’ân’daki “Kim 
daha sapkındır?” ( أََضلُّ  sorusu, daha 13(َمْن 

Mu’cemü’l-müfehres li-elfâzı’l-Kur’âni’l-Kerîm, ilgili 
yerler.

8  Meryem 19/59.

9  “Kur’ân dalâlet içindeki bu toplumu nasıl doğru yola 
getirdi, öz çocuğunu diri diri toprağa gömenlerden nasıl 
düşmanına dahi saygılı kişiler çıkarttı?” sorusunun ce-
vabı için bkz. Doğrul, Kur’ân Nedir?, s. 29 vd.

10  Bkz. Mü’minûn 23/53 (كل حزب بما لديهم فرحون).

11  Bkz. Beyyine 98/1 vd.

12  Örn. bkz. Nisâ 4/51 (نَِصيًبا أُوُتوا  الَِّذيَن  إِلَى  تََر   أَلَْم 
اُغوِت َويَُقوُلوَن لِلَِّذيَن  ِمَن اْلِكَتاِب ُيْؤِمُنوَن بِاْلِجْبِت َوالطَّ
.(َكَفُروا َهُؤَالِء أَْهَدى ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َسِبيًال

13  Fussilet 41/52 ( ُثمَّ اللَِّه  ِعْنِد  ِمْن  َكاَن  إِْن  أََرأَْيُتْم   ُقْل 
بَِعيٍد ِشَقاٍق  ُهَو ِفي  ْن  ِممَّ أََضلُّ  َمْن  بِِه  -Ah ;(َكَفْرُتْم 

yanlış yolda olanın kim/ler olduğu hakkında 
bu iki kâfir gruba fikir vermeye yöneliktir.

II. TARİHSEL - EVRENSEL 

Bu sebeple, yüce Allah insanın idrak düzeyi-
ne tenezzül ederek o diriltici nefesi (ruh) ile 
ona yeni bir manevî hayat bahşetmiştir. An-
cak bunun tüm insanlığa aynı anda verilmesi 
ilahi yasaya (sünnetullâh) aykırı olduğun-
dan, bir prototip, yani pilot bölge seçilmiştir: 
Arabistan Yarımadası… İslâmiyetin doğup 
serpildiği bu topraklar14 zamanın büyük me-
deniyet merkezleri açısından hiç de önemli 
bir coğrafya değildi. Ve aslına bakılırsa, XX. 
yüzyıla kadar da böyle kaldı… Aynı şey bir 
ölçüye kadar Araplar için de söz konusu 
idi… Bir Arap milletinden bile bahsetmek 
zordu. Tam bir hukuksuzluk ve asayişsizli-
ğin hüküm sürdüğü bu kurak, çorak ve ırak 
yerler zamanın güçlü milletlerinin iştahını 
kabartmıyor, dikkatini bile çekmiyordu… 
Hazret-i Muhammed, zamanın en basit mil-
letlerinden sayılan -fakat Siyer kaynakların-
da yerin dibine geçirildiğinin aksine, kumaşı 
sağlam olan- Arapları tek bir ülkü etrafında 
birleştirip belli idealler uğrunda canlarını 
bile vermeye hazır tek bir yumruk hâline 
getirdiği zaman, artık İran açısından da, Tu-
ran açısından da, Bizans açısından da iş iş-
ten geçmişti… Peygamberlerinin vefatından 
sonra ciddi bir bocalama devresi yaşadılarsa 
da bunu Hazret-i Ebu Bekr’in dirayeti saye-
sinde atlatmayı bilen Araplar, Kur’ân’dan al-
dıkları müthiş dinamizm ile zamanın süper 
güçlerini dize getirmeyi başardılar. Hem de 
birkaç on yıl zarfında… Fethedilen toprak-
ların insanları da, adalet, çalışma, kalite, 
ötekine saygı ve hoşgörü gibi temel Kur’ân 
ilkeleri sayesinde kitleler halinde İslâm’ı be-
nimsediler. Belli bir coğrafyada zuhur eden 
İslâmiyet böylece yeni coğrafyalara açılarak 
farklı milletlerin kabul ve beğenisine mazhar 
oldu; sahip olduğu evrensellik potansiyelini 
ortaya koymaya başladı. 

Mevcut medeniyet havzalarına uzaklığı saye-
sinde İslâmiyet, kendisi olarak; hâkim güç-

kâf 46/5 (َمْن اللَِّه  ُدوِن  ِمْن  يَْدُعو  ْن  ِممَّ أََضلُّ   َوَمْن 
ُدَعائِِهْم َعْن  َوُهْم  اْلِقَياَمِة  يَْوِم  إِلَى  لَُه  يَْسَتِجيُب   َال 
 .(َغاِفُلوَن

14  Hamidullah, İslâm Peygamberi, I, 18-26.

lerden bağımsızca gelişip serpilebildi… 

Kur’ân-ı Kerim; evrensel ilahî mesajın15 Haz-
ret-i Muhammed ve çevresinin kültür süz-
gecinden geçirilerek, sadece Arapların değil, 
onlar vasıtası ile bütün insanlığın idrak se-
viyesine indirilmiş en mükemmel ve nihaî 
versiyonudur. Bir başka deyişle; 610-632 
yılları arasında inzal edilen Kur’ân-ı Kerim 
ile sınırsız hakikatler insanın sınırlı idrak 
düzeyine “sınırlı bir kültürel çerçevede; be-
şerî dil kalıpları içerisinde, o dilin müsaade 
ettiği ölçüde” indirilmiş; bu esnada, Arap di-
linin mecâz, teşbîh, temsîl vb. bütün imkân-
ları kullanılmıştır. Bu bizi Kur’ân’ın sonraki 
çağlarla alâkası olmayan ‘tarihte kalmış’ bir 
metin olduğu sonucuna götürür mü? Kur’â-
n’daki mesajlar sadece Araplara değil, ulaşa-
bildiği herkese yöneliktir16. Kur’ân, Âlemle-
rin Rabbi tarafından gönderilmiş17, âlemlere 
verilmiş bir öğüt18 olduğundan, herkese açık 
evrensel bir mesajdır.

 Kur’ân evrenseldir; çünkü genel 
güvenlik, asayiş ve barışı öncelemekte; 

insan haklarına saygı ilkesini 
getirmekte; insanî değerlerin ve yüce 
ahlâkın yayılmasına çalışmakta; fert, 
aile ve toplumu ıslah etmekte; bilim 

ve düşünceye önem vermektedir; 
Arz’ın imarını önemsemektedir.*

Ancak bu evrensellik her çağda farklı fark-
lı anlamalara konu olabilecek; ayakları yere 
basmayan, ele avuca sığmayan âfakî bir şey 
olmayıp, aksine, inzal edildiği reel zaman 
dilimiyle bağlantılı bir evrenselliktir: Mu-
hammed Hamidullah’ın ifadesi ile; Kur’ân-ı 
Kerim insan hayatının tamamında, bütün 
ülkelerde, maddî, ferdî ve toplumsal hayatın 
bütün alanlarında ve her zaman [k]endini 
bir kılavuz olarak takdim eder. Devlet başka-
nından ve başkomutandan en sade vatanda-

15  Câsiye 45/16-18.

16  Bkz. En’âm 6/19 (ْنِذَرُكْم ِألُ اْلُقْرآُن  َهَذا  إِلَيَّ   َوأُوِحَي 
بََلَغ َوَمْن  يَْلَحُقوا) Cum’a 62/3 ;(بِِه  ا  لَمَّ ِمْنُهْم   َوآَخِريَن 
 .(بِِهْم

17  Bkz. Vâkı’a 56/80.

18  Bkz. En’âm 6/90; Yûsuf 12/104; Furkan 25/1-2; Secde 
32/2; Sâd 38/87; Tekvîr 81/27.
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çatışan cümleler bulunduğu da bir gerçektir. 
Kur’ân’da kadim kitapların Hazret-i Muham-
med’e ve beraberindeki müminlere yönelik 
bazı tanıklıklarına atıf yapılmaktaysa5 da 
bunlar nâma yazılı muayyen tanıklıklar de-
ğil, vasfa yazılı belli-belirsiz tanıklıklardır. 
Yani Yahudiler bir peygamber geleceğini an-
lıyorlardı, hatta onun sayesinde Arap düş-
manlarını yeneceklerini söylüyorlardı6; ama 
bu kutlu kişi; Abdullah’tan olma, Âmine’den 
doğma Muhammed değil, kendi ırklarından 
biri olacaktı... 

1.3. HÂSILI...

Kur’ân-ı Kerim inzal edilmeden önce Allah, 
din, kitap, peygamber gibi kavramlar aşın-
mış ve 

önemsiz > önemli > daha önemli > en önemli

arasındaki sıralama bozulmuştur. Mâ’ûn Sû-
resi’nde gayet güzel özetlendiği gibi, dindar-
lık şekil ve gösterişe indirgenmiştir:

Bak şu yargılanma gününü yalanlayana?!

Odur işte yetimi itip kakan;

düşkünü doyurmaya (insanları) teşvik etme-
yen…

Yazıklar olsun dindarlık iddiasındaki bu tip-
lere ki, 

dindarlığın ne demek olduğundan haberleri 
yoktur! 

Bunlardır gösteriş yapa(rak saçıp savura)n-
lar;

(gerektiğinde) en basit bir şeyi bile esirger-
ken!..

Kur’ân’da salâtın, yani dindarlığın ikâme 
edilmesi bu yüzden ısrarla istenmektedir. Sa-
lâtın önemi hiçbir dinde inkâr edilmemekle 
birlikte, bu temel kavramın anlaşılıp bi-hak-
kın ifa edilmesinde daima sorun yaşanmıştır. 
Nitekim Kur’ân’da, daha ziyade ikâme-i salât 
ve türevleri kullanılarak, salâtın dosdoğru/
tastamam ve eksiksiz yerine getirilmesi isten-
miş ve ikâme edenler methedilmiştir7. Buna 

5  Bkz. Fetih 48/29; Saf 61/5. 

6  Bkz. Bakara 2/89 (َعَلى  َوَكاُنوا ِمْن َقْبُل يَْسَتْفِتُحوَن 
.(الَِّذيَن َكَفُروا

7  Bu kelimelerin geçtiği âyetler için bkz. ‘Abdülbaki, el-

karşılık, salâta aykırı tutum ve davranışlar 
içinde bulunan kişi ve kesimler şiddetle ye-
rilmiş; “salâtı zâyî etmek”le8 suçlanmışlardır. 
Özellikle de din adamı kisvesi taşıyanlar...

Kur’ân-ı Kerim’in genel nüzul sebebi sayıla-
bilecek olan bu manzara-i umumiye, tam bir 
sapma (dalâlet) idi9. Allah’ın emir, yasak ve 
tavsiyelerine riayetkâr bir hayat, Kur’ân’da, 
dosdoğru yolda gitme sembolüyle; bunun 
tersi de doğru yoldan sapma sembolüyle an-
latılmıştır. Çünkü sapma kavramının Arap 
zihin yapısı açısından korkunç çağrışımları 
bulunmaktadır. Zira gideceği binlerce kilo-
metrelik mesafeyi çölün ortasında pusulasız 
katetmek zorunda olan bir toplumun fertleri 
açısından, doğru güzergâhta gitmek (hida-
yet) ve oradan sapmak (dalâlet) hayatî önem 
taşımaktadır. Ancak; sapma ve doğru yolda 
gitme izafî kavramlardır. A’nın sapkın dedi-
ği, B’ye göre pek ala doğru yolda olabilir. Hiç 
kimse yanlış yolda gittiğini söylemez; herkes 
kendince doğru yolda gitmektedir10. Hazret-i 
Muhammed peygamber olarak görevlendiril-
diğinde, kitapsız (ümmî) Müşrikler de, Kitap 
sahipleri de doğru yolda gittiklerini iddia et-
mekte ve apaçık kat’i bir kanıt gelinceye ka-
dar bu yoldan asla ayrılmayacaklarını söyle-
mekteydi11. -Yanlış yolda gittiğini bilmemek, 
aksine uçuruma doğru giderken menzil-i 
maksûda gittiğini sanmak kadar yanlış bir 
şey olamaz.- Müşrikler, “Muhammed yoldan 
çıktı!” (َصَبأ محمٌد) diyerek anti-propaganda 
yapıyor; Kitap sahipleri de Müşrikleri daha 
doğru yolda buluyorlardı12. Kur’ân’daki “Kim 
daha sapkındır?” ( أََضلُّ  sorusu, daha 13(َمْن 

Mu’cemü’l-müfehres li-elfâzı’l-Kur’âni’l-Kerîm, ilgili 
yerler.

8  Meryem 19/59.

9  “Kur’ân dalâlet içindeki bu toplumu nasıl doğru yola 
getirdi, öz çocuğunu diri diri toprağa gömenlerden nasıl 
düşmanına dahi saygılı kişiler çıkarttı?” sorusunun ce-
vabı için bkz. Doğrul, Kur’ân Nedir?, s. 29 vd.

10  Bkz. Mü’minûn 23/53 (كل حزب بما لديهم فرحون).

11  Bkz. Beyyine 98/1 vd.

12  Örn. bkz. Nisâ 4/51 (نَِصيًبا أُوُتوا  الَِّذيَن  إِلَى  تََر   أَلَْم 
اُغوِت َويَُقوُلوَن لِلَِّذيَن  ِمَن اْلِكَتاِب ُيْؤِمُنوَن بِاْلِجْبِت َوالطَّ
.(َكَفُروا َهُؤَالِء أَْهَدى ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َسِبيًال

13  Fussilet 41/52 ( ُثمَّ اللَِّه  ِعْنِد  ِمْن  َكاَن  إِْن  أََرأَْيُتْم   ُقْل 
بَِعيٍد ِشَقاٍق  ُهَو ِفي  ْن  ِممَّ أََضلُّ  َمْن  بِِه  -Ah ;(َكَفْرُتْم 

yanlış yolda olanın kim/ler olduğu hakkında 
bu iki kâfir gruba fikir vermeye yöneliktir.

II. TARİHSEL - EVRENSEL 

Bu sebeple, yüce Allah insanın idrak düzeyi-
ne tenezzül ederek o diriltici nefesi (ruh) ile 
ona yeni bir manevî hayat bahşetmiştir. An-
cak bunun tüm insanlığa aynı anda verilmesi 
ilahi yasaya (sünnetullâh) aykırı olduğun-
dan, bir prototip, yani pilot bölge seçilmiştir: 
Arabistan Yarımadası… İslâmiyetin doğup 
serpildiği bu topraklar14 zamanın büyük me-
deniyet merkezleri açısından hiç de önemli 
bir coğrafya değildi. Ve aslına bakılırsa, XX. 
yüzyıla kadar da böyle kaldı… Aynı şey bir 
ölçüye kadar Araplar için de söz konusu 
idi… Bir Arap milletinden bile bahsetmek 
zordu. Tam bir hukuksuzluk ve asayişsizli-
ğin hüküm sürdüğü bu kurak, çorak ve ırak 
yerler zamanın güçlü milletlerinin iştahını 
kabartmıyor, dikkatini bile çekmiyordu… 
Hazret-i Muhammed, zamanın en basit mil-
letlerinden sayılan -fakat Siyer kaynakların-
da yerin dibine geçirildiğinin aksine, kumaşı 
sağlam olan- Arapları tek bir ülkü etrafında 
birleştirip belli idealler uğrunda canlarını 
bile vermeye hazır tek bir yumruk hâline 
getirdiği zaman, artık İran açısından da, Tu-
ran açısından da, Bizans açısından da iş iş-
ten geçmişti… Peygamberlerinin vefatından 
sonra ciddi bir bocalama devresi yaşadılarsa 
da bunu Hazret-i Ebu Bekr’in dirayeti saye-
sinde atlatmayı bilen Araplar, Kur’ân’dan al-
dıkları müthiş dinamizm ile zamanın süper 
güçlerini dize getirmeyi başardılar. Hem de 
birkaç on yıl zarfında… Fethedilen toprak-
ların insanları da, adalet, çalışma, kalite, 
ötekine saygı ve hoşgörü gibi temel Kur’ân 
ilkeleri sayesinde kitleler halinde İslâm’ı be-
nimsediler. Belli bir coğrafyada zuhur eden 
İslâmiyet böylece yeni coğrafyalara açılarak 
farklı milletlerin kabul ve beğenisine mazhar 
oldu; sahip olduğu evrensellik potansiyelini 
ortaya koymaya başladı. 

Mevcut medeniyet havzalarına uzaklığı saye-
sinde İslâmiyet, kendisi olarak; hâkim güç-

kâf 46/5 (َمْن اللَِّه  ُدوِن  ِمْن  يَْدُعو  ْن  ِممَّ أََضلُّ   َوَمْن 
ُدَعائِِهْم َعْن  َوُهْم  اْلِقَياَمِة  يَْوِم  إِلَى  لَُه  يَْسَتِجيُب   َال 
 .(َغاِفُلوَن

14  Hamidullah, İslâm Peygamberi, I, 18-26.

lerden bağımsızca gelişip serpilebildi… 

Kur’ân-ı Kerim; evrensel ilahî mesajın15 Haz-
ret-i Muhammed ve çevresinin kültür süz-
gecinden geçirilerek, sadece Arapların değil, 
onlar vasıtası ile bütün insanlığın idrak se-
viyesine indirilmiş en mükemmel ve nihaî 
versiyonudur. Bir başka deyişle; 610-632 
yılları arasında inzal edilen Kur’ân-ı Kerim 
ile sınırsız hakikatler insanın sınırlı idrak 
düzeyine “sınırlı bir kültürel çerçevede; be-
şerî dil kalıpları içerisinde, o dilin müsaade 
ettiği ölçüde” indirilmiş; bu esnada, Arap di-
linin mecâz, teşbîh, temsîl vb. bütün imkân-
ları kullanılmıştır. Bu bizi Kur’ân’ın sonraki 
çağlarla alâkası olmayan ‘tarihte kalmış’ bir 
metin olduğu sonucuna götürür mü? Kur’â-
n’daki mesajlar sadece Araplara değil, ulaşa-
bildiği herkese yöneliktir16. Kur’ân, Âlemle-
rin Rabbi tarafından gönderilmiş17, âlemlere 
verilmiş bir öğüt18 olduğundan, herkese açık 
evrensel bir mesajdır.

 Kur’ân evrenseldir; çünkü genel 
güvenlik, asayiş ve barışı öncelemekte; 

insan haklarına saygı ilkesini 
getirmekte; insanî değerlerin ve yüce 
ahlâkın yayılmasına çalışmakta; fert, 
aile ve toplumu ıslah etmekte; bilim 

ve düşünceye önem vermektedir; 
Arz’ın imarını önemsemektedir.*

Ancak bu evrensellik her çağda farklı fark-
lı anlamalara konu olabilecek; ayakları yere 
basmayan, ele avuca sığmayan âfakî bir şey 
olmayıp, aksine, inzal edildiği reel zaman 
dilimiyle bağlantılı bir evrenselliktir: Mu-
hammed Hamidullah’ın ifadesi ile; Kur’ân-ı 
Kerim insan hayatının tamamında, bütün 
ülkelerde, maddî, ferdî ve toplumsal hayatın 
bütün alanlarında ve her zaman [k]endini 
bir kılavuz olarak takdim eder. Devlet başka-
nından ve başkomutandan en sade vatanda-

15  Câsiye 45/16-18.

16  Bkz. En’âm 6/19 (ْنِذَرُكْم ِألُ اْلُقْرآُن  َهَذا  إِلَيَّ   َوأُوِحَي 
بََلَغ َوَمْن  يَْلَحُقوا) Cum’a 62/3 ;(بِِه  ا  لَمَّ ِمْنُهْم   َوآَخِريَن 
 .(بِِهْم

17  Bkz. Vâkı’a 56/80.

18  Bkz. En’âm 6/90; Yûsuf 12/104; Furkan 25/1-2; Secde 
32/2; Sâd 38/87; Tekvîr 81/27.
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şa kadar herkes Kur’ân’da kendisini ilgilen-
diren bir şey bulur (...) Yasa olarak Kur’ân, 
[İslâmiyete gönül verenlerin] ‘ezilmiş’ birkaç 
kişiden oluştuğu dönemden tutun da Atlan-
tik’ten Pasifik’e uzanan muazzam bir coğraf-
yada hüküm sürdüğü döneme kadar toplu-
mun bütün ihtiyaçlarını karşılayabilmiştir. 
İslâm toplumu, onda inanç esasları, ibadet-
leri, sosyal hayat ilkeleri, hukukî yasaları ve 
diğer bütün ihtiyaçları için gerekli ilkeleri 
bulmuştur.19

Dolayısıyla, her çağın insanı kendi realite-
sini Kur’ân’daki mahallî tarihsel çerçevede 
bulabilir. Kur’ân-ı Kerim Arapların yaşadığı 
coğrafyada değil de Hindlilere, Çinlilere… 
inzal edilmiş olsaydı, evrensel ilkeleri (emr) 
o coğrafyadaki insanların kültürüne ve dün-
ya algısına göre şekillenecekti. Sözgelimi bal 
arısına değil de ipek böceğine vahyedildiği 
anlatılacaktı; evrensel cana kıymama ilkesi 
kız çocuğu örneğinde değil de bir başka ör-
nekle verilecekti; devenin yaratılışına değil 
de, o coğrafyada hangi ilginç hayvan varsa 
onun, meselâ kangurunun, filin ya da pan-
danın yaratılışına dikkat çekilecekti. Savaş-
ların kazanılmasında en önemli faktörlerden 
biri komutana bağlılık ve verilen emre aykırı 
hareket etmemektir, diyelim… Bu evrensel 
ilke Kur’ân’da Uhud savaşını konu alan âyet-
ler20 bağlamında dile getirilmektedir. Yine, 
“Düşmanlarınız için elinizden geldiği kadar 
kuvvet hazırlayın; at besleyin”21 evrensel buy-
ruğunda, elbette savaş teknolojilerindeki ge-
lişmelere bağlı olarak elbette ‘kuvvet’in kap-
samı değişebilecek; savaş atlarının yerini baş-
ka araçlar alacaktır. Nüzul çağında ok atma 
ile sınırlı olan kuvvet, zamanla, mancınık ve 
toptan farklı menzillere sahip nükleer başlık-
sız ya da başlıklı füzelere kadar gidecektir; 
işin özü ‘kuvvet’tir, araçlar değişse de o hiç 
değişmemektedir. Kur’ân’ın evrensel örnek-
lerinden siz kendi döneminizdeki benzer du-
rumlara dersler çıkaracaksınız. Çünkü Kur’-
ân’da, mahallî realiteden hareket edilerek ev-

19  Muhammed Hamidullah, Aziz Kur’ân, çev. Abdulaziz 
Hatip, Mahmut Kanık, İstanbul: Beyan Yy., 2000, s. 
24-25.

20  Âl-i İmrân 3/139, 152.

21  Bkz. Enfal 8/60.

rensele gidilmiştir. Malum, ulusal olmadan 
uluslar arası olunamamaktadır. Kur’ân, esne-
tilerek, sündürülerek, evrilip çevrilerek, her 
çağda farklı anlaşılarak, çağdaşlaştırılarak, 
bilimselleştirilerek evrenselleştirilmiş olmaz. 
Kur’ân’ın evrenselliği reel nüzul şartlarındaki 
gerçek anlamındadır. Kur’ân âyetlerinin ger-
çek anlamı, Peygamber çağında ifade ettikle-
ri anlamlarla sınırlandırılmalı; yani âyetlerin 
gerçek anlamlarında keşmekeş yaşanmamalı; 
“Anlamı zenginleştireceğiz” diye her kafadan 
bir ses çıkmamalı, gerçek anlam bir kez tespit 
edildikten sonra, onun ışığında ne yapılacak-
sa yapılmalıdır; insanlığa tutulmuş ilahî bir 
ışık, tutulacak en sağlam kulp ve sarkıtılmış 
ilahî bir ip olarak her asırda o asrın idrakine 
sunulmalıdır.

Kur’ân’ın gücü, onun tarihî bir olayı, bir 
fenomeni açıklamasında değil, anlamı 

her zaman geçerli [evrensel] bir sembol 
olmasında yatar. Çünkü o, belli bir 

zamanda olmuş özel bir olayla değil, 
eşyanın tabiatında da mevcut bulunan 

ebedî gerçeklerle de ilgilenir. (…) 
Kur’ân’ın mucizesi, onun yeryüzünde ilk 
zuhurunda olduğu gibi vahy edilişinden 

yaklaşık on dört asır sonra bugünün 
insanlarının ruhlarını da harekete geçirme 

etkisinde bir dile sahip olmasındadır.**

III. NASS - OLGU İLİŞKİSİ

3.1. GENEL OLARAK

Kur’ân’ın içeriği olgulara paralel seyretmekte 
idi22. “Gerçekten ‘hak’tan gelen gerçek bir ki-
tap”23 olan Kur’ân’ın olgulara paralel nüzulü 
yağmur temsili ile de anlatılabilir: Yağmur ta-
neleri her ne kadar gökten inmekte ise de as-
lında, Mehmet Erdoğan’ın ifadesiyle yerden 
ağmakta, gökten yağmaktadır.24 İşte, Kur’ân 
vahiyleri de yüksek gaybî bir yerden (semâ) 

22  Hazret-i Peygamber’in hayatının safhaları ve Kur’ân 
vahyinin seyri hk. bkz. Derveze, (el-)Kur’ânü’l-Mecîd, 
36-47, 122 vd.

23  Bkz. İsrâ 17/105.

24  Bkz. A’râf 7/57; Nur 24/43; Rûm 30/46, 48; Fâtır 
35/9.

insan idrakine inmektedir; fakat onları yere 
olgular, yani yeryüzündekilerin genel gidi-
şatı; hukukî, siyasî, iktisadî sorunlar, fiilî, 
sözel her tür soru, tartışma, savaş ve barış-
lar indirmekte, adeta çekmektedir. Nitekim 
Kur’ân’da inzal dönemi Arap-Yahudi toplu-
munun aşina olmadığı temalar yoktur; bu 
kültürel çevrenin meçhulü olan kıssalara yer 
verilmemiş; İran, Turan, Hind, Çin, Maya ve 
Aztek gibi büyük medeniyetlere atıfta dahi 
bulunulmamıştır.

“Ey iman edenler! (Peygamberinize) 
olur olmaz şeyleri sormayın; çünkü size 
açıklanırsa hoşunuza gitmeyebilir. -Zira 

Kur’ân indirilirken bunları soracak olursanız 
size açıklanacaktır.- Allah bunları (sizin 

dirayetinize havale ederek) es geçmektedir. 
Allah bağışlayıcıdır, Halîm’dir.” ***

İlk sûreler, hitap ettikleri toplumun dil zev-
kine uygun olarak kısa ve yoğun cümlelerdi. 
Öylesine akıcı ve etkileyici idiler ki, mümin-
kâfir herkesin gönül tellerini titretip içlerine 
nüfuz ediyorlardı. Aslında, ortada bir hak-
hukuk mücadelesi vardı. İlk âyetlerde, hu-
kuksuzluğa, adaletsizliğe, gelir uçurumuna 
dikkat çekiliyor, bunu gidermenin yolları 
gösteriliyordu… Nitekim tuzu kuru olanlar, 
yani Kur’ân’ın mele’ ve mütref dediği iktisadî 
ve siyasî güç odakları, ilk âyetlerde verilen 
mesajın statukoyu yıkacağını görmekte ge-
cikmediler… Çoğunluk da onların manipü-
lasyonu ile (mekr) bu yeni çağrının, ataları-
nın örf, âdet, gelenek-görenek ve törelerine 
aykırı olduğu sonucuna vardı ve İslâmiyeti 
kabul etmenin şahsî ve zümrevî çıkarlarını 
alt-üst edeceğini anladılar. Ne de olsa Kâbe-
’ye doldurdukları yüzlerce put ekmek kapı-
larıydı ve bu sayede diğer Araplar nezdinde 
müstesna bir konuma sahiptiler.25 Bununla 
birlikte, Kur’ân’ın sesi Mekke sınırlarının 
dışına taştı ve diğer kabilelere ulaştı. Ancak, 
Kâbe’yi tekellerinde tutan müşrikler civardan 
gelen turistlere karşı ciddi bir propagandaya 
başladılar26. İnsanları Hazret-i Muhamme-

25  Bkz. Kasas 28/57; Kureyş Sûresi.

26  Örn. Sebe’ 34/6-8.

d’den uzaklaştırmak için her türlü tedbire; 
haksız suçlamaya, mesnetsiz iddiaya başvur-
dular; ellerindeki güçlü propaganda aletleri 
ile Muhammed’in cinli, şair, büyücü, kâhin 
ve müfterî olduğuna zavallı yığınları (mus-
taz‘af) inandırmaya çalıştılar. Bir yandan in-
sanların onu dinlemesine engel olurken, di-
ğer yandan Müslüman topluluğu sindirmeye 
çalışıyor; onlarla aynı akideyi paylaşmasa da 
onlara arka çıkan herkesi sosyal ve ekono-
mik yönden boykot ediyorlardı. Özellikle 
garibanlara reva gördükleri eziyet o dereceye 
ulaşmıştı ki, buna dayanamayan Müslüman-
lar önce Habeşistan’a; sonra Medine’ye hicret 
etmek zorunda kalmışlardı. 

Bu arada Hak Teâlâ’nın etkileyici mesajları 
devam etti. Müslümanlara sağlam bir inanç 
kazandırmaya, ahlâklarını yükseltmeye, ka-
rakterlerini arındırmaya yönelik bu mesajlar27 
sayesinde, sağlam bir toplum oluşturmak 
için gerekli olan bağlılık ve fedakârlık ruhu 
aşılanmış oluyordu. Daha ziyade kıssalar 
aracılığıyla iletilen mesajlar Müslümanları 
dünya-Ahiret saadeti ile müjdeleyerek teselli 
ediyor, rahatlatıyor, cesaretlendiriyordu. Bu 
asil amaç uğruna fedakârlık yapma ruhunu 
kazanan Müslümanlar, artık kendilerinden 
kat kat fazla bir düşmanla dahi savaşabilecek 
şuur ve kıvama gelmişti28. Bu mesajlar şüp-
hesiz sadece müminlere yönelik değildi. Ev-
rensel ilkelerin iletildiği bu dönemde, Cahilî 
kültür şiddetle eleştiriliyor; sahipsiz ve muh-
taç kimselerin itilip kakılması tenkit ediliyor 
ve bunların mevcut gelirden yararlandırılma-
sı isteniyor29; mallarında yoksula ve yoksuna 
hak tanıyanlar methediliyordu30. Ana mesaj 
“her şeyin hesabının Allah huzurunda mut-
laka verileceği” idi. Bu dönem vahiyleri, İs-
lâm’ın çağrısına kulak tıkayanları, ona ilgisiz 
kalanları ve cephe alanları uyarıyor; geçmiş 
toplumların tarihlerinden ders almaya çağı-
rıyordu: Ticarî amaçlarla Yemen ve Suriye 

27  Bkz. Murat Sülün, Kur’ân-ı Kerim Açısından İman-
Amel İlişkisi, Ensar, İstanbul, 2005, s. 50 vd. Ayrıca 
s. 281-338.

28  Şu âyette buna işaret edilmektedir: Enfal 8/65-66.

29  Örn. Fussilet 41/5-6; Fecr 89/15-20; Duha 93/9-10; 
Mâ’ûn 107/1-7.

30  Örn. Zâriyât 51/19; Ma’âric 70/24-25.
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MURAT 
SÜLÜN

Kur’an-ı Kerim’in Genel 
Nüzul Sebebi

şa kadar herkes Kur’ân’da kendisini ilgilen-
diren bir şey bulur (...) Yasa olarak Kur’ân, 
[İslâmiyete gönül verenlerin] ‘ezilmiş’ birkaç 
kişiden oluştuğu dönemden tutun da Atlan-
tik’ten Pasifik’e uzanan muazzam bir coğraf-
yada hüküm sürdüğü döneme kadar toplu-
mun bütün ihtiyaçlarını karşılayabilmiştir. 
İslâm toplumu, onda inanç esasları, ibadet-
leri, sosyal hayat ilkeleri, hukukî yasaları ve 
diğer bütün ihtiyaçları için gerekli ilkeleri 
bulmuştur.19

Dolayısıyla, her çağın insanı kendi realite-
sini Kur’ân’daki mahallî tarihsel çerçevede 
bulabilir. Kur’ân-ı Kerim Arapların yaşadığı 
coğrafyada değil de Hindlilere, Çinlilere… 
inzal edilmiş olsaydı, evrensel ilkeleri (emr) 
o coğrafyadaki insanların kültürüne ve dün-
ya algısına göre şekillenecekti. Sözgelimi bal 
arısına değil de ipek böceğine vahyedildiği 
anlatılacaktı; evrensel cana kıymama ilkesi 
kız çocuğu örneğinde değil de bir başka ör-
nekle verilecekti; devenin yaratılışına değil 
de, o coğrafyada hangi ilginç hayvan varsa 
onun, meselâ kangurunun, filin ya da pan-
danın yaratılışına dikkat çekilecekti. Savaş-
ların kazanılmasında en önemli faktörlerden 
biri komutana bağlılık ve verilen emre aykırı 
hareket etmemektir, diyelim… Bu evrensel 
ilke Kur’ân’da Uhud savaşını konu alan âyet-
ler20 bağlamında dile getirilmektedir. Yine, 
“Düşmanlarınız için elinizden geldiği kadar 
kuvvet hazırlayın; at besleyin”21 evrensel buy-
ruğunda, elbette savaş teknolojilerindeki ge-
lişmelere bağlı olarak elbette ‘kuvvet’in kap-
samı değişebilecek; savaş atlarının yerini baş-
ka araçlar alacaktır. Nüzul çağında ok atma 
ile sınırlı olan kuvvet, zamanla, mancınık ve 
toptan farklı menzillere sahip nükleer başlık-
sız ya da başlıklı füzelere kadar gidecektir; 
işin özü ‘kuvvet’tir, araçlar değişse de o hiç 
değişmemektedir. Kur’ân’ın evrensel örnek-
lerinden siz kendi döneminizdeki benzer du-
rumlara dersler çıkaracaksınız. Çünkü Kur’-
ân’da, mahallî realiteden hareket edilerek ev-

19  Muhammed Hamidullah, Aziz Kur’ân, çev. Abdulaziz 
Hatip, Mahmut Kanık, İstanbul: Beyan Yy., 2000, s. 
24-25.

20  Âl-i İmrân 3/139, 152.

21  Bkz. Enfal 8/60.

rensele gidilmiştir. Malum, ulusal olmadan 
uluslar arası olunamamaktadır. Kur’ân, esne-
tilerek, sündürülerek, evrilip çevrilerek, her 
çağda farklı anlaşılarak, çağdaşlaştırılarak, 
bilimselleştirilerek evrenselleştirilmiş olmaz. 
Kur’ân’ın evrenselliği reel nüzul şartlarındaki 
gerçek anlamındadır. Kur’ân âyetlerinin ger-
çek anlamı, Peygamber çağında ifade ettikle-
ri anlamlarla sınırlandırılmalı; yani âyetlerin 
gerçek anlamlarında keşmekeş yaşanmamalı; 
“Anlamı zenginleştireceğiz” diye her kafadan 
bir ses çıkmamalı, gerçek anlam bir kez tespit 
edildikten sonra, onun ışığında ne yapılacak-
sa yapılmalıdır; insanlığa tutulmuş ilahî bir 
ışık, tutulacak en sağlam kulp ve sarkıtılmış 
ilahî bir ip olarak her asırda o asrın idrakine 
sunulmalıdır.

Kur’ân’ın gücü, onun tarihî bir olayı, bir 
fenomeni açıklamasında değil, anlamı 

her zaman geçerli [evrensel] bir sembol 
olmasında yatar. Çünkü o, belli bir 

zamanda olmuş özel bir olayla değil, 
eşyanın tabiatında da mevcut bulunan 

ebedî gerçeklerle de ilgilenir. (…) 
Kur’ân’ın mucizesi, onun yeryüzünde ilk 
zuhurunda olduğu gibi vahy edilişinden 

yaklaşık on dört asır sonra bugünün 
insanlarının ruhlarını da harekete geçirme 

etkisinde bir dile sahip olmasındadır.**

III. NASS - OLGU İLİŞKİSİ

3.1. GENEL OLARAK

Kur’ân’ın içeriği olgulara paralel seyretmekte 
idi22. “Gerçekten ‘hak’tan gelen gerçek bir ki-
tap”23 olan Kur’ân’ın olgulara paralel nüzulü 
yağmur temsili ile de anlatılabilir: Yağmur ta-
neleri her ne kadar gökten inmekte ise de as-
lında, Mehmet Erdoğan’ın ifadesiyle yerden 
ağmakta, gökten yağmaktadır.24 İşte, Kur’ân 
vahiyleri de yüksek gaybî bir yerden (semâ) 

22  Hazret-i Peygamber’in hayatının safhaları ve Kur’ân 
vahyinin seyri hk. bkz. Derveze, (el-)Kur’ânü’l-Mecîd, 
36-47, 122 vd.

23  Bkz. İsrâ 17/105.

24  Bkz. A’râf 7/57; Nur 24/43; Rûm 30/46, 48; Fâtır 
35/9.

insan idrakine inmektedir; fakat onları yere 
olgular, yani yeryüzündekilerin genel gidi-
şatı; hukukî, siyasî, iktisadî sorunlar, fiilî, 
sözel her tür soru, tartışma, savaş ve barış-
lar indirmekte, adeta çekmektedir. Nitekim 
Kur’ân’da inzal dönemi Arap-Yahudi toplu-
munun aşina olmadığı temalar yoktur; bu 
kültürel çevrenin meçhulü olan kıssalara yer 
verilmemiş; İran, Turan, Hind, Çin, Maya ve 
Aztek gibi büyük medeniyetlere atıfta dahi 
bulunulmamıştır.

“Ey iman edenler! (Peygamberinize) 
olur olmaz şeyleri sormayın; çünkü size 
açıklanırsa hoşunuza gitmeyebilir. -Zira 

Kur’ân indirilirken bunları soracak olursanız 
size açıklanacaktır.- Allah bunları (sizin 

dirayetinize havale ederek) es geçmektedir. 
Allah bağışlayıcıdır, Halîm’dir.” ***

İlk sûreler, hitap ettikleri toplumun dil zev-
kine uygun olarak kısa ve yoğun cümlelerdi. 
Öylesine akıcı ve etkileyici idiler ki, mümin-
kâfir herkesin gönül tellerini titretip içlerine 
nüfuz ediyorlardı. Aslında, ortada bir hak-
hukuk mücadelesi vardı. İlk âyetlerde, hu-
kuksuzluğa, adaletsizliğe, gelir uçurumuna 
dikkat çekiliyor, bunu gidermenin yolları 
gösteriliyordu… Nitekim tuzu kuru olanlar, 
yani Kur’ân’ın mele’ ve mütref dediği iktisadî 
ve siyasî güç odakları, ilk âyetlerde verilen 
mesajın statukoyu yıkacağını görmekte ge-
cikmediler… Çoğunluk da onların manipü-
lasyonu ile (mekr) bu yeni çağrının, ataları-
nın örf, âdet, gelenek-görenek ve törelerine 
aykırı olduğu sonucuna vardı ve İslâmiyeti 
kabul etmenin şahsî ve zümrevî çıkarlarını 
alt-üst edeceğini anladılar. Ne de olsa Kâbe-
’ye doldurdukları yüzlerce put ekmek kapı-
larıydı ve bu sayede diğer Araplar nezdinde 
müstesna bir konuma sahiptiler.25 Bununla 
birlikte, Kur’ân’ın sesi Mekke sınırlarının 
dışına taştı ve diğer kabilelere ulaştı. Ancak, 
Kâbe’yi tekellerinde tutan müşrikler civardan 
gelen turistlere karşı ciddi bir propagandaya 
başladılar26. İnsanları Hazret-i Muhamme-

25  Bkz. Kasas 28/57; Kureyş Sûresi.

26  Örn. Sebe’ 34/6-8.

d’den uzaklaştırmak için her türlü tedbire; 
haksız suçlamaya, mesnetsiz iddiaya başvur-
dular; ellerindeki güçlü propaganda aletleri 
ile Muhammed’in cinli, şair, büyücü, kâhin 
ve müfterî olduğuna zavallı yığınları (mus-
taz‘af) inandırmaya çalıştılar. Bir yandan in-
sanların onu dinlemesine engel olurken, di-
ğer yandan Müslüman topluluğu sindirmeye 
çalışıyor; onlarla aynı akideyi paylaşmasa da 
onlara arka çıkan herkesi sosyal ve ekono-
mik yönden boykot ediyorlardı. Özellikle 
garibanlara reva gördükleri eziyet o dereceye 
ulaşmıştı ki, buna dayanamayan Müslüman-
lar önce Habeşistan’a; sonra Medine’ye hicret 
etmek zorunda kalmışlardı. 

Bu arada Hak Teâlâ’nın etkileyici mesajları 
devam etti. Müslümanlara sağlam bir inanç 
kazandırmaya, ahlâklarını yükseltmeye, ka-
rakterlerini arındırmaya yönelik bu mesajlar27 
sayesinde, sağlam bir toplum oluşturmak 
için gerekli olan bağlılık ve fedakârlık ruhu 
aşılanmış oluyordu. Daha ziyade kıssalar 
aracılığıyla iletilen mesajlar Müslümanları 
dünya-Ahiret saadeti ile müjdeleyerek teselli 
ediyor, rahatlatıyor, cesaretlendiriyordu. Bu 
asil amaç uğruna fedakârlık yapma ruhunu 
kazanan Müslümanlar, artık kendilerinden 
kat kat fazla bir düşmanla dahi savaşabilecek 
şuur ve kıvama gelmişti28. Bu mesajlar şüp-
hesiz sadece müminlere yönelik değildi. Ev-
rensel ilkelerin iletildiği bu dönemde, Cahilî 
kültür şiddetle eleştiriliyor; sahipsiz ve muh-
taç kimselerin itilip kakılması tenkit ediliyor 
ve bunların mevcut gelirden yararlandırılma-
sı isteniyor29; mallarında yoksula ve yoksuna 
hak tanıyanlar methediliyordu30. Ana mesaj 
“her şeyin hesabının Allah huzurunda mut-
laka verileceği” idi. Bu dönem vahiyleri, İs-
lâm’ın çağrısına kulak tıkayanları, ona ilgisiz 
kalanları ve cephe alanları uyarıyor; geçmiş 
toplumların tarihlerinden ders almaya çağı-
rıyordu: Ticarî amaçlarla Yemen ve Suriye 

27  Bkz. Murat Sülün, Kur’ân-ı Kerim Açısından İman-
Amel İlişkisi, Ensar, İstanbul, 2005, s. 50 vd. Ayrıca 
s. 281-338.

28  Şu âyette buna işaret edilmektedir: Enfal 8/65-66.

29  Örn. Fussilet 41/5-6; Fecr 89/15-20; Duha 93/9-10; 
Mâ’ûn 107/1-7.

30  Örn. Zâriyât 51/19; Ma’âric 70/24-25.
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istikametlerine giderken rastladıkları şehir 
kalıntılarına dikkat çekiyor31; etraflarında 
cereyan edip de hiç umursamadıkları tabiat 
olaylarını, Allah’ın birliği ve Âhiretin kaçı-
nılmaz olduğunu gösteren birer delil (âyet) 
olarak sunuyordu. 

Tarafların iyice belirginleştiği bu onüç yıllık 
dönem Peygamber ve arkadaşlarının inanç 
ve düşüncelerini serbestçe yaşayabilecekleri 
özgür bir vatan (makâm-ı mahmûd32) bulma-
larına kadar devam etti… Allah’ın va’dettiği 
bu vatanın Medine olarak tahakkuk etmesiy-
le, İslamî aktivite farklı bir ortamda üçüncü 
safhasına girmiş oldu: Sağlam bir inanca ve 
yüksek bir ahlâka sahip Müslümanlar, artık 
siyasî, askerî ve ekonomik olarak da örgütle-
niyorlardı. Arabı ile Yahudisi ile Medine insa-
nı, güvenlik ve işbirliğine dayalı siyasî bir yapı 
oluşturmuştu. Bu safhada Mekke’dekinden 
farklı olgularla karşılaşıldığı ve her gelişme 
kendine has problemleri beraberinde getirdiği 
için, bunlara paralel âyetler inzal edilmiştir. 
Bu âyetlerin bazılarında bir uyarıcının ateşli 
ifadeleri, bazılarında bir kanun koyucunun 
direktifleri yer alırken, bazılarında bir eğitici-
öğreticinin metodu benimsenmiş; toplumu 
iman ve hukuk temelinde örgütlemeye yöne-
lik düzenlemeler getirilmiş ve gerek toplum-
sal gerekse toplumlar arası sağlıklı ilişkilerin 
nasıl geliştirileceği öğretilmiştir.33 

Müslümanlar bu yeni vatanda iki farklı olgu 
ile karşılaşmıştı: Ehl-i Kitap ve münafıklar. 
Yahudi ve Arap münafıklar, yeni devletin va-
tandaşı olmakta birleştikleri Müslümanlara 
açıkça düşmanlık göstermiyorlar, fakat ta-
mamen taraftar da olmuyorlardı. Ancak çok 
geçmeden sürtüşmeler başladı. Münafıklık 
salt inanç temelinde değildi; itikadî olduğu 
kadar siyasî bir mahiyet de arz ediyordu; 
Peygamber’e karşı takınılan nifak tutumu, 
ülke yönetiminde kimin söz sahibi olacağı 

31  Bkz. Âl-i İmrân 3/137; En’âm 6/11; Yûsuf 12/109; 
Nahl 16/36; Neml 27/69; Ankebût 29/20; Rûm 30/9, 
42; Fâtır 35/44; Ğafir 40/21, 82; Muhammed 47/10. 
Ayrıca Hac 22/46. Bunlara ‘seyr ü nazar’ âyetleri den-
mektedir.

32  Bkz. Murat Sülün, “Makâm-ı Mahmûd Âyetine Farklı 
Bir Yaklaşım”, AÜİFD, Ankara, 2009, 50/2, 13-38.

33  Bkz. Mevdudî, Tefhîmu’l-Kur’ân, I, 23-24.

ile ilgiliydi34. Artık düşman içerideydi ve bu 
eskisinden daha tehlikeli bir durumdu. An-
cak Müşrik35 ve Yahudilerle36 girişilen ölüm-
kalım savaşlarının ağır şartları, bu ikiyüzlü 
tiplerin vatandaşlıktan değilse de İslâm top-
lumundan tecrit edilmesini sağladı (temhīs).37 
Ancak Yahudiler birkaç kez vatana ihanet 
suçu ile yargılanarak kendilerine verilen 
emân geri alındı, yani sadece vatandaşlıktan 
değil Medine’den de çıkarıldılar.38 

Gerek Mekke putperestlerinin gerek Medi-
ne münafıklarının gerekse civardaki bedevi 
Arapların çıkardığı bütün zorluklara rağ-
men, on yıllık bir sürecin sonunda Hazret-
i Muhammed, Arapları güvenlik ve barışa 
(iman-islâm) dayalı tek bir çatı altında top-
lamayı başararak, Arabistan’daki dinî, siyasî 
ve hukukî keşmekeşe (fitne) son verdi. İran, 
Bizans, Mısır ve Habeşistan gibi siyasî mer-
kezlere gönderdiği mektuplarla evrensel me-
sajını tüm dünyaya duyurdu.

3.2. İKİ ÖRNEK...

Vahyin reel durumla ilişkisini bir başka ör-
nekle açmaya çalışalım: Kur’ân’ın bazı âyet-
leri ilk inzal edildiklerinde bir kalıpla gel-
mişken, oradakilerin sorduğu bir soruyla 
açıklanmıştır. Hükmü açıklayan kelimeler şu 
anda âyet metnine dahildir; ama aslında baş-
tan inzal edilmiş değildi. Meselâ 

“-Engelliler hariç- müminlerden yerlerinde 
oturanlarla mallarıyla ve canlarıyla Allah yo-
lunda cihad edenler bir olmaz.”39

ifadesi Peygamber tarafından insanlara iletil-
diğinde, “Engelliler hariç” kısmı yoktu; Haz-
ret-i Peygamber Zeyd b. Sabit’e (v.45/665) 
bu âyeti

َال يَْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن 
َواْلُمَجاِهُدوَن

34  Bkz. Ahmet Sezikli, Hazret-i Peygamber Devrinde 
Nifak Hareketleri, Ankara, 1994.

35  Örn. Âl-i İmrân 3/141, 154; Muhammed 47/31.

36  Örn. Haşr 59/11 vd.

37  Bkz. Âl-i İmrân 3/141, 154. Ayrıca, Bakara 2/142; Âl-i 
İmrân 3/167; Hadid 57/25.

38  Örn. Ahzâb 33/26 vd; Haşr 59/2 vd.

39  Nisâ 4/95.

şeklinde yazdırırken, engelli İbn Ümm Mek-
tum’un; “Peki, müminlerden özrü sebebiyle 
cihada çıkamayanlar?” deyince, Hazret-i Pey-
gamber’i vahiy hâli bürüyerekَرِر   َغْيُر أُولِي الضَّ
kısmı nâzil olmuş ve âyete eklenmiştir40. 

Bir başka örnek: 

“O simsiyah iple bembeyaz ipi birbirinden 
ayırıncaya kadar yiyip içebilir; sonra da ak-
şama kadar orucu tamamlarsınız.”

ifadesindeki mecaz ‘Adiyy b. Hâtim tarafın-
dan yanlış anlaşılınca, yine vahye istinaden 
“yani tanyeri ağarıncaya kadar (اْلَفْجر  ”(ِمَن 
ilavesi yapılmıştır41. 

Benzer örnekler hadislerde de mevcuttur: 
Hazret-i Peygamber; “Mekke haremdir; dike-
nine varıncaya kadar hiçbir otu yolunamaz, 
ağacı sökülemez...“ buyurduğunda, Hazret-
i Abbas; “Yalnız, izhir müstesna olsun ya 
Resulâllah! Çünkü o otu defin ve ev (boya) 
işleri için kullanmak zorunludur” deyince, 
Hazret-i Peygamber önce susmuş; daha son-
ra “Evet, izhir otu müstesna; o koparılabilir” 
demiştir.42

Aşağıdaki âyette işbu olguya temas edilmek-
tedir:

“Ey iman edenler! Olur olmaz şeyleri sorma-
yın; çünkü size açıklanırsa hoşunuza gitme-
yebilir. -Kur’ân indirilirken bunları soracak 
olursanız size açıklanacaktır.- Allah bunları 
(sizin dirayetinize havale ederek) es geçmek-
tedir. Allah bağışlayıcıdır, Halîm’dir.”43

IV. TEKNİK BİR KONU

Son olarak; sebeb-i nüzul rivayetleri ile ilgili 
yanlış anlaşılan teknik bir hususa dikkat çe-
kerek yazıyı sonlandırmak istiyoruz:

Bir âyetin nâzil olduğu sebep; ortam, kişi ve 
olay aşikâr olduğu halde, âyet başka bir olayı 
da ilgilendiriyorsa, Ashâb ve Tâbiîn bu âyeti 
o olay hakkında da nâzil olmuş sayabilmek-

40  Zemahşerî, el-Keşşaf, ilgili âyet hk.

41 Geniş bilgi için bkz. Zemahşerî, el-Keşşaf, ilgili âyet 
hk.; Fahreddin er-Râzî, Mefâtîhu’l-Ğayb, Beyrut 
1990, ilgili âyet hk.

42  Buhari, Cenâiz 76; Nesâî, Menâsik 120.

43  Mâide 5/101.

tedir. Örneği: Sadece Şiîlerin değil, Sünnî-
lerin de Hazret-i Ali, Fatıma ve evlâdıyla en 
fazla ilşkilendirdikleri âyet...

ْجَس أَْهَل  إِنََّما ُيِريُد اللَُّه لُِيْذِهَب َعْنُكُم الّرِ
َرُكْم تَْطِهيًرا اْلَبْيِت َوُيَطّهِ

Bu âyetin mantûku, yani nutkedildiği anda-
ki gerçek anlamı, tamamen ezvâc-ı tâhirât ile 
ilgili iken, mâsîkalehi de onlara yönelik gi-
yim-kuşam, oturup kalkma ve başka erkek-
lerle konuşma adabı iken, ehl-i beyt terkibi-
nin dairesi önce genişletilip Hazret-i Ali ve 
evlâdı kapsama alınmış; sonra ezvâc-ı tâhirât 
dışlanarak, terkibin kapsamı daraltılmış; hat-
ta, “Hazret-i Ali’nin 30 sene sonraki birtakım 
uygulamalarının, bu âyette, henüz gerçekleş-
meden ibrâ edildiği” gibi hurufî sonuçlar çı-
karılmıştır44. Kur’an âyetlerinin delâletlerinde 
bu tip genişleme ve daralmalar yaşanmakta-
dır. Kur’an Semantiği’nin ilgi alanlarından 
biri de bu anlam değişmelerinin tahlilidir. 
Burada şu kadarını hatırlatmakla yetinelim 
ki, kelime ve terkipler zamanla daralmakta 
ya da genişlemektedir. Kur’an kelimelerinin 
aslî anlamları da Fıkıh, Tasavvuf ve Kelâm 
tarafından genişletilmiştir ki bu, âyetlerin 
anlamını yönlendiren sebeb-i nüzul riva-
yetlerinde vâkidir; bu tür rivayetler ihtiyatla 
karşılanmalıdır. Çünkü bazan sebeb-i nüzul 
ifade etmemekte; sadece bir irtibatlandırma 
yapılmış olabilmektedir. Dihlevî’nin dediği 
gibi45 Kur’ân âyetlerinin tefsirinde, gerçekte 
nüzul sebebi olmayan birçok şey zikredilebil-
mektedir. Sahabiler kendi aralarında yaptık-
ları münazaralarda bir âyeti şahit getirmekte; 
hatta bizzat Peygamber, içinde bulunduğu 
durumla bir âyeti irtibatlandırabilmektedir. 
Bunlar nüzûl sebebi değildir; müfessirin bu 
gibi şeyleri ihata etmesi şart değildir. Yani, 
bir âyetin mefhumu, âyetin nutkedildiği anki 
anlamında bulunmayan bir başka hususla 
(kişi ya da olayla) irtibatlandırılabildiği tak-
dirde, âyet onun hakkında da inzal edilmiş 
sayılmaktadır. Sözgelimi Tevbe: 108’deki 

44  Bkz. Said Nursî, Lem’alar, İzmir: Işık Yayınları, I, 
142 vd (14. Lem’a).

45  Bkz. ed-Dihlevî, el-Fevzü’l-Kebîr fî Usûli’t-Tefsîr, 
çev. Mehmed Sofuoğlu, İstanbul: Çağrı Yayınları, 
1980, s.49-50.
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istikametlerine giderken rastladıkları şehir 
kalıntılarına dikkat çekiyor31; etraflarında 
cereyan edip de hiç umursamadıkları tabiat 
olaylarını, Allah’ın birliği ve Âhiretin kaçı-
nılmaz olduğunu gösteren birer delil (âyet) 
olarak sunuyordu. 

Tarafların iyice belirginleştiği bu onüç yıllık 
dönem Peygamber ve arkadaşlarının inanç 
ve düşüncelerini serbestçe yaşayabilecekleri 
özgür bir vatan (makâm-ı mahmûd32) bulma-
larına kadar devam etti… Allah’ın va’dettiği 
bu vatanın Medine olarak tahakkuk etmesiy-
le, İslamî aktivite farklı bir ortamda üçüncü 
safhasına girmiş oldu: Sağlam bir inanca ve 
yüksek bir ahlâka sahip Müslümanlar, artık 
siyasî, askerî ve ekonomik olarak da örgütle-
niyorlardı. Arabı ile Yahudisi ile Medine insa-
nı, güvenlik ve işbirliğine dayalı siyasî bir yapı 
oluşturmuştu. Bu safhada Mekke’dekinden 
farklı olgularla karşılaşıldığı ve her gelişme 
kendine has problemleri beraberinde getirdiği 
için, bunlara paralel âyetler inzal edilmiştir. 
Bu âyetlerin bazılarında bir uyarıcının ateşli 
ifadeleri, bazılarında bir kanun koyucunun 
direktifleri yer alırken, bazılarında bir eğitici-
öğreticinin metodu benimsenmiş; toplumu 
iman ve hukuk temelinde örgütlemeye yöne-
lik düzenlemeler getirilmiş ve gerek toplum-
sal gerekse toplumlar arası sağlıklı ilişkilerin 
nasıl geliştirileceği öğretilmiştir.33 

Müslümanlar bu yeni vatanda iki farklı olgu 
ile karşılaşmıştı: Ehl-i Kitap ve münafıklar. 
Yahudi ve Arap münafıklar, yeni devletin va-
tandaşı olmakta birleştikleri Müslümanlara 
açıkça düşmanlık göstermiyorlar, fakat ta-
mamen taraftar da olmuyorlardı. Ancak çok 
geçmeden sürtüşmeler başladı. Münafıklık 
salt inanç temelinde değildi; itikadî olduğu 
kadar siyasî bir mahiyet de arz ediyordu; 
Peygamber’e karşı takınılan nifak tutumu, 
ülke yönetiminde kimin söz sahibi olacağı 

31  Bkz. Âl-i İmrân 3/137; En’âm 6/11; Yûsuf 12/109; 
Nahl 16/36; Neml 27/69; Ankebût 29/20; Rûm 30/9, 
42; Fâtır 35/44; Ğafir 40/21, 82; Muhammed 47/10. 
Ayrıca Hac 22/46. Bunlara ‘seyr ü nazar’ âyetleri den-
mektedir.

32  Bkz. Murat Sülün, “Makâm-ı Mahmûd Âyetine Farklı 
Bir Yaklaşım”, AÜİFD, Ankara, 2009, 50/2, 13-38.

33  Bkz. Mevdudî, Tefhîmu’l-Kur’ân, I, 23-24.

ile ilgiliydi34. Artık düşman içerideydi ve bu 
eskisinden daha tehlikeli bir durumdu. An-
cak Müşrik35 ve Yahudilerle36 girişilen ölüm-
kalım savaşlarının ağır şartları, bu ikiyüzlü 
tiplerin vatandaşlıktan değilse de İslâm top-
lumundan tecrit edilmesini sağladı (temhīs).37 
Ancak Yahudiler birkaç kez vatana ihanet 
suçu ile yargılanarak kendilerine verilen 
emân geri alındı, yani sadece vatandaşlıktan 
değil Medine’den de çıkarıldılar.38 

Gerek Mekke putperestlerinin gerek Medi-
ne münafıklarının gerekse civardaki bedevi 
Arapların çıkardığı bütün zorluklara rağ-
men, on yıllık bir sürecin sonunda Hazret-
i Muhammed, Arapları güvenlik ve barışa 
(iman-islâm) dayalı tek bir çatı altında top-
lamayı başararak, Arabistan’daki dinî, siyasî 
ve hukukî keşmekeşe (fitne) son verdi. İran, 
Bizans, Mısır ve Habeşistan gibi siyasî mer-
kezlere gönderdiği mektuplarla evrensel me-
sajını tüm dünyaya duyurdu.

3.2. İKİ ÖRNEK...

Vahyin reel durumla ilişkisini bir başka ör-
nekle açmaya çalışalım: Kur’ân’ın bazı âyet-
leri ilk inzal edildiklerinde bir kalıpla gel-
mişken, oradakilerin sorduğu bir soruyla 
açıklanmıştır. Hükmü açıklayan kelimeler şu 
anda âyet metnine dahildir; ama aslında baş-
tan inzal edilmiş değildi. Meselâ 

“-Engelliler hariç- müminlerden yerlerinde 
oturanlarla mallarıyla ve canlarıyla Allah yo-
lunda cihad edenler bir olmaz.”39

ifadesi Peygamber tarafından insanlara iletil-
diğinde, “Engelliler hariç” kısmı yoktu; Haz-
ret-i Peygamber Zeyd b. Sabit’e (v.45/665) 
bu âyeti

َال يَْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن 
َواْلُمَجاِهُدوَن

34  Bkz. Ahmet Sezikli, Hazret-i Peygamber Devrinde 
Nifak Hareketleri, Ankara, 1994.

35  Örn. Âl-i İmrân 3/141, 154; Muhammed 47/31.

36  Örn. Haşr 59/11 vd.

37  Bkz. Âl-i İmrân 3/141, 154. Ayrıca, Bakara 2/142; Âl-i 
İmrân 3/167; Hadid 57/25.

38  Örn. Ahzâb 33/26 vd; Haşr 59/2 vd.

39  Nisâ 4/95.

şeklinde yazdırırken, engelli İbn Ümm Mek-
tum’un; “Peki, müminlerden özrü sebebiyle 
cihada çıkamayanlar?” deyince, Hazret-i Pey-
gamber’i vahiy hâli bürüyerekَرِر   َغْيُر أُولِي الضَّ
kısmı nâzil olmuş ve âyete eklenmiştir40. 

Bir başka örnek: 

“O simsiyah iple bembeyaz ipi birbirinden 
ayırıncaya kadar yiyip içebilir; sonra da ak-
şama kadar orucu tamamlarsınız.”

ifadesindeki mecaz ‘Adiyy b. Hâtim tarafın-
dan yanlış anlaşılınca, yine vahye istinaden 
“yani tanyeri ağarıncaya kadar (اْلَفْجر  ”(ِمَن 
ilavesi yapılmıştır41. 

Benzer örnekler hadislerde de mevcuttur: 
Hazret-i Peygamber; “Mekke haremdir; dike-
nine varıncaya kadar hiçbir otu yolunamaz, 
ağacı sökülemez...“ buyurduğunda, Hazret-
i Abbas; “Yalnız, izhir müstesna olsun ya 
Resulâllah! Çünkü o otu defin ve ev (boya) 
işleri için kullanmak zorunludur” deyince, 
Hazret-i Peygamber önce susmuş; daha son-
ra “Evet, izhir otu müstesna; o koparılabilir” 
demiştir.42

Aşağıdaki âyette işbu olguya temas edilmek-
tedir:

“Ey iman edenler! Olur olmaz şeyleri sorma-
yın; çünkü size açıklanırsa hoşunuza gitme-
yebilir. -Kur’ân indirilirken bunları soracak 
olursanız size açıklanacaktır.- Allah bunları 
(sizin dirayetinize havale ederek) es geçmek-
tedir. Allah bağışlayıcıdır, Halîm’dir.”43

IV. TEKNİK BİR KONU

Son olarak; sebeb-i nüzul rivayetleri ile ilgili 
yanlış anlaşılan teknik bir hususa dikkat çe-
kerek yazıyı sonlandırmak istiyoruz:

Bir âyetin nâzil olduğu sebep; ortam, kişi ve 
olay aşikâr olduğu halde, âyet başka bir olayı 
da ilgilendiriyorsa, Ashâb ve Tâbiîn bu âyeti 
o olay hakkında da nâzil olmuş sayabilmek-

40  Zemahşerî, el-Keşşaf, ilgili âyet hk.

41 Geniş bilgi için bkz. Zemahşerî, el-Keşşaf, ilgili âyet 
hk.; Fahreddin er-Râzî, Mefâtîhu’l-Ğayb, Beyrut 
1990, ilgili âyet hk.

42  Buhari, Cenâiz 76; Nesâî, Menâsik 120.

43  Mâide 5/101.

tedir. Örneği: Sadece Şiîlerin değil, Sünnî-
lerin de Hazret-i Ali, Fatıma ve evlâdıyla en 
fazla ilşkilendirdikleri âyet...

ْجَس أَْهَل  إِنََّما ُيِريُد اللَُّه لُِيْذِهَب َعْنُكُم الّرِ
َرُكْم تَْطِهيًرا اْلَبْيِت َوُيَطّهِ

Bu âyetin mantûku, yani nutkedildiği anda-
ki gerçek anlamı, tamamen ezvâc-ı tâhirât ile 
ilgili iken, mâsîkalehi de onlara yönelik gi-
yim-kuşam, oturup kalkma ve başka erkek-
lerle konuşma adabı iken, ehl-i beyt terkibi-
nin dairesi önce genişletilip Hazret-i Ali ve 
evlâdı kapsama alınmış; sonra ezvâc-ı tâhirât 
dışlanarak, terkibin kapsamı daraltılmış; hat-
ta, “Hazret-i Ali’nin 30 sene sonraki birtakım 
uygulamalarının, bu âyette, henüz gerçekleş-
meden ibrâ edildiği” gibi hurufî sonuçlar çı-
karılmıştır44. Kur’an âyetlerinin delâletlerinde 
bu tip genişleme ve daralmalar yaşanmakta-
dır. Kur’an Semantiği’nin ilgi alanlarından 
biri de bu anlam değişmelerinin tahlilidir. 
Burada şu kadarını hatırlatmakla yetinelim 
ki, kelime ve terkipler zamanla daralmakta 
ya da genişlemektedir. Kur’an kelimelerinin 
aslî anlamları da Fıkıh, Tasavvuf ve Kelâm 
tarafından genişletilmiştir ki bu, âyetlerin 
anlamını yönlendiren sebeb-i nüzul riva-
yetlerinde vâkidir; bu tür rivayetler ihtiyatla 
karşılanmalıdır. Çünkü bazan sebeb-i nüzul 
ifade etmemekte; sadece bir irtibatlandırma 
yapılmış olabilmektedir. Dihlevî’nin dediği 
gibi45 Kur’ân âyetlerinin tefsirinde, gerçekte 
nüzul sebebi olmayan birçok şey zikredilebil-
mektedir. Sahabiler kendi aralarında yaptık-
ları münazaralarda bir âyeti şahit getirmekte; 
hatta bizzat Peygamber, içinde bulunduğu 
durumla bir âyeti irtibatlandırabilmektedir. 
Bunlar nüzûl sebebi değildir; müfessirin bu 
gibi şeyleri ihata etmesi şart değildir. Yani, 
bir âyetin mefhumu, âyetin nutkedildiği anki 
anlamında bulunmayan bir başka hususla 
(kişi ya da olayla) irtibatlandırılabildiği tak-
dirde, âyet onun hakkında da inzal edilmiş 
sayılmaktadır. Sözgelimi Tevbe: 108’deki 

44  Bkz. Said Nursî, Lem’alar, İzmir: Işık Yayınları, I, 
142 vd (14. Lem’a).

45  Bkz. ed-Dihlevî, el-Fevzü’l-Kebîr fî Usûli’t-Tefsîr, 
çev. Mehmed Sofuoğlu, İstanbul: Çağrı Yayınları, 
1980, s.49-50.
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“takva üzere tesis edilen mübarek mescit” 
Kuba mescidini konu aldığı halde, bugün biz 
rahatlıkla Aziz Mahmud Hüdayî ya da Sulta-
nahmed camilerinin de bu âyetin kapsamına 
girdiğini söyleyebiliriz. Çünkü âyetteki ifade 
“takva üzere tesis edilen” bütün mescitleri 
içine alabilir. Ancak âyetin nüzul çağında-
ki anlamını bulmayı hedefleyen Tefsir ilmi 
nokta-i nazarından, âyetin mantûku diğerleri 
değil, özellikle adı geçen mescittir. İşte bura-
da da ehle’l-beyt ifadesinin mantûku, Haz-
ret-i Fatıma,  Ali ve evlatlarıyla ilgili değildir; 
ancak bu terkip bazı hadislerde46 onlarla da 
irtibatlandırıldığı için, ehle’l-beyt kapsamın-
da değerlendirilmişlerdir; çünkü mefhûmen 
bu terkibin kapsamındadırlar. Hatta, ezvâc-ı 
tâhirât vefat ettiklerinden Peygamber’le ala-
kaları kopmuş; Fatıma ve evlâdının ise kop-
mamıştır... Öyle veya böyle, sonuçta mefhu-
mî anlam, gerçek anlamı kovmuştur…

Sonuç 

Kur’ân’ın ‘mesaj’ını iyi anlayabilmek için, 
onun doğduğu tarihi vasatı, yani VI. yüzyıl 
şartlarını iyi bilmek gerekir. Kur’ân bu va-
satta insan haklarına aykırı çok sayıda yan-
lış görüp bunları düzeltmektedir. Kur’ân’da, 
mevcut sosyo-kültürel durum gözetilmekle 
birlikte, elbette olduğu gibi bırakılmamış; 
‘bilgi’ ve inanışları tashih edilerek, sağlam, 
yepyeni, insanî ve hakça bir düzen kurul-
maya çalışılmıştır. Sözgelimi ‘doğru yol’, 
‘Allah’ ve ‘din’ algılarında reform yapan Ku-
r’ân’a göre, “Âlemlerin Rabbi” olan Allah 
hiç kimsenin tekelinde olmadığı gibi, din 
de tekelleştirilemez. Şu âyetlerde belirtildi-
ği üzere, kimin hak yolda olduğu ‘Yahudi’, 
‘Hıristiyan’ vb. etiketlere göre değil, yaptığı 
hakça işlerle (hayrât) belli olur. Servetin ve 
iktidarın tekelleşmesini engellemeye çalışan 
din, zenginden bir miktar alıp fakire verme-
yi, toplumun gariban (müstaz’af) tabakasını 
da kalkındırmayı hedefler. Din, her şeyden 
önce bir hak-hukuk mücadelesi olarak orta-
ya çıktığı için, ona ilk karşı çıkanlar genelde 
servet ve iktidar sahipleri olmuştur.

Âyetlerin, tarihî ve tabiî ortamlarından so-
yutlanmadan, hem kendi bütünlükleri hem 

46  Müslim, Fedâilu’s-sahâbe, 61. Bu gibi rivayetler ve 
bunların Hadis ilmi açısından değerlendirilişi için bkz. 
İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’âni’l-‘Azīm, Ahzab 33/33 hk.

de Kur’ân bütünlüğü içerisinde anlaşılması 
Tefsir’in en önemli ilkesidir. Âyetlerin doğru 
anlaşılmasında Hz. Peygamber ve dâva ar-
kadaşlarına isnat edilerek aktarılagelen söz-
ler de büyük rol oynamaktadır; anlam onlar 
sayesinde belirginleşmekte, kapsam onlar 
sayesinde daralıp genişlemektedir. Ancak, 
Kur’ân’ın nüzul dönemine ait tarihî veriler 
daha önemlidir; bunlar söz konusu rivayetle-
re göre daha kesindir. Meselâ hicret diye mu-
azzam bir olayın gerçekleşip gerçekleşmediği 
tartışılmaz. Peygamber ülkesinin merkezinin 
Medine olduğu, Mekkeli Müslümanların bu-
raya hicret edip burada Hz. Peygamber’le 
birlikte 10 yıl yaşadıkları, devletlerinin teme-
lini burada attıkları, ilk 25-30 yıl bu kentin 
Müslümanlara başkentlik ettiği tartışılabilir 
mi? Buna karşılık, Kur’anî bir terkibin ne 
anlama geldiğine ilişkin bir rivayet pekâla 
tartışılabilir: Bu söz gerçekten söylenmiş mi-
dir, aktaran kişi güvenilir, mazbut biri midir, 
ilgili ifadeyi doğru anlamış mıdır, ne kadar 
doğru anlatabilmiştir, çıkan anlam Kur’ân’-
ın makâsıdı ile ve tarihî gerçeklerle ne kadar 
uyumludur?

* Bkz. M. Halil Çiçek, Kur’ân Nasıl Bir 
Kitaptır, İstanbul: Beyan Yy., 2007, s. 
199 vd. Yazarın Kur’ân’ın evrenselliğini 
Kur’ân uygarlığının evrenselliği ile açık-
laması (s. 207-211) orijinal, anlamlı bir 
yaklaşımdır. 

** Seyyid Hüseyin Nasr, İslâm: İdealler ve 
Gerçekler, çev. Ahmet Özel, İstanbul: 
Akabe Yy., 1985, s. 54-55.

*** Mâide 5/101.
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Anahtarı İkra’ Hitabı

Oku! Seni yaratan Rab adına” (Alak 
96/1). 

Bu âyet, söze nerden başlamalıyım sorusunun 
cevabı aslında… Rabbin başladığı yer ve yine 
başla dediği yer evvela… Gökler ötesinden ge-
len ışık ve insanlığın iftihar tablosu ve yüz akı-
nın ilk ihtilâli tasavvurunda… O, ikra’ hitabıyla 
okumayı öğütlüyordu Resulüne ve o kerim elçi 
“Ben okuma bilmem “ diyordu ve itiraf ediyordu 
aczini kalplerden geçeni en iyi bilen Allah’a… O, 
ümmiydi evvela ve okunacak bir metin de yoktu 
elde avuçta… Okuyacaktı ama o sadık u mas-
duk olan nebi ve uyacaktı ilahi kelâma… Emir 
en büyük yerdendi zira… Ne ki başka bir oku-
ma şekliydi bu okuma… O Rasul, varlığı, insanı 
ve hadisatı okuyacaktı, yerlerin ve göklerin yara-
tıcısı Allah adına… Kelime’nin kökünde saklıydı 
mana… 
Zira, “ka-ra-e” kökünden geliyordu ikra’… An-
lamsız harfleri anlamlı bir hale getirmekti ve 
yine anlamsız gibi görünen hayati anlamlı olarak 
görmekti “ikra”…
Yüklemsiz özne ve öznesiz cümle olmayacağı 
gibi, Tevhidsiz insan ve insansız hayat anlamını 
yitirecekti. Yüklem, cümlenin tevhidi ve tevhid 
hayatın yüklemi… ”Ka-ra-e” kökünden gelen 
ikra’ hitabı ise sadece cümlenin yüklemini gör-
me değil, hayatın yüklemini de görme işlemi… 
İşte hayat’ın yüklemini bulan o resul, özneyi ve 
nesneyi keşfetmiş ve varlığı, insani ve hadisâtı 
Allah adına okumaya başlamıştı. İşte bu ümme-
tin evlatlarının da Allah’a ve resulüne tabii ol-
maları ve böyle bir okumayı gerçekleştirmeleri 
gerekir. Zira insan, varlık ve hadisat Allah’ın bi-
rer âyetidir.
Sen hiç kendini ve insan türünü bir âyet gibi 
okudun mu? sorusunu sor kendine… Hiç âyet 
olarak görmedin değil mi? Oysa Kur’an, insan’ın 
bir âyet olduğunu söylüyor. “Yeryüzünde, içle-
rinde hiç bir şüphe duymadan inananlar’ın göre-
bileceği, Allah’ın âyetleri vardır. Tıpkı kendi ki-
şiliğiniz üzerinde olduğu gibi. Bunları görmüyor 
musunuz?” (Zâriyat 51/20-21).

D E N E M E

Ulumu’l-Kur’an’ın Anahtarı İkra’ Hitabı Üzerine

KUR’AN’IN BİRÇOK ÂYETİ 
AKLA ATIF YAPAR. KİTABI 
OKUMANIN VE ANLAMA-

NIN YOLUNUN DÜŞÜN-
MEKTEN GEÇTİĞİNİ VUR-
GULAR. “KİTABI OKUYUP 

DURUYORSUNUZ HÂLÂ 
DÜŞÜNMEYECEK MİSİ-

NİZ?” (BAKARA 2/44).

“BİLGİN ERDOĞAN

ABD Islahevlerinde Dini Eğitmen
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Varlık da bir âyettir bilir misin? Vahiy onu 
öyle betimliyor zira… “Onlar ki ayakta du-
rurken, otururken ve uyumak için uzandıkla-
rında Allah’ı anar (ve) göklerin ve yerin yara-
tılışı üzerinde inceden inceye düşünürler: ‘Ey 
Rabbimiz! Sen bunların hiçbirini anlamsız ve 
amaçsız yaratmadın. Sen yücelikte sınırsız-
sın! Bizi ateşin azabından koru!” (Âli-i İmran 
3/191).
Sen hiç konuştun mu sarı bir çiçekle ve sor-
dun mu hiç güz mevsiminde sararan bir yap-
rağa “Benzin neden sararmış” sorusunu Yu-
nusçasına? Yunus’un kulağıyla dinledin mi 
ve duydun mu onun “ölüm yakındır bana” 
çığlığını…
Okudun mu desem okudum diyeceksin ve 
belki de okudun gerçekten… Roman oku-
dun, destan okudun, hikâye okudun ve ma-
sal okudun, şiir okudun, nesir okudun bel-
ki çok şey okudun ama seni Yaratan Rabbin 
adına okudun mu? Sen hiç harf okudun mu 
mesela? “Elif”te izzeti “Dal”da mahviyeti ve 
“Mim”de teslimiyeti görebildi mi yüreğin-
deki gözler? Sen hiç nokta’yı okudun mu? 
“Nokta”’da ölümü görecektin okusaydın 
eğer… Nokta cümle’nin ölümü ve ölümse 
cümle hayatın diyecektin ve tebessüm ede-
cektin ona… Umudu görecektin onda ve bir 
diriliş muştusu sunacaktı sana bir nokta… 
Her noktanın ardında yeni bir cümle ve her 
ölümün ardında yeni bir hayat var diyecekti 
bir nokta onu okuyana…
Necip Fazıl “Düşünemediğimizi düşüneme-
dikçe düşünebilmekten uzağız” der. Akıl ve 
vahiy ilişkisinin en sağlıklı olduğu çağlarda 
İslam dünyası her anlamda altın çağını yaşadı. 
Zira akıl ile vahiy arasındaki ilişki göz ile ışık 
arasındaki ilişkiye benzer. Göz ve ışık sağlıklı 
iletişimdeyse o vakit insanlık önünü görür, 
yol alır ve medeniyet inşa eder. Kufeli âlim 
Kindi’yi düşünün ki o asırda onu felsefe’den 
fiziğe kadar çalışmalara iten temel saik kuş-
kusuz insan ve onun Mabuduna olan aşktır. 
Ama bu aşk tekke miskinlerinin tüketen aşkı 
değildir asla. Sadece Latince’ye çevrilen 260 
tane eseri vardır. Göğün neden mavi görün-
düğüne dair risale yazmış ve kendisinden yıl-
larca sonra yaşamış bilim tarihi uzmanı Roger 
Bacon’un övgüyle bahsettiği bir isim olmuş-
tur. Kindi, felsefenin nihai amacının Allah’ı 
bilmek olduğuna inanırdı.
Cabir bin Hayyan’ın Harran Medresesi’nde 

cebir ilminin temellerini atmasını anlarsıniz-
da madde’nin içinde yoğun bir enerjinin var 
olduğunu ve bunun patlaması durumunda 
Bağdat gibi bir şehri yok edebileceğini söy-
leyerek adeta atom bombasını bundan 1160 
yıl önce tasvir etmesini hangi ilmi tecessüsle 
açıklarsınız? 1160 yıl önce Harran, dünyanın 
ilim merkeziydi ve orada fizik, kimya hatta 
astronomi ile ilgili mütalaalar yapılıyordu. 
Şimdi birde bugünün Harran’ına bakın ve 
bu tedenni’nin sebepleri üzerinde derin de-
rin düşünün. Bu gerilemenin sebebi asla din 
değildir ve olamaz ancak dinin tahkiki düz-
lemden çıkarılıp taklidi bağlamda algılanması 
buna sebep olmuştur demekte yanlış olma-
yacaktır. Aslında dinin temel referanslarına 
bakıldığında akla atıf yapıldığını görmekte-
yiz. Kur’an âyetlerine bakıldığında akıl isim 
olarak değil fiil olarak kullanılır. Atıl akıl, 
akıl değil fonksiyonel akıl akıldır. Kur’an’ın 
birçok âyeti akla atıf yapar. Kitabı okumanın 
ve anlamanın yolunun düşünmekten geçti-
ğini vurgular. “Kitabı okuyup duruyorsunuz 
hâlâ düşünmeyecek misiniz?” (Bakara 2/44). 
“Ta ki ölen beyyine üzerine ölsün ve yaşa-
yan beyyine üzerine yaşasın. Allah elbette ki 
çok iyi işitir ve çok iyi bilir” (Enfal 8/42). Bu 
konuda onlarca âyeti yazmak mümkün ama 
ilahi hitabın başlangıcına bakacak olursak 
yani Allah’ın nereden başla dediğine bakar-
sak onun ikra’ dediğini biliyoruz. Bu kadar 
düşünmeye sevkeden vahyin okurları niçin 
düşünmeyi arka plana atıyorlar? sorusu üze-
rinde düşünülmeye değerdir.

Kur’an, “Hakkında bilgin bulunmayan şeyin 
ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül, 
bunların hepsi ondan sorumludur.” (İsra 
17/36) diyerek ilmin üç temel kaynağına 
atıf yapar. Mustafa Sibai’ye göre bunlar: Ku-
lak; yani haber-i sadık, göz; yani tecrübe ve 
müşahade, fuad-gönül; yani akleden kalptir. 
Haber-i sadık, yani vahiy, bilimsel tecrübeleri-
mizle ve akleden kalbimizle cem olduğu dem 
ikra’ hitabının muradı olan okuma, hakkıyla 
gerçekleşmiş olacaktır. Unutulmamalıdır ki, 
tevhidî dünya görüşü fizik, antropoloji, tıp, 
astronomi, psikoloji veya sosyoloji gibi bilim-
sel disiplinleri en az fıkıh, tefsir, kelâm, hadis 
kadar Ulumu’l-Kur’an’ın parçaları olarak ka-
bul etmeyi gerektirir.  
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ur’an-ı Kerim, insanların gündelik ha-
yatlarında kullandıkları harflerle yazıla-

bilen bir kitap olarak indirilmiştir. Bu harfler 
bilindiği gibi, Arapça dilinin harfleridir. Aynı 
harflerin bir kısmı sûre başlarında ve herhan-
gi bir kelime oluşturmadan yer almışlardır. 
Örneğin; Bakara Sûresi söz konusu harf-
lerden “Elif Lam Mim”, Mü’min Sûresi “Ha 
Mim” harfleri ile başlamaktadır. İşte bu du-
rum, Mekki surelerinin bir kısmının önemli 
özelliklerindendir... Kur’an-ı Kerim sureleri 
üzerinde inceleme yapılırsa, daha başka sure-
lerin de böyle bazı harflerle başladığı görülür 
ve bunlara Huruf-ı Mukattaa denir. 

Huruf-ı Mukattaa olarak adlandırılan bu 
harfler için, “Kesik kesik okunan ayrılmış 
harfler”, “Alfabetik harfler”, “Mukattaat”, 
“hece harfleri”, “kesikli harfler”, “bitişik yazı-
lıp ayrı ayrı okunan harfler”, “ayrı ayrı yazıl-
mış, bitişik olmayan harfler” vs. denilmiştir. 
Bu harfler ve sistem üzerinde çok konuşulup 
yazılmıştır ve bunların çoğu birbirileriyle ih-
tilaflıdırlar. Bu denemede o yazılanlarla olu-
şan birikim üzerinde durulmayacaktır(1).

Kur’an’daki ile aynı harfleri kullanıp çeşitli 
konularda birçok kitap veya başka metin-
ler yazan insanoğlu, Kur’an’ın benzeri bir 
kitap getiremediği gibi, Kur’an’da bulunan 

D E N E M E

HURÛF-I 

MUKATTAA

KUR’AN METNİNİ 
MEYDANA GETİREN 

HARFLERİN HERHANGİ 
BİR ANLAMLI KELİME 

İÇİNDE DEĞİL DE, KENDİ 
BAŞLARINA SÛRELERİN 

BAŞLANGICINDA 
BULUNMASI, KUR’AN’A 
ÖZGÜ BİR DURUMDUR.

MUSTAFA DEMİR

mdemir004@yahoo.com
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bir sûrenin benzerini bile getirememiştir/ 
getiremiyor/getiremez. “Eğer siz kulumuza 
indirdiğimize dair bir kuşku taşıyorsanız, 
haydi, hemen onun benzeri bir sûre geti-
riniz ve eğer sözünüze sadıksanız, Allah 
dışındaki tanıkları da çağırınız.” (Bakara 
2/23, 24). Benzer âyetler için bakınız: Yunus 
10/37; İsra 17/88; Kasas 28/49.  

Kur’an metnini meydana getiren harflerin her-
hangi bir anlamlı kelime içinde değil de, kendi 
başlarına sûrelerin başlangıcında bulunması, 
Kur’an’a özgü bir durumdur(2). Kur’an’ın bu 
özelliği üzerinde düşünüp değerlendirmeler 
yapmanın bir sakıncası 
olmadığını düşünüyo-
rum. Bunun yanında söz 
konusu harflerin gizli, gi-
zemli, olağanüstü durum-
ları çağrıştıran, bir takım 
şifreler taşıyan ve bunlara 
benzer anlamları olduğu 
görüşüne katılmıyorum 
(En doğrusunu Allah bi-
lir). 

Huruf-ı Mukattaa olarak 
seçilen harflerin telaffuzu 
sırasında çıkarılan ses-
lerin çok net ve kuvvetli 
olduklarını görüyoruz. 
Bunun önemli bir duyuru veya uyarı yapı-
lacağında önceden çekilen “Dikkat! Dikkat!” 
sesleri gibi bir amaca yönelik olduğunu ve 
bir hedefinin bulunduğunu söyleyebiliriz. 
Huruf-ı Mukataa harfleri ile ilkin dikkat çe-
kiliyor, çekilen dikkatle insan zihni bir nok-
taya odaklanıyor ve böylece düşünme bu 
noktanın üzerinde yoğunlaştırılıyor. Sonra 
da bildirilen/verilen çok önemli bilgiler alı-
nıyor (gereği gibi alınabiliyor). Bu bilgiler, 
İslâm Dini’nin temel kavramlarından Allah, 
Kitap, Resul, iman-amel ilişkisi, kalem ve 
vaad hakkındaki tanım ve açıklamalardır... 
Buna uygun olarak her Müslüman, Kur’an-ı 
Kerim’i okuyup anlamaya çalışırken ve haya-
tını O’nun hükümleri doğrultusunda düzen-

lerken, kendini sürekli bu tür çekilen dik-
katlere endeksli; diğer bir söylenişle vahye 
ayarlı tutmak zorunda ve borcundadır. 

Surenin başındaki Hurûf-ı Mukattaa harf-
lerinden biri ya da birkaçı ile çok etkileyici 
bir sesle sinyal verildiğinde, arkasından çok 
önemli bilgilerin verileceği derhal anlaşıl-
malıdır. Buradaki harfler, Huruf-ı Mukattaa 
içinde yer alan Kaf, Sâd ya da Elif, Lam, Mim, 
Ra olabilir. Burada dikkat ve ilgimizi çeken, 
Kur’an-ı Kerim’in bu sistem ve yöntemidir. 
Bunun yanında bu harflerden sonra gelen 
âyetlerin Kur’an’daki temel kavramlardan söz 

ediyor olmaları gerçekten 
çok etkileyici ve önemli-

dir, diye düşünüyorum… 
Buna bağlı olarak yuka-
rıda da değindiğim gibi, 
bu yöntem/sistem üzerin-
de durup düşünmenin, 
gerekli ve yararlı olduğu 
görüşündeyim. Bu görü-
şüme katılan gayretli genç 
Kur’an araştırmacıları tara-
fından, mevcut literatürde 
yer alanlara ek olarak yeni 
görüş ve düşünceler üreti-
leceğini umut ediyorum. 

Kur’an-ı Kerim’de yirmi 
dokuz sûre Hurûf-ı Mukattaa harflerinden 
bir ya da birkaç tanesi ile başlar(3). Hurûf-ı 
Mukatta ile dikkat çekildikten sonra, hak-
kında bilgi verilen kavramlara göre, söz ko-
nusu surelerdeki âyetler şunlardır.

Allah (c): 

1- “Elif, Lâm, Mim! Allah ki, O’ndan başka 
tanrı yoktur. Daima diri ve koruyup yö-
neticidir.” (Ali İmran 3/1, 2).

2- “Ha, Mim, Âyn, Sin, Kaf! O Aziz ve Hâkim 
olan Allah, sana ve senden öncekilere 
böyle vahyeder.” (Şura 42/1, 2). 

HER MÜSLÜMAN, 
KUR’AN-I KERİM’İ 

OKUYUP ANLAMAYA 
ÇALIŞIRKEN VE 

HAYATINI O’NUN 
HÜKÜMLERİ 

DOĞRULTUSUNDA 
DÜZENLERKEN, 

KENDİNİ SÜREKLİ 
VAHYE AYARLI TUTMAK 

BORCUNDADIR. 
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Kitap:

3- “Elif, Lâm, Mim! İşte o Kitap; kendisinde 
hiç şüphe yoktur, muttakiler(Allah’a kar-
şı sorumluluk bilinci içinde olanlar) için 
yol göstericidir.”(Bakara 2/1, 2), 

4- “Elif, Lâm, Mim, Sâd! Sana insanları uyar-
man ve inananlara öğüt vermen için bir 
Kitap indirildi; artık için daralmasın, ra-
hat ol.”(Araf 7/1, 2) , 

5- “Elif, Lâm, Râ! İşte bunlar, hikmetli Kita-
bın âyetleridir.”(Yunus 10/1)

6- “Elif, Lâm, Râ! Bir Kitap’tır ki, hikmet sa-
hibi, her şeyden haberdar olan tarafından 
âyetleri sağlamlaştırılmış, sonra da güzel-
ce açıklanmıştır.”(Hud 11/1)

7- “Elif, Lâm, Râ! Bunlar apaçık Kitabın 
âyetleridir. Biz O’nu Arapça bir Kur’an 
(Arapça okunan bir Kitap) olarak indir-
dik ki, anlayasınız. Biz bu Kur’an’ı vahiy 
etmekle sana kıssaların en güzelini anla-
tıyoruz. Sen ondan önce bilmeyenlerden 
idin.” (Yusuf 12/1-3). 

8- “Elif, Lâm, Mim, Râ! Bunlar Kitab’ın 
âyetleridir. Sana Rabbinden indirilen 
haktır, fakat insanların çoğu inanmazlar. 
Allah odur ki, gökleri görebileceğiniz 
bir direk olmadan yükseltti, sonra arş 
üzerine istiva etti, güneşi ve ayı irade-
sine boyun eğdirdi. Hepsi belli bir süre 
için akıp gitmektedir. Her şeyi yönetir, 
âyetleri açıklar ki, Rabbinizin karşısına 
çıkacağınıza kesin olarak inanasınız.” 
(Rad 13/1, 2). 

9- “Elif, Lâm, Râ! Bir Kitaptır ki, Rablerinin 
izniyle insanları karanlıklardan aydın-
lığa, o güçlü ve lâyık olan Allah’ın yo-
luna çıkarman için O’nu sana indirdik. 
O Allah ki, göklerde ve yerde ne varsa, 
hepsi onundur. Çetin azaptan dolayı vay 
kâfirlere!” (İbrahim 14/1, 2) 

10-“Elif, Lâm, Râ! Bunlar Kitabın, yani apa-
çık Kur’an’ın âyetleridir.” (Hicr 15/1) 

11- “Ta, Ha! Biz, bu Kur’an’ı sana güçlük çe-
kesin diye indirmedik. (Taha 20/1, 2)

12- “Ta, Sin, Mim! Bunlar, apaçık Kitabın 
âyetleridir. (Şuara 26/1, 2)

13- “Ta, Sin! Bunlar Kur’an’ın, yani apaçık 
Kitabın âyetleridir. (Neml 27/1)

14- “Ta, Sin, Mim! Bunlar, apaçık Kitab’ın 
âyetleridir. (Kasa 28/1, 2)

15- “Elif, Lâm, Mim! Bunlar hikmetli Kitab’ın 
âyetleridir. (Lokman 31/1, 2)

16- “Elif, Lâm, Mim! Şüphe yok ki, bu Kita-
bın indirilişi âlemlerin Rabbi tarafından-
dır. Yoksa O’nu uydurdu mu diyorlar? 
Hayır, O, senden önce kendilerine hiç-
bir uyarıcı gelmemiş bir kavmi uyarman 
için Rabbinden gelen bir gerçektir, belki 
dosdoğru yola gelirler (Secde 32/1-3).                       
17-“Ya, Sin! Hikmetli Kur’an’a dikkat et 
(O’na iyice bak ve gereğini yerine getir)!” 
(Yasin 36/1, 2).

18- “Sâd! Şerefli Kur’an’a dikkat et (O’na iyice 
bak ve gereğini yerine getir)!” (Sad 38/1)

19- “Ha, Mim! Bu Kitabın indirilişi, aziz 
ve âlim Allah tarafındandır.” (Mü’min 
40/1, 2).

20- “Ha, Mim! Rahman, Rahim’den indi-
rilmiştir. Bilen bir toplum için, âyetleri 
açıklanmış, Arapça okunan bir Kitaptır, 
müjdeleyici ve uyarıcı olarak. Fakat çok-
ları yüz çevirmiştir, onlar işitmezler. De-
diler ki; bizi çağırdığın şeye karşı kalp-
lerimiz örtüler içinde, kulaklarımızda 
bir ağırlık ve seninle bizim aramızda bir 
perde var. Sen yap, biz de yapıyoruz.” 
(Fussilet 41/1-5). 

21- “Ha, Mim! Apaçık Kitaba dikkat et(O’na 
iyice bak ve gereğini yerine getir)!  Ki, 
biz düşünüp, anlamanız için O’nu Arap-
ça bir Kur’an (Arapça okunan bir Kitap) 
yaptık.” (Zuhruf 43/1-3).

22- “Ha, Mim! Apaçık Kitaba dikkat et(O’na 
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iyice bak ve gereğini yerine getir)! Ki; 
biz O’nu mübarek bir gecede indirdik. 
Çünkü biz uyarıcıyız. Her hikmetli emir, 
O’nda ayırt edilir.” (Duhan 44/1-4)

23- “Ha, Mim! Kitabın indirilmesi, o üstün 
hikmet sahibi Allah tarafındandır.” (Ca-
siye 45/1, 2). 

24- “Ha, Mim! Kitabın indirilişi, aziz, hâkim 
olan Allah tarafındandır.” (Ahkâf 46/1, 2). 

25- “Kaf! Şerefli Kur’an’a dikkat et(O’na iyi-
ce bak ve gereğini yap)!(4) İçlerinden bir 
uyarıcı gelmesine şaştılar da, o kâfirler; ‘bu 
tuhaf bir şeydir’ dediler.” (Kaf 50/1, 2). 

Resul (s): 

26- “Kaf, Ha, Ya, Âyn, Sâd! Bu Rabbinin kulu 
Zekeriya’yı anıştır.” (Meryem 19/1, 2). 

İman-amel ilişkisi:

 27- “Elif, Lâm, Mim! İnsanlar yalnız inandık 
demekle, hiç sınanmadan bırakılacakla-
rını mı, sandılar?” (Ankebut 9/1, 2).

Vaad:

28-“Elif, Lâm, Mim! Rum yenildi. En yakın 
yerde onlar yenilgilerinden sonra, yene-
ceklerdir.” (Rum 30/1-3).

Kalem:

 29- “Nûn! Kaleme ve yazdıklarına dikkat et/
onlara iyice bak! Sen Rabbinin nimetiyle 
cinlenmiş değilsin. Senin için kesintisiz 
bir mükâfat vardır.” (Kalem 68/1-3). 

(1) Konu bağlamındaki çeşitli rivayetler ve konu et-
rafında oluşan görüşler ile ilgili geniş bilgi için 
bakınız; Mustafa İslâmoğlu, Nüzul Sırasına Göre 
Hayat Kitabı Kur’an/Gerekçeli Meal Tefsir, Kalem 
Sûresi, 1 numaralı dipnot ve Elmalılı M. H. Yazır, 
Hak Dini Kur’an Dili, Bakara Sûresi tefsiri.

(2) Kur’an’daki sisteme benzer hece harflerinin an-
lamlı kelime oluşturmadan metin başlarında kul-
lanılması, Kur’an öncesi Arap yazılı ve sözlü ede-
biyatında görüldüğü, ancak daha sonraları bunun 
ortadan kalktığı rivayet edilmektedir.

(3) Huruf-ı mukatta ile başlayan sûreler: 2/Bakara. 
3/Ali İmran.   7/Araf. 4- 10/Yunus.  11/Hud. 12/
Yusuf.  13/Rad. 14/İbrahim.  15/Hicr. 19/Meryem.  
20/ Taha.  26/Şuara. 27/Neml. 28/Kasas.  29/
Ankebut.  30/Rum.  31/Lokman.  32/Secde.  36/
Yasin.  38/Sad.  40/Mü’min.  41/Fussilet. 42/Şura. 
43/Zuhruf.   44/Duhan.   45/Casiye. 46/Ahkâf. 
50/Kaf.   68/Kalem. 

(4)Türkçe mealler(çeviriler, tercümeler)de  (Wav) har-
fi ile başlayan âyetlerde bu harf için, “Andolsun 
/Ant olsun” genellikle bu ifade ile karşılanmış. 
Ayrıca, Yemin ederim ki (Diyanet-Komisyon, 

2008 baskısı);  şahit olsun (İslâmoğlu);  dile gel-
sin (Eliaçık); bak, bak da aradaki farkı gör ve 
bil ki/ dikkat et (Doğrul); Ooo / düşün (Esed’ten 
yapılan çeviride); kasem olsun (Elmalılı); Ka-
sem ederim (Ziya Kazıcı-Necip Taylan)”  gibi 
anlamlar verilmektedir. Buradaki anlamlardan 
“bak, bak da aradaki farkı gör ve bil ki; dikkat 
et; düşün!” ifadeleri emir olduğu için, olayın / işin 
sorumlusu ve öznesi insan olacaktır. Dolayısıy-
la insana bir sorumluluk ve görev yüklediği için, 
daha uygun anlamlar olarak görülmektedir. Diğer 
ifadelerde Allah’ın yemin etmesi ile insanın dışın-
daki varlıkların şahit olması ya da dile gelmesinin 
ortaya söylenmiş bir ifadesi var. Yani bu durumda 
doğrudan / direkt insana düşen, ona yüklenen bir 
sorumluluk ve görev görünmüyor ya da dolaylı 
bir anlatma ve ikna etme durumu var. O nedenle 
doğrudan insanı sorumlu tutan ve ona Kur’an ve 
evrendeki âyetleri okuma, anlama ve gereğini ye-
rine getirme görevini yükleyen “dikkat et (O’na 
iyice bak ve gereğini yap/yerine getir)!” emri 
şeklinde olan ifadeyi tercih ettik (En doğrusunu 
Allah bilir). 

DİPNOTLAR
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İlahiyatçı

ur’ân diğer semavî kitaplardan hiç bi-
risine nasip olmayan ilmî bir teveccühe 

mazhar olmuştur.

Müminlerin dünya ve ahiret saadetini temin 
eden hususlar, hayatlarını düzenleyen kanun-
lar, bireysel davranışlarını ve sosyal ilişkilerini 
tanzim eden hukukî ve ahlakî normlar, başka 
toplum ve devletlerle münasebetlerini belirle-
yen ilkeler, Allah ile insan arasındaki rububi-
yet ve ubudiyet kurallarını tesbit eden esaslar, 
Allah’ın yüceliğini gösteren kâinattaki çeşitli 
tablolar, insanlığa istikamet veren çok yüce 
mesajlar, Hz. Peygamber’in (s) mücadelesini, 
tebliğini, ümmet içerisindeki konumunu dile 
getiren beyanlar, kıyamet gününün tabloları-
nı, cennet nimetlerini ve cehennem azabını 
hatırlatan ilahî buyruklar bu yüce kitapta yer 
almaktadır.1

Bu mânâ zenginliğinin yanısıra, Kur’an’ın 
üslûbu, aksamı, emsali, nasih-mensuhu, de-
laleti, hitabı, belagati, muhkem-müteşabihi, 
esbab-ı nüzulü, kıraatleri vb. muhtevasıyla 
ilgili onlarca ilim kolu daha vardır. İşte gele-
cek nesillerin, muhteva ve üslûp yönünden 
bu kadar zengin bir kitabı anlayabilmeleri 
ve içeriğindeki hususları net bir şekilde izah 
edebilmeleri için gerekli olan bilgi dallarının, 
ilmî disiplinlerin kurulması gerekiyordu. Faz-
la geçmeden Kur’ân ile ilgili ilimler kurulmaya 
başladı. Ancak H. I. yy. ile II. yy.’ın ilk yarısına 
kadar İslâm âlimleri bu tür bilgileri çoğunlukla 
rivayet yoluyla birbirlerine aktarmakta idiler.2

1 Halil Çiçek, 20. Asırda Kur’an İlimleri Çalışmaları

2 a.g.e.

K

İ N C E L E M E

ULUMU’L-KUR’AN’A TARİHİ BİR BAKIŞ

KUR’AN’IN; ÜSLÛBU, 

YEMİNLERİ, MESELLERİ, 

NASİH-MENSUHU, 

DELALETİ, HİTABI, 

BELAGATİ, MUHKEM-

MÜTEŞABİHİ, ESBAB-I 

NÜZULÜ, KIRAATLERİ 

VB. ONLARCA İLİM 

KOLU VARDIR.

MUHAMMED ÖZMEN
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Gün geçtikçe Kur’ân’la ilgili daha değişik yeni 
bilgi dalları ortaya çıkmaya başladı. İşte aynı 
hedefe yönelik ve aralarında kuvvetli bir bir-
liğin bulunduğu bu ilim dallarını bir isim al-
tında toplamak gerekiyordu. Nihayet bu ilim 
dalları Ulumu’l-Kur’ân adı altında toplandı.3

Daha öncesine bakacak olursak; sahabenin 
çoğunluğu ümmî idi. Okuma yazma öğrenme 
imkânları kı sıtlıydı. Bu da, bu ilimlerde eser 
vermelerine engeldi. Ayrıca Rasûlullah (s) in 
kendisi Kur’an’dan başka bir şey yazmaları-
nı yasaklamış ve vahyin 
indi ği ilk sıralarda onlara 
şöyle emir buyurmuştu: 
“Söylediklerimi yazmayın. 
Her kim Kur’an’dan başka 
bir şey yazmışsa, hemen 
onu imha etsin. Ama söy-
lediklerimi şifahî olarak 
anlatın, bunda bir beis 
yoktur.”

Rasullullah’ın (s) Kur’an 
dışında bir şey yazdırma-
ması, Kur’an’a hariçten bir 
şeylerin karışmasını en-
gellemeye yönelik önemli 
bir tedbir idi.

Bu sebepten dolayı Rasulullah (s) dönemiy-
le Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer dönemlerin de 
Kur’an ilimleri telkin ve ağızdan ağza aktarıl-
maya devam edildi.4

Yine Hz. Ali (r), Ebu’l-Esved ed-Dûelî’ye Arab 
dilinin bozul masını engellemek ve selâmetini 
muhafaza etmek için bazı kuralları tespit et-
mesini emretmekle İ’rabu’l-Kur’an ilminin 
temelini ortaya atan kişi ol muştur.

Yine belirtmek gerekir ki ulumu’l-Kur’an’a 
zemin hazırlayanlara sıralarsak;

Sahabe: İbn Abbas, İbn Mesud, Zeyd b. 1- 
Sâbit, Ubeyy b. Ka’b, Ebu Musa el-Eş’arî, Ab-
dullah b. ez-Zübeyr’dir.

Tabiin: Mucahid, Ata’ b. Yesâr, İkrime, 2- 

3 a.g.e.

4 Subhi Salih, Ulumu’l- Kur’an -s-2

Katâde, el-Hasan el-Basrî, Saîd b. Cübeyr ve 
Zeyd b. Eslem’dir.

Tebe-i tabiin: Malik b. Enes ki Zeyd b. 3- 
Eslem’e talebelik yap mıştır.5

Tefsir ilmi, nuzûl sebepleri ilmi, Mekkî 
ve Medeni ilmî, nâsih ve mensuh ilmi ve 
ğarîbu’l-Kur’an ilmi olarak isimlendirdiğimiz 
ilimlerin kurucu ları bunlardır.  

Tedvîn çağında bütün ilimlerin başında tef-
sir geliyordu. Çünkü o, Kur’ an ilimlerinin 

anası (temeli) mesabesin-
dedir. Bu ilimle uğraşıp 
eser verenler şunlardır: 

Şu’be b. el-Haccâc, Süfyan 
b. Uyeyne ve Veki’ b. el-
Cerrah’dır.

Tefsirleri, sahabe ve tabi-
inin kavillerini ihtiva edi-
yordu. Onları İbn Cerîr 
et-Taberî (öl. H. 310) ta-
kip eder ki, tefsiri sahih 
rivayetleri ihtiva etme si, 
irab meselelerine el atması 
ve değerli görüşler ortaya 
koyması gibi meziyetle-
rinden dolayı tefsirlerin en 
değerlilerindendir.

Rivayet tefsirinin yanında re’y tefsiri de do-
ğup gelişti. Kur’an’ın tama mını tefsir eden-
lerin yanında bir cüz’ünün, bir sûresinin ve 
bazen bir âyet veya ahkâm âyetleri gibi bir-
çok âyetin tefsiri de yapılmıştır.

Diğer Kur’an İlimlerine gelince bu konularda 
eser verenler şunlardır:

Buharî’nin hocası olan Ali b. el-Medini 
Esbâbü’n-Nuzûl konusunda, Ebu Ubayd el-
Kasım b. Sellam nâsih ve mensuh, kıraatler 
ve Kur’an’ın fa ziletleri konularında, Muham-
med b. Eyyüb ed-Darîsî (öl. 294) Mekke’de 
na zil olan ve Medine’de nazil olan konusun-
da; Muhammed b. Halef b. Merzabân (öl. 
309) ki eseri: «el-Hâvî fî Ulûmi’l-Kur’an»dır.

5 a.g.e.

RASULLULLAH’IN (S) 

KUR’AN DIŞINDA BİR 

ŞEY YAZDIRMAMASI, 

KUR’AN’A HARİÇTEN 

BİR ŞEYLERİN 

KARIŞMASINI 

ENGELLEMEYE 

YÖNELİK ÖNEMLİ 

BİR TEDBİR İDİ.
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Dördüncü asırda Ebu Bekir Muhammed 
b. el-Kasım el-Enbârî (öl. 328) «Acaibu 
Ulumi’l-Kur’an» isimli eserinde Kur’an’ın 
faziletlerinden, yedi harf üzere indirilişin-
den, mushaflann yazılmasından ve sûrelerle, 
âyet ve keli melerinin sayısından bahseder. 
Ebu’l-Hasen el-Eş’arî, eseri «el-Muhtezen fi 
Ulûmi’l-Kur’an» olup gerçekten değerli bir 
eserdir. Ebu Bekir es-Sicistânî de Ğarîbu’l-
Kur’an konusunda eser vermiştir. 

Ulûmu’l-Kur’an ıstılahı, el-Hûfî olarak şöhret 
bulan Ali b. İbrahim b. Saîd’in (öl. 430) «el-
Burhan fî Ulûmi’l-Kur’an» isimli kitabıyla 
başlar. Kitap otuz cilt olup konular bir biri-
ne takip eder. Müteahhirinden Abdulhamit 
el-Ferahi’nin de «İm’ân fî Eksâmi’l-Kur’an» 
isminde müstakil bir eseri vardır. 

Sekizinci asırda Bedruddin ez-Zerkeşî (öl. 
794) «el-Burhan fî Ulû mi’l-Kur’an» adlı ese-
rini yazmıştır ki Ebu’l-Fazl İbrahim eseri ya-
yına hazır lamış ve övgüye layık bir tahkik 
yapmıştır. 

Son asırda da birçok âlim Kur’an ve Kur’an’ın 
tarih ve ilimleri hakkında eser vermeye yö-
nelmiştir. Muhammed Cemâluddin el-
Kasımî «Mehasınu’t-Te’vîl» isimli eserini, 
Muhammed Selame «Menhecu’l-Furkan 
fî Ulûmi’l-Kur’an» Cevheri «el-Cevahir-fî-
Tefsirî’l-Kur’ani’l-Kerim.»… Şunu da belirt-
mek gerekir ki burada ismini ve eserini yaza-
madığımız yüzlerce âlim ve eseri vardır.

20. ASIR ULUMU’L- KUR’AN ÇALIŞMALARI…

Materyalizm, ateizm ve pozitivizm gibi 
inkârcı felsefe ve düşüncenin en çok yaygın 
olduğu bu asırda Kur’ân’a yönelik çalışma-
ların azalması beklenirken aksine, bu asırda 
diğer çağlara oranla daha fazla artmıştır. Sa-
dece ona inananlar değil, farkında olmadan 
düşmanları tarafından bile Kur’ân’a hizmet 
edilmiştir. Yine bu asırda Kur’ân, çok değişik 
açılardan incelenmeye tabi tutulup özellikle 
Kur’ân’ın muhtevası, farklı yönlerden irde-
lenmiştir.

Kur’ân diğer semavî kitaplardan hiç birisine 

nasip olmayan ilmî bir teveccühe mazhar ol-
muştur. İlim çevreleri, Kur’ân’ı birçok yön-
den ele almış ve onun bu muhtelif yönlerini 
ilmî kurallarla disiplinize ederek birçok ilim 
dalı geliştirmişlerdir. Kur’ân’a gösterilen bu 
yoğun ilgi neticesinde İslâm tarihinin er-
ken dönemlerinde “Ulumu’l-Kur’ân” adı 
altında çok zengin ilmî bir disiplin ortaya 
çıkmıştır.6

Kur’an’ın bazı konuları hakkında müstakil 
eserler yazılmakla beraber ayrıca onlarca ilim 
dallarına da ayrılmıştır. Ulumu’l- Kur’an’ın 
konuları 20. asırda geçmişe göre farklılıklar 
gösterir. Bu farklılıklardan bahsedecek olur-
sak; 20. asır Ulumu’l-Kur’ân çalışmalarının 
çoğu, oryantalist veya o eğilimde olanların 
eleştirilerine hedef olan konulara ağırlık ver-
mektedir. Yani bu çalışmalar mücadeleci bir 
ruha sahiptirler. 20. asır Kur’ân ilimleri çalış-
maları, zaman zaman Kur’ân’ın bazı yönleri-
ni modern bir bakış açısıyla incelemeye tabi 
tutar. Mesela Kur’ân kıssalarını veya emsalini 
incelerken modern bazı kıstaslarla inceleye-
rek kıssaların teknik yönlerini ortaya koyar. 
Sonra kıssalarda psikolojik, sosyolojik, peda-
gojik bazı kurallara riâyet edildiğine de dik-
kat çekerler.

20. asırda kaleme alınan Kur’ân ilimleri ça-
lışmaları İsrailiyat gibi makul olmayan bilgi-
leri toplamaktan kaçınırlar. 20. asır Kur’ân 
ilimleri çalışmaları atomiktir. Yani günü-
müz araştırmacıları Kur’ân’ı atomize ederek 
çok küçük parçalara ayrıştırarak inceleme-
ye tabi tutarlar. Bunun en tipik örnekleri 
Kur’ân’ın üslûp ve muhteva elemanlarının 
en küçük parçalarının birer çalışma konusu 
yapıldığı akademik araştırmalardır. Örneğin 
Kur’ân’da nefiy, nehiy, istifham, da’vet vb. 
birçok hususun üzerinde bugün yapılmış 
müstakil çalışmalar azımsanmayacak kadar 
çoktur.7 Şimdi de yapılan çalışmalara baka-
lım…

Tahir el- Cezairi (ö.1919);  et-Tibyân li 1- 

6 Prof.Dr. Halil Çiçek, 20. Asır Kur’an İlimleri Çalışmala-
rı, Timaş Yayınları.

7 a.g.e. s.15-16



70

Ba’di’l-Mebâhisi’l-Mütaallikati Bi’l-Kur’ân 
alâ Tarikatil İtkan: Kitap Tahir el-Cezâirî 
tarafından te’lif edilmiştir. Ebu Gudde 
tarafından tahkik edilerek yayımlanmıştır. 
Kitapta; hadis, lügat, fıkıh, edebiyat, şiir 
ve kıraatle ilgili konulara değinilmiştir.

Muhammed Abdulazîm ez-Zerkânî 2- 
(ö.1948); Menahilu’l-İrfan fi Ulumi’l-
Kur’ân:  Kitap iki cilt olup asrımızda 
Kur’ân ilimleri sahasında yazılan en geniş 
eserdir. Kitap on yedi mebhas olup, meb-
haslarda Kur’an ilimleri ayrıntılı bir şekilde 
incelenmiştir. Kitap, Kur’ân’la ilgili ileri 
sürülen şüphe ve eleştirilere isabetli ve ke-
skin cevaplar veren na-
dide bir eserdir. Kur’ân 
araştırmacısının asla 
bigâne kalamayacağı ci-
ddi bir kaynaktır. Günü-
müzde hala Ulumu’l- 
Kur’an ıstılahında eser 
yazanların başvuru 
kitaplarındandır. 

Subhî es-Salih; Me-3- 
bâhisu fi Ulumi’l-
Kur’ân: Kitap, Kur’an 
ve Vahye dair olup üç bölümden 
oluşmaktadır. Üçüncü bölümde ulumu’l- 
Kur’an’ı işlemiştir. Eserde Oryantalistlerin 
görüşleri aktarılır ve onlara cevap verilir. 
Ayrıca eser müsteşrik kaynaklardan da 
alıntılar yapılarak telif edilmiştir.

Muhammed b. Muhammed Ebu Şehbe; 4- 
el-Madhal ilâ Dirâseti’l-Kur’ani’l-Kerîm: 
Kitabın yazarı, el-Ezher Üniversitesi 
Usul’ud-Din Fakültesi Ulumu’l-Kur’ân 
hocasıdır. Kitap evvela Kur’an’nın tari-
fini ve uslubunun üstünlüklerinden 
bahseder. Kitap on mebhastan oluşur. 
Birinci mebhasta Ulumu’l-Kur’ân’ın ter-
minolojik mânâsı, tarihçesi, asrımızda 
yazılan en önemli kaynakları, bu alanla il-
gili faaliyetler, müsteşrik ve misyonerlerin 
eleştirileri ve cevaplarını ihtiva eder.

Şunu belirtelim ki Ulumu’l- Kur’an sahasında 
yapılan çalışmaları burada tek tek saymaya 

kalksak buna gücümüz yetmez. Biz genel 
olarak başvuru eserleri sayılabilecek olanları 
tanıtmaya çalıştık. Makalemizin 20. Asır 
Kur’an İlimleri Çalışmaları bölümünde isti-
fade ettiğimiz Prof.Dr. Halil Çiçek hocanın 
’20. Asır Kur’an İlimleri Çalışmaları’ adlı es-
eri de bir başvuru eseridir. Kısaca bu eseri 
tanıtarak incelememizi bitirelim. Eser, dört 
bölümden oluşup; girişte 20.Asır Kur’an 
İlimleri Çalışmaları, bu çalışmaların tasnifi 
ve özelliklerinden bahseder. Birinci bölümde 
ulumu’l- Kur’an’ın tanımı ve tarihçesi, çağdaş 
ulumu’l- Kur’an çalışmalarının tanıtımı 
yapılmaktadır. İkinci bölümde müstakil konu 
çalışmalarını ele alır. Diğer kalan bölümlerde 

de Kur’an tasvir ve üslup 
özellikleri üzerinde du-

rur.

Sonuç olarak; Kur’an, Al-
lah Teâlâ’nın bu dünyanın 
geçici sakinlerine iletmek 
istediği son mesajlarını 
içeren bir ilahi sözler büt-
ünüdür. Ancak, bu sözler, 
sanıldığı gibi Zât-ı İlahi’nin 
tarih dışı monologlarından 

oluşan bir derleme değil, insanlık tarihinin 
mümkün evrelerinden birinde ilk olarak 
Araplara, açık ve anlaşılabilir bir Arapçayla 
yeri geldikçe veya lüzumu hâlinde söylenmiş 
sözlerdir. İşte ulumu’l- Kur’an da bu ilahi sö-
zleri anlamada önemli bir çabadır. Rabbimiz, 
bu ilahi sözleri anlamada, yaşamada ve yay-
mada gayret eden, çaba gösteren kullarından 
eylesin! Amiin. 

20. ASIRDA KALEME 
ALINAN KUR’ÂN 

İLİMLERİ ÇALIŞMALARI 
İSRAİLİYAT GİBİ MAKUL 

OLMAYAN BİLGİLERİ 
TOPLAMAKTAN 
KAÇINIRLAR.
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efsir çalışmasının bir usulü ve alt yapısının 
olması kaçınılmazdır. Usul âlimlerimiz, 

müfessirlerin bilmesi gereken ilimleri şöyle sı-
nıflandırmışlardı:

Dil İlimleri: Müfessirin bilmesi gerekli olan dil-
den maksat; Lügat ilmi, Sarf ilmi, Nahiv ilmi, 
İştikak ilmi, Belagat ilmi....

Kur’an İlimleri: Bir müfessirin bilmesi gere-
ken Kur’an ilimlerinden bazıları: Kıraat ilmi, 
Esbab-ı Nüzûl ilmi, Nâsih-Mensûh ilmi, Kıs-
salar ilmi…

İslâmi İlimler: Bu ilimlerden bazıları şunlardır: Ha-
dis ilmi, Fıkıh ilmi, Din usulü ilmi, Kelâm ilmi...

Genişleyen İslâm coğrafyasında müslümanla-
ra Kur’an’ı öğretme/aktarma ihtiyacı zamanla 
tefsir ilminin gelişmesine ve farklı farklı me-
todların oluşmasına sebeb olmuştur. 

Giriş

Sahabe döneminden itibaren başlayan tefsir 
hareketi günümüze kadar farklı biçimlerde sü-
regeldi. Bu alanda oluşan eğilimler ve vücûda 
getirilen müktesebat oldukça geniştir. ‘Tefsir 
Çeşitleri’ ve ‘Tefsir Ekolleri’ olarak nitelendirilen 
bu eğilimler gelenek ırmağımızın farklı renk-
lerini teşkil etmektedir. ‘Tefsir Çeşitleri’ müfes-
sirlerin kullandıkları metodolojileri ve ortaya 
koydukları çalışmalarından yola çıkarak olu-
şan müktesabatı irdelerken ‘Tefsir Ekolleri’  ise, 
tefsirin bağlamına etki eden akımları, ekolleri, 
fırkaları ve düşünceleri ele alır.  

Muhakkak ki Kur’an-ı Kerim’in en güzel tefsi-
ri peygamberimiz Hz. Muhammed’in sünne-

T

İ N C E L E M E

TEFSİR ÇEŞİTLERİ VE 

TEFSİR EKOLLERİ

‘TEFSİR ÇEŞİTLERİ’ 
MÜFESSİRLERİN 
KULLANDIKLARI 

METODOLOJİLERİ VE 
ORTAYA KOYDUKLARI 

MÜKTESABATI 
İRDELERKEN ‘TEFSİR 
EKOLLERİ’  TEFSİRİN 

BAĞLAMINA ETKİ EDEN 
AKIMLARI,  FIRKALARI VE 
DÜŞÜNCELERİ ELE ALIR.  

KÜBRA ÇOMAKLI
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tidir. Peygamber Efendimiz’in her bir hadi-
sinin arkaplanında bir âyetin izini görmek 
mümkündür.1 Efendimiz, yirmiüç yıllık nü-
büvvet hayatı boyunca vahyi hareketleriyle 
yaşadı, sözleriyle açıkladı. 

Hz. Muhammed’in vefatından sonra, saha-
benin İslâm coğrafyasına dağılması, yeni me-
deniyetlere karşı meydan okumalar ve diğer 
düşüncelerin karşı tesirleri dinî düşünceyi 
yorumlamada yeni ihtilaflar ve/veya tefrika-
lar meydana getirdi.

Bu farklı okuma biçimleri, kitabın alegorik 
dilinden kaynaklandığı gibi, dil sanatlarının 
gelişiminden, başta Kur’an ve Hadis ilimle-
ri olmak üzere ilimlerin teşekkül seyrinden, 
farklı fıtrî yapılara sahip 
müfessirlerin yaklaşım 
metotlarından, bölgesel 
ve dönemsel ihtiyaçların 
farklılığından da kaynak-
landı.

Nüzûl süreci, muhkemiyat-
müteşabihiyat, nasuh-
mensûh, vucuh-nezair, 
m ü p h e m - m ü c m e l , 
mutlak-müşkil, icaz-
mecaz, belagat, üslub, kı-
raat ihtilafları, re’y-nas bil-
gi yoğunluğu gibi faktör-
lerden kaynaklanan tefsir 
ekollerinin oluşumunda etkili olmuştur. 

TEFSİR ÇEŞİTLERİ 

Şekil Olarak Tefsir

Öncelikle tasnif/yazım şekil olarak tefsîri, 
mevziî/tecziî/âyet âyet tefsîr ve mevdûî/ko-
nulu tefsîr olmak üzere ikiye ayırmak, daha 

1  Suat Yıldırım, “Hz. Peygamberin Kur'ân’ı Tefsiri” Yeni 
Ümit Dergisi, Sayı: 34, Ekim-Kasım-Aralık 1996. Bu 
alanda iki ciltlik Hz. Peygamber’in Kur’an’ı Tefsiri 
kitabını kaleme alan Prof. Dr. Suat Yıldırım, aynı 
makalesinde şöyle demektedir; “Tefsir ilminin yapa-
cağı ilk iş, Kur'an'ın açıklanmasında, Hz. Peygamber 
aleyhisselamın işlevini gözönünde bulundurmaktır. 
Allah Tealâ gönderdiği Kitabın tefsirini birinci dere-
cede Resulüne havale etmiştir.” 

sonra da bunları kendi aralarında taksime 
tabi tutmak mümkündür. 

Mevziî Tefsir

Kur’ân-ı Kerim âyetlerinin, mushaf tertîbine 
göre âyet âyet ve sûre sûre tefsîr edilmesine 
tefsîru’l-mevziî denir. Bazıları buna teczîî veya 
taklîdî de demişlerdir. Bazıları ise bu çeşit 
tefsîre “müselsel”, “atomik tefsîr” ve “gelenek-
sel metod” isimlerini vermişlerdir.

Bu çeşit tefsîrde, âyetlerin mushaftaki terti-
bine riâyet edilir. Müfessir, baştan sona mus-
hafla birlikte ilerler. Onun bölümlerini, kı-
sımlarını, parçalarını daha önceden tesbit et-
tiği metoda göre açıklamaya çalışır. Âyetleri 
olaylarla, görüşüne göre, yahut rivâyetlerle 

veya söz konusu başka 
âyetle mefhum ve ıstılah-

ta ortak yanı bulunan baş-
ka âyetlerin mütâlâasıyla 
açıklamaya çalışır. 

Böylece tefsîr edilmek is-
tenen Kur’ân parçasının 
anlamına imkân nisbetin-
ce ışık tutmaya çalışırken, 
bu tefsîr metodlarının 
tümünde, yalnız söz ko-
nusu edilen Kur’ân par-
çasının kapsamına girdiği 
siyak-sibak nazar-ı itibara 

alınır.

Âyet âyet yapılan bu tefsîr çeşidi tahlîlî, 
icmâlî ve mukâren olmak üzere üçe ayrılır. 

Tahlilî Tefsir

Kur’an âyetlerinin mushafın tertibine göre 
sûre sûre ve âyet âyet tefsir edilmesidir ki, 
müfessir, âyetleri bütün yönleriyle araştırıp 
hedeflerini ortaya çıkarır.

Bu çeşit tefsirde müfessir; âyette geçen garib 
kelimeleri ve terkipleri açıklar, aralarındaki 
münâsebeti zikreder. Varsa esbâb-ı nüzul ha-
berlerini, âyetle ilgili Hz. Peygamber, sahabe 
ve tâbiîn’den rivâyet edilen haberleri zik-
rederek, kültürüne ve ihtisas sahasına göre 

“KONULU TEFSÎR” 
VEYA “KAVRAMSAL 

TEFSÎR”; HERHANGİ BİR 
KONUYU, KUR’ÂN’IN 

BÜTÜNLÜĞÜ 
İÇERİSİNDE ELE 

ALARAK, KONUYU 
İLGİLENDİREN 

ÂYETLERİN TAMAMINI 
BİR ARAYA TOPLAYARAK 
YAPILAN MUKÂYESELİ 

TEFSİRDİR. 
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sahip olduğu bilgileri de meczederek âyet 
hakkındaki görüşünü bildirir. 

Müfessirin mütehassıs olduğu sahaya göre 
bu çeşit tefsir çok uzun veya kısa olabileceği 
gibi, tefsir metodları da değişebilir. 

Bu çeşit tefsir metodunda müfessir bazan tef-
sirini, kendi görüşlerini zikretmeyi mübah 
sayarak sadece naklî haberlere dayanarak ya-
parken, bazı müfessirler de sadece re’y meto-
du ile Kur’an’ı tefsir etmiştir. 

İcmâlî Tefsir

Kur’an âyetlerinin icmâlî olarak tefsir edil-
mesidir. Bu tefsir tercümeye benzer. Bu çeşit 
tefsirde de mushaf tertibine göre sûre sûre 
ve âyet âyet tefsir yapı-
lır. Öncelikle garib ke-
limelerin ve cümlelerin 
mânâları verilir, birazcık 
ilim sahibi olanların anla-
yabileceği şekilde âyetlerin 
hedefi zikredilir ve âyetler 
arası irtibat belirtilir.

Müfessir tefsir yaparken 
âyetleri de zikreder ki, 
âyetler arasındaki bağı ve 
irtibatı göstersin. Böylece 
tefsiri dinleyen veya oku-
yan kimseler de âyetler 
arası irtibatı rahatlıkla gö-
rebilsin. Müfessir gâyet kısa, fakat açık ve net 
bir şekilde âyetin tefsirini yapar ki, böylece 
âyetin hedefi anlaşılır ve ümid edilen fayda 
tam olur. Bundan dolayı müfessirin bunu ger-
çekleştirmek için yapması gereken şeyleri ih-
mal etmemesi gerekir. Meselâ; konunun ihti-
yaç duyduğu kadarıyla tarihî hâdiseye, nüzul 
sebebine, hadîs-i şerife veya selef-i sâlihînden 
gelen haberlere işaret etmesi gerekir. 

İcmâli tefsir, lafız/filololjik eksenli2 ve mânâ/
açıklama eksenli3 olarak ikiye ayrılır.

2  Celaleddin Mahallî-Celalleddin Suyutî’nin Tefsiru’l 
Celaleyn’i örnek verilebilir.

3  Muhammed Esed’in Kur’an Mesajı ve Mustafa 

Bu çeşit tefsire; Celâleyn tefsiri, Ferîd Vecdî’nin 
Tefsîru’l- Kur’ani’ı-Kerim ve Mücemmeu’l-
Buhûsi’l-İslâmiyye’nin hazırladığı Tefsîru’l-
Vasît’i misâl olarak zikredebiliriz.

Mukâren Tefsir

“Karşılaştırmalı Tefsir” diyebileceğimiz bu çe-
şit tefsir metodu şöyledir: Müfessir tefsirini 
yapacağı âyetin tefsiri için daha önce yazılan 
tefsirlere müracaat eder. Bu tefsirler, ister yeni 
ister eski olsun, ister rivâyet isterse dirâyet 
tefsiri olsun. Müfessirlerin değişik tefsir me-
todları ile yaptıkları tefsirlerini karşılaştırır.

Bu çeşit tefsirde müfessir, aynı âyet hakkında 
değişik metodlarla tefsir yapanların ne söy-

lediğini karşılaştırma ve 
bunlar arasını te’lif etme 
imkânı bulur.

Âlûsî’nin Rûhu’l- Meânî 
tefsiri mukâren tefsire ör-
nek olarak gösterilebilir. 
Çünkü Âlûsî tefsirini ya-
zarken, kendisinden önce-
ki müfessirlerden istifade 
etmiştir. Genellikle Mute-
zile, Şia ve kendi mezhe-
bine muhalif mezheplere 
reddiyelerde bulunur. 

Mevzûî Tefsir

“Konulu tefsîr” veya “kavramsal tefsîr” olarak 
tercüme edilen “et-tefsîru’l-mevdû’î” veya “et-
tefsîru’t-tevhîdî” tabiri yeni bir ıstılâhî tabirdir. 
Bu tefsir çeşidini şöyle izah edebiliriz: Her-
hangi bir konuyu, Kur’ân’ın bütünlüğü içe-
risinde ele alarak, ister aynı, isterse değişik 
sûrelerde olsun konuyu uzaktan ve yakından 
ilgilendiren âyetlerin bütününü toplayarak, 
(mümkün mertebe nüzûl sırasını, Mekkî ve 
Medenî durumunu, siyak ve sibak uyumu-
nu göz önünde bulundurarak) Kur’ân’ın ge-
nel üslûbu çerçevesinde mukâyeseli tefsirini 
yapmak. 

İslâmoğlu’nun Hayat Kitabı Kur’an isimli eserleri ör-
nek verelebilir.

İSLÂM’DA TEFSİR 
HAREKETİNE HIZ 

VEREN ÂMİLLERDEN 
BELKİ DE EN MÜHİMİ, 

İSLÂM’IN BİRİNCİ 
ASRINDAN İTİBAREN 

GEREK SİYASÎ VE 
GEREKSE SOSYAL BİR 
ANLAYIŞLA ZUHUR 
ETMEYE BAŞLAYAN 

FIRKALAR OLMUŞTUR.



74

Mevzûî tefsiri, Kur’ân bütünlüğünü esas alan 
konulu tefsîr, sûre bütünlüğüne münhasır ko-
nulu tefsîr, kelime türevlerine göre konulu tefsîr 
olarak üçe ayrabiliriz.4

Usul Olarak Tefsir

Müfessirlerin, ötedenberi tefsîr çeşitleri kay-
nakları itibariyle “rivâyet tefsîri” ve “dirâyet 
tefsîri” olmak üzere iki ana bölümde ele al-
mışlardır.

Bunlardan birincisi Kur’ân-ı Kerim, 
Resûlullah’ın sünneti, 
sahabe ve sâbiûn sözle-
rine dayanan tefsîrdir. Bu 
kaynaklarla yapılan tefsîre 
“rivâyet tefsîri” denildi-
ği gibi, “naklî tefsîr” veya 
“me’sûr tefsîr” de denilir. 

İkincisi yani “dirâyet 
tefsîri” ise, dil ve edebiyâtı, 
dinî ve felsefî ilimler ile 
çeşitli müsbet ilimlere da-
yanan tefsîrdir. Bu usûl ile 
yapılan tefsîre de “dirâyet 
tefsîri” veya “rey ile tefsîr” ya da “ma’kûl tefsîr” 
denir.

Rivâyet Tefsirleri

Kur’ân-ı Kerim’in, Resûlüllah’ın sünneti, sa-
habe ve tâbiûn sözlerine dayanan bu tefsir 
çeşidine “me’sur” veya “menkul” “naklî” tefsir 
adı da verilir. Kur’an’ın Kur’an ile tefsirine 
Asr-ı Saadet’ten itibaren büyük önem veril-
miştir. Çünkü Kur’an’ın Kur’an ile tefsiri en 
sağlam yoldur.

Bu nevi tefsir, Kur’ân’ın Kur’ân ile Kur’ân’ın, 
Hz. Peygamber’in sünnetiyle tefsirini veya 
sahabenin âyetler hakında Allah’ın muradını 
beyân etmeye matuf nakillerini ihtiva eder. 
Bu konuda tabiilerden gelen sözleri ulemânın 
bazısı, rivayet tefsiri içerisine sokmuş, bazısı 
ise bundan imtina etmişlerdir.5

4  Aydüz, Tefsir Tarihi, s. 141
5  Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, s. 523

Teferruattan kaçınıp bunları usûl ve metod 
bakımından bir asgari müşterekte toplayacak 
olursak, onları bir kaç zümreye ayırmamız 
mümkündür:

- Belagat’a yönelenler, lafızlara yönelenler, 
akaide yönelenler, batına yönelerler...6

Hz. Peygamber’den sahabeye, onlardan tabii-
lere intikal eden bu tefsir metodunda aslolan 
rivâyettir. Kur’an, âyetler, hadisler, seleften nak-
ledilen rivayetlerle tefsir edilir. Hatta bazı âlimler 
buna tâbiûnun sözlerini de ilave ederler.

Tevrat ve İncil, asılları 
itibarıyla ilâhi olmaları, 

bir çok hükümde Kur’an-ı 
Kerimle uygunluk arzet-
meleri ve Allah’ın bazı 
hususlarda Ehl-i Kitab’a 
özel hitabı gibi hakikat-
ler, sahabenin meylini, 
Ehl-i Kitab’a celbeden 
âmillerden olmuştur. 

En meşhur rivâyet tefsirle-
rinden bazıları şunlardır:

- Muhammed b. Cerir et-Taberî, (310/922), 
Câmiu’l-Beyan an Te’vili’l-Kur’an.7

- Ebû’l-Leys es-Semerkandî, (375/985), 
Tefsiru’l-Kur’an’ın-Azim.

- İbû İshak es-Sa’lebî, (427/1036), el-Keşf 
ve’l-Beyan an Te’vili’l-Kur’an.

6  Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, s. 523
7  Taberî’nin yaşadığı asırda tefsir, kıraat, hadis, fıkıh 

gibi dînî ilimler usûl ve furu bakımından en yük-
sek derecesine ulaşmıştı. Dört- fıkhî mezhep istikrar 
bulmuş ve bu sahada eserler meydana gelmeye baş-
lamıştı. Hadiste Kütüb-i Sitte tamamlanmış, kıraat 
gayesine ulaşmıştı. Doğuda ve Batıda naklî tefsirlerle 
re’y tefsirleri birbirleriyle müsabaka halindeydi. Na-
hiv, sarf, aruz, edeb ve belagat gibi ilimler de kemâl 
ve olgunluk çağına varmışlardı. Yine bu devirde sîret 
ve megâzi alanında pek çok eser telif edilmişti. Bu sı-
ralarda, Yunan, İran ve Hind eserleri tercüme edilme-
ye başlanmış, bazıları üzerinde münakaşalar olmuş, 
Re’y’den Endülüs’e kadar olan İslâm devletinde, fikri 
ve edebî hareketler gelişmiş durumda idi.

DİLCİLER, KUR’AN 
TEFSİRİNDE 

KELİMENİN İŞTİKAKI, 
İ’RABI VE MÂNÂSI 

BAKIMINDAN 
UĞRANILAN GÜÇLÜĞÜ, 

ELLERİNDEKİ 
İMKÂNLAR NİSBETİNDE 

GİDERMEYE 
ÇALIŞMIŞLARDIR. 
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- Ebû Muhammed el-Hüseyin el-Begavî, 
(516/1122), Meâlimu-Tenzil.

- İbn Atiyye el-Endelûsî, (546/1151), el-
Muharriru’l-Veciz fi Tefsiri’l-Kur’ani’l-Azim.

- İbn Kesir, (774/1372), Tefsiru’l-Kur’ani’l-
Azim.

- Ebû Tâhir el-Firûzâbâdî (816/1413), 
Tenviru’l-Mikbâs min Tefsiri İbn Abbas.

- Abdurrahman es-Seâlibî, (875/1470), el-
Cevâhirü’l-Hisân fi Tefsiri‘l-Kur’an.

- Celâluddin es-Suyûtî, (911/1505), ed-
Dürrü’l-Mensûr fi Tefsiri’l- Me’sûr.

- Muhammed Cemalüddin el-Kâsımî, 
(1332/1914), Mehâsinü’t- Te’vil.

Dirâyet Tefsirleri

Bu tefsir çeşidine “re’y” veya “aklî” tefsir de 
denilir. Dirayet lügatta ilim mânâsınadır. Re’y, 
lügatta görmek, bilmek ve inanmak manala-
rına gelir. Bu kelimenin “re’yet” mastarıyla da 
ilgisi vardır.8

Dirayet tefsiri, sadece rivayetlere münha-
sır kalmayıp, dil, edebiyat, din, mezhep ve 
çeşitli bilgilere dayanılarak yapılan tefsirler-
dir. Burada bahsettiğimiz “re’y” den maksat 
ictihad’tır.9

Bir taraftan İslâm coğrafyasının genişlemesi 
sonucu ortaya çıkan yeni hadiseler, felsefi 
fikir ve mezhepler, diğer taraftan nübüvvet 
asrından uzaklaştıkça müslümanların bilgi 
ve kültür yönünden zayıflaması, önceden 
üzerinde durulmayan ve yeniden ele alınma-
sı gereken âyetlerin tefsirini zorunlu kılmış-
tır. İşte böyle bir dönemde rivâyet kaynakları 
yanında içtihada da yer verilmesi icap edi-
yordu. 

İçtihad ve re’y ile tefsir tâbiun döneminde bir 
ekol haline gelmiştir, nitekim Mücahid, İkri-
me vb. müfessirlerin çokça içtihad ettikleri 
bilinen bir gerçektir.

8  Mustafa Çetin, Tefsirde Dirayet, Darul Kitap, s. 74
9  Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, s. 601

Dirâyet tefsirinin caiz olup olmaması hu-
susunda başlangıçta âlimler arasında mü-
nakaşalar yapılmış, bu tefsir çeşidini tasvip 
etmeyenler olduğu gibi uygun görenler de 
olmuştur.

En meşhur dirâyet tefsirlerinden bazıları 
şunlardır:

- ez-Zemahşeri, (538/1143), el-Keşşâf an 
Hakaiki’t- Tenzil.
- Fahruddin er-Râzi, (605/1208), Mefâtihu’l-
Gayb.10

- el-Beydâvi, (685/1286), Envâru’t-Tenzil ve 
Envru’t-Te’vil.
- en-Nesefi, (710/1310), Medâriku’t-Tenzil ve 
Hakâiku ‘t- Te’vil.
- el-Hâzin, (74I/1340), Lübâbü’t-Te’vil fi 
Meani’t-Tenzil.
- el-Hatib eş-Şirbini, (977/1569), es-Sirâcu’l- 
Münir.
- Ebû’s-Suûd, (982/1574), Îrşâdu’l-Akli’s-
Selim ila Mezâye’l-Kitabi’l-Kerim.
- el-Âlûsi, (1270/1854), Ruhu’l-Meâni fi 
Tefsiri’l-Kur’ani’l-Azim.
- Reşid Rıza (1354/1935), Tefsiru’l-Menâr.

10  IV. hicri asırdan itibaren, Mutezile mezhebinin tef-
sir alanındaki hızı kesilmiş, Ebu’l Hasan el-Eş’arî 
(324/936) tefsiri sünnî bir anlayışla ele almıştır. 
Daha sonra gelen Ebû Bekr el-Bâkıllânî (403/ 1012), 
İmâmu’l-Haremeyn (478/1085) ve İmâm el-Gazâlî 
(505/ 1111) gibi şahsiyetler fikirlerini fıkıh ve kelâm 
alanında yaymaya çalışıyorlardı. Bu zatların eserlerin-
de şeriâtle hikmetin birleştiği görülür. Yine bu asırda 
mütekellimlerden olan hadisciler ortaya çıkmıştır. Ebû 
Bekr İbnu’l-Arabî (543/1148), el-Kâdî İyad (544/1149) 
gibi şahıslar dini maârifle felsefi maârifi birleştirmiş fel-
sefeyi dine hizmet edecek şekilde geliştirmişlerdir. VI. 
asrın ortalarında parlayan bir yıldız, Yunan felsefesini, 
kelâmı ve Şâfi’i mezhebi fıkıh usûlünü okumuş, daha 
sonra tefsir, kelâm, usûl, fıkıh, nahiv, edebiyat, felsefe, 
tıp, hendese ve astronomi ilimleri alanında eserler ver-
miştir. Bu zât, müellif Fahruddîn er-Râzî’dir. O, aklî ve 
naklî ilimler sahasında çeşitli eserler vermekle beraber 
“Mefâihu’l-Gayb” isimli muazzam tefsirinde, ilmin çe-
şitli alanlarına bol bol temas etmiştir. Râzî’nin takip 
ettiği bu yol, Şâfi’î, Taberî, Bâkiüânî ve İbn Fâris’in 
yoludur. Bunlar, Kur’ân’da Arapça’dan gayrı kelime 
olmadığı görüşündedirler.
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- Elmalılı, Muhammed Hamdi Yazır, Hak 
Dini Kur’an Dili.
- Ebu’l-A’lâ el-Mevdûdi, Tefhimü’l-Kur’an

TEFSİR EKOLLERİ

İslâm tarihinin ilk devirlerden itibaren siyasî, 
kelamî, fıkhî bir çok mezhep, meşrep, fırka 
oluşmaya başladı. Ortaya çıkan ilk ekollerin 
hepsinin Kur’an’a sarıldığını ve ilk ihtilafların 
hepsinin Kur’an’a rücu ettiğini görmekteyiz. 
Aslı İslâmî olmayan fırkaların bile bekâlarını 
sağlayabilmek için kendi görüşlerini Kur’an’a 
dayandırmışlardır. Kendi görüşlerini ortaya 
koymak için çeşitli eserler vermişlerdir.

Mezhebî Tefsir

İslâm’da tefsir hareketine 
hız veren âmillerden bel-
ki de en mühimi, İslâm’ın 
birinci asrından itibaren 
gerek siyasî ve gerekse 
sosyal bir anlayışla zuhur 
etmeye başlayan fırkalar 
olmuştur.

Zaman içinde oluşan mez-
hepler kendilerini savun-
mak için en kuvvetli de-
lilin Kur’ân’da olacağına 
inandıklarından, onu kendilerini savunacak 
şekilde tefsir ve te’vil etmişlerdir. 

Mesela ilk siyasi fırkalardan Şia, ferdin kim-
liğini ve kişiliğini ilke olarak benimserken, 
Hariciler Allah’ın hükmünü ana ilke olarak 
ele almaktadır. Buna karşılık Cebriyye fırka-
sı, Allah’ın iradesini ve dilemesini temel ilke 
olarak ele alırken, Mu’tezile kulun iradesini 
ve dilemesini ön plana çıkartmakta ve siste-
mini buna göre kurmaktadır. 

Mutezile, Şiâ ve Hârici fırkalar gibi ortaya 
çıkan ilk mezheplerin hepsinin Kur’an’a sa-
rıldığını ve ilk ihtilâfların hepsinin Kur’an’a 
rucu’ ettiğini görmekteyiz. Onlar, Kur’an’ı, 
kendi fırkalarının dar görüşü içine sığdırma-
ya uğraşmışlar, hattâ İslâm bünyesi içinde, 
aslı İslâmî olmayan fırkalar bile, bekalarını 

sağlayabilmek için Kur’an’a dayanmak mec-
buriyetinde kalmışlardı. 

Şia, siyasî bir hareket olmakla beraber, iç bün-
yesinde birçok gruba ayrılmıştır. Mezhep ve 
fırka kitaplarında, zikri geçen pek çok Şiâ’ya 
ait fırka, Hz. Ali’nin faziletiyle başlayıp, onun 
ilâhlığına kadar uzanan bir grafik seyreder. 

Bu fırka genel olarak, tefsirlerinde kendi aki-
delerini savunmuş, sadece kendi imamları-
nın sözlerine itimat etmişler. 

Şîa’nın pek çok kolu vardır. Zeydîler, 
İsmâîlîler, İmâmiyye gibi. 

Şia’nın kendi mezhepleri zavi yesinden yapmış 
oldukları Kur’ân tefsirle-
rinin bazıları elde kalmış, 
bazıları kaybolmuştur. I. 

Goldziher, ilk müdevven 
Şia tefsiri olarak Ca’bir 
el-Cu’fi (128/745)’ninkini 
göstermekte ve “Bu tefsir 
bu gün mevcûd değildir, an-
cak ondan müteferrik nakil-
ler biliniyor” demektedir. 

İbnu’n-Nedim Şia için, 
Muhammed el-Bâkır 
(113/731)’a nispet edilen 

bir tefsirin olduğunu söylemektedir. Broc-
kelmann ise, Şia imamlarından olan Zeyd 
b. Ali (121/738), Ca’fer es-Sâdık (148/763), 
Ali b. Muhammed el-Askerî (260/873)’ye âit 
tefsirlerin muhtelif kütüphanlerde bulundu-
ğundan bahsetmektedir.11

Hâricilik de Şiîlik gibi Hz. Ali zamanında 
bir mezheb hüviyeti ile ortaya çıkmış siyasî 
fırkalardan biridir. Onlar Kur’ân-ı Kerîm’in 
lafzına sımsıkı sarılmak suretiyle taviz ver-
meksizin tatbik edilen şeklini benimserler. 
Hz. Ebû Bekr ve Hz. Ömer’in hilâfet dönem-
lerinin tamamını, Hz. Osman’ın ilk altı yılı-
nı, Hz. Ali’nin de tahkime kadarki dönemini 
kabul ederler. Haricilere göre, imân ve islâm 
bir bütündür, amel imandan bir cüzdür. 

11  Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, s. 342

İÇTİMAÎ KONULARA 
DAHA AĞIRLIKLI 

OLARAK YAKLAŞAN 
BAZI MÜFESSİRLERDEN 

BAŞKA, MÜSTAKİL 
ESERLER SÛRETİYLE 

SOSYOLOJİK YÖNELİŞE 
DÂHİL OLAN BİRÇOK 

İLİM ADAMI DA 
MEVCUTTUR.
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Ameli terk edeni imândan çıkmış sayarlar. 
Allah’ın sıfatları konusunda Mutezile ile aynı 
görüştedirler.12

Diğer fırkalarda olduğu gibi, Haricîlerden 
bize tefsir te’lîfleri gelmemiştir. Bu husus sa-
dece tefsirlere mahsus değil, diğer ilimler için 
de durum aynıdır. Onlardan ilm-i kelâm, fı-
kıh, fıkıh usûlü ve hadîse âit ilimler de bize 
pek ulaşmamıştır.

Haricî müfessir ve tefsiri: Haricîlerin Kur’an 
tefsirine önemli katkıları yoksa da Mu-
hammed b. Yûsuf Itfeyyiş (1332/1914)’in 
“Himyânu’z-Zâd ilâ Dâri’l-Meâd, Teysî-ru’î-
Tefsir” adlı eserleri bulunmaktadır.

Hûd b. Muhakkem el-Huvvârî “Tefsiru 
Kitâbillahi’l Aziz”13 tefsiri de bu ekolün önem-
li kaynaklarındandır. Bu da hicrî III. asra 
aittir. Bu tefsirin dört cilt hâlinde Mağrib’de 
İbâdîlerin elinde bulunduğu söylenir.

Mu’tezile ise, tefsirde akla dayanmış ve onu 
nakle tercih etmiş ise de, nakle hiç de önem 
vermemiş diyemeyiz. 

Mu’tezile mensupları, müslümanlar arasında 
İslâm rasyonalistleri/akılcıları olarak tanı-
nırlar. Onlara göre akıl her şeyin ölçüsüdür. 
Şâyet akılla nakil çakışırsa, nakil te’vil edilir.

Zamanla gelişerek muhtelif kollara ayrılmış ve 
kendi görüşlerini te’yid etmek üzere Kur’an-ı 
Kerim’den deliller de getirdiler. Kur’an’ın ke-
lime kelime tefsirine önem veren Mu’tezile, 

12  Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, s. 401
13  “Tefsiru Kitâbillahi’l Aziz”, itikâdî mezhepleri içeri-

sinde önemli rol oynayan Haricilerin İbâdiyye kolu-
na mensup olan Hûti b. Muhakkem el-Huvvâri’nin 
tefsiridir. Eseri tahkik edip, notlar ilave ederek neşre 
hazırlayan Dr. Belhadi b. Sa’îd Şerîfî, Cezayir Üni-
versitesi İslâmî İlimler Enstitüsü öğretim üyesi olup, 
kendisi de bu mezhebin mensubudur. Eski İbâdî 
kaynaklar bu tefsirden çok kısa bir şekilde bahseder-
ler ve üç hu susta ittifak halindedirler. Siyer ve tarih 
kitapları müellifin ismini âlimler tabakasının 6. sıra-
sında zikretmektedirler. Bu altıncı tabaka hicri 250-
300 senelerini ihtiva eder. Tefsirin müellifi bugün 
Cezayir’in Cebel-i Avras bölgesinde yaşayan Berberî 
Huvvâre kabilesine mensuptur.

kıraat farklıklarına da dikkat etmiş ve kendi 
inançlarını te’yid için uygun kıraat şekillerini 
tercih etmişlerdir. Günümüze kadar ulaşabi-
len mu’tezile tefsirleri ise şunlardır:

- Abdulcebbâr b. Ahmed el-Hemedânî 
(415/1025): “Tenzîhul-Kur’an Ani’l-Maıâ’in”, 
“Müteşâbihu’l-Kur’an” ve “el-Muhît”

 -Carullah Mahmûd b. Ömer ez-Zemahşerî 
(538/1143): “el-Keşşâf an Hakâikıt-Tenzîl ve 
Uyûni’l-Ekâvil fi Vücûhi’t-Te’viî”.14

Tasavvufi Tefsir

İslâm’ın ilk devrinde tasavvuf kelimesi ba-
his konusu olmadığı gibi, bu adla anılan bir 
zümre de yoktur. Bu isim ne zaman ortaya 
çıkarsa çıksın, tasavvufu bir rûh hayatı kabul 
edecek olursak, zühd ve takva hareketinin, 
aşırı olmamak üzere, Peygamber ve sahabe 
devrinde mevcut olduğunu söyleyebiliriz.

İslâm tasavvuf târihinde ilk sûfî ismini alan, 
Ebû Hâşim es-Sûfî el-Kûfî (150/767)’dir. Sa-
habe ve tabiîler devrinde zühd ve takvanın 
menşei olan Allah korkusu, zaman geçtikçe 
Allah sevgisi şekline inkılâb etti. İlk devrinde 
zühd hareketi yavaş yavaş sistemleşerek ta-
savvuf hareketine dönüşmeye başlamıştır. Bu 
hareketin ilk meyvesi de, Irak’ta görülmeye 
başlar. Hasan el-Basrî (110/728) Allah kor-
kusunun temsilcisi olurken Râbia Adeviy-

14 Zemahşerî, şüphesiz asrının imamı, edep ve nahiv 
ilimlerinde üstad olan faziletli bir nahivci idi. Tef-
sirde, nahivde, dilde, edebde ve diğer ilimlerde 
müthiş bir zekâya mâlikti. Fıkıhta Hanefî mezhe-
bine mensuptur. el-Keşşâf tetkik edildiğinde, görü-
len mühim bir hususiyet de, Zemahşerî’nin bir dil 
âlimi olarak görünmesidir. el-Keşşâf, bilhassa tefsiri, 
Mu’tezîli fikirleri ihtiva etmesi bakımından tenkide 
tâbi tutulmuş, Kur’ân’ın i’câz yönünün en güzel ör-
neklerini meâni ve beyân yönünden vermiş olması 
bakımından da, kendisinden sonra gelen her mü-
fessir tarafından okunmuş ve âdeta kapışılmıştır. 
İbn Haldûn (808/1406) ise, onun tefsirdeki dil ve 
belagat yönünü medhederek, eseri, Mu’tezile akide-
sini savunduğundan, Ehl-i sünnet uleması, lisan ve 
belagat konusundaki derin nüfuzunu kabul etmekle 
beraber, ondan çekinmiş ve gizli itizalî fikirlerinden 
sakındırmışlardır.



78

ye (135/752) de Allah sevgisinin temsilcisi 
olmuştur. Ama ilk defa Sûfîlik lâkabı 150 
senelerinde ölen Ebû Hâşim el-Kûfî’ye ve-
rilmiştir. Tusterî, Şirazî, İbnul Arabî, Sadred-
din Konevî, Nisaburi, Kuşeyrî, Molla Fenarî 
önemli sufi müfessirlerdendir.

Bu çizgide zâhir mânâsı ile bağdaştırılabilen, 
sülûk erbabının bilebileceği birtakım anlam-
lara ve işâretlere göre Kur’ân’ı tefsîr etmektir. 
Burada, nazarî sûfî tefsîrde olduğu gibi sûfî 
müfessirlerin ön fikir ve yargıları yoktur. 
Müfessir, bulunduğu makamda içine do-
ğan ilhâm ve işâretlerle 
âyetleri mânâlandırmaya 
çalışır. Kalblerine doğan 
bilgiyi kapalı bir üslûp 
ile, remiz ve işâret yoluy-
la ifade ederler. Yaptıkları 
tefsîrlere de tefsîr değil, 
işaret adını verirler. 

Diğer bir ifade ile bu tefsîr, 
ilk anda akla gelmiyen, 
fakat tefekkürle, âyetin 
işaretinden kalbe doğan 
mânâları ihtiva eder. 

Tasavvuf, nazarî ve amelî olmak üzere ikiye 
ayrılır. Her iki kısmın görüşlerine uygun ola-
rak iki çeşit Sûfî tefsir meydana gelmiştir.

- Nazarî Sufi

Nazarî Sûfî müfessirler, Kur’ân’ı, tetkikle-
rine ve felsefi görüşlerine dayandırıp onu 
arzu ettikleri şekilde mânâlandırmışlardır. 
Kur’ân’ın gayesi, insanları irşâd olduğundan, 
onlar Kur’ân’dan kendi anlayışlarına uyacak 
mânâları çıkarmakta zorluk çekmişlerdir. Fi-
kir sahibi filozof, sûfî, fikrinin revaç bulması 
için, onları Kur’ân’la te’yid etmek lüzumunu 
hissetmiştir. Tabiîdir ki bu da Allah kelâmını 
kendi arzu ve tahayyülüne göre te’vil etme 
ihtiyacını doğurmuştur. 

Âyetlerin tefsirinde asıl maksat Kur’an’ın aslî 
gayesine, İslâm’ın ruhuna uygunluk olmayıp 
mutasavvıfın kendi varmak istediği neticedir. 
Bu yüzden âyetin zahir mânâsı, dil ve nahiv 

kaideleri vs. bütünüyle buna hizmet ettirilir. 
Yapılan açıklamaların da Arap dilinin umu-
muna, Kur’an diline, nahvin prensiplerine 
uyması aranmaz; gerektiğinde bütün bunlar 
zorlanıp temel felsefeye uydurulmağa gayret 
edilir. Neticede Kur’an’ın açıklanmasından 
çok, gâyet kompleks ve karmaşık, anlaşılma-
sı güç felsefî yorumlar ortaya çıkar.

Kur’an’ı âyet âyet başından sonuna kadar 
te’vil eden nazarî tefsir yoktur. Bu gibi tef-
sirlere genellikle, tasavvuf nazariyatı yapan 
eserlerde münferid olarak rastlanılır. Nazarî 

işarî tefsir ekolünün ku-
rucusu, nazarî tasav-
vufla ilk uğraşan ve bu 

hususta ilk eserleri vaz’ 
eden Muhyiddin b. el-
Arabî (638/1240) kabul 
edilmektedir. Bu akımın 
temel felsefesi “vahdet-i 
vücûd” nazariyesi üzerine 
kurulmuştur. 

Meselâ, Fütûhât-ı Mekkiyye 
ve Fusûsul Hikem gibi eser-
lerde, Muhyiddin İbnu’l-
Arabî’ye âit bazı nazarî 

tefsirlerin görülmesi gibi. İbn Arabî’nin sis-
temini benimseyerek tefsir yazan iki ünlü ki-
şiden biri, Sadreddin Konevî (637/1274), di-
ğeri ise Abdürrezzak Kâşanî (730/1330)’dir. 
Konevî’nin kitabının adı, “Kitâbu İ’câzi’l-
Beyan”, Kâşanî’nin ki ise “Te’vîlâf’tır.

- İşarî Sufi

İşârî sûfî tefsir ise, zahir mânâsı ile bağdaştı-
rılabilen, sülük erbabının bilebileceği bir ta-
kım anlamlara, işaretlere göre Kur’ân’ı tefsir 
etmektir. Burada, nazarî sûfî müfessirin ön 
fikir ve yargıları yoktur. Müfessir bulundu-
ğu makamda içine doğan ilham ve işaretlerle 
âyetleri mânâlandırmaya çalışır.

Müfessir bulunduğu makamda içine doğan 
ilham ve işaretlerle âyetleri mânâlandırmaya 
çalışır. Kalplerine doğan bilgiyi kapalı bir 
üslûp ile, remiz ve işaret yoluyla ifade eder-

KUR’ÂN’IN ÂYETLERİ 
BİRBİRLERİNİ 

TASDİK VE TE’YİD 
EDİCİ MAHİYETTE 
OLDUĞUNDAN, 
OKUNDUKÇA VE 

ÜZERİNDE TEFEKKÜR 
EDİLDİKÇE, 

MESELELERE ÇARELER 
BULUNACAKTIR. 
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ler. Yaptıkları tefsirlere de tefsir değil, işaret 
adını verirler. Bunun için tasavvufî tefsire 
“işârî tefsir” adı verilir.15

Mutasavvıflar Kur’an tefsirinde, âyetlerin 
zahir mânâsından ziyâde, bâtını üzerinde 
durmuşlardır. Onlar, zâhîr mânâ ile, maksa-
da ulaşmaktan ziyade, ihtilâfa düşüldüğünü 
görmüşlerdir. Bu bakımdan menkûl tefsire 
itibar etmemişler, sadece lugavî delâletler ba-
kımından onların nahvî terkiplerine temes-
sük etmişlerdir. 

İşarî tefsîrler, makbûl ve makbul olmamak 
üzere iki gruba ayrılırlar.

İşârî tefsir erbabı, maksada ulaşmak için 
âyetlere batını mânâlar vermişlerse de, onla-
rı, Bâtınîler dediğimiz grubla karıştırmamak 
lâzım gelir. Onların tefsirde, Bâtınîlerden ay-
rıldıkları nokta şudur: Mutasavvıflar, bâtınî 
mânâlar veriyorlarsa da, zahir mânâyı tama-
men hükümsüz addetmiyor ve şeriat için lü-
zumlu görüyorlardı. Bâtınîler ise, şeriatı ber-
taraf etmek için, tefsirden murad zahirî olan 
değil, bâtıni olandır derler. Mutasavvıflar çok 
defa bâtıni mânâyı kullanırken, zahirî mânâyı 
nefyedecek şekilde kullanmıyorlardı.

Yukarıda iki nevi olarak zikrettiğimiz sûfî 
tefsir arasında şu iki esaslı farkı görmek 
mümkündür: İlki, nazarî sûfi tefsir, sûfînin 
zihninde beliren bazı ilmî mukaddimelere, 
ön yargılara dayanır. Sonra Kur’ân âyetleri 
bunları te’yid etmek için getirilir. İşârî sûfî 
tefsir ise, ilmî mukaddimelere dayanmayıp, 
sûfînin ruhî riyazetine dayanır.

Nazarî sûfî hareketin, işarî sûfi harekete de 
tesiri olmuş ve büyük ölçüde Osmanlı döne-
mi müfessirlerini ve divan edebiyatını etkisi 
altına almıştır. 

Bu düşüncenin izlerini mesela Şihabud-
din es-Sivasî (803/1400)’de görmemiz 
mümkündür. Osmanlı dönemi müfessir-
leri arasında sufiliği ile ünlü kişiler ara-
sında Molla Fenarî (834/1431)’yi, Yahya 

15  Vahidî, Şatıbî, Zerkeşî gibi âlimler bu tür tefsiri eleş-
tirmişlerdir.

es-Semerkandî (860/1455)’yi, Nimetullah 
Nahcivanî (920/1514)’yi ve İsmail Hakkı 
Bursavî (1137/1725)’yi sayabiliriz. Bu ki-
şilere ayrıca aslen Iraklı olmasına rağmen 
yazdığı tefsirini İstanbul’a getirerek devrin 
padişahı Abdülmecid’e takdim eden Âlûsî 
(1270/1854)’yi de ilave edebiliriz.

İlmî Tefsir
- Lugavî

İslâm devleti fütuhattan sonra, çeşitli ırklara 
mensup, muhtelif dil ve mede niyetlere sahip 
cemiyetler arasında geniş bir devlet şeklini 
alınca, Arap dili yavaş yavaş bozulmaya baş-
lamış, bunun üzerine dil kaidelerinin kayıt 
ve zap tına, lafızların toplanmasına lüzum gö-
rülmüş ve Arap olmayanlar buna daha çok 
muhtaç olmuşlardır.16

Aslı Arap olmayanların Arapça’yı öğrenme fa-
aliyetleri bir taraftan devam ederken, onların 
İranlı, Hindli, Yunanlı, Yahudi ve Hıristiyan 
oldukları nazarı dikkate alınırsa ve onların 
da bir kültürü olduğu gözlerden uzak tutul-
mazsa, bu dönemin, kültürlerin bir karışma 
noktasında bulunduğu daha iyi anlaşılır.

Bu ilk devirlerde Arap edebiyatı, Yunan 
edebiyatından ziyade, İran ve Hint edebi-
yatının tesiri altında kalmıştır. Yunan ve 
Roma edebiyatının Arap edebiyatına, felse-
fe ve tabiî ilimler gibi yönlerde tesiri fazla 
olmamıştır.

Müslümanlar için her sahada esas olan 
Kur’an, lafızları bakımından da Arap dili için 
bir esâs idi. Yani Kur’an-ı Kerim filolojik tet-
kikler için en mühim kaynak olmakta idi. 
Sırf dil bakımından yapılan tefsirler, ekserisi 
kaybolan “Garîbu’l-Kur’an” adındaki birçok 
eserlerin mevzuunu teşkil etti. 

Lugatçılar ve nahivciler, Kur’an tefsirinde 
müşkilata uğranılan kelimenin iştikakı, gerek 
i’rabı ve gerekse mânâsı bakımından uğranı-
lan güçlüğü, ellerindeki imkânlar nisbetinde 
gidermeye çalışmışlardır. 

16  Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, s. 209
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Bu devirden itibaren filolojik yönden eserler 
meydana gelmeye başladı. Onlardan bazıları 
günümüze kadar ulaştıkları halde, birçoğu 
elimizde mevcûd olmadığından, haklarında 
ancak kaynakların verebildiği bilgileri nak-
letmekten başka bir şey yapamamaktayız

 “Garîbu’l-Kur’ân” adı altında yapılan filolo-
jik çalışmalardan ayrı olarak bir de “İ’râbu’l-
Kur’ân”, “Meâni’l-Kur’ân”, “Mecâzu’l-Kur’ân”, 
“Vücûh ve Nezâir”17 ve “Müşkilü’l-Kur’ân” gibi 
çalışmalar da yapıldı. Lügavî tefsîrden kas-
tımız, konu olarak Kur’ân dilini ele alan ve 
filolojik yönden Kur’ân’ı inceleyen eserlerdir. 
Kur’ân’la ilgili lügat çalışmalarının yanında 
bir de anlam çalışmaları mevcuttur. 

İmam Şafiî, Ebu Ubeyde, Ahfeş, Ferra, İbn 
Kuteybe, Zemahşerî vs. bu konuda önde ge-
len müfessirlerindendir. Bir de buna Kadı 
Beydavî, Nesefi ve Ebussuûd’a ait tefsirler 
gibi filolojik yönü bulunan veya Celâleyn 
ve Ebu Hayyân’ın tefsiri gibi filolojik yönü 
ağır basan tefsirleri katarsak filolojik yakla-
şımların etkinliği kendiliğinden ortaya çıkar. 
Kur’an lafızları üzerine yazılan bunca eserler 
arasında, Râgıb el-İsfehânî (502/1108)’nin 
“el-Müfredât fi Garibi’l-Kur’an” adlı ese-
riyle, Muhammed b. Yakub el-Firûzâbâdî 
(718/1318)’nin “Besâiru zevi’t-temyîz” adlı 
eseri şöhretini günümüzde de koruyan eser-
ler arasındadır.

Özellikle semantik açıdan Kur’ân’a yöneliş 
oldukça çok yenidir. T. İzitsu’nun “Kur’ân’da 
Allah ve İnsan” adlı eseriyle “Kur’ân’da Dinî 
ve Ahlâkî Kavramlar” adlı eseri buna bir ör-
nektir. Semantik, kelimelerin anlam derece-
lerini araştıran bir bilim dalı olarak ortaya 
çıkmıştır.18 

- Fıkhî

Fıkhî tefsir, Kur’ân-ı Kerîm’in amel yani 
ibâdât ve muamelât yönleri ile meşgul olan, 

17  Vücûh, çeşitli anlamlarda kullanılan müşterek (çok 
anlamlı) lafızlara; nezâir ise, bir çok kelimenin aynı 
anlamda kullanılmasına denir. 

18  Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, s. 211

bu konu ile ilgili bulunan âyetleri açıklayan 
ve onlardan hükümler çıkarmaya çalışan bir 
tefsir koludur. Fıkhî Tefsîr, Kur’ân’ın inzâli 
ile beraber başlamıştır.

Bu nevi tefsirin gayesi, İslâm’ın ilk temel kay-
nağı olan Kur’ân’ın ihtiva ettiği amelî hüküm-
leri, kaide ve prensipleri ortaya çıkarıp onları 
açıklamak ve onların nasıl uygulanacaklarını 
göstererek, insanlara dünya ve âhiret saade-
tini temin etmektir. Fakat onun sırf bu yö-
nüne temas eden müstakil fıkhî tefsîrler de 
yazılmıştır. Kur’ân-ı Kerîm’in genel olarak üç 
yönü vardır: İtikad, ibadet ve ahlak.19

Kur’ân’ın, amel ve hareketle ilgili yönünden, 
İslâm’da fıkıh ilmi doğmuş, onun sırf bu cep-
hesini ele alan fıkhî tefsir hareketi, İslâm’ın 
muhtelif bölgelerinde çeşitli isimler altında 
ortaya çıkmıştır. Fıkhî tefsirleri “Ahkâmu’l-
Kur’ân”, “Fıkhu’l-Kur’ân”, “Tefsiru Âyâti’l-
Ahkâm” adları altında görmemiz mümkün-
dür. Bütün bunlar, isimleri değişik olsalar 
da Kur’ân âyetlerinin fıkhî yönden yapılmış 
tefsirleridir.

Günümüze kadar ulaşan ilk fıkhî tefsiri ya-
zan Mukatil bin Süleyman’dan sonra Şafiî, 
Tahavî, Cessas, İbn Arabî, Kurtubî gibi 
âlimler meşhur ahkâm müfessirleri arasında 
yerini almıştır.

Kaynaklar umumiyetle eş-Şâfiî’nin (204/819) 
“Ahkâmu’l-Kur’ân” adlı eserini bu sahada 
yazılan ilk eser olarak kabul ederlerse de, 
Şafiî’den yarım asırdan daha fazla bir önceli-
ğe sahip olan, Mukâtil b. Süleyman (l50/767)
ın “Tefsîru’1-Hamsi mie Âye Mine’l-Kur’ân” 
adlı eserini, bugünkü bilgilerimize göre, ilk 
tedvîn edilmiş fıkhî tefsir olarak kabul ede-
biliriz.

- Kelamî

İslâm’da felsefe hareketi Abbasîler devrinde 
tercüme faaliyeti ile başlamıştır. Abbasîler bu 
iş için, Yahudi, Hıristiyan, İranlı, Hindli ve 
Sâbiîlerden olan kişileri kullandılar. Bunlar, 

19  Cerahoğlu, Tefsir Tarihi, s. 463
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geçmiş araştırmalarına bağlı olarak, Yunan, 
Hind, Yahudi, Iran ve diğer felsefî görüşleri, 
Arap diline neklettiler.20

İslâm’da ilk olarak dördüncü asrın başların-
dan itibaren “Tabiat Felsefesi” adıyla anılan 
felsefî cereyanları görmekteyiz. Bu hareketler, 
tercüme ve tabiat felsefesinin tasavvufla da 
karışmasından sonra ansiklopedik bir mek-
tep haline geldi. Bundan sonra İslâm felsefe-
sinin iki mektebe ayrıldığını görüyoruz. Biri, 
Eflatun ve Aristo felsefelerini uzlaştıran ve 
bunları yeni Eflâtuncu tefsirlerle tamamlayan 
“Meşşâi” mektebi, diğeri ise Yeni Eflâtuncu 
felsefeyi, tasavvufla meczederek ona yeni bir 
tavır veren ve hamle yaptıran “İşrâkî” mek-
tebidir. Bu iki büyük hareketin hâricinde, 
İslâm şüphecileri, kelâmla mücâdele veya 
her ikisini telif eden müstakil feylesoflara da 
rastlanır.

İhvânu’s-Safâ, metafizikte, sudur ve urûç na-
zariyesine dayanır. Matematikte Pisagor’a, 
mantıkta Aristo’ya, Metafizik’te Eflatuncu-
lara, ahlâkta Sokrat’a, din felsefesinde de 
Farabî’ye bağlı idiler. Mehazları, Kur’ân’dan 
başka, Yunan ve Hind felsefesi ve ilimdi.

Bu hareket aynı zamanda tasavvuf hareketi-
nin de sistemleşmesinde önemli bir rol oy-
namıştır. 

Bunun üzerine aklın dindeki rolünü göz önün-
de bulunduran Bakıllani, Gazali, Râzi gibi 
şahsiyetler din ile hikmeti birleştirmeye gay-
ret etmişler; kısacası felsefeyi, hikmeti dine 
hizmet edecek duruma getirmişlerdir. Onlar, 
Kur’an’daki hikmetleri ortaya koyarak insanları 
Kur’an’ın menbaına doğru sevketmişlerdir.

Bu yola İbn Sina ve Farabi zaman zaman baş-
vurmuş, İbn Rüşd ise daha ziyade dinle fel-
sefenin amaçlarını uzlaştırma çabası gütmüş-
tür. İbn Arabi de felsefi düşünceyle tasavvufi 
düşünceyi birleştiren bir bilim adamıdır.

Felsefenin İslâm dünyasında yayılıp ge-
lişmesini müteâkıben İslâm’ın bazı itikâdî 

20  Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, s. 453

mes’elelerini felsefî yorumlarla açıklama gay-
retleri görülmeye başladı. Bunun sonucunda 
-diğer bazı tefsîr faâliyetlerinde müşahede 
etmiş olduğumuz gibi- Kur’ân âyetlerinin 
felsefî terminoloji ile izah edilmesi gayreti 
ortaya çıktı. Böylece, “felsefî tefsîr” diyebile-
ceğimiz bir anlayış belirdi. Ancak bu anlayı-
şın taraftarları Kur’ân’ın felsefî olarak izahını 
ihtiva eden tam bir tefsîr yazmış değillerdir. 

Bu çalışmanın ilk örneklerini ünlü filozof 
Kindî’de görmekteyiz. Tefsîrle en çok ilgisi 
tesbit edilen İbn Sinâ ise, felsefede Farabî ve 
İhvân-ı Safâ’yı tamamlamıştır. Bu cümleden 
olmak üzere Bâkıllânî (403/1012), Îmâmu’l-
Haremeyn el-Cüveynî (478/1085), İmâm 
Gazzâlî (505/1111) felsefeyi Kur’an’a hizmet 
edecek biçimde kullanırken, İhvân-ı Safa ve 
İbn Sina da âyetleri kendi felsefî görüşleri 
açısından yorumladılar. 

- Fennî

Kur’an metnindeki ilmi ıstılahları açıklama-
ya, onlardan çeşitli ilimleri ve felsefi görüşleri 
çıkarmaya çalışan tefsir şekline ilmi/bilimsel 
tefsir denir.

Bu tefsir hareketi dirâyet tefsirinin ortaya çı-
kışıyla başlamış olsa bile Gazali ile sistemleş-
meye başladığı söylenebilir.

Bu anlayış içerisinde tefsir yazan ve bunu 
en güzel şekilde tatbik eden de Fahruddin 
er-Râzî (606/1209)’dir. Bunlardan sonra da 
fennî tefsir hareketinin bayraktarlığını Mu-
hammed b. Ebi’l-Fadl el-Mursî (655/1257) 
ile es-Suyutî (911/1505) yapmışlar ve bu ha-
reketi canlı tutmaya çalışmışlardır.

Zerkeşi, Suyuti, Kâtip Çelebi, Erzurumlu 
İbrahim Hakkı ekolün savunucularından ol-
makla birlikte, bu hareket Tantavi Cevheri ile 
doruk noktasına ulaşmıştır. 

Günümüzde fazla kabul gören ve ağırlık ka-
zanan tefsir çeşitlerinden biri de hiç şüphe-
siz ilmî tefsirdir. İlmi tefsir, Kur’ân ibarele-
rindeki ilmî ıstılahları açıklamaya, onlardan 
çeşitli ilimleri ve felsefi görüşleri çıkarmaya 
çalışan bir tefsir nevidir. Diğer bir deyimle, 
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ilmî tefsir, Kur’ân ibarelerine ilmî ıstılahları 
hakim kılmaya, bu ibarelerden çeşitli ilmî 
ve felsefi görüşleri istihraç etmeye çalışan 
tefsirdir

Fennî tefsir hareketine ilk sistemli itirazın, 
Endülüslü usûl alimi Ebû İshâk b. Musa eş-
Şâtıbî (790/1388)’den geldiğini görmekteyiz. 
M. Reşid Rıza, M. Mustafa el-Merâgî ve M. 
Hüseyin ez-Zehebî de fennî tefsirin aleyhin-
de olanlardandır.

Fennî tefsir hareketinin, ülkemizdeki temsil-
cisi Gazî Ahmet Muhtarpaşa (1918) olmuş 
ve astronomi ile ilgili 100’e yakın âyeti topla-
mış ve onları zamanının yeni ilimleri ile tefsir 
etmiştir. Müellif eserine, “Serâirü’l-Kur’an” is-
mini vermiştir ve bu eser sahasında yazılan 
ilk ciddi eserlerden sayılmıştır.

Mısır’ın ve İslâm âleminin meşhur edipleri 
arasında zikredilen Mustafa Sâdık er-Râfi’i 
“İ’câzu’l-Kur’an” adlı eserindeki “el-Kur’an 
ve’l-Ulûm” başlıklı bölümünde, fennî tefsirin 
gelişme tarihini ve bu tefsir üzerindeki gö-
rüşlerini belirttikten sonra, Kur’an’ın, ilim-
lerle olan münasebetine değinerek, onun 
bütün ilimleri ihtiva ettiğini ifâde etmeye 
çalışmıştır.

Meşhur tabib Dr. Abdülaziz İsmail (l942) “el-
İslâm ve’t-Tıbbu’I-Hadîs” adlı eserinde, bilhassa 
tıb olmak üzere ilmî konulara yönelmiştir.

Günümüzdeki fennî tefsirin en mühim mü-
messili şüphesiz eş-Şeyh Tantâvî el-Cevherî 
(1940)’dir. “el-Cevâhir fî Tefsîri’l-Kur’an” adlı 
25 ciltlik muazzam eserinde, zamanımı-
za kadar, bu saha ile ilgilenen kimselerden 
daha fazla fennî tefsir örnekleri vermiş ve 
bu sahada tam ve müstakil bir eser meydana 
getirmiştir.

Tantavî’den sonra, her ne kadar fennî tefsir 
metodunu tam olarak benimsememiş ve ten-
kit etmiş olmalarına rağmen Ahmet Mustafa 
el-Merâgi, M. Reşid Rıza, Seyyid Kutûb gibi 
müfessîrler, eserlerinde bazı âyetlerin tefsi-
rinde bu metoda başvurmaktan geri kalma-
mışlardır. 

İslâm dini ile ilmîn veya Kur’ân’la ilmîn 
dostluğu, yakınlığı ve hatta müşterekliği 
faaliyetine katılmış olan ve bu sahada “Al-
lah ve’l-ilmu’l-Hadis”, “el-islâm ve’l-ilmu’l-
Hadis”, “el-Kur’ân ve’l-ilmu’l-Hadis” adla-
rında eser yazanlardan biri de Abdurrazzak 
Nevfel’dir.

- Edebî

Edebî tefsîre yönelenler, Kur’ân’ın belâgat, 
muhteva zenginliği, ihtiva ettiği esasların in-
sanlığa yetmesi, gaybî haberler ihtiva etmesi, 
daima yeni kalması, Hz. Peygamber’in arzu-
suna göre değil de, Cenab-ı Allah’ın takdiri-
ne göre gelmesi gibi konuları ele alırlar. Ayrı-
ca Kur’ân’ın dil ve üslûbuyla birlikte, inişini, 
Mushaf hâlinde toplanmasını ve tabiat ilim-
lerini ilgilendiren yanlarını da mevzu edi-
nirler. Buna Kur’ân’ın i’câzını, yani az lafızla 
çok mânâ ifade etmesini de ilave edebiliriz. 
Kur’ân’ın i’câz yönü üzerinde duranlar, daha 
ziyade onun belagatı, dil ve üslûbu üzerinde 
yoğunlaşmışlardır. 

Bu ekolün kurucusu kabul edilen Emin el-
Huli şöyle der: “Çağımızda tefsirin ilk hedefi 
salt edebidir. Tefsirde amaç ne olursa olsun 
bundan sonra gelir ve buna dayanır.”

“Kur’an’ın ilk muhataplarının anladığı şekil-
de onun kavranması gerektiği” de onun sıkça 
vurguladığı bir ilkedir.

Huli’nin eşi ve takipçisi Aişe Abdurrahman, M. 
Ahmed Halefullah, Tahir bin Aşur vs. bu eğili-
me mensup olanların ileri gelenlerindendir.

Edebi tefsir ekolü içinde de mütalaa edile-
bilecek olan bu tefsir çeşidi “Kur’an’da işle-
nen konulardan herhangi birine dair âyetleri 
bütüncül bir bakış açısıyla göz önünde bu-
lundurarak Kur’an’ın o konudaki görüşünü 
ortaya koyma çabasıdır. Burada öncelikle bir 
konu veya kavram ele alınır, sonra nüzul sı-
rasına göre âyetler tesbit edilerek bir araya 
getirilir.

T. İzutsu’nun “Kur’an’da Dini ve Ahlâki Kav-
ramlar”, M. el-Behiy’in “İnanç ve Amelde 
Kur’ani Kavramlar”, Mevdudi’nin “Kur’an’a 
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Göre Dört Terim” ve Fazlurrahman’ın “Ana 
Konularıyla Kur’an” adlı eserleri bu yöntemin 
ilk ve ciddi örneklerindendir.

Edebî Tefsîr ekolünün kurucusu olan Emin 
el-Hûlî ve talebesi Dr. Aişe Abdurrahman 
ile birlikte, Muhammed Ahmed Halefullah, 
Seyyid Kutub, Abdulkadir el-Mağribî, Mu-
hammed el-Mübârek, Şevkî Dayf, Tahîr b. 
Aşur, bu eğilime mensup olanların ileri ge-
lenleridir. 

Edebî tefsire yönelenler, O’nun i’caz yönleri-
ni, belagat, muhteva zenginliği, ihtiva ettiği 
esasların insanlığa yetmesi, gaybî haberler 
ihtiva etmesi, O’nun daima yeni kalması, 
Kur’an’ın Hz. Peygamber’in arzusuna uyma-
ması gibi konulan ele aldıkları gibi, dil ve 
üslûbu, te’lifi ve tabiat ilimleri konularında 
da ele aldıklan görülmektedir. 

İçtimaî Tefsir

Asrımızda yeni bir tefsir tarzı olarak kabul 
edilip birçok müfessir tarafından uygulan-
maktadır. Bu tarzla tefsir, kuruluk ve durgun-
luktan kurtarılmaya çalışılmıştır. Kur’an’ın 
derin anlamı edebî bir uslûbla ele alınmış, 
nasların oluş, içtimaiyat ve tekâmül kanun-
larıyla münâsebetleri incelenmiştir.

Ekolün en belirgin özelliği, Kur’an’ı tefsir eder-
ken onun hidâyet yönünü tefsire konu edinme-
sidir. Kur’an, toplum için inmiştir. Bu yüzden 
tefsir edilirken çağın toplumsal problemleri 
Kur’an âyetlerinin ışığında çözüme bağlanmalı-
dır. Yani tefsirin konusu insan, insanın hidâyeti 
ve toplumsal meseleler olmalıdır. 

Bu eğilime “İçtimaî Tefsir Ekolü” denilmesinin 
nedeni budur. Bu eğilime mensup olanlara 
göre önceki tefsirler, fantazi türünden bazı 
konuları öne çıkarmış hayattan uzak tefsir-
lerdir. Kimi isrâiliyyâta dalarken kimi, dil ku-
ralları üzerinde durmuştur. Kimi de mezhebî 
kavgalar ve nazarî çatışmalarla doludur. Hal-
buki tefsir, müslümanın günlük hayatım ilgi-
lendiren meseleleri ele almalıdır.

Çünkü Kur’an’da yer alan bilgilerin önemli bir 
bölümü insanın insanla olan ilişkilerine, bir 

başka ifade ile fert-toplum İlişkilerine aittir. 
Bu bilgilerin bir kısmının doğrudan, önemli 
bir kısmının da dolaylı olarak ele alınıp ak-
tarıldığı görülmektedir. Nitekim Kur’an’da 
İnsanın sosyal yapısından, aile nizamından, 
evlenme ve boşanmadan, muhtaçlara yardım-
dan, miras ve özel mülkiyetten, kabileler ve 
milletlerarası ilişkilerden ve farklılıklardan, 
yönetim biçiminin dayandığı kurallardan, sa-
vaş ve barıştan ve daha pek çok sosyal konu-
lardan bahsedildiği görülmektedir.

Tasvip edilen ve edilmeyen yönleriyle ilim 
çevrelerinde tahlile tâbi tutulan bu tefsir ha-
reketinin mümessili Muhammed Abduh’tur 
(1948-1905). Daha sonra onun öğrencisi 
Reşid Rıza (1865-1935), Mustafa el-Meraği 
(1881-1945), Seyyit Kutup (1906-1966), 
Said Havva ve Mevdudî’dir. Ülkemizde ise 
Süleyman Ateş de bu yönelişin takipçisi ve 
uygulayıcısı olmuştur. Bu müfessirlerin ya-
nında pek çok müfessir, şair, yazar hemen 
hemen bütün İslâmî bilimlere mensup bir-
çok âlim de bu yönelişin etkisinde kalmıştır. 
Çünkü sosyal olaylarla her kesimin uzaktan 
veya yakından bir ilişkisi mevcuttur.

İçtimaî konuları öne çıkartan ve tefsirlerinde 
sosyal konulara daha ağırlıklı olarak yakla-
şan bu müfessirlerden başka, müstakil eser-
ler sûretiyle sosyolojik yönelişe dâhil olan 
birçok bilim adamı da mevcuttur. Bunlar 
arasında Ferid Vecdi, Mahmut Şeltut, Meh-
met Akif ve İkbal gibi âlim ve şairler de bu-
lunmaktadır. Mesela Ferid Vecdi’nin sosyo-
lojik tefsir ekolünün gayesine uygun olarak 
yazdığı “el-Mushafu’İ-Müfesser”adlı eserinden 
başka, “İlim Asrında İslâm”, “Medeniyet ve 
İslâm ve Müslüman Kadını”, gibi eserleri de bu 
tefsir akımıyla alakalıdır. Bu anlamda içtimaî 
tefsir hareketinin Türkiye’deki en büyük 
temsilcisi şüphesiz Mehmet Akif’dir. Akif, 
gerek yazdığı şiirlerinde gerekse Abduh’tan 
ve Ferid Vecdi’den yaptığı tercümelerle bu 
hareketin en belirgin siması olmuştur. Akif, 
Safahat’ında içtimaî açıdan Kur’an’a yöneli-
şin eşsiz örneklerini sunar.
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Çağdaş Tefsir

20. asır Ulumu’l-Kur’ân çalışmalarının çoğu, 
oryantalist veya o eğilimde olanların eleştiri-
lerine hedef olan konu lara ağırlık vermekte-
dir. Yani bu çalışmalar mücadeleci bir ruha 
sahiptirler.21

Müslümanlar her devirde Kur’ân-ı Kerim’e, 
dünya ve ahiret saadetlerini sağlayan bir 
esas, bir anayasa gözü ile bakmışlar, nüzu-
lünün başlangıcından itibaren, muhtevasını 
iyi anlamak için çeşitli yönlerden onu araştır-
mışlar ve onu tefsir etmişlerdir. Başlangıçtan 
zamanımıza kadar, lügat, belagat, edeb, na-
hiv, fıkıh, mezhep, felsefe, tasavvuf ve daha 
pek çok yönlerden tefsirler meydana getiril-
miş, bu çeşitli yönlerdeki tefsirlerde çeşitli 
usûl meseleleri ortaya konmuştur.

İslâmiyet’in bidâyetinden beri, bazı kimseler 
ve gruplar hile ile İslâm’ı yıkmak istemişler 
ve bu işte kendilerine göre en sağlam yol 
olarak da Kur’ân-ı Kerim’i kendi heva ve he-
veslerine göre gelişi güzel te’vil etme ve hattâ 
tahrife yeltenmişlerdir. Geçmiş asırlarda ol-
duğu gibi, asrımızda da İslâm’a saldırılar ek-
sik değildir.

Muhammed Abduh-Reşid Rıza, Tefsirul Me-
nar; Seyyid Kutup, Fizilal-i Kur’an; Mev-
dudi, Tefhimul Kur’an; Muhammed İzzet 
Derveze’nin et-Tefsiru’l-Hadîsi’ni bu kabilden 
sayabilir. 

Çağımızda İslâm’ı ve Kur’ân’ı hedef alan bazı 
ilhâd hareketleri de yaşanmıştır. Bu faaliyet-
ler, geçmişte sapık fırkalar tarafından icra 
ediliyordu. Bugün ise, bunlar aynen varsa 
da, İslâm’ı Batılıların kaynaklarından öğre-
nen kendi insanlarımız tarafından ifâ edil-
mektedir. 

Hindistan-Pakistan ve Güney Afrika’da Aga 
Hân başkanlığındaki (Şimdi torunu Kerim 
Hân başkandır) İsmâililer, bazı bölgeler-
deki İran’daki Bâbiler, hatta Hindistan ve 

21  M. Halil Çiçek, 20. Asırda Kur’an İlimleri Çalışmala-
rı, www.darulkitap.com 

Pakistan’daki Kâdiyâniler, eski Bâtiniyye fır-
kasının zamanımızda yeşeren filizleridir. Bü-
tün bunlar, Kur’ân’ı zahiri mânâya itibar et-
meksizin kendi menfaatlerini gözetir şekilde 
batini bir mânâ ile tefsir etmektedirler.

Sonuç

Kur’an-ı Kerim, her dönemde insanın ve top-
lumun ihtiyaçları doğrultusunda farklı şekil-
lerde yorumlandı. Bu tefsir/tevil hareketle-
rinde dil, gelenek, ilmî tekammül, toplumun 
yapısı, yeni metotlar ve kültürel tesirler öne 
çıktı. Her dönem için bir zenginlik olan bu 
okuma çabası, kitabın ruhunu zamana giy-
dirmek kabilindedir. Kur’an’ın lâfzı cismini, 
mânası ruhunu temsil eder; birini diğerine 
feda etmemek gerekir.

Kur’ân’ın âyetleri birbirlerini tasdik ve te’yid 
edici mahiyette olduğundan, okundukça ve 
üzerinde tefekkür edildikçe, meselelere çare-
ler bulunacaktır. 

Ondaki, geleceğe ait haberler, maksada hiz-
met edecek bir kapalılık içerisinde sunulmuş, 
onların keşfedilip ortaya çıkarılması, insanın 
tekâmülüne, derin kavrayış ve keskin nazar-
lara bırakılmıştır.

Gelenek ırmağımızın farklı renklerini teşkil 
eden ekollerin ortaya koydukları tefsirde ki-
tabın mehcur, tevillerde ise furkanın metruk 
bırakılmaması duasıyla…  
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ahy, yaratıcının varlıkla iletişim kurarken 
kullandığı dil... 

 İlahî hitabın sahibi zaman zaman kullandığı 
vahy dillerinden birini de karşılıklı konuşma 
veya konuşturma diye anlatabileceğimiz diya-
log şeklinde kitabın sahifelerine döküyor.

Kur’an’daki bu diyaloglar semanın risalesini 
etkili bir üslupla alıcısına ulaştırıyor ve yazı-
lı bir cümlenin sınırlarını işitilen ve görülen 
bir âlemin ufuklarına taşıyor. Kur’an’daki 
diyaloglar, en az iki kişi arasında geçiyor ve 
Kur’an’ın kendine has diliyle konuşanın du-
rumuna uygun bir biçimle aktarılan konuşma 
cümlelerinden oluşuyor.

Bu anlatım türü, Kur’an da sıklıkla rastladığı-
mız bir türdür. Nitekim Kur’an, Allah’ın Hz. 
Âdem’i yaratmak istediği zaman melekler ve 
şeytanın önünde başlattığı ilk konuşma sah-
nesinden başlayarak peygamberlerin kavimle-
riyle aralarında geçen konuşmaları ve nihayet 
kıyamet günü yarattıklarıyla yaptığı son ko-
nuşmayı da bize takdim ederek metodunda 
diyaloga ne kadar yer verdiğini gösterir.  Ay-
rıca Kur’an sûrelerinin içinde diyalog bulunan 
bölümler surelerin nüzul sırasına göre tertip 
edilişi esas alınarak incelendiği takdirde daha 
anlamlı olur. 

Yüce Kitab’da diyalog metinleri ağırlıklı ola-
rak Mekkî âyetlerde öne çıkarken Medeni 
âyetlerde diyalog daha az görülür.

Dağılımdaki bu farklılık, Ürdün Üniversite-
si Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Yrd.Doç.

V

D E N E M E

KUR’AN-I KERİM’DE DİYALOG ÜSLUBU

YÜCE KİTAB’DA DİYALOG 

METİNLERİ AĞIRLIKLI 

OLARAK MEKKÎ ÂYETLERDE 

ÖNE ÇIKARKEN MEDENİ 

ÂYETLERDE DİYALOG 

DAHA AZ GÖRÜLÜR.

DİLEK SERDAR



86

Dr. Fawz Nazzal’in “el-Hivar fi’l-Kur’ani’l-
Kerim” isimli kitabında belirtildiği üzere şu 
iki sebeple açıklanabilir:

“1) Diyalog tarzının daha çok Kur’an’ın Mek-
ki âyetlerinde görülmesi.

Kur’an muhataplarını, iman edip teslim olan-
lar ile isyan edip sapıtanlar olmak üzere iki 
ayrı gruba ayırır. Yaratıcı ve insan arasındaki 
karşılaşmanın ilk kıvılcımları, iman ve küfür 
kutupları arasında ortaya çıkar ve tarafların 
birbirlerini çürütmek için sürdürdükleri di-
yaloglar halini alarak gitgide kızışır. Kur’an, 
Allah Resulü (s) ve O’na tabi olanları güçlen-

dirmek ve ehl-i kitap ve müşriklerden olan 
düşmanlarını uyarmak için hakkın taraftar-
ları ile bâtılın taraftarları arasında körük-
lenen bu tip diyaloglar sunar. Bu anlamda 
vahy-insan arasındaki iletişimde diyalog tar-
zı Mekke döneminde daha çok öne çıkar.

2) Kur’an’da diyalog tarzının kullanıldığı 
Mekkî âyet sayısının Medenî âyet sayısından 
daha fazla olduğu görüşü.

Medenî sûrelerin indiği süreçte İslam dev-
letinin kurulup sağlam temeller üzerine 
yerleşmesi gerçeği vardır. Doğal olarak ha-
kikat düşmanlarının sesi alçalmıştır, hatta 
neredeyse bu iki zıt kutbun sesleri tamamen 
kısılmıştır. Bu dönemdeki diyalogların çoğu 

ya Allah Resulü (s) ve ashabının arasında; 
ya bir tarafın zayıf, tartışmaya veya meydan 
okumaya güç yetiremeyen olduğu iki taraf 
arasında geçer, bu da vahyin müslümanların 
siyasî ve malî durumlarıyla ilgili hükümleri 
ve kanunları aktaran tek taraflı talimat şek-
line evrilmiştir. Bu gelişmeler ilahi hitaba 
diyalog tarzının yanında yeni kavramlarla 
şekillenen başka tarzları öne çıkaracağı kul-
lanma alanları açmıştır.”1 Emirler, yasaklar, 
hükümler, mübahlar, tavsiyeler ila ahirihi...   

Kur’an-ı Kerim’deki görülen diyaloglar 
Allah’ın, tarafların dilinden aktardığı ve bir-
çoğu hayır ve şer olguları arasında gidip ge-
len olaylardan ve çekişmelerden meydana 
gelen kıssalardır. Bu kıssaların kahraman 
sayısı çok olduğu kadar toplumun her kesi-
minden seçilmektedir. Sahneler, aktörler ve 
senaryo sürekli değişkenlik göstermektedir. 
Bu ortamdan toplumun her ferdi, her toplu-
luğu kendine pay çıkarabilecek öğüt alabile-
cek imkânlar bulabilmektedir.

Kitaptaki diyaloglar;

yaratıcı-melek

yaratıcı-insan

yaratıcı-cin

yaratıcı-iblis

melek-melek

melek-insan

peygamber-yaratıcı

peygamber-peygamber

peygamber- insan 

peygamber-melek

peygamber-cin

peygamber-bilen özel bir kul

peygamber-hayvan

cin-insan

insan-insan arasında gerçekleşmektedir.

1  Bu iki paragrafı makalemde kullanabilmem için ter-
cüme eden Esma Sağ'a teşekkür ediyorum.

KUR’AN’DAKİ 

DİYALOGLAR 

ALLAH’IN, TARAFLARIN 

DİLİNDEN AKTARDIĞI 

VE BİRÇOĞU HAYIR 

VE ŞER OLGULARI 

ARASINDA GİDİP 

GELEN OLAYLARDAN 

İBARET KISSALARDIR.
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İnsan-insan arasındaki diyalogları alt baş-
lıklara ayrılırsa; 

mü’min-münafık

Jmü’min-kâfir

mü’min-mü’min

kafir-kafir

kafir-münafık

münafık-münafık

asker-komutan

anne-çocuk

baba-çocuk

karı-koca

kardeş-kardeş

sultan-köle

kadın-erkek

kadın-kadın

erkek-erkek

bebek-toplum

şehir ahalisi

zulümden kaçan gruplar

cennet-cehennem ahalisi

araftaki insanlar

iftiracı-iftira atılan insanlar olduğu görülür.

Konu yaratıcı-peygamber-melek-iblis dörtlü-
sü arasında gerçekleşen bir kompozisyonla 
örneklenecek olursa şöyle bir manzara çı-
kar: 

- Yaratıcı Hz.Âdem’i meleklere sunar ve der ki;

“Allah Âdem’e bütün isimleri, öğretti. Son-
ra onları önce meleklere arzedip: “Eğer siz 
sözünüzde sadık iseniz, şunların isimlerini 
bana bildirin” deyince

- Melekler: “Yâ Rab! Seni noksan sıfatlardan 
tenzih ederiz, senin bize öğrettiklerinden 
başka bizim bilgimiz yoktur. Şüphesiz alîm 
ve hakîm olan ancak sensin” (Bakara Sûresi, 
2/31-32) derken;

- Yaratıcı Hz.Âdem’i kabul etmemekte dire-
nen İblis’e; 

“Ben sana emretmişken seni secde etmekten 
alıkoyan nedir?” der, İblis:

“Ben ondan daha üstünüm. Çünkü beni ateş 
ten yarattın, onu çamurdan yarattın” (A’raf 
Sûresi, 7/12) diye cevap verir.

Son sahnede Yaratıcı Âdem’in kendisine töv-
be edişini önce yorumlar: 

“Böylece (şeytan) onları hile ile aldattı. Ağa-
cın meyvesini tattıklarında ayıp yerleri ken-
dilerine göründü. Ve cennet yapraklarından 
üzerlerini örtmeye başladılar”(3) 

ve sonra onlara:

“Ben size o ağacı yasaklamadım mı ve şeytan 
size apaçık bir düşmandır, demedim mi? diye 
nidâ eder, cevaben Âdem ile eşi derler ki: Ey 
Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi 
bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan 
edenlerden oluruz.” (A’raf Sûresi, 7/22/23).  

Kur’an’daki diyaloglar hakkında şu sözlerle 
konuyu bağlayabiliriz:

Diyaloglarla geçmişte yaşanmış nice olaylar 
dramatize edilerek gözler önüne serilir, sey-
reden insana önce olayların hakikatini öğre-
tir, sonra alınması gereken ibrete işaret edi-
lir, orijinal ve özgün davranış tarzları çizilir. 
Öğretilen yeni davranış tarzlarının mürebbisi 
yaratıcıdır, öğreti rabbanidir, faide evrensel-
dir, her çağda muhatabı vardır. 

KUR’AN’DAKİ 
DİYALOGLARLA GEÇMİŞ 
NİCE OLAYLARIN ÖNCE 
HAKİKATİ ÖĞRETİLİR, 

SONRA ALINMASI 
GEREKEN İBRETLERE 

İŞARET EDİLİR.
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elin dünyanın her yerinde yayılmış olan zul-
me ve kargaşaya son verelim. İnsanin insana 

tahakkümünü kökünden kazıyalım. Beşeriyetin 
gerçek yerini tekrar alacağı, insanların şerefle, 
özgürce, adalet ve kardeşlik içinde yasayabile-
ceği Kur’an’ın gösterdiği çizgi üzerinde, yeni bir 
dünya kuralım… (Seyyid Ebu’l-Ala Mevdudi)

Derinleşmek… Verilen söz uğrunda,  kâinatı 
tasavvurda, hayatın içine yan yollardan gi-
recek sıkıntılarda derinleşmek… Eylemde 
derinleşmek... Bu yol yalnızlığın yoluysa, 
bu yol sabrın yoluysa, bu yol cesaretin yo-
luysa, bu yol azmin yoluysa, bu yol aşkın 
yoluysa, O zaman yalnızlığı, sabrı, cesareti, 
azmi ve aşkı yudum yudum içmeli... Yüre-
ğimize ince ince işlemeli... Umutsuzluk çok 
uzak olmalı, Zira, “Allah’tan kâfirler umut 
keserler...” Umutsuz isen çalışmıyorsun de-
mektir, umutlu olanlara bak hep çalışıyor-
lardır. Yalnız kalırsak Yunus’u, sabredemez-
sek Yakub’u, cesareti yitireceksek İbrahim’i, 
azim yürekten yerlere düşecekse Nuh’u ve 
aşkımızı kaybedeceksek Muhammed’i (s) 
düşünmeli… Onların başlattığı bu büyük 
dava ve bu dava için yaptıkları fedakârlığı 
hissetmeli… Hemen sonrasında bir daha 
yeminimizi yinelemeliyiz. 

“Ey Örtüye Bürünerek Yatan 
Kişi, Kalk...”

O ilahi kelam bunu emrediyordu. “Ey örtü-
ye bürünerek yatan kişi, kalk...” Bu, yüceler 
yücesi Allah’ın, semalardan gelen kurtuluş 
reçetesi olan vahyin çağrısıydı. Ancak dünya-
ları yakıp yıkan bu hain zulüm bu komutlar-
la sona erebilirdi. Kurtuluşa ermek isteyen; 
ancak bu çağrıyı hak edip, yine hak ettiği 

d e n e m e

“Ey Hatice, Uyku Zamanı Geride Kaldı”

AĞIR YÜKÜ SIRTLANAN 

BÜYÜK ADAMIN UYKU 

VE KONFOR NEYİNE! EŞİ 

UYUMASINI ÖNERİNCE 

PEYGAMBERİMİZ “EY HATİCE, 

UYKU ZAMANI GERİDE KALDI” 

DİYE KARŞILIK VERMİŞTİ.

GÖMER NOYAN

omerfaruknoyan@hotmail.com
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“Ey Hatice, Uyku Zama-
nı Geride Kaldı”

şekilde bir görev niteliğinde yerine getirerek 
huzur bulabilirdi. O sebeple kalk, seni bek-
leyen büyük görev ve kutsal dava için, senin 
tarafından sırtlanmak üzere hazırlanan ağır 
yükün altına girmek için ayağa kalk. Senin bu 
uğurda koşman çalışman, yorulman, sıkıntı 
çekmen gerek belki… Başına gelebilecek ezi-
yetlere katlanman için ayağa kalk. Kalk, uyku 
ve istirahat zamanı geride kaldı çünkü.  

“Ey Hatice, Uyku Zamanı Geride Kaldı”

Bu hitaba kulak verenler fedakârlığı baştan 
gönül hoşnutluğuyla kabul etmişler demek-
tir. Fedakârlık biliyoruz ki, kişi kendinden 
vazgeçmek istemeyeceği bir şeyini adamasıy-
la olacaktır. Kendisi için yaşayan kimse, bir 
ihtimal huzur içinde yaşayabilir ama küçük 
olarak yaşar ve küçük olarak ölür. Böylesine 
ağır bir yükü sırtlanan büyük adama gelince 
uyku, rahatlık, ılık yatak, sakin hayat ve gö-
nül okşayan konfor onun neyine! Peygam-
berimiz işin iç yüzünü anlamış, gerçeği fark 
etmişti. Bu yüzden eşi Hatice’nin heyecanını 
yatıştırması ve uyuması yolundaki önerisine 
“Ey Hatice, uyku zamanı geride kaldı” diye 
karşılık verdi. Bu kutlu yola da ancak bu ya-
kışırdı. Evet, uyku dönemi bir daha geri gel-
memek üzere gerçekten geçmişti. O günden 
itibaren Peygamberimizi sadece uykusuz ge-
celer, yorgunluklar, uzun ve zorluklarla dolu 
bir mücadele görevi bekliyordu. 

İlahi vahyin bu komutu, “Peygamberimizi sa-
kin evinin, ılık yuvasının yumuşak yatağından 
çekip çıkararak coşkun ve kurşun gibi ağır 
dalgalarının ortasına, vicdanlardaki ve pratik 
hayattaki çekici ve itici boğuşmaların arasına 
atan büyük ve ürpertici bir buyruktur (Seyyid 
Kutub, Fî Zilâli’l-Kur’ân).” İnsan bu emir doğ-
rultusunda kendi payına düşeni yapmak için 
çeşit çeşit yöntemler uygulamak durumunda-
dır. Bunlardan biri de ahretin dehşetli sahne-
lerini anlatarak olabilir mesela..

“Rabbinin Büyüklüğünü Dile Getir ve 
O’na Sığın”

Yürekleri yakan ve beyni şoka sokan tüm 
bu sahnelerden sonra sadece Rabbini büyük 
bil. Yüceltmeye lâyık olan tek büyük O’dur. 

Görüyoruz ki, bu kudrete ancak O sahiptir. 
Yani herkes, her şey, her değer ve her gerçek 
küçüktür. Büyük olan sadece Allah’tır. Tek ve 
eşsiz olan Allah’ın büyüklüğü, kudreti, azame-
ti ve yüceliği karşısında bütün kütleler, bütün 
hacimler, bütün güçler, bütün değerler, bütün 
olaylar, bütün gelişmeler, bütün anlamlar, bütün 
şekiller küçülür, sönük ve belirsiz kalır.

O’nun Büyüklüğünü Kur’an’ı Okuyarak ve 
Yaşayarak An”

Kur’an’ı hayatının her alanında okumasını iyi 
bil! Okuyamazsan göremezsin manadaki de-
rinliği ve erişemezsin olaydaki sırra… Bu se-
beple Kur’an’ı okumak gerekir ve okumak sa-
dece kelimeleri telaffuz etmek değildir. Kur’an’ı 
okumak; O’nun üzerinde tefekkür, tedebbür, 
tezekkür, teakkul, tefakkuh etmek demektir.

Sakın Yaptığın İyiliği Çok Görüp 
Başa Kakma

Bu yol için hesaba gelmez emek, çaba ve 
enerji harcanacaktır. Nasıl ki Allah (c) pey-
gamberden özverilerini çok görmemesini, 
büyütmemesini ve başa kakmamasını isti-
yorsa aynı şekilde bizden de istiyor demektir. 
“Fedakârlıklarının hesabını tutan insanlar bu 
davayı yürütemezler. Bu dava bağlılarından 
o kadar çok fedakârlıklar ister ki insan an-
cak yaptıklarını hemen unutursa bu istekleri 
göğüsleyebilir. Hatta gerçek dava adamı bu 
yoldaki özverilerini hiç aklına bile getirme-
melidir. O kadar kendini Allah’a adamış ol-
malıdır ki, bütün emeklerini ve gayretlerini 
yüce Allah’ın kendine yönelik lütfu ve bağışı 
olarak algılamalıdır. Gerçekten bu yoldaki 
çabalar yüce Allah’ın kullarına sunduğu bir 
ayrıcalıktır. Buna göre bu uğurda çalışma 
fırsatına kavuşmak yüce Allah’a şükretme-
yi gerektiren bir seçilme, bir ayıklanma, bir 
onurlandırmadır; yoksa başa kakılacak ve 
gözde büyütülecek bir angarya değildir (Sey-
yid Kutub, Fî Zilâli’l-Kur’ân).”  O’nun Yoluna 
adadığımız her neyimiz ise, salih bir şekil-
de, temiz bir niyetle adamamız gerekir. Ve 
kabulünü sadece Allah’a bırakmalı usulünce 
sabretmeliyiz.
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Ve Rabbin İçin Sabret

Bu durumda çok zorlu bir savaş verilecek 
demektir. İnsan ahirette hesapsız nimetlerle 
donatılmak istiyorsa sabretmeyi bilecektir. 
Niceleri sabredemediği için davet yolunda 
dökülmüştür. “Sabır, bu dava ile ilgili her 
yükümlülük sırasında, ya da her direnme 
gerektiren zorluk karşısında tekrarlanan bir 
direktiftir. Sabır bu çetin savaşın, insanla-
rı Allah’a çağırma savaşının en vazgeçilmez 
azığı ve cephanesidir. Bu savaş aynı anda 
iki ayrı cephede verilecektir. Cephelerden 
birinde nefsin ihtiraslarına ve gönüllerin ar-
zularına karşı savaş verilirken öbür cephede 
ihtiraslarının şeytanları tarafından güdülen, 
kişisel arzularının dürtüleri tarafından iti-
len davanın düşmanları ile savaşılacaktır. Bu 
savaş sürekli, kesintisiz ve çetin bir savaştır. 
Tek azığı, tek cephanesi... (Seyyid Kutub, Fî 
Zilâli’l-Kur’ân).”  Bu dirilişi bitirmek isteyen-
ler, yola içerden ve dışarıdan mayın döşe-
yenler tarih boyunca olmuştur ve bu belki 
de katmerleşerek her zaman olacaktır. Tüm 
olanlara rağmen çözümlerle yürüyebilmektir 
sabretmek… 

Umudunu Yenile ve Yinele

Yiğidim gözyaşı ısmarla yüreğinden fikrine 
ve acı getirsin yüreğinin meçhullerinden, 
gözyaşlarından okyanuslara uzat ellerini… 
Derdiniz aynı sizin...! Gözünü kapayınca gör 
hayallerinde ki tahribatı ve onar onu yavru-
suna yuva yapan güvercin misali… Onar ki 
yavrun da mehcurane bir sürgün yemesin, 
onar ki serbest kalsın parmaklıkları kor olan 
bir kafesten… Akıt gözünün masum yaşını 
kâinatın üzerinde çalkaladığın harca, böyle-
ce dua bekle beyaz güvercinlerden cürümü-
ne… 

Gelecektir yeni bir kımıldama, tekrar tutuna-
caktır kırık yaprak ağaca, gözleri kapanma-
yacaktır yavru serçelerin hayata… Böylece 
ceylanlar boynunu eğmeyecek vahşi aslanla-
ra, gözlerinde korku belirmeyecek, Afrika’da 
özgür çimenlere koşacak ve bakacak arzla 
arşın ufkuna… Vesselam.. 
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Hicret Yeni Sene (1432)

man edenler, hicret edenler ve Allah yo-
lunda mallarıyla ve canlarıyla cihad eden-

lerin Allah katında büyük dereceleri vardır. İşte 
kurtuluşa ve mutluluğa erenler bunlardır (Tev-
be 9/20).

Allah yolunda hicret eden, yeryüzünde ba-
rınacak çok yer bulur, genişlik (ve bollukta). 
Allah’a ve Resulü’ne hicret etmek üzere evin-
den çıkan, sonra kendisine ölüm gelen kişinin 
ecri şüphesiz Allah’a düşmüştür. Allah bağışla-
yıcıdır, esirgeyicidir (Nisa 4/100).

Sözlükte “terketmek, ayrılmak, ilgisini kesmek” 
anlamına gelen hecr (hicran) mastarından isim 
olan hicret ‘kişinin herhengi bir şeyden bede-
nen, lisanen veya kalben ayrılıp uzaklaşması’ 
demektir. Ancak kelime daha çok “bir yerin terk 
edilerek, başka bir yere göç edilmesi” anlamın-
da kullanılır (İslam Ansiklopedisi, 17/458).

Hicret, bir vazgeçiştir, uzaklaşmadır, ileriye 
doğru atılmış büyük bir adımdır.

Hicret, karanlıktan aydınlığa, zulümattan nura 
kaçıştır. 

Hicret, olgunlaşma, değişme ve bir 
tekâmüldür.

Hicret, nefsîlik çukurundan kalbilik zirvesine 
koşmaktır. 

Hicret, daha hayırlısını alabilmek için, elinde-
kilerden vazgeçmektir. 

Sonuçta hicret, Allah’ a ve Resulü’ne ulaşan bir 
yolculuğun adıdır.

Yeni bir hicri senenin içersinde bulunuyoruz. 
Hicri senenin geldiğini farketmek, onu önem-
semek önemlidir. Ancak daha önemlisi gelen 
hicri sene ile ilgili, bir hazırlığımızın olup ol-
madığıdır. Eğer yeni seneyi öldürmek değil de 
diriltmek istiyorsak, ona önem vermeli, üzerin-
de düşünmeli, mutlaka planlarımız ve hedefle-
rimiz olmalıdır.

İ

D E Ğ E R L E N D İ R M E

HİCRİ YENİ SENE (1432)

HİCRET, BİR VAZGEÇİŞTİR, 

UZAKLAŞMADIR, 

İLERİYE DOĞRU ATILMIŞ 

BÜYÜK BİR ADIMDIR.      

HİCRET, KARANLIKTAN 

AYDINLIĞA, ZULÜMATTAN 

NURA KAÇIŞTIR. 

Abdulhamit kahraman
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Biz bu yazımızda, bunun üzerin de duracağız 
ve size uzunca maddelerden oluşan bir liste 
sunacağız. Bu liste, bir sene boyunca, bize he-
defli olup neler yapabileceğimizle ilgili ipuç-
ları verecektir.

Rahman gelişi güzel yaşayanları sevmez. 

Rahman bulunduğu her halin kıymetini bile-
rek önemseyerek yaşayanları sever. 

Allah (c) kendisine hicret edenleri sever..

YENİ SENE İÇİN ÖNERİLER (1432 - 2011)
01) Her şey niyetle başlar, niyetimiz hedefi-
mizdir.
02) Mutlaka ideallerimiz ve hedeflerimiz ol-
malı. Hedefi olmayan insana kimse yardım 
edemez.
03) Bu sene 100 kitap okumaya çalışmalıyız.
04) Her gün mümkünse namazlardan sonra, 
ya da gece yatmadan önce iki-üç sayfa Kur’an 
ve anlamını düşünerek okumalıyız.
05) Haftada iki-üç kere gece namazına kalk-
malıyız ve dua edip, Allah’ı (c) zikretmeliyiz.
06) İbadetlerimize, özelde de namazlarımıza 
çok özen göstermeliyiz.
07) Namazlarımızı ezan okunur okunmaz, 
cemaatle ağır ağır kılmalıyız.
08) Sabah namazından sonra, yatmayıp 
Allah’ı (c) zikrederek işraki beklemeliyiz ve 
işrak namazını kılmalıyız. Ayrıca öğlen nama-
zından önce iki rekât duha (kuşluk) namazı 
kılmalıyız.
09) Kendimize yakın gelen alanlar belirleyip 
(Tefsir, Hadis, Siyer, İslam Tarihi, Fıkıh vb.) 
onlar üzerinde araştırma ve okumalar yapma-
lıyız.
10) Arapçayı ve özellikle “Rab”çayı öğrenme-
ye azim göstermeliyiz.
11) Kur’ani kavramların inceliklerine mutla-
ka vakıf olmalıyız.
12) Haftada birkaç tane iştirak ettiğimiz sis-
temli ders halkalarımız olmalı
13) Hayatı, olayları, insanları ve konuları cid-
diye almalıyız. Ve analiz yapmalıyız.
14) Az gülmeliyiz, az yemeliyiz, az konuşma-
lıyız, az uyumalıyız ama çok düşünmeliyiz
15) Allah’ı (c) çok zikretmeliyiz, Peygambe-
rimize çok salâvat getirmeliyiz. (Günde 100, 
Cuma 1000)

16) Esmau’l-Hüsna’yı çok iyi bilmeliyiz. 
Mümkünse ezberlemeliyiz.
17) Kur’an’da ki ezberlerimizi arttırmalıyız. 
Anlamlarını öğrenmeliyiz.
18) Güler yüzlü ve son derece yardımsever 
olmalıyız.
19) Kimseye hiç bir konuda kızmama kararı 
almalıyız.
20) İnsanları hiçbir şeye zorlamama kararı 
almalıyız.
21) Teşvik edici özendirici olmalıyız.
22) Hidayetine vesile olmaya çalıştığımız bi-
rileri mutlaka olmalı.
23) Çok sabırlı olmalıyız, aceleci olmamalıyız 
ama istikrarlı ve istikamet üzere olmalıyız.
24) Başkalarına bakarak kendimizi iyi zan-
netmemeliyiz. Kendimizi kınamalıyız, öze-
leştiri yapmalıyız
25) İçimizde hiçbir zaman yeterlilik duygusu 
oluşmamalı, her zaman ileriye ve iyiye doğru 
gitmeye çalışmalıyız ve her zaman talebe ol-
malıyız.
26) Çağın sahabesi olmak en büyük idealimiz 
olmalı, tüm çabamız bunun üzerine olmalı.
27) Kendimizi tanımaya önem vermeliyiz, 
eksilerimizi ve artılarımızı iyi bilmeliyiz.
28) Allah’ı (c) tanımaya önem ve özen gös-
termeliyiz.
29) Haftada en az bir gün eğitim sohbeti baş-
latmalıyız, devamlı ve istikralı olmalıyız.
30) İnsanlardan nefsiniz için bir şey istemeyi-
niz, onlar sizden bir şey isterlerse onlara hayır 
demeyiniz.
31) İnfak ve hayır çalışmalarınızı arttırınız. 
Özellikle yetimlerle ve fakirlerle ilgileniniz.
32) Günahlarımızdan - sevaplara 

karanlıktan - nura 
kalb katılığından - yumuşaklığa 
cimrilikten - cömertliğe
cehaletten - ilme 
batıldan - hakka 
çok gülmekten - ağlamaya
ertelemekten - üretmeye
nefsilikten - kalbiliğe ve sonunda
şeytanımızdan - Allah’a hicret etmeliyiz. 

Allah (c) her zaman sizlerin yardımcısı olsun. 
Selam ve dua ile.. 
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AŞKIN
TAŞTAN

Zindanın Kışından 
Yürek Baharına

izim de yaşadığımız hayattır kardeşim

Biz de soluk alıp vermedeyiz

Yani her insan gibi sevmekteyiz, sevilecek 
şeyleri”

Hışırtılı bir fm kanalından duyduğu şiire 
dikkat kesildi. Ortanca kızının en sevdiği şi-
irdi bu. Şiiri sonuna kadar boğazına çörek-
lenen düğümle dinledi. Gözünden süzülen 
taneleri eliyle kuruladı. Yatağından kalktı. 
Dar voltalar attı altı metrekarelik hastane 
hücresinde. Bir ara pencereye ilişti gözleri. O 
da ne? Yılın ilk karı yağıyordu. Penceresini 
açtı. Parmaklıkların arasından ellerini uzat-
tı. Ellerine konan kar tanelerini incelemeye 
koyuldu. Ne kadar mükemmel yaratılmıştı. 
Her tane özel işlenmiş, süslenmiş ve yer-
yüzüne gönderilmişti. Oysaki birazdan eri-
yecek, yok olup gidecekti. “Ey Allah’ım bu 
kullarını ne çok seviyorsun. Eriyiverecek, 
hatta pek çok kulunun fark bile etmeyece-
ği, bu taneleri ne kadar naif, ne kadar has-
sas ve güzel yağdırıyorsun kulların üzerine” 
dedi. Soluğunu kesen uzun bir öksürükle 
sarsıldı zayıf bedeni. Heybeliada sanatoryu-
munda geçireceği ilk gecesiydi. Yatağında 
otururken etrafına bakındı, beklide pek çok 
arkadaşı gibi dünya gözüyle göreceği son 
mekândı burası. Tutuklu bulunduğu cezae-
vinde rahatsızlanmış, buraya sevk edilmişti. 
Yerinden kalktı, abdestini tazeledi, tek ve 
ebedi dostuna arzuhalini sunmak üzere sec-
cadesinin başına geçti.  

H İ K Â Y E

ZİNDANIN KIŞINDAN, 

YÜREK BAHARINA

EMR Bİ’L-MA’RUF NEHY 

ANİ’L-MÜNKER’İ HAYATINA 

İLKE EDİNEN KİMSE İÇİN, 

SALDIRMAK MAKSADIYLA 

DA OLSA SORU SORAN 

İNSAN NE BÜYÜK BİR 

HASENAT KAPISIDIR… 

BAŞKIN TAŞTAN
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Birkaç gün sonra alınan tahlil ve tetkik so-
nuçlarını açıklamak üzere genç bir doktor 
geldi. Uzunca ve detaylıca hastalığı ve uy-
gulanacak tedaviyi izah ettikten sonra, tam 
odadan çıkıyordu ki bir şey unutmuş gibi 
geri döndü: “Kitaplarınızın bazılarını okuma 
fırsatı buldum. İnsanların hasmı olmayan 
Allah acaba size bu hastalıkla ne ikram etmiş 
olabilir, hem de sizi bana muhtaç ederek!” di-
yerek cevabı beklemeden odadan çıktı. İçin-
deki yeis bulutları birden dağılmış, parlak 
bir güneş aydınlatmıştı sanki ruhunu. Emr 
bi’l-ma’ruf nehy ani’l-münker’i hayatına ilke 
edinen kimse için, saldırmak maksadıyla da 
olsa soru soran insan ne büyük bir hasenat 
kapısıdır… Amaç ne olursa olsun soru soran 
cevap hakkı verir karşısındakine, soru soran 
öğrenmeye de hazırdır. Bu bilinçaltının insa-
nı ele vermesidir.  

O gün öğlenden sonra aynı doktor tekrar 
geldi. Rutin kontrolleri yaptıktan sonra tam 
odadan çıkarken bu sefer Sait hoca sordu: 
“Doktor bey, acaba Allah benim gibi bir has-
tayla sizin gibi bir doktoru neden karşılaş-
tırdı?” doktor soruyu duymamış gibi oda-
dan çıktı. Birazdan elinde bir serum olduğu 
halde geri geldi. Serumu takarken: “Gelen 
mahkûmlarla hep ben ilgilenirim de ondan” 
dedi.  Sait hoca: “Neden, siz ilgilenirsiniz? 
Özel bir sebebimi var?” dedi. Doktor, Sait 
hocanın gözlerine baktı,  istihzalı bir şekilde: 
“para… daha fazla kazanıyorum” dedi. Sait 
hoca sorusuna cevap aldığı için memnundu, 
bu diyaloğun kurulduğu anlamına gelirdi. 
Devam etti: “Her mahkûm düşünce suçlusu 
değildir. Adi mahkûmlar, katiller geldiği za-
man da bu kadar rahat olabiliyor musunuz?” 
dedi. “Canımı sıkanları yatağa kelepçeletiyo-
rum!” Bunu söylerken imalı baktı Sait hoca-
nın yüzüne. Sait hoca “Demek ki sizi fazla 
kızdırmamak gerekir, yoksa şu küçücük 
odada da hapsediliriz yani.” Doktor gülüm-
sedi: “Hayata sizin gibi bakmasam da, sizin 
gibilere saygı duyuyorum. İnsan prensipli 
olmalı, doğrularından eminse eğer sonuna 
kadar savuna bilmeli.” Sait hoca: “İnsan doğ-
rularından nasıl emin olacak? Yani doğru ve 
yanlışı neye göre ölçecek?” Doktor omuzları-
nı silkerek, kısaca cevapladı: “Tabi ki aklına 
göre”  Hoca: “Şu halde bir şizofreni hastası-
nın da yahut dünya çapında meşhur olmuş 

diktatörlerin de eğer kendilerine göre doğ-
ruları varsa ona saygı duymak gerekir” dedi. 
Doktor hamle alanının daraldığını hisseden 
bir satranç oyuncusu gibi saatine baktı: “Git-
meliyim” diyerek odadan çıktı.

Akşam namazına henüz başlamıştı ki kapı 
açıldı. İçeri giren kişi sandalyenin üzerine 
oturup beklemeye başladı. Selam verdiğinde 
kendisini bekleyenin doktor olduğunu gör-
dü. Her zaman ki rutin kontrollerini yapar-
ken, cebinde ki kitabı hocaya uzatarak: “Bu 
kitabınızı tekrar okumaya başladım. Ama 
sizden dinlemek daha güzel olurdu.” Hoca 
bir kitaba, bir doktora baktı. “Bu kitapta, si-
zin çok ta kabul edemeyeceğiniz şeyler var. 
Anlatmamı istediğinizden emin misiniz?” 
dedi. Doktor: “Çok şükür biz de müslüma-
nız. Anamız babamız bize de zamanında 
öğretti bir şeyler. Ama sizin gibi müsait za-
manımız olmuyor bizim, zamanı gelince o 
da olur belki.” dedi. Hoca: “Zamandan ne 
anladığımız çok önemlidir. Yarın yapılacak 
olanlar, asla yapılamayanlarla hemen hemen 
eş değerdir. Çünkü yarın hiç gelmeye bilir. O 
nedenle kişi bu konuda uyanık ve kurnaz ol-
malı, elinde olmayan zamana güvenip elinde 
ki zamanı israf etmemelidir.” Sözünün bura-
sında elinde tuttuğu kendi kitabına bir göz 
attı “işte bu kitapta önce bakıp ta göreme-
yenler için bakabilmeyi, baktıktan sonra id-
rak etmeyi, idrak ettikten sonra hazmetmeyi, 
hazmettikten sonra da ete kemiğe bürünme-
yi anlatıyorum.” Doktorun pek bir şey an-
lamamış gibi bakan gözlerine baktı, devam 
etti: “Geçen gün bana bir soru sormuştunuz 
ve “Hem de bana muhtaç ederek” diye ek-
lemiştiniz. Sorunuzdan çok son cümleniz 
dikkatimi çekmişti. Allah kulu kula muhtaç 
kılmıştır doğrudur, ancak madalyonun arka-
sındaki plan çok daha başka olabilir. Mese-
la beni size muhtaç etmeseydi, şu anda bu 
konuşmayı yapabilir miydik? Umuyorum 
ki bu birliktelikte şifalar karşılıklı olur. Siz 
bana göre bakıp ta göremeyenlerden, idrak 
edemeyenlerden değil, hazmetmekte sıkıntı 
yaşayanlardansınız.” Doktor: “Nasıl yani?” 
dedi. Bu soruyu merakla sorduğunu görün-
ce hoca devam etti: “İnsanların tuğyanlarının 
temel sebebi bana göre Ahirete gereğince ina-
namamalarıdır. Düşünün bir kere eğer ahiret 
inancı olmasaydı, insanı ne tutardı. İnsan ge-
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Zindanın Kışından 
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çici olan,  fani olan dünya hayatından, ebe-
di olan ahiret hayatına gideceğine yakinen 
inansa ve geçici dünya tarlasının mahsulünü 
orada toplayacağını bilse ve buna gerçekten 
inansa, bu tarlaya neler ekerdi neler.. Dünya 
hayatının sadece toprağıyla eğlenen, gününü 
gün eden, zakkum ve kaktüsü çiçek niyeti-
ne yetiştiren insandan daha zavallı ne olabi-
lir. Kaldı ki insanı yaratan zaten ona gerekli 
bilgi ve donanımı daha yaratırken vermiştir.” 
Sözünün burasında sustu. “İsterseniz yarın 
devam edelim” dedi. Doktor gülümsedi, iyi 
geceler dileyerek odadan çıktı.

Ertesi akşam doktor yine sandalyedeki yeri-
ni almıştı. Sıkıntılı görünüyordu. Sait hoca, 
ilk konuşan kendisi olmak istemiyordu, o 
nedenle sükût etti. Bir müddet öylece otur-
dular. Doktor, kendisini başkasının duyma-
sından korkar gibi kısık bir ses tonuyla ko-
nuşmaya başladı: “Dünkü konuşmamız üze-
rine hayli düşündüm. Ama anlayamadığım 
bir şey var, benim annemde babamda dindar 
insanlardı, benim de dini terbiye almam için 
ellerinden geleni yaptılar. Çok iyi, sevilen, 
hürmet gösterilen insanlardı. Babamı on bir 
yaşındayken, annemi de on dört yaşındayken 
kaybettim. On dört yaşında bir çocuğu anne 
ve babasız bırakan bir yaratıcının ne tür bir 
plan çerçevesinde hareket ettiğini kestirmek 
zor.” Sait hocanın bu son cümlede içi sızla-
dı. Merhametin menbaı olan Allah’a böyle 
bir iftira nasıl atılırdı. Acı acı gülümseyerek 
doktora baktı. Parmak uçlarına basa basa 
konuşmaya başladı: “Öncelikle başın sağol-
sun. Anasız babasız bir hayat zordur, pek çok 
insan gibi bende bilirim. Bunu Allah Resulü 
de bilir. O babasını görmemiş bile, annesini 
de altı yaşında kaybetmiş. Hani ne alaka di-
yebilirsiniz, ama eğer bir isyan söz konusu 
olsa peygamber olduğunda “annemi de ba-
bamı da neden erkenden aldın” diye Allah’a 
sitem etmez miydi? Etmedi, çünkü insanın 
gerçek dostu olan yaratıcısıdır. Ve yaratıcısını 
gerçekten sevene diğer sevgiler yavan gelir. 
Burada düşünülmesi gereken, öldüler, peki 
nasıl yaşadılar ve geride nasıl bir miras bırak-
tılar. Allah hiçbir kulunu başıboş ve sahipsiz 
bırakmamıştır. İnsan aciz bir varlıktır, algı-
laması da kısıtlıdır. Allah Teâlâ’nın bazı işle-
rini anlayamaz ve “adalet bunun neresinde? 

Bu nasıl yazgı” gibi haddini aşan sözler sarf 
eder. Oysa kul bilseydi ki Allah gerçekten 
adil davransa kendi aleyhine olacak. Çünkü 
düşünün üç liraya beş köfte yok mantığıyla 
işleseydi sistem, yani Allah bire bir verseydi, 
bir saatlik oksijen tüketimimizi ne ile satın 
alabilirdik. Hangi amelimiz yeterdi buna. 
Yani Allah üç liraya beş köftede verir, on beş 
köftede.” Sözünün burasında ikisi de tebes-
süm etti. Sait hoca devam etti: “Allah’ı tanı-
mayanlar veya tanımak istemeyenler onun 
sapı bunun çöpü gibi mazeret ve bahanelerle 
ona düşmanlık etmeye kalkıyorlar. Allah ta 
onlara düşmanlık etse ve “bu gün size oksijen 
yok ne haliniz varsa görün” dese ne olurdu 
bu insanların hali. Ama her şeye rağmen Al-
lah “kulum” der. Sabreder, ona mühlet verir. 
Birebir yaratanına hasım olanları bile verdiği 
mühlet süresince bekler, bu süreyi öne çek-
mez. Ayağı tökezleyenin elinden tutan o dur, 
karanlıkta yolunu arayana ışık olan o dur, 
kimsesizin kimsesi o dur, yaralıya şifa o dur, 
dertliye deva o dur, hayatın anlamı onunla 
kurulan dostluktur. Onun ikliminden nasip-
leneni artık hiçbir iklim şad etmez.” Odaya 
giren hemşireyle ikisi de sustular. Doktor 
oturduğu yerden kalktı. Sait hocanın omzu-
na elini koyarak iyi geceler diledi.

Bir ayın sonunda Sait hocanın hastalığı ve-
rilen ilaçlara olumlu cevap vermişti. Hasta-
lığın ilerlemesi şaşırtıcı bir şekilde durmuş, 
bir sene sürecek ilaçlı tedaviye başlanmıştı. 
Hastaneden taburcu işlemlerini tamamlayan 
doktor, Sait hocanın yanına geldi. Hazırlan-
mış bekleyen hocaya baktı. Gözleri dolmuş-
tu, kucaklaşırlarken: “Akşam sohbetlerimizi 
özleyeceğim” dedi. Sait hoca güneş kadar sı-
cak gözleriyle ona baktı: “bende” dedi. 

Yine kar yağıyordu. Yine İstanbul en soğuk 
günlerinden birine hazırlanıyordu. Yine bir 
nakil aracına elleri kelepçeli bindiriliyordu. 
Yine ceza evine dönecek ve yine kalan süresi-
ni tamamlamak üzere bir hücreye tıkılacaktı. 
Nakil aracının küçük camından baktığında 
kendisini yolcu etmek için hastane kapısında 
bekleyen doktoru gördü, yüreğinde ki taze 
baharı ve gözlerindeki umudu gördü.  
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Kendi ihtiyacı olanı insanlar içinde 1. 
görürler.

Talebelerini hayata bağlarlar.2. 

Talebeleri için çarpan kalpleri var.3. 

İnsanlara saygı duyarlar.4. 

Kötü anlarda bile talebelerinden vazgeç-5. 
mezler.

Varlıkları ile heyecan ve sevinç doğur-6. 
muşlardır.

Refakat etmenin sorumluluğunu taşır-7. 
lar.

En büyük güçleri kişiliklerini kullanma-8. 
larıdır.

Mesajlar hep yürektendir. Söz sonra gel-9. 
miştir.

  İnsanları anlamışlardır. 10. 

Toplumlarına mesaj taşıdılar. 11. 

Gelenekselmiş yanlışları kitapla giderir-12. 
ler. 

Peygamberler coşkuludurlar. 13. 

Kafalarına takılanı doğma kabul etmez-14. 
ler.

Mesajlarında topluma ön yargı ile yak-15. 
laşmazlar.

En temel konuları anlayışla izah eder-16. 
ler.

Hidayetin Allah’tan olacağını ilke edin-17. 
diler.

Topluma sevginin sınırsız gücüyle hitap 18. 
ettiler.

İnsanların geleceğinden kendilerini so-19. 
rumlu tutarlar.

Peygamberlere karşı saygı ve güven var-20. 
dır.

G E N Ç  K A L E M L E R

NEBEVÎ EĞİTİMİN İLKELERİ*

“İLİM ÇOK MALUMAT SAHİBİ 

OLMAK DEĞİLDİR, İLİM 

ALLAH’A OLAN SAYGIDAN 

TİR TİR TİTREMEKTİR.” 

(İBN MES’UD)  

MEHMET ÇAKIL

* Doç.Dr. İdris ŞAHİN’nin Kurani Hayat Dergisi’nin 
Mart 2010’da neşredilen 11. sayısında “İnsanlığın 
Öğretmeni Peygamberler ve Eğitim Modelleri” başlı-
ğıyla yayınlanmış makalesinden yararlanılarak ha-
zırlanmıştır.
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Nebevî Eğitim İlkeleri

Mesajlarına karşı olan tepkilerde pazar-21. 
lık yapmazlar.

Mesajları kendilerinin önündedir.22. 

Anlam kaymalarında sürekli uyarılarda 23. 
bulunurlar.

Örnek davranışlarla topluma tesir eder-24. 
ler.

Anlayışlıdırlar.25. 

Mükemmeliyetçi fikre karşıdırlar.26. 

Ruh özgürlüğü için tatlı esintileri vardır.27. 

Onların olmadığı yerde sıkıntı vardır.28. 

Anlayışsız tavırları etkisiz hale getirirler.29. 

Hata edenlerin yanında değil, karşıların-30. 
da dururlar.

Sınıf farkı gözetmezler.31. 

Şefkat onlarda ilkedir.32. 

Peygamberler yüreklere inanç verirler.33. 

Kendilerini insanlığa adarlar.34. 

Topluma hep samimi tavır sergilerler.35. 

Her hatanın telafi olabileceğine inanır-36. 
lar.

Talebelerin kendileri hakkındaki olum-37. 
suz davranışı onaylamazlar.

Alaycı bir yaklaşımları yoktur.38. 

Kötülüğün aslen insana ait olmadığını 39. 
vurgularlar.

Tepkileri kişilere değil, davranışa olur.40. 

Toplumun tepkilerini soğuk kanlıkla 41. 
karşılarlar.

Kitle hareketlerinde kontrolü kaybet-42. 
mezler.

Mesajlarını iyilikle anlatırlar.43. 

Mesajlarına engel olanlara sert üslup 44. 
kullanırlar.  

Hiçbir zaman diyalogu tamamen kes-45. 
mezler.

Eğitimde sınıf terk etmezler (Yusuf a.s. 46. 
geri döndürülmüştür). 

Gerektiğinde tek tek fertlere giderler.47. 

Gerektiğinde iyi bir dinleyici olurlar.48. 

İnteraktif eğitim yolunu seçerler.49. 

Mümkün oldukça cezadan kaçınırlar.50. 

Kitlelere ani tepki göstermezler.51. 

Planlı ve aşama aşama ilerleyen metot 52. 
kullanırlar.

İlgiye karşı coşkulu başlayıp, coşkulu 53. 
bittirirler.

Eğitimleri hep hayata dairdir.54. 

Sorularla insanların zekâsını harekete 55. 
geçirirler.

Dünyanın en şefkat dolu sorularını onlar 56. 
hazırladı.

Soru sorulmasına izin vererek insanları 57. 
ön yargı ve dogmatik eğitimden uzak tu-
tarlar.

Mutmain olmuş ve bilgiyi içselleştirilmiş 58. 
bireyler oluşturmayı hedeflerler.

Mantık kurgusu ile sonuca varma yön-59. 
temleri olur.

Kendi kendinin öğretmeni olan fertler 60. 
oluştururlar.

Her peygamberin geldiği topluma ayrı 61. 
bir eğitim yöntemi vardır.

Eğitimde duygusal zekâyı kullanırlar 62. 
(Örn. Hz. Musa a.s.).

Ahlakları ile modeldirler. 63. 

Mesajlarını aktarmada sabırlı, kibar ve 64. 
dirençlidirler (Örn. Hz. Nuh a.s.).

Eğitimde görsellik kullanımı vardır (Örn. 65. 
Hz. Süleyman a.s.).

Eğitimde adalet ve gücü kullanmak var-66. 
dır.   

Kişilik ve duruş eğitimlerindendir (Örn. 67. 
Hz. Zekeriya a.s.).

Hayatı öğretmen gibi yaşamışlardır (Örn. 68. 
Hz. Yusuf a.s.). 

Peygamberler iman edenlerin yol harita-69. 
sı ve kılavuzudurlar.

Eğitimde tüm iyi yöntemleri kullanırlar.   70. 
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u izlenimler, Mustafa İSLAMOĞLU hoca-
mızın Yürek Devleti isimli eserinin 36. bas-

kısını yapması üzerine kaleme alınmıştır. 
Bundan 18 yıl önceydi. Can dostum, sevgili 
arkadaşım bana Yürek Devleti adlı kitabın 1. 
baskısını almış ve avuçlarıma bırakmıştı… 
O, kitaplarına hiç kıyamazdı. Gözünün içi 
gibi bakardı, kitabı sadece eliyle tutup gö-
züyle okumazdı, kalbiyle de okurdu. Zaten 
böylesi kitaplar başka türlü nasıl okunurdu 
ki?! Kitabı sadece tavsiye etmezdi, alır ve 
hediye ederdi… Hediyelerin en güzeli, en 
özeli doğru seçilmiş ve dosdoğruya kılavuz-
layan kitaplardır. 
O yıllarda genç ve tecrübesizdik. Hayatta 
neler yaşayacağımızdan habersizdik, nere-
lere nasıl hazırlanıyorduk, elimizden kimler 
tutacaktı, ne kadar vaktimiz vardı? Öğrene-
cek çok şey vardı. Bilgiyi salt yüklenip tü-
ketenler değil, değer katıp üretenler olabile-
cek miydik? Ne ki o tarihlerde “yürek fethi” 
henüz yazılmamıştı. Ama dostum bir yürek 
fatihiydi. Yüreklerin kime ait olduğunu bi-
liyordu. Yüreğini, yüreğinin sahibine ema-
net etmişti. “Yol”un tek başına aşılmasının 
zorluğunu da biliyordu. Yola çıkmak için 
yolculara ihtiyaç vardı. Yola koyulan,  yola 
yatmayan, yolda sapmayan, yolda bırakma-
yan başka yürek fatihleri de olmalıydı. Yü-
rek fatihi olmak için önce yürek devletinde 
iman iktidarını kurmak gerekliydi. Ben de 
yüreğimde imanı iktidar kılmak isteyenler-
den biriydim.
“Oku”malıydım… Büyüktü çaresizliğim… 
Hayatın anlamı yoktu; hayatına anlam katan 
Rabbin yüreğinde yoksa… Anlamı Allah’ta 
aramaya acaba zamanım var mıydı? Her ki-
tap bir kitabı anlamak için okunurdu. Keşke 
diyorum bazen; bu kitabı ya da buna benzer 
kitapları ilk okuduğum o yıllarda derinli-
ğine anlamış olsaydım şimdi her şey daha 
güzel olabilir miydi? Şu an ki yaşantım kötü 
mü? Değil elbette, çok şükür hayatım anlam 
kazandı. 

D E Ğ İ N İ

YÜREK DEVLETİNİN İNŞASI

OKUMAK, YAŞAMAK 
TEK BAŞINA YETMEZDİ. 

YAŞANIR KILMAK 
GEREKLİYDİ VE RABBİN 

NİMETLERİ BAŞKALARINA 
DA İLETİLMELİYDİ.

BMELAHAT AYDINER
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Yürek Devleti’nin İnşası

Kim olduğumu, ne yapmam gerektiğini ve 
niçin yaşadığımı artık daha iyi biliyorum. 
Varlık arayışı sancısı çekmiyorum ve fakat 
var kalabilmek sancısı çekiyorum. Elbette 
hiçbir doğum sancısız olmazdı. Görüneni 
güzel bulup, olanla yetinip, daha iyisi için 
çaba sarf etmiyorsam o zaman ne olacak ha-
lim. Yardım et Allah’ım! 

Kur’an’ı “oku”mak için, gerçekten “oku”mak 
için geç kaldım düşüncesi hep yanı başımda 
duran bir ruh ikizi gibi sarmalıyor beni. 

Neden Kur’an kıssalarını “bir eski zaman 
hikâyeleri” gibi okudum? 

Benliğime açılan sahici bir yürek kapısı arar-
ken “Fatiha”yı neden anlayamadım? 

Neden sadece gazaba uğrayanları Yahudiler, 
sapmışları Hıristiyanlar gibi anladım?  

Neden şalımın altında gizlediğim putlarımı 
göremedim? 

Lat, Menat, Uzza’ya neden sadece müşrikler 
tapar sandım? 

Neden sadece kâfirlerin örttüğünü sandım 
ve kendi örttüklerimi göremedim? 

Namazla “dik dur”uşlarım neden mümkün 
olmadı? 

Paylaşırken paylanmış eyledim mi verdikle-
rimi ve verirken hiç elim titremedi mi? 

Verirsem azalır diye hiç düşünmedim mi? 

Neden oruçlarım beni “ol”uş halinde tutma-
dı? Neden? Neden? Neden?

Vahiy bana inmemiş, vahiy bana Kur’an ol-
mamıştı belli ki… Eğer vahiy bana inmiş 
olsaydı, ağırlığından belim bükülür, saçla-
rıma aklar düşerdi. Sorumluluk bilinciyle 
uykularım kaçar, gecelerimi yüreğimi vahye 
açmakla geçirirdim. Bütün bunlar bendeki 
“öteki”nin bana ilham ettiği vesveseler de 
olabilir. Rabbim olan Allah Rahman sıfatıyla 
Kur’an’ı indirmiş ve bana da rahmet edeceği-
ne söz vermişti. 

Oku! Yaratan Rabbinin adına / adıyla diyor-
du…
Sevgi ve alakaya ihtiyacımın olduğunu bili-
yordu…
Kerîm olan Rabbim karşılıksız verebilmeyi 
öğütlüyordu...
Rabbim bana da bilmediklerimi öğretiyor-
du…

Kendimi tanımadan “Kendi”sini tanıyamaya-
cağımı biliyordu
Ağır bir yükün altına girdiğimi, 
Eğer bu yükten kurtulmak istiyorsam; gece-
ye yaslanmam gerektiğini 
Gecenin diriliş olduğunu;
Gündüzün iş ve eğlenceden “Kendi”sine ye-
terince zaman ayır(a)mayacağımı,
Kendimi O’na adamam için düşünmem ge-
rektiğini,
Kul olmak istiyorsam, “Kendi”sine kullukta 
direnmem gerektiğini hatırlatıyordu. 
Okumak, yaşamak tek başına yetmezdi. 
Yaşanır kılmak gerekliydi ve Rabbin nimetle-
ri başkalarına da iletilmeliydi.
Bütün kirlenmişliklerden uzak kalarak,
Rabbin yardımına güvenerek 
Dosdoğru yolda, doğru yol arkadaşlarıyla 
menzile adanmalıydı.
Evet, daha önce cahildim. Karanlıklar içim-
deydi, 
O’nu hakkınca bilmiyor ve tanımıyordum.
Bu böyle olmazdı. Önce kendim için ken-
dimde aramalıydım anlamı.
Evet evet, önce içeriden başlamalıydım.
Yüreğimi karanlıklardan aydınlığa çıkarma-
lıydım. 
Sonram öncemden daha iyi olmalıydı. 
Önceden yapamadıklarıma hayıflanmaktan-
sa
Cahiliye ateşini söndürmek için 
“kalk”malıydım.
Şaşırmış ve ne yapacağımı bilmez halde otur-
mamalıydım. 
Rabbim bana Kendisini anlayacak akıl ve 
kalp vermişti.
Aklımı ve kalbimi: Rabbimin verdiklerine 
razı kılarak,
O’na tevekkül ederek, dua ile tezekkür ede-
rek,
Esas duruşumu bozmaksızın “ver dedikleri-
ne vererek” kullanmalıydım. 
Kalbimi sana açtığın için,
Kalbimi seninle ferahlattığın için,
Üzerimdeki yükü hafiflettiğin için,
Ağır sorumluluğumu bana hatırlattığın için,
Her zorlukla birlikte yanında kolaylık verdi-
ğin için,
Üzerimdeki ataleti kaldırdığın için,
Beni ben eyleyip desteklediğin için
Seni hamd ile tesbih ederim… 
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Sorunun Tanımı
Güncel yaşamda kullandığımız 

modernleşme-modernizm ve modernite gibi 
kavramlar çoğu kez birbirine karıştırılmakta-
dır. Bu kavramlarla kimin neyi kast ettiği pek 
açık değildir. Din ve modernizm arasındaki 
ilişkiyi ele alabilmek için her şeyden önce bu 
kavramların açık seçik tanımlanması gereki-
yor. Ancak bundan sonra sorunun mahiyetine 
ilişkin bir çözümleme yapabiliriz. 
Modernizm, aslında başlı başına bir değişme 
kuramıdır. Bu kuramın ne olduğunu açıkla-
madan önce sıklıkla birbirine karıştırılan Mo-
dernleşme, Modernite (modernlik) ve Moder-
nizm kavramları arasındaki farklara değinmek 
gerekiyor. Doğrusu söylemek gerekirse sosyal 
bilimsel literatürde bu konuda tam bir fikir 
birliği yoktur. Biz, burada bu kavramları daha 
çok çalışma kavramları olarak tanımlamaya 
çalışacağız. Modernleşme, tarihsel olarak Batı 
dünyasında son üç beş yüzyıl içinde meyda-
na gelen ve her biri kapsamlı bir değişmenin 
tezahürü olan bir dizi sosyal, siyasal, ekono-
mik, teknolojik ve kültürel değişmeyi ifade 
etmektedir. Bu değişimler, şüphesiz ki Batı 
dünyasının tarihsel ve toplumsal koşulların-
dan soyutlanamaz. Bu nedenle modernleşme, 
Batı toplumlarına özgü bir değişim sürecidir 
ve evvela Batı-merkezcil bir niteliğe sahiptir. 
Bu değişim, tıpkı bir göle atılan taşın çevresi-
ne yayılması gibi, daha sonra Batılı olmayan 
toplumlara da dalga dalga yayılarak küresel 
bir karaktere bürünmüştür. Ancak bu, Avrupa 
modernleşmesi ile Avrupa dışındaki toplum-
ların modernleşmesi arasında bir ayrım yap-
mamızı engellemez. 
İşte, bu son noktada söz konusu “süreci” ay-
rıntılı bir şekilde çözümlemek ve tanımlamak 
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için farklı bir kavrama daha ihtiyaç duyuyo-
ruz. Eğer Avrupa modernleşmesi, Avrupalı 
olmayan uluslardan, hatta Avrupa’nın sözge-
limi 19. yüzyıldaki modernleşmesi, 20. yüz-
yıldaki modernleşmesinden farklı ise, tüm 
bu farklılıkları ifadelendirmek zorundayız. 
Bu farklılıkları ifade etmeye kalkıştığımızda 
modernite (modernlik) kavramı uygun bir 
kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Mo-
dernleşme, bir “süreç” iken, modernite bu 
süreç içinde bir “kesit”i ifade etmektedir. 
Bu bağlamda Avrupa modernitesi, Japon 
modernitesi, Türk modernitesi, vs. moder-
nitelerden bahsedebileceğimiz gibi, Avrupa 
modernleşmesi içinde de farklı ülkelerin ve 
zamanların modernitelerinden bahsedebi-
liriz. O halde modernleşme, her yerde kar-
şımıza çıkan ve akışkan bir süreç iken, bu 
süreçte farklı kesitler ayırt edilerek bu olgu-
lar ayrı ayrı incelemeye tabi tutulabilirler. Bu 
şekilde söz konusu sürecin her yerde aynı 
şekilde işlemediği anlaşılacaktır. Özellikle 
Batı modernitesi ile Batı-dışı moderniteler 
arasındaki farkın anlamlı bir fark olduğunu 
belirtmek önemlidir.
Modernleşme ile modernite arasında bir fark 
gözetmek, bir başka açıdan da önemli gö-
zükmektedir. Birçok kişi, özellikle Batılı ol-
mayan toplumlarda, Batı modernitesinin bir 
yüzyıldaki ya da bir ülkedeki kesitini alarak 
bunu modernleşmenin kendisi olarak (ya da 
tek biçimi) pazarlamaktadır. Oysa modern-
leşme bir süreç olduğu için modern tarihte 
bir “moment”in dondurulması ve modern-
leşmenin kendisi olarak ilan edilmesi son 
derece sakıncalı bir yaklaşımdır. Modernleş-
me, kendini sürekli olarak aşan bir süreçtir; 
kalıcı değil, geçici bir özellik taşır. Bir mo-
dernite örneği, modernleşmenin tümü için 
geçerli bir örnek teşkil etmez. Avrupa’nın 2. 
Dünya Savaşı öncesi modernitesi ile sonrası 
modernitesi aynı değildir. Batı için aşılmış 
olan Savaş öncesi dönem, başka ülkeler için 
bir örnek oluşturmaz. Kaldı ki Batı modern-
leşmesi, Batı dışı toplumların hiç biri için bi-
rebir model oluşturamaz. 
Modernizme gelince, bu kavramın sonuna 
gelen -izm takısından da anlaşılacağı üzere 
bu bir ideolojidir. Şüphesiz ki modernizm, 
“modernleşmenin ideolojisi”dir. Bu ideoloji, 
kabaca değişme olgusuna olumlu bir anlam 

yükleyerek, onu “olması gereken” bir durum 
ya da kaçınılmaz bir süreç olarak meşrulaş-
tırır. Modernizm, kısaca değişmenin “iyi” ve 
“güzel” olduğunu iddia eder. Bu ideolojinin 
gerisinde evrimci ve ilerlemeci bir tarih felse-
fesi yatmaktadır. Tam da bu noktada moder-
nizmin toplumsal değişme kuramına gelmiş 
bulunuyoruz. 
Modernizmin değişme kuramı, bu ideolojinin 
dayanmış olduğu evrimci ve ilerlemeci felsefe 
- ki bu aynı zamanda bir gerekçelendirme tar-
zıdır- kavranmadan anlaşılamaz. “19. yüzyıl 
modernleşme düşünürlerinin çoğu, modern-
leşmeyi belirli bir yönde ve belirli aşamalara 
göre işleyen bir gelişme olarak değerlendir-
mektedir. Bu evrimci düşüncenin temelinde 
iki genel varsayım yatmaktadır. Birinci varsa-
yım: Sosyal gerçeklik belirli bir aşama sırasına 
göre yerleştirilebilecek olgulardan oluşmakta-
dır. Başka bir deyişle, ‘yüksek’ ve ‘aşağı’ yaşam 
biçimleri vardır. İkinci varsayım: Zaman akışı 
içinde ‘aşağı’ düzeydeki yaşam biçiminden 
‘yüksek’ düzeydeki yaşam biçimine doğru ge-
lişen tedrici bir süreç söz konusudur. Bu du-
rumda evrimci paradigmaya bağlı düşünürler, 
dünyanın neresinde olursa olsun toplumları 
belirli bir aşama sırasına göre, yani gelenek-
sel/modern veya ilkel/uygar diye ayırmaktan 
çekinmezler.”1

Başka bir deyişle tarihsel süreç, düzensiz ve 
gayesiz bir süreç değildir. Tarihte belirli bir 
yapı ve doğrultu vardır. Bu yapı ve doğrultu-
yu, ilk ifadelendiren kişilerden biri Jacques 
Turgot olmuştur. O, tarihin döngüsel doğası 
ve sürekli olarak bozulması kavramlarını -ki 
tarih konusunda geleneksel görüş budur- 
tümden reddetmiştir. Tarihin düz bir çizgide 
ilerlediği ve bir önce gelen üzerinde gelişme 
kaydettiğini ileri sürmüştür. Turgot, tarihin 
hem birikime hem de ilerlemeye dayanan 
bir olgu olduğunu iddia etmiştir. Ona göre 
tarih, zaman zaman ilerleme çizgisinden 
sapsa da uzun vade de bu çizgi kendisini 
dayatacaktır.2 Bu görüş, elbette başkaları ta-
rafından da defalarca ifade edilmiştir. 

1  Modernleşmenin Paradoksları, Hans Van Der Loo 
& Willem Van Reijen, Sh. 21-22, İnsan Yayınları, 
İstanbul 2003.

2  Entropi: Dünyaya Yeni Bir Bakış, Jeremy Rifkin ve Ted 
Howard, Sh. 21, Ağaç Yayıncılık, İstanbul 1992.
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Şüphesiz ki tarihin ilerlemeci ve evrimci bir 
bakış açısına göre yorumlanması, geleneksel 
tarih görüşüne tamamen zıt bir anlayıştır. 
Geleneksel anlayışta tarih, döngüsel olarak 
çalışan sürekli bir “bozulma” olarak tarif 
edilmiştir. Buna göre, eğer tarih bir bozulma 
içinde ise, mevcut olanı korumak en iyisi-
dir. Bu anlayış neticesinde modern döneme 
kadar insanlar toplumsal değişmeleri, bir 
ilerleme değil; bir gerileme ve sapma olarak 
görmüşler ve buna karşı ayak diremişlerdir. 
Toplumsal değişmenin olumlu ve istenilir 
bir şey olduğunu kabul ettirmek için tarihin 
yürüyüşü konusundaki temel yargı değişti-
rilmeliydi. Nitekim modernleşmeci düşünür 
ve yazarların en önemli tasarrufu bu noktada 
olmuştur. Yani önce tarih görüşü değiştiril-
miş, sonra da bu görüşe dayalı olarak top-
lumsal değişme meşrulaştırılmıştır. Demek 
ki toplumsal değişmeye ilişkin modern kana-
at tamamıyla tarihin yürüyüşü konusundaki 
varsayıma dayanmaktadır. Bu varsayımın is-
patlanması güç, hatta imkânsız bir önkabul 
olduğu açıktır.   
Modernizm kavramının ne olduğu açıklan-
dığına göre şimdi din ile ilişkisine geçebiliriz. 
Her ne kadar modernleşme, modernizm ve 
modernite kavramları farklı şeylerse de bun-
ları bir araya getiren ortak payda, “toplum-
sal değişme”dir. Modernleşme, bu olgunun 
zaman içindeki “yürüyüşü”nü, modernite 
zaman içinde bir “kesiti”ni ve modernizm 
ise bu olgunun “ileriye doğru bir sıçrama” 
olduğunu savunan ve dolayısıyla onu meş-
rulaştıran bir ideolojidir. Bu durumda din ile 
modernizm arasındaki ilişki, aynı zamanda 
din ile “değişme” arasındaki ilişkidir. 

Modernizm-Din İlişkisi        
Modernizm ile din arasındaki ilişkiyi geri-
limli bir hale koyan şey, modernizmin “sü-
rekli değişim” savında ısrarlı olmasıdır. Din 
ise, tanım gereği bazı değişmeleri kabul et-
mekle birlikte “sabiteleri” olan bir olgudur. 
Böyle bir olgunun modernizmle ilişkisi geri-
limli olmakla birlikte -kuramsal olarak- tek 
yanlı bir ilişki değildir. Kuramsal olarak din 
ile modernizm arasında dörtlü bir ilişkiden 
bahsedebiliriz:3

3  Bu tipolojiyi geliştirirken Ian G. Barbour’un Bilim ve 

Çatışma;a. 
Bağımsızlık;b. 
Diyalog;c. 
Entegrasyon.d. 

İlk durumda din ile ısrarlı bir değişme ideo-
lojisi olarak modernizm arasında bir çatışma 
söz konusudur. Modernizm, insanlığın tarih-
sel yürüyüşünü ileriye dönük bir süreç olarak 
yorumladığı için mevcut ve geleneksel olanla 
yüzleşmek ister ve onları değişme sürecinde 
insanlık için bir ayak bağı olarak görür. İster 
Karl Marks’ın diyalektik ve tarihsel materya-
lizminde olsun, isterse 19. yüzyılın evrimci 
ve ilerlemeci öğretilerinde olsun, bu bakış 
kendini belli eder. Sözgelimi Marks’a göre 
tarihin yürüyüşü maddi koşullar tarafından 
belirlenmiştir, maddi koşullar (altyapı) değiş-
tikçe, buna bağlı olarak üstyapı kurumları da 
değişmek zorunda kalırlar. Üstyapı kurum-
ları arasında din de bulunmaktadır. Demek 
ki din de maddi üretim ve teknolojiye bağlı 
değişime ayak uydurmak zorunda kalan bir 
kurumdur. Eğer ayak uydurmak istemezse 
bununla ideolojik ve siyasal olarak savaşım 
kaçınılmazdır.
İkinci durumda din ve modernizm birbirine 
alternatif olmak ve çatışmak zorunda değil-
dirler. Bunlar uğraştıkları alana ve soruya, 
tabi oldukları yönteme göre birbirinden ay-
rıştırılmalıdırlar. Her ikisi de bağımsız alan-
lar içinde kaldıkları sürece birbirlerine rakip 
olmak zorunda değildir. Sözgelimi Fransız 
Devrimi böyle bir tezden hareketle, din için 
sivil bir alan, devlet için siyasal bir alan be-
lirlemiş ve bu iki alanı birbirinden ayırt et-
miştir. Laiklik olarak adlandırılan bu işlem, 
aslında bir alan belirleme ve her olgunun 
kendi alanında kalıp diğerinin alanına mü-
dahale etmemesidir. 
Üçüncü ihtimal, çatışma ve ayrışma yerine, 
diyalogu esas almaktadır. Önceki ihtimallerde 
farklılıklar ve bunların olası sonuçları üzerin-
de durulurken, burada benzerlikler ya da bi-
rinin diğeri için anlamı inceleme konusudur. 
Sözgelimi ilerleme inancı ve modernizm, po-
zitivist özelliğinin gereği olarak doğa ve toplu-
mu yöneten yasalardan hareket eder. Doğa ve 

Din (İnsan Yayınları, İstanbul 2004) adlı eserindeki tip-
olojiden yararlanılmıştır. 
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toplumda belirli bir “düzen” olduğuna ilişkin 
fikir, hem dinlerin hem de bilimin (ya da bi-
limciliğin) ortak paydasıdır. Bu durumda bu 
ortak payda temelinde modernizm ile din ara-
sında bir diyalog ve işbirliği mümkündür. Öte 
taraftan modernizm, değişmeye yaptığı vurgu 
ile dinlerin statik konumu üzerinde tefekkür 
edilmesine ve böylece gelenekselleşmiş ve 
kurumsallaşmış dinlerin yeniden dinamizm 
kazanmasına katkıda bulunabilir. Diyalog sü-
recinde şüphesiz ki yeni konular ve meseleler 
ortaya çıkacaktır.
Son durumda din ile modernizmin daha üst 
bir felsefede bir senteze varabileceği ve bu 
şekilde bir entegrasyon (bütünleşme) modeli 
ortaya çıkacağı varsayılmaktadır. Bu ihtimal, 
bundan önceki ihtimalle ilişkili olmakla bir-
likte ondan daha bir ileri noktayı hedefle-
mektedir. Sözgelimi değişme sürecinde bir 
din kendisini tümüyle uyarlayıp modernleş-
me olgusuyla birlikte yaşamaya yönelebilir. 
Ya da radikal değişme sürecine maruz kalmış 
toplumlarda din, bireyler için bir sığınak ve 
istikrar limanı olabilir. Bu şekilde modern 
birey için din, bir ayak bağı değil; değişim 
sürecinde kendisine kılavuzluk yapan bir 
pusula olabilir.  

Modernizm-Din İlişkisinde Belirleyici Bir 
İdeoloji: Avrupamerkezcilik
Önceki satırlarda, modernizm-din ilişkisinin 
temelde “değişme” sorunsalı etrafında dönüp 
dolaştığı ve farklı ihtimallere bağlı olarak 
farklı biçimler kazanabileceğini söyledik. En 
azından kuramsal olarak geliştirdiğimiz tipo-
loji, din ile modernizm arasındaki tek ilişki 
biçiminin çatışma olmadığını ve bunun dı-
şında ihtimaller (bağımsızlık, diyalog ve en-
tegrasyon) olduğunu göstermektedir. Fakat 
çağdaş dünyada bu kuramsal ihtimalleri dışa-
rıda bırakmamıza neden olan bir pratik (laik-
lik ya da sekülerlik) ve ideoloji (laisizm ya da 
sekülarizm) bulunmaktadır. Bu olguları daha 
üst bir başlık altında “Avrupamerkezcilik” ya 
da “Avrosantrizm” olarak adlandırabilirz.  Bu 
kavramla, kısaca Batı ve Kuzey Avrupa’nın 
din-modernizm ilişkisi bağlamında geliştir-
diği bir pratik ve bunun meşrulaştırılmasını 
üstlenmiş bir ideolojiyi kastediyoruz. Şimdi 
bunu biraz açmalıyız.

Avrupa, kendi modernleşme tarihinde din ile 
belirli bir ilişki tarzı geliştirmiştir. Bu ilişki 
tarzını anlamak için laiklik ve sekülarizm ara-
sında bir ayrım yapmakta fayda var. Laiklik, 
Fransız Devrimi’nin Kilise karşısındaki tu-
tumunu ifade ediyor. Hıristiyanlık tarihinde 
kilise ve devlet ilişkilerinin uzun bir hikâyesi 
vardır. Bu tarihsel süreç içinde farklı ilişki 
biçimleri (bizantinizm, teokrasi vs.) denen-
miş ve en sonunda kilise ve devlet arasındaki 
ilişkilerin koparılmasına karar verilmiştir. Bu 
tutum, demin konuştuğumuz tipolojide “ba-
ğımsızlık” örneğine karşılık gelmektedir. Or-
taçağ boyunca devletlere hükmeden kilise, 
Fransız Devrimi’nden sonra devlet üzerinde-
ki iddialarından vaz geçmek zorunda kalmış 
ve siyasal alanın dışına itilmiştir. Laiklik ve 
teokrasi deneyimleri birbirine zıt olan dene-
yimlerdir. Laiklik, ancak teokratik bir arka 
plandan hareketle anlaşılabilir. Fransa örne-
ğinde gördüğümüz gibi, bu ülke önce Din/
Kilise ile Devlet arasında bir çatışma yaşamış, 
daha sonra da bu çatışmayı ayrışma ve ba-
ğımsızlaşma formülüyle sonra erdirmiştir.  
Laiklik, daha geniş bir kavramın (sekülerlik 
ve sekülarizm) siyasal boyutunu ifade etmek-
tedir. Kilise ve dolayısıyla dinin devlet üze-
rindeki egemenlik haklarından vazgeçmesi 
laiklik iken, sekülerlik daha geniş anlamda 
tüm toplumun dinin etkilerinden bağımsız-
laşması demektir. Batı dünyasında hangisi-
nin başlangıç noktasını oluşturduğu ilginç 
bir araştırma konusu olmakla birlikte şu ra-
hatlıkla söylenebilir: Fransız Devrimi’nden 
sonra din, önce siyasal alandan el çekmiş, 
daha sonra da toplumdan peyderpey etkin-
liğini yitirmeye başlamıştır. Başka bir deyişle 
laikleşme ile sekülerleşme baş başa gitmiştir. 
Bugün kimi Avrupa ülkelerinde (özellikle Ku-
zey Avrupa’da) kilise, “devlet kilisesi” ya da 
“halk kilisesi” statüsüyle birçok ayrıcalıklara 
sahip bir kurum olsa da, halk kilise karşısında 
ilgisiz ve duyarsızdır. Bu ilgisizlik ve duyarsız-
lık, kiliseden ayrılmaya ve kilise-dışı bir Hıris-
tiyanlığın doğmasına neden olmuştur. 
Kilise dışındaki bireylerin hepsinin ateist 
olduğunu söylemek doğru sayılmaz. Kilise 
dışındaki kişileri, metafizik ve dini konu-
lardaki inançlarına göre kabaca üç gruba 
ayırmak mümkündür: Ateistler, agnostikler 
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ve inançlılar. Ateistler, dinle ilişkilerini kes-
mekle kalmayıp din karşıtı düşüncelere sa-
hip olan kişilerdir. Ateistlerden farklı olarak 
agnostikler, metafizik meseleler karşısından 
olumlu ya da olumsuz bir fikre sahip değil-
lerdir ve metafiziksel konuların bilinemeye-
ceğinden hareket ederler. Ama inanan insan-
lara karşı da bir olumsuz tavırları söz konusu 
değildir.4 Kiliseden kopmakla birlikte inançlı 
kalmayı tercih eden kişiler, çok renkli bir 
tablo oluşturur. Bunlarından içinden sulan-
mış bir Hıristiyanlık inancına sahip olanlar 
olduğu gibi, fundamentalist Hıristiyanlar da 
bulunmaktadır. Bu grubu da kabaca iki alt 
kategoriye ayırmak mümkündür: Hıristiyan-
lığın dini öğretilerine ve buna uygun Tanrı 
inancına sahip olanlar ve bunun dışında Üs-
tün bir Güce inanmakla birlikte bunun kim 
olduğu konusunda fikri olmayanlar.
Her ne kadar Avrupa’da kilise-devlet ayrılığı 
tartışma konusu değilse de, aşırı fundamen-
talist ve sözde Müslüman azınlık grupların 
laiklik-karşıtı düşüncelerine karşı laikliği sa-
vunmak için çaba sarf eden kişiler ve gruplar 
bulunmaktadır. Bunların söylemleri seküla-
rizm başlığı altında toplanabilir. Sekülarizm, 
devlet başta olmak üzere toplumun dinden 
bağımsızlaştırılmasını amaçlayan bir ideolo-
jidir. Laikliği savunmak adına ortaya çıkmış 
olan kişiler, bu ideolojik tutumlarıyla aslında 
laikliğin ötesine geçip, tümüyle dinden ba-
ğımsız bir devlet ve toplum yaratmak iste-
mektedirler. 
Modernleşme-modernizm ve modernite, 
Avrupa’da ortaya çıkış biçimi ve buna eşlik 
eden din-karşıtı ideolojisiyle (sekülarizm) 
din karşısında olumsuz bir tavır ortaya koy-
muş bulunmaktadır. Modernleşmenin Avru-
pamerkezcil niteliği, bu tutumun tüm dün-
yaya ve özellikle Türkiye’ye de aktarılmasını 
beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla günü-
müzdeki din ve laiklik arasındaki çatışma-
nın temelinde bu tutumun yaygınlaştırılması 
yatmaktadır. Modernizm, din ile ilişkisinde 
kuramsal olarak farklı seçeneklere sahip olsa 

4  İnternetin açık ansiklopedisi Wikipedia’da ünlü ag-
nostiklerin bir listesi bulunmaktadır. İlginçtir bu listede 
Türkiye’den Mete Tuncay (akademisyen) ve Karasu 
köyü muhtarı Fikret Okyan da yer almaktadır. Bakınız: 
http://tr.wikipedia.org/wiki/Agnostikler_listesi 

da, uygulamada Avrupai model tarafından 
domine edilmiştir/edilmektedir. Avrupa’da 
bu modelin en militan biçimini Fransa tem-
sil etmektedir. 
Bugün gelinen noktada “Batı-dışı modernlik-
ler” kavramı ortaya atılmış ve her ülkenin Av-
rupa tarzı bir modernleşme ve modernizme 
mahkûm olmadığı ileri sürülmektedir. Hatta 
pek çok Avrupa ülkesi de din karşısındaki 
tutumlarını, liberal bir yaklaşım çerçevesin-
de sürdürme taraflısıdır. Kilisenin devlete 
müdahil olmasına karşı çıkmakla birlikte, 
bunun asla dinsiz bir toplum projesi olma-
dığını vurgulama gereği duymaktadır. Bu 
bakımdan laikler ile sekülaristler (laikçiler) 
arasında bir ayrım yapılması gerekmektedir. 
Sözgelimi Fransız laikleri, diğer Avrupa ülke-
leri tarafından sekülarist (yani laikçi) olmak-
la suçlanmaktadır.
Sonuç Yerine
Türkiye’de “Batı” denilince genellikle “Avru-
pa”, “Avrupa” denince de “Fransa” anlaşıl-
mıştır. Özellikle din-laiklik ve modernizm 
bağlamındaki tartışmalarda Fransız örneği 
ve oradaki keskin tartışmalar esas alınmıştır. 
Oysa Batı’da, Amerika da dâhil olmak üze-
re Fransa dışında pek çok laik ülke bulun-
makta ve bu ülkelerdeki tartışma, bizde ve 
Fransa’da olduğu kadar keskin değildir. Bu 
durumda ülke ve toplum olarak bazı şeyle-
ri daha geniş bir bağlam içinde tartışmak ve 
yeniden yapılandırmak istiyorsak gözümüzü 
Fransa dışındaki ülkelere çevirmek zorunda-
yız. 
Geniş anlamda din-modernizm, dar anlam-
da ise din-laiklik söz konusu olduğunda 
tek bir modelin olmadığı, tam tersine farklı 
modellerin ve ihtimallerin bulunduğu göz 
ardı edilmemelidir. Bu ihtimallerin bizim 
için bir anlam ifade edebilmesi için genel 
olarak “Avrupamerkezcilik”ten, özellikle de 
“Fransamerkezcilik”ten kopmak zorundayız. 
Daha sağlıklı bir yapılanma için başka dün-
ya ülkeleri kadar kendi tarihsel deneyimleri-
miz de göz önünde bulundurulmalıdır. Aksi 
takdirde bugün içine düştüğümüz gerilim ve 
tıkanmışlıktan kurtulmak ve toplumsal so-
runlara köklü çözümler bulma fırsatını yaka-
lama imkânımız olmayacaktır. 
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bdurreşid İbrahim Sibiryalı bir davetçi ve 
seyyahtır. Birçok bölgeleri gezdi. Türkiye 

ve Medine-i Münevvere’de ikamet etti. Libya’da 
1911’de cihada katıldı. Sibirya¬, Ortaasya, Japon-
ya, Kore, Çin, Singapur, Hindistan, Hicaz ve Şam 
bölgelerini gezdi. Bu seyahatlerini yazıp mila-
di 1911’de Âlem-i İslam adıyla 2 ciltlik bir kitap 
halinde yayınladı. Ben de onları Osmanlıca’dan 
Arapça’ya çevirdim. Bin sayfadan ibarettir ve yayına 
hazır haldedir. Rahmetli Dr. Abdulvehhab Azzam 
şöyle diyordu: “Şeyh Abdurreşid’in bu kitabı İbnu 
Battuta’nın seyahatnamesinden daha önemlidir.”
Abdurreşid İbrahim 1909 tarihinde Japonya’yı zi-
yaret edip 6 ay kalır (konferansın Arapça metninde 
yazılan 1905 tarihi doğru değildir). Onun vasıtasıy-
la bölgenin ileri gelenlerinin çoğu Müslüman olur. 
1934’te tekrar Japonya’ya dönüş yapar ve 1944’te 
Japonya’da vefat eder. Onun Türkiye, Almanya, Ja-
ponya ve Kore’deki hayatı hakkında doktora tezi 
düzeyinde bir çalışma hazırladım.
İkinci Japonya ziyaretinden önce Mısır’ı ziyaret ede-
rek bu konferansı Kahire’de Cemi’yyetu’ş - Şubbani’l 
- Müslimin (Müslüman Gençler Derneği’n)de verir. 
Konferans onun Seyyid Cemaleddin Afgani ile ta-
nışmasını anlatır. Ben 30 yıl önce rahmetli Ham-
mad Selifih’in kitaplığında bulunan bir kitapta bu 
makaleyi okumuştum. Makalede dikkatimi çeken 
şey, o günkü Japonya İmparatoru Meiji’nin (saltana-
tı: 23 Ekim 1868 - 30 Temmuz 1912) Osmanlı Sul-
tan Abdulhamid’den talebi idi. Japonya’ya, Japon-
lara İslam’ı anlatıp öğretecek âlimler göndermesini 
istiyordu. Sultan Abdulhamid Seyyid Cemaleddin 
Afgani ile istişare eder. Afgani şöyle der: Ey sultan 
hazretleri, eğer Japonya’ya bu âlimlerden birilerini 
gönderirsen bunlar ancak Japonları İslam’dan uzak-
laştırırlar. En iyisi ona güzel bir hediye gönder ve 
uzman âlimler yetiştir, sonra o âlimleri Japonya’ya 
gönderirsin.

“İMAN AZALIP 
ÇOĞALIYOR MU?” 

DİYE SORDUKLARINDA 
AFGANİ ŞÖYLE 
DEDİ: “KÖY VE 

YAYLALARDA NE 
AZALIR NE ÇOĞALIR. 

FAKAT ŞEHİRLERDE 
İNSANIN İMANI HER 
SAATTE BİR DEĞİŞİR. 

ÇOĞALIR VE AZALIR.”

ASALİH SAMARRAİ

B İ Y O G R A F İ

Abdurreşid İbrahim’in Dilinden 
CEMALEDDİN AFGANİ

Prof.Dr., Japonya İslam Merkezi 

Fahri Başkanı
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Bu paragraf benim aklıma takıldı. Otuz yıl 
boyunca hep bu belgeyi aradım. Sonunda Ez-
her Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Şeyh 
Abdurrahman Hasan’ın yanında el-Munteka 
min Muhadarâti Cem’iyeti’ş - Şubbani’l - 
Muslimin kitabının içinde o belgeye ulaştım 
(s.20-30). Kitabın müellifi Şeyh Muhibbud-
din el-Hatib olup Kahire’de hicri 1349 yılın-
da Selefiye matbaasında basılmıştır. 

Sonra Ezher Üniversitesi mezunu Mısırlı 
Dr. Hişam Zumer bu belgeyi bilgisayarda 
yazıp 31.03.2009 tarihinde e-mail ile bana 
gönderdi. Allah ondan razı olsun ve onu 
mükâfatlandırsın. Bu belge şu açılardan 
ehemmiyeti haizdir:

1. Seyyid Cemaleddin 
Afgani’nin hayatının bir 
bölümüne ışık tutar. 

2. Japonların İslam’a ilgile-
rinden bahseder. 

3. Şeyh Abdurreşid 
İbrahim’in hayatından bir 
kesit sunar.

Dünyanın dört bir yanın-
daki düşünür ve davetçi-
lerin bu belgeden istifade 
etmesini temenni ederim. 
Niyetimiz şüphesiz Allah’ın 
rızasıdır…

Büyük dava adamı seyyah Abdurreşid 
İbrahim’in 

h.1349 tarihinde Kahire’de Müslüman Genç-
ler Derneği’nde 

Cemaleddin Afgani hakkında sunduğu kon-
ferans

Meşhur seyyah üstad Şeyh Abdurreşid İbrahim 
bu ay Kahire’ye geldi.  Cemi’yyetu’ş - Şubbani’l 
- Müslimin (Müslüman Gençler Derneği) konfe-
rans salonunda üstad Seyyid Cemaleddin Afga-
ni hakkında bir konuşma yaptı.

Üstad Şeyh Muhammed Ahmet Osman’ın kale-
miyle o konuşmanın özetini yayınlamayı uygun 
bulduk. Konuşmacı üstad doğunun İslam’a hiz-
met eden büyük âlimlerindendir. Asya’nın ku-
zey doğusunda bulunan Rusya’nın Sibirya böl-

gesinde 80 yıl önce (h.1267, m.1851) dünya’ya 
geldi. Küçük yaşta Peygamber Efendimiz’in 
Medine’sine yerleşip ilk eğitimini orada aldı. 
Sonra meşhur siyasetçi Mithat Paşa’yla çalış-
tı. 40 yaşlarında büyük ıslahatçı Cemaleddin 
Afgani’yi yakından tanıma fırsatını buldu. Ko-
nuşmacı üstad hep doğudaki Müslümanlar için 
çalıştı. Osmanlı askerlerine katılarak Ethem 
Paşa’dan itibaren Yunan savaşı dâhil olmak 
üzere bütün savaşlarında beraber oldu.

İşte, aslı Arapça olan bu metin Abdurreşid 
İbrahim’in verdiği konferansın özeti mahiyetin-
dedir.

SEYYİD CEMALEDDİN 
AFGANİ

Kardeşlerim! 1310 sene-
sinin Şaban ayının (Şubat 
1893) başlarında İstan-
bul Beşiktaş’taki Sultan 
Abdulhamid Camii’nin 
kapısındaydım. Konu-
şan iki adam dikkatimi 
çekti. Birisini tanıyor-
dum, (Kral Abdülaziz es-
Suud’un amcası) üstad 
Abdullah en-Necdi idi. 
Bilmediğim bir kuvvet 
beni onlara çekti. Onlara 
yaklaşıp selam verdim. 
Onlardan tanımadığım 

üstad doğum yerimi sordu. Ben de Sibirya 
dedim. Aynı anda öteki üstad da sordu. Tek-
rar Sibirya dedim. Sonra geldiğim yeri sor-
dular, Sebram (Tara) dedim. O esnada müez-
zin ezan okudu. Biz de namazdan sonra aynı 
yerde buluşmak üzere ayrılıp camiye girdik. 
Ben namaz kılıp acele ile üstadı beklemek 
üzere dışarı çıktım, o da çıktı. Bir araba onu 
bekliyormuş. Beraber binip evine gittik. Yol-
da yaşımı sordu, 40’ı aştığımı söyledim. Çok 
güzel nurani bir yüzü vardı. Beni iki sefer 
kucakladı. Eve ulaşınca kapıcıya gün boyun-
ca kimsenin yanımıza girmesine izin verme-
mesini söyledi. Israr eden olursa en az 2 saat 
beklemesini söyledi. Bana bir çay söyledi ve 
Rusya’nın siyasi durumunu sordu. Kaçamak-
lı cevaplar veriyordum. Çünkü o ana kadar 

AFGANİ 
SOHBETLERİNDE 
HEP PEYGAMBER 
EFENDİMİZ’İN 

SAHABİLERİNİ SÖZDEN 
ÇOK DAVRANIŞLARIYLA 

EĞİTTİĞİNİ 
SÖYLÜYORDU. SIK SIK 
“İMANIN KUVVETLİ, 
AZMİN SARSILMAZ 

OLMALI” DERDİ. 
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onu tanımıyordum. Bana dedi ki; Sen bir za-
manlar Şeriat Mahkemesi’nde üye ve müftü 
değil miydin?

İçimden “Bu kim acaba?” dedim. “Beni tanı-
yor ve hakkımdaki her şeyi biliyor.” Bu dü-
şüncelere dalmışken “Cemaleddin Afgani’yi 
duydun mu?” diye sordu. “Evet” dedim. “Ben 
oyum.” dedi. Elini öptüm, o da bir sefer daha 
beni kucakladı. Sanki içim bir nurla doldu ve 
dilim açıldı. Başladım anlatmaya. Rusya’nın 
siyasi durumundan, dini durumundan, 
Kur’an-ı Kerim’in bazı âyetlerini nasıl örtbas 
ettiklerinden... “Onlardan intikam alacağız.” 
dedi. İki saat boyunca sohbet ettik. 

Daha sonra üstad Seyyid Abdullah Nedim 
Mısri bize katıldı. Beni üstada tanıtmak is-
tedi, üstad da “tanıyorum, o bize faydalı 
olacaktır.” dedi. Üstad bana “Rusçayı biliyor 
musun?” diye sordu, evet dedim. “A’lâ, a’lâ” 
dedi. Âdetiydi, sevinince bu kelimeyi kulla-
nırdı. 

Üstad beni dehşete düşürmüştü, hem beni 
tanıyor, hem de hakkımda her şeyi biliyordu. 
Sonra “Rusça gazeteleri okuyor musun? diye 
sordu. Hayır, çünkü param yok dedim. “Ben 
parasını veririm, yeter ki sen okuyup içinde-
kileri bana söyle.” dedi. Sonra üç gazeteye 
abone oldum. Periyodik bir şekilde buluşup 
gazetelerin özetini ona anlatıyordum. 

Şimdi de üstadda gördüğüm bazı durumları 
anlatacağım size.

İmanı

Allah rahmet eylesin, üstad kuvvetli bir ima-
na, sarsılmaz bir inanca sahipti. İmanı ade-
ta Ebubekir Sıddık’ın (ra) mertebesindeydi. 
Hep hak olanı haykırırdı. Kınayıcıların kına-
masından hiç korkmazdı. Kral ve padişahlar-
dan hiç çekinmezdi. Buna örnek olarak şu 
olaya kulak asalım: 

Bazı ilim ehli her gün onu ziyarete gelirler-
di. Bir gün onun yanında otururken Alican 
Efendi’nin talebelerinden iki talebe geldi. 
“Efendim, iman hakkında ne düşünüyorsu-
nuz? Azalıp çoğalıyor mu?” diye sordular. 
Onun cevabı şu oldu: 

“Köy ve yaylalarda değişmez. Ne azalır ne 
çoğalır. Fakat şehirlerde insanın imanı her 
saatte bir değişir. Çoğalır ve azalır. Özellik-
le etrafında insan tipli şeytanlar olduğunda. 
Mesela, (Sultan) Abdulhamid’in imanı.” O 
bunu söylerken her an casusların her yerde 
olabileceğini biliyordu. 

Sohbetlerinde hep Peygamber Efendimiz’in 
(s) sahabilerini sözden çok davranışlarıyla 
eğittiğini söylüyordu. Üstad Cemaleddin Af-
gani hep o büyük örneğin örnekliğine uyar-
dı. Sık sık şöyle derdi; “imanın kuvvetli ol-
malı, azmin sarsılmaz olmalı.” Çoğu zaman 
şu âyet-i kerimeyi okurdu: 

“Yoksa sen onlardan bir karşılık mı istiyor-
sun? Rabbinin mükâfatı çok daha değerlidir; 
O, geçim sağlayanların en hayırlısıdır. Şu 
muhakkak ki, sen onları doğru bir yola çağı-
rıyorsun.” (Mü’minûn Sûresi, 23/72-73)1. 

Beni davaya teşvik etmek için sıkça şu âyet-i 
kerimeyi okurdu:

“Ve aranızda iyiliğe çağıran, doğruyu emre-
den, kötülükten alıkoyan bir topluluk bu-
lunmalı; işte bunlar arzu ettiklerine ulaşa-
caklardır.” (Âl-i İmran Sûresi, 3/104).  

Çoğu zaman kâfirlerin Müslüman beldelerini 
işgal etmelerini hatırlatır, Müslüman önder-
leri bu konuda hep kınardı. Bir gün ona asıl 
memleketini sordum. “Benim vatanım yok” 
dedi. “Çünkü bu gün Müslümanlara vatan 
kalmamış.” (Bilindiği üzere Seyyid Cemaled-
din Afgani cihanşümul bir İslam devleti kur-
mak arzusundaydı).  Bir gün kelime-i tevhid-
den (Lailahe İllallah Muhammedun Rasulul-
lah) bahsetti. Bana insanların bu kelimenin 
anlamını bilmediklerini söyledi. “Çünkü bu 
büyük kelimenin anlamını bilen kişi kimseye 
muhtaç olmaz ve kimseden yardım dilemez” 
dedi. Ona göre şeref, izzet-i nefs ve hâkimiyet 
ancak imanla gerçekleşebilirdi. Allah (c) şöy-
le buyurur:

“Allah, sizden iman edip iyi iş ve davranış-
larda bulunanlar va’d etmiştir ki, muhakkak 

1  Âyet meallerinde Bekir Sadak’ın “Kur’an-ı Kerim ve 
Türkçe Anlatımı” esas alınmıştır (Türkçe metin redaktö-
rü Dr. Fethi Güngör).
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surette onları yeryüzünün sahip ve idare-
cileri kılacaktır; onlardan öncekileri sahip 
yaptığı gibi; ve kendileri için seçip hoş gör-
düğü dinlerini sağlamlaştıracak, korkuları-
nın ardından da onların korkularını güvene 
çevirecektir; onlar Bana kulluk edecekler ve 
Bana hiçbir ortak koşmayacaklar; artık bun-
dan sonra kim, inkâra saparsa, işte onlar, Al-
lah yolundan çıkmış büyük günahkârlardır.” 
(Nûr Sûresi, 24/55).  

Seyyid Cemaleddin Afgani’nin imanı işte 
böyleydi (rahmetullahi aleyh). Çoğu zaman 
şöyle derdi: “Muhammed (s) bize tevhid ke-
limesini öğrettiği gibi benlik hürriyetini ve 
şahsiyet hürriyetini de öğretmiştir.” 

İbadeti

Afgani (ra) sadece farz namazları kılardı, ra-
mazan gecelerini ibadetle geçirirdi. 

Tasavvuf anlayışı

Afgani (ra) tasavvuf şeyhi idi. Fakat zamanın 
şeyhlerine benzemezdi. Şöyle derdi: “Fenâ 
fillah değil, fenâ fîhalkillah olmak lazım, yani 
Allah’ın yarattıklarının hizmetinde ve onla-
rın dalaletten kurtarılmasında fani olmak la-
zım.”

Siyaset anlayışı 

Afgani’nin temel siyaseti Afganlıları, İranlıları, 
Kürtleri, Türkleri, Hintlileri… tüm (Müslü-
man) milletleri bir arada tutmaktı. Bunu sade-
ce siyasi bir gereklilik olarak değil, öncelikle 
dini bir vecibe olarak bilirdi. Çünkü isimlerin 
değişmesi, muamelelerin farklılaşması İslam 
birliğinin bozulmasına neden oluyordu. Onun 
en büyük gayesi doğu ve batıdaki bütün Müs-
lümanları bünyesinde toplayacak büyük bir 
İslam devleti kurmaktı.

Bir gün Japonya imparatoru “Meiji” Sul-
tan Abdülhamit’e bir mektup gönderir. 
Ülkesine İslam davetçilerinin gönderil-
mesini talep eder. Böylece her iki millet 
arasında birlik olmasını arzular. “Bildiğin 
üzere ben ve sen batılıların izni olmadan 
bir şey yapamayız. Şayet milletimiz birle-
şirse kuvvet buluruz” der. Sultan Abdül-
hamid İstanbul’dan bazı âlimleri gönder-

mek ister, fakat üstad (ra) buna karşı çıka-
rak şöyle der: “Şüphesiz bugünkü âlimler 
ancak İslam’dan nefret ettirirler. Bunları 
Japonya’ya kâfirleri dinimize davet etmek 
için gönderemeyiz. En iyisi sen Japonya 
reisine hediyeler gönder ve bu isteğini 
gerçekleştireceğine söz ver. Sonra bu hiz-
mete uygun âlimleri yetiştirir ve ona gön-
derirsin.”

Kerametleri

Şimdi de bu mücahidin kerametlerinden 
bahsetmek istiyorum. Onunla buluştuğum-
da Japonya ve uzak doğuda İslam davasını 
yaymak için gurbete katlanmamı teşvik eder-
di. Ben bunu imkânsız görür, bu sefere ye-
tecek malımın olmadığını, hanımımın hasta 
olduğunu söylerdim. Bir keresinde “belki 
hanımın vefat eder, sen de sefere çıkarsın” 
dedi. Aynen dediği gibi birkaç gün geçmeden 
hanımım öldü. Böylece ilk kerametine şahit 
oldum. 

Bir gün İstanbul’a Rus siyasetçilerinden bü-
yük bir adam geldi. Niyeti Mekke’ye hacca 
gitmekmiş. Üstad “Bunda bir şey var, onun 
durumunu takip et ve gördüğün hususla-
rı bana bildir” dedi. Ben de dakika dakika 
takip ettim. Adı Abdülaziz idi. Fakat onda 
şüpheli bir duruma rastlamadım. Üstad, 
“Petersburg’a dönene kadar onu takip et” 
dedi. Rus büyüklerine teslim etmek üzere bir 
kitap vererek bana dedi ki; “bu yolculuğun-
da ya çok güzel yaşarsın ya da ölürsün.” 

Afgani’nin tavsiyesine uyup bir Rus büyüğü-
ne gittim. Onu İslam’a davet ettim. Üstadın 
Mesihilerin teslis vb. yanlış inançlarını delille-
riyle çürüten kitaplarından bilgiler aktardım. 
Yalnız, adam çok uyanıktı. Bana “bu sözler 
sana ait değil, belli ki bir kitaptan okuyor-
sun” dedi. Ben de “evet” dedim ve kitabı ona 
verdim. Kitap Rusça idi. Adam sevindi, yar-
dımcısını çağırdı. Bana istediğim kadar para 
vermesini söyledi. Bu kitabı Sofya’da bas-
mamı istedi. Ben çıkarken yardımcısı bana 
“ne kadar istiyorsan söyle” dedi. “Ne kadar 
yeter?” dedim. “Ben bilmem, seninle onun 
arasında, sana niye para vermemi emrettiğini 
de bilmiyorum, fakat sen ne kadar istiyorsan 
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söyle.” dedi. Ben de “üç gün mühlet ver” de-
dim. Üçüncü gün yardımcıya döndüm ve üç 
bin ruble istedim. “Otuz bin iste” dedi. “Ama 
üç bin yetiyor” dedim. “Sen Avrupa’da para-
nın kıymetini bilir misin?” dedi. Ben tekrar 
üç bin dedim, o da verdi ve paraya ihtiyacım 
olduğunda dilediğim bankadan çekebilmem 
için bana bir tahvil verdi. Kitabı bastım ve 
kitaptan yüz adet ona gönderdim. 

Bir kısmını da başka yere gönderdim. Rusya 
hükümeti bunu öğrenince arkamdan casus-
lar gönderdi. İstanbul’a ulaşınca Rus konso-
losluğu beni yakaladı. Mahkeme için beni 
Rusya’ya gönderdi. Çünkü ben Rusya vatan-
daşıydım. Bu olay hicri 1313, miladi 1895 yı-
lında oldu. Cezaevine konulduğumda kendi 
kendime şöyle dedim: “Bu da üstadın ikinci 
kerameti, ya güzel hayat ya da ölüm.”

Ben hapishanede iken Rusya başbakanı öldü 
ve onun yerine Esfina Berlik Miroski atandı. 
Onu önceden tanıyordum. Ona hapisten bir 
telgraf gönderdim. Ama o beni çıkaramadı. 
İkinci gün hapishane müdürü bana geldi ve 
“Bu telgrafı sen mi gönderdin?” dedi, evet 
dedim ve başbakanı tanıdığımı söyledim. 
Üçüncü gün tekrar yanıma geldi. Beraber 
çıkıp hapishane elbiseleriyle başbakanın ya-
nına gittik. Beni görünce hemen tanıdı. Ve 
“bu ne hal?” dedi. Başımdan geçeni anlattım. 
Kendime yeni elbise almam için 500 ruble 
verdi, elbiselerimi alıp evime gittim. Bera-
ber yemek yedik. Nasıl bir pasaport bulup 
Rusya’dan çıkabileceğimi düşünüyordum. 
Hanımına nerede kalabileceğimi sordum.  
Grand Otel’e gittim, baktım ki bana bir oda 
ayrılmış. Yedi gün otelde kaldım. Yedinci 
gün otele hesap ödemek istedim, “senin bir 
aylık ücretin peşin ödendi” dediler. Allah’a 
şükrettim ve üstadıma döndüm.

Rusya’da yaşadıklarımı anlattığımda üstad 
Afgani bana “İslam’ın kendi askerlerini nasıl 
koruduğuna şahit oldun mu?” dedi. Sonra 
üçüncü kez davayı yaymak için Rusya’ya git-
tim. Tekrar 6 ay hapis cezasına çarptırıldım. 
Fakat ben hapisten Japonya’ya kaçtım. Bu 
olay hicri 1323, miladi 1905 yılında oldu. 
Böylece üstadın kerameti ölümünden sonra 
meydana geldi. Japonya’da 8 ay kaldım. Bana 

saygı ve hürmet gösterildi. İslam davası için 
Sultan Abdulhamid tarafından gönderildiğimi 
sanıyorlardı. Bunun sebebi de, Japonya’daki 
bir gazetenin benim hakkımda uzun bir ma-
kale yayınlamış olmasıydı. Benim Sultan Ab-
dülhamit ve üstad Cemaleddin Afgani (ra) 
tarafından gönderildiğimi yazmıştı. Bunun 
neticesinde dışişleri bakanı benden maaşlı 
olarak kalmamı istedi. Fakat üstadımın İs-
lami bir devlet kurma hususundaki yolunu 
takip etme iştiyakım beni İstanbul’a gitmeye 
sevk etti. Çünkü bu davayı Japonya’da yay-
mak için oradaki arkadaşları yanıma almam 
lazımdı. 

İstanbul’a döndüğümde gördüm ki, her şey 
değişmiş. Sultan Abdülhamid’in saltanatı son 
bulmuş... Üstad Cemaleddin Afgani (ra) ile 
olan arkadaşlığım üç yıl altı ay kadar sürdü. 
Bana çok güvenir, hakkımda büyük bir hüs-
nü zan beslerdi. 

Hastalığı ve vefatı

Afgani (ra) kanser hastalığına yakalanmıştı. 
Tedavi görüyordu, fakat ecel yaklaşmıştı. Bir 
gün ziyaretine gittim. Eli ile işaret ederek ya-
nına çağırdı, çünkü konuşamıyordu. Eline 
bir kalem ve kâğıt alarak şöyle yazdı:

“Ey Allah’ım, sen biliyorsun ki, Peygamber 
Efendimiz sallallahu aleyhi ve selemin son 
sözü “ümmetî, ümmetî, ümmetî” idi, ben de 
“milletî, milletî diyorum.”

İki saat sonra tekrar döndüğümde vefat et-
mişti, Allah ona rahmet eylesin. Tarihler hicri 
1315, miladi 1897 yılını gösteriyordu. 

Kardeşler,

İstanbul’dan çıktığımda sizinle buluşacağımı 
ve size üstad Cemaleddin’i anlatacağımı bil-
miyordum. Onun için hac farizamı eda edip 
döndükten sonra İstanbul’daki çocukları-
ma üstadın hayatını anlatan bazı yazılarını 
bana göndermelerini isteyeceğim. Mesihilere 
reddiye olarak yazdığı o kitaptan da birkaç 
adet isteyeceğim. Umarım sizinle anlaşılır bir 
şekilde konuşmuşumdur. Çünkü 20 yıldır 
Arapça konuşmamıştım. 

Vesselamu aleykum ve rahmetullah.  



111

Kur’ani Hayat
OCAK’11
SAYI 16

AHMET
KELEŞ

Eleştiri Adabı 
Üzerine

Prof.Dr., Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Öğretim Üyesi

ayın Prof. Dr. İbrahim Sarmış üstadı-
ma…

“Müsademe-i efkârdan Bârika-i hakikat tevel-
lüt eder” sözünün doğruluğu, geleneğimizde 
yer alan zengin düşünce ve tefekkürle sabittir. 
“Eleştiri” demek olan “Müsademe-i efkâr” bilim-
sel gelişmenin olmazsa olmaz şartıdır. Bu ne-
denle her müellifin eseri, ehil olan her bilim 
adamının eleştirisine her zaman açıktır. Çünkü 
yapılan bilimsel eleştiriler, bilim adamlarının 
ilimde derinleşmesine, gözlerinden kaçanı gör-
melerine ve farklı bir perspektiften bakabilme-
lerine imkân sağlar. Her eser sahibi, ehliyetli 
meslektaşlarından eleştiri bekler ki, eserini ol-
gunlaştırarak daha kâmil bir hale getirebilsin.

Sayın Sarmış’ın “Son söz sahibi” bir eda, hakaret 
ve hınç dolu “saldırgan” tavrıyla yazdıklarına 
“eleştiri” diyemeyeceğim için cevabım bilimsel 
bir eleştiriye verilen cevap niteliğinde olmaya-
caktır. Sayın hocamın bu “şiddet ve celali” şah-
sıma mı özel yoksa zat-ı âlilerinin karakter-i 
müstakarları mıdır bilmiyorum. Ama konu 
edeceğim yazısındaki üslubu bir miktar “özel” 
oluşu ima ediyor gibi…1 

 “Kur’ani Hayat” dergisinin Mart-Nisan 2010 
tarihli sayısındaki, “Hz. Muhammed’in Büyü-
lendiği İddiası ve Bakara 102. Âyetin Anlamı 

1 “İma” tabirini kullandım. Çünkü Sayın Sarmış, değerli meslek-
taşım Doç.Dr. Mehmet Azimli beyin “Siyeri Yeniden Okumak” adlı 
çalışmasına yaptığı eleştirisinde, şahsımı konu etmiş ve benim 
“İslami Araştırmalar” dergisinde yayınlanan “Kur’an’ın Cem’i ve 
Tertibi” makaleme, aynı kızgın ve öfkeli üslubuyla, “şimdilik elde 
edemediğim” diyerek atıfta bulunduğu ve sanki; “Hele bir elime 
geçireyim de ben sana sorarım…” der gibi “Aba altından kalem 
göstermiştir”. Bu konuda bkz. Nida Aralık-Ocak 2010, “Siyeri 
Faklı Okumak- Medine Yılları”, s.40.  

S

İ N C E L E M E

ELEŞTİRİ ÂDÂBI ÜZERİNE

“ELEŞTİRİ” DEMEK OLAN 

“MÜSADEME-İ EFKÂR” BİLİMSEL 

GELİŞMENİN OLMAZSA OLMAZ 

ŞARTIDIR. BU NEDENLE HER 

MÜELLİFİN ESERİ, EHİL OLAN HER 

BİLİM ADAMININ ELEŞTİRİSİNE 

HER ZAMAN AÇIKTIR. 

AHMET KELEŞ
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Üzerine…” başlıklı yazısında sayın hocamız 
lütfedip bize hakaret buyurmuşlar ve bizi 
onurlandırmışlardır. İlgili yazıda üstadımız; 
Yahudilerin Hz. Peygamber’e büyü yaptıkları 
iddiasının yanlışlığını anlatırken, bizi de bu 
büyüyü kabul edip destekleyenlerden hatta 
bunun için “türlü manevralar” yapanlardan 
saymaktadır. Konuyu sadece bizim bu yazı-
mızdan okuyacak olanların da görebilmeleri 
için söz konusu paragrafı aynen alıntıladık-
tan sonra cevabımızı yazalım…

“Hadisin sahih olduğunu savunanlar Kur’an 
perspektifinden değerlendirme yapmakta, 
âyetlere aykırı olmadığını göstermek için 
türlü manevralar yaparak sözde deliller getir-
mektedirler. Mesela Hz. Peygamber’in iddia 
edilen sihirden kurtulması için Felak ve Nâs 
sûreleri önceden Mekke’de indiği halde sırf 
peygamberi sihirden kurtarmak için ikisinin 
de Medine’de indiği, hatta ikinci kez indiği 
iddia edilmiştir. Örneğin sözde akademik bir 
çalışmada Muavvizeteyen’in ikinci kez inmiş 
olabileceğini belirtmek için bir yazar, “Sûre 
ve âyetlerin tekrar tekrar farklı nedenlerle 
nazil olması bilinen ve çok vaki olan bir du-
rumdur” diyerek bu saçma savunma anlayışı-
nı dile getirir.”2

Dip notta eserimize ve adımıza yer vermek 
lütfunu esirgemeyen ama ana metinde “bir 
yazar” diye işaret etmeye değer bulduğu şah-
sımızdan ve saçmalıkları müdafaa eden çalış-
mamızdan alıntı yapmışlar…

Tıpkı hırs gibi gazap da insanı kör ediyor 
gerçekten. “Sözde akademik” diye tahkirle-
rine layık buldukları çalışmamız, naçizane 
tam altı yılımızı alan doktora tezimizdir. Al-
tında ülkemizin Hadis alanındaki güzide beş 
isminin imzası bulunan eserimizin uğradığı 
hakaretten jüri üyesi üstatlarımı tenzih edi-
yorum… Baştan sona, rivayetlerin Kur’an ile 
tashih edilmesi için ölçüler tespit etmeye ça-
lıştığımız eserimiz saçmalıkları savunmuyor, 
tam aksine ezberlerimize girmiş yanlış ve ha-
taların Kur’an ile izalesine çalışıyor. Dipnot-

2  İbrahim Sarmış, “Hz. Muhammed’in Büyülendiği İddiası”, 
Kur’ani Hayat dergisi, Mart-Nisan 2010, s.22-23.

ta; “Hadisleri Kur’an’a Arz Etmek” diye yan-
lış verdiği eserimizin doğru adı; “Hadislerin 
Kur’an’a Arzı”dır. 

Şimdi gelelim üstadımızın bizi itham edip 
tezyif ve tahkir ettiği hususa… Büyük ho-
camız şayet eserimizi ön yargı ve sebebini 
bilemediğimiz öfkesinden arınmış olarak 
okusa ve anlasaydı, aynı yazısında bize ha-
karet etmeyip, kendi görüşünü destekleyen 
bir referans olarak eserimizden bahsedecek-
ti. Çünkü alıntı yaptığı konuyu biz eserimiz-
de; “Hatalı Arz Örnekleri” ana başlığı altında 
ele alıyoruz. Orada, rivayetleri desteklemek 
için Kur’an’dan getirilen delillerin bizim be-
lirlediğimiz ölçüler çerçevesinde yapılmaz-
sa nasıl yanlış sonuçlara gidilebileceğinden 
bahsediyoruz. Bu bağlamda da bir örnek ola-
rak, Hz. Peygamber’e büyü yapıldığını doğ-
rulamak için “Muavvizeteyn” sûrelerini delil 
getirenlerin, büyük bir zorlamayla, klasik 
tefsir kaynaklarımızda sıklıkla başvurulan 
bir ilke ile yani âyet ve sûrelerin mükerrer 
olarak nazil olmasıyla çözmeye çalışıp, Mu-
avvizeteyn sûrelerinin Medine’de tekrar nazil 
olduğunu iddia ettiklerini belirtiyoruz. Yani 
demek istiyoruz ki, Sihir rivayetini doğrula-
mak için söz konusu sûrelerin ikinci defa 
Medine’de nazil olduğunu söylemek hata-
lıdır ve bu şekilde yapılan arz da hatalı bir 
arz örneğidir. Sayın hocamız ana başlığa bile 
baksa idi bu kadar açık bir hataya düşmez ve 
hiç hak etmediğimiz halde, eserimizle, şahsı-
mızla, ilmimizle alay edip küfretmezdi…

“Hadislerin Kur’an’a Arzı”, İnsan Yayın-
ları, ikinci baskı, İstanbul 2003, sayfa 240: 
Ana başlık: “HATALI ARZ ÖRNEKLERİ VE 
NEDENLERİ”, sayfa 243; “Ör. 3: Hatalı Arz 
örnekleri içinde zikredeceğimiz bir örnek 
de “Sihir” hadisidir. Devam eden sayfalarda 
hadis ile ilişkilendirilen âyetlerin nasıl ha-
talı ilişkilendirildiğini maddeler halinde ele 
alıyoruz. İkinci madde olan “b” şıkkında da 
“Muavvizeteyen” sûrelerinin konuyu destek-
lemesini sağlamak için Mekke’de nazil ol-
duğu kesin olduğu halde, Medine’de tekrar 
inmiş gibi anlayıp, onları delil göstermenin, 
geçmiş müfessirlerde örnekleri olsa bile doğ-
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ru olmadığından ve konu için delil sayılama-
yacağından bahsediyoruz. Bkz. s. 245-246. 

Görüleceği gibi sayın hocamız, hem eserimi-
zi (her ne kadar zat-ı âlileri için eser sayıl-
masa da) gerekli titizlikle okumamışlar, hem 
de hiç hak etmediğimiz boyutta bize yazılı 
basın diliyle kalıcı ve silinmez hakaretlerde 
bulunmuşlardır. Takdiri okurlara ve meslek-
taşlarımıza bırakıyorum…

Yukarıda yazdıklarım kalemimin sesiydi. 
Şimdi de kalbimin ve gönlümün sesini akta-
racağım. Sayın hocam, doğru bile yapmış ol-
sanız (ki doğru yapmadığınız aşikârdır) bunu 
yaparken gönül kırmanın ve incitmenin ne 
anlama geldiğini hiç düşündünüz mü? Hatalı 
bir yazı düzeltilir, yanlış bir hesap tashih edi-
lir, peki kırılmış bir gönül ne yapılır? Sizin 
gibi büyük üstatlarımız -ki bizlerin hocası-
sınız-, bize böyle mi örnek olmalısınız? Bir 
eleştiri örneğini bu şekilde vermeliydiniz? 

Bendeniz, talebeniz sayılırım, daha üç beş 
yaşlarımda, elinde “Divan Sazı” ile binlerce 
insanın karşısına geçip; “Ağalarım, hoş gel-
mişsiniz! Safalar getirmişsiniz! Bizi deyip 
geldiğiniz yollarda yüzümüz var! Gönülle-
rinizin hizmetçisi, ayaklarınızın türabıyız” 
diyen gönül erlerini gördüm. Onların at-
mosferlerini soludum. Bir gönlün ne kadar 
değerli olduğunu fark ettim. Maalesef akade-
mik hayatımda ise, çok azı müstesna, gönül 
dünyasını hiç tanımayan, görebildiği tek şey 
kalem ve yazıdan ibaret hocalarım yüzünden 
kazandığım tüm güzellikler ve değerler eri-
di, gitti… Halbuki ne kadar isterdim ki bana 
bir kelime öğreten hocalarım aynı zamanda 
o kelimenin ruhunu da öğretsinler de ruhsuz 
bir zavallı olarak, Dr., Doç., Prof., olmaya-
yım. O üstatlarımın sadece ağızlarından çı-
kanlara değil, gönüllerinden gelene de mu-
hatap olayım… Ama ne acıdır ki, gözümde 
büyüttüklerimden hep, vurmaya, yıkmaya, 
itmeye, aşağılamaya, geri bırakmaya, engel-
lemeye bahane aradıklarını gördüm. Onca 
güzellikler için “aferin” diyemeyen büyük-
lerimizin, neresinde bir kusur bulsak da el 
âleme rezil etsek diye zaman ve zemin kolla-

dıklarına kahrola kahrola şahit oldum… 

Hâlbuki biz akademisyenler sadece akıl in-
sanları değiliz. Sadece öğrencilere kuru bil-
giler veren makineler hiç değiliz… Biz örne-
ğiz. Tıpkı örneğimiz Hz. Muhammed (a.s.) 
gibi… Ama sadece et ve kemikten ibaret olan 
bir heykelden örnek olmaz… Ancak duya-
bilen, hissedebilen, anlayabilen, yeri geldi-
ğinde ağlayabilen, hayat sahibi insanlardan 
örnek olabilir. Necip Fazıl Kısakürek mer-
humun deyişiyle; “Ağlayabilseydiniz anlayabi-
lirdiniz… (Reis Bey). Bir gönül incittiği için 
ağlayabilmekten bahsediyorum… Çıkar için, 
mevki ve makam elde etme uğruna, arsız bir 
yüze dökülen tuzlu göz suyundan değil… 
Bilmem anlatabildim mi?

Yukarıda andığım gönlümün üstatlarından 
Neşet Ertaş bu durumu ne güzel anlatıyor. 
İki dörtlüğüyle sözlerime son vereceğim. 
Çünkü bu sözlerin üzerine daha söz yoktur:

Gönül bilmeyenler çoktur

Bilmeyende gönül yoktur

Bilmiş ol ki gönül haktır.

Sakın ol ha kırma gardaş!

Haktır canların yapısı

Kimsede yoktur dapısı

Son durak gönül kapısı

Kırdıyısan gelme gardaş! 
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üzlerce yıl önce yazılmış eserleri okurken ister iste-
mez kelimelerin ve kavramların bugünkü kullanımları 
ve anlamları belirir zihnimizde. Oysa yazarın maksa-

dını anlamak için bugünkü kullanımlarından ziyade metnin 
inşa edildiği kullanımları ve anlamı bilmek daha önemlidir. 

Kur’an söz konusu olduğunda birçok kelime ve kavramın, 
bugün Kur’an’daki kullanımından daha farklı kullanımları-
nın cari olduğu açıktır. Bazı kavramlar anlam daralmasına 
uğrarken, bazıları anlam genişlemesine uğramış, bazıları 
ise farklı anlamlar kazanmıştır. Buna bir de bazı kelimelerin 
Kur’an’ın değişik yerlerinde değişik anlamlarda kullanıldığı-
nı da eklemek gerekir. 

Kur’an’ın doğru anlaşılması için ilk muhataplarının Kur’an 
algısı şüphesiz çok önemlidir. Hz. Peygamber’in ve ashabının 
anladığı biçimde Kur’an’ı anlamak, bugün birçok sorunu aş-
mamıza yardımcı olacağı gibi Kur’an’ın sağlıklı bir biçimde 
amele dönüşmesine de katkı sağlayacaktır.1

Kelimelerin, kavramların zaman içinde geçirdiği değişimi 
düşündüğümüzde ilk dönemlerde yapılmış kavram çalışma-
larının kıymeti kendiliğinden anlaşılır. İlk dönem kavram ça-
lışmalarından biri de şüphesiz Râğıb el-İsfahanî’nin kaleme 
aldığı el-Müfredât adlı eseridir. 

Prof.Dr. Abdulbaki Güneş ve Yrd.Doç.Dr. Mehmet Yolcu 
tarafından tercüme edilip Çıra Yayınlarınca yayımlanan 
eserin gözden geçirilmiş ikinci baskısı yapılan nushasını siz 
okuyucularımız için tanıtmayı uygun gördük.

Kitab’ın önsözünde mütercimlerin yaptığı bazı hatırlat-
malar okuyucuya bir yol haritası çiziyor. 

Müfredât’ın bu güne kadar pek çok baskısı yapılmış ancak 
bunların hiçbiri hata, tashih ve tahriflerden kurtulabilmiş de-
ğildir. Kimilerinde Râğıb’ın kullandığı bazı şiirleri, kimilerinde 
bazı âyetler, kimilerinde ise bazı kavramlar eksik kalmıştır. Bu 
çevirede tahkikini Adnân Safvân Dâvûdî’nin yaptığı Dâru’l-
Kalem, Dimaşk - ed-Dâru’ş-Şâmiye, Beyrut 1992’de çıkan bi-
rinci baskısı ile 2002’de yayınlanan üçüncü baskısı esas alın-
mıştır. Bu baskıda sözü edilen kusurlardan herhangi birinin 
bulunmaması için özel bir gaye sarf edilmiştir. 

Müellif, Kur’an’ın kıraat farklarına değindiğinde bu kı-
raatlerin sahih ve şaz olanları dipnotlarda açıklanmıştır. 
Râğıb’ın kullandığı şiirlerin, geçtikleri dil kitaplarındaki yer-
lerine işaret edilmiştir. 

Mütercimlerin metne azami derecede bağlı kalmakla be-
raber, her dilin kendine özgü bir anlatım biçiminin ve man-

1  Oktay Altın, Haksöz Dergisi, sayı: 169, Nisan 2005.

YMUHARREM BAYKUL

K İ T A P L I Ğ IK U R ’ A N

R a ğ ı b  e l - I s f a h a n i

Kur’an’ın Doğru Anlaşılmasında 
Bir Masaüstü Kaynağı EL-MÜFREDÂT

KUR’AN’IN DOĞRU ANLAŞILMASI 
İÇİN İLK MUHATAPLARININ 
KUR’AN ALGISI ŞÜPHESİZ ÇOK 
ÖNEMLİDİR. HZ. PEYGAMBER’İN 
VE ASHABININ ANLADIĞI BİÇİMDE 
KUR’AN’I ANLAMAK, BUGÜN 
BİRÇOK SORUNU AŞMAMIZA 
YARDIMCI OLACAKTIR.
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tık bakış açısının olmasından dolayı, çeviriyi daha anlaşılır 
kılmak için kimi metinde fedakârlık ettiklerini ve bu bas-
kıda metni tahkik eden Adnân Safvan Dâvûdî’nin eklediği 
dipnotların tümünü değil, manaya katkısı olan ve yerinde 
bulduklarını çevirdiklerini ifade etmeleri dikkate değer bir 
yaklaşımı oluşturuyor.

Râğıb el-İsfahanî hicri dördüncü asırda yaşamış, özel-
likle “el-İsfahânî” lakabıyla şöhret kazanmış ve pek çok 
eserler yazmıştır. Bu asır, ilim inkişafın (bilimsel geliş-
menin), kalkınma ve yükselmenin en parlak olduğu dö-
nemlerden biridir. Müellifin değişik konu başlıklarında 
birçok eseri mevcuttur. Mütercimler kısa tanıtımlarla da 
olsa Râğıb’ın 23 başlıca eserine bu bölümde yer ver-
mişlerdir.

el-İsfahanî belli başlı hususiyetleri noktasında, tevazuu 
ve içine kapanmayı tercih eder, şöhretten ve el üstünde 
tutulmaktan hoşlanmazdı. “Ben 
kendimi övmekten ve nefsimi tez-
kiye etmekten Allah’a sığınırım” 
derdi.

Râğıb’ın Akidesi konusunda üç 
görüş ileri sürülmüştür. Bunların 
kimileri göre Mutezile, kimilerine 
göre Şia ve kimilerine göre ise 
Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat akide-
sine mensûptur. Mütercimlerin 
kanaati ise tartışma götürmeyen 
doğru görüşün Ehl-i Sünnet ve’l-
Cemaat olduğudur. Bu sonuca el-
Müfredât kitabında Mutezile’ye 
yönelttiği tenkitlerden ve Hz. 
Ali’den çokça nakil yapmasından 
dolayı Şia itikadından olduğu 
söylenmişse de bunun yeterli bir 
delil olamıyacağıdır. Çünkü Âl-i 
Beytin sevgisine ilişkin sahih ha-
berler vardır. Bu nedenle insan, 
onları sevmek ve sözlerini naklet-
mekle Şîa’dan sayılmaz denerek Kitâbu’l-İ’tikâd kitabı-
nın 54. sayfasına verilen dipnotla da Şia’dan olmadığına 
dair kesin bir kanaat okuyucuya sunulmaktadır. Fakat 
o dönemde bu görüşlerin bu kadar keskin tartışmasız 
ayrıştığı kanaatinde olmadığımı ifade etmeliyim.

Râğıb’ın fıkhî mezhebi hususunda kitaplarının ince-
lenmesinden anlaşılan odur ki, fıkhın furûâtla ilgili ko-
nularında kimseyi taklit etmemiştir; kendisi bu konuda 
müctehit konumundadır. Kitaplarında yeri geldiğinde fa-
kihlerin görüşlerini kaydettikten sonra bazen bir mezhe-
binkini, bazen de başka mezhebinkini kabul etmektedir; 
bu da onun belli bir mezhebe bağlı olmadığını göster-
mektedir. Mütercimlerin bu tespitleri yukarıda taştışma-
sız Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat olması tesbitiyle çelişki arz 
etmektedir. 

Râğıb’ın şiirle olan ilgisine dair herhangi bir kayda ras-
lanmamıştır. Birkaç beyit dışında kendisine izafe edilen 
şiir de olmadığı söylenmektedir. 

Râğıb el-İsfahani hayatında birçok zorluklarla karşı-
laşmış, dönemin veziri ile bir görüşme esnasında ihtilafa 
düşmüş bu durum onun göz hapsinde tutulmasına yol 

açmıştır. Kendisinin ifadesiyle; “Bu bir kalp halveti değil, 
bir göz halvetidir; ihtiyari değil, ıztırarîdir; hatta zor ve 
baskı ile gerçekleşmiş bir inzivadır” der. 

Râğıb’ın adı, akidesi, fıkıh mezhebi ve çağı hakkında ih-
tilaf edildiği gibi, vefat tarihinde de ihtilâf edilmiştir. Bu 
hususda Suyûtî, beşinci asrın başlarında; Zehebî, onu kırk 
ikinci tabakadan saymıştır ki, bu kesimin vefatları 440 
ile 470 arasında değişmektedir. Bu hususta değişik gö-
rüşler de mevcuttur. Mütercimlere göre sağlıklı bir tercih 
yapmak zor olsa da, vefat tarihinin yaklaşık 425 olduğu 
söylenebilir. 

Müfretadât’da mükemmel bir metod, üstün bir uslup 
kullanılmıştır.  Derin ve geniş bir ilmi vukufiyete daya-
narak maddelerin önce hakikî manaları, ardından türeti-
len kelimeleri ele alınmıştır. Kendisi her kavramı işlerken 
önce madde ile ilgili Kur’an âyetlerini vermiş, ardından 

hadislere geçmiş, sonra da Arapla-
rın deyim, atasözü ve şiirlerini sıra 
ile vermiştir. Çoğu zaman, Kur’an’ı, 
Kur’an ve Sünnet ile ardından 
Sahâbe ve Tâbiîn görüşleriyle açık-
lamıştır. 

Râğıb el-İsfahani eserini ya-
zarken kendisinden önceki ule-
manın eserlerinden faydalanmış, 
onları incelemiş, tartışmış, bazı 
görüşlerini-tespitlerini kabul et-
miş, bazılarını ise reddetmiştir. Eli-
mizdeki bu nushada 21 adet başlı-
ca kaynak eser ismi verilmiştir.

el-Müfredât eserinden günü-
müze kadar birçok ilim adamı is-
tifade etmiş, eserlerinde kaynak 
olarak göstermişlerdir. Zemahşeri 
O’nun metodunu izleyenlerin ba-
şında sayılabilir. 

İnsan ilim ve marifet konusunda 
ne kadar derinleşirse derinleşsin, 

bütün ilimleri elde etmesi mümkün değildir; o her be-
şeriyet ve insaniyet hududunda kalacaktır. Râğıb, ilmin 
deryalarına dalmış, oradan Müfredât gibi inciler çıkarmış, 
kendisi onca derin ilmine ve değerli edebiyatına rağmen 
kimi kusurlardan kurtulamadığını ifade eden mütercimler 
kendilerince gördükleri bu kusurları da maddeler halinde 
ele almışlar. Bu baskıda esas alınan nushalar, tashih es-
nasında başvurulan matbu nüshalar da maddeler halinde 
okuyucuyla paylaşılıyor. 

Râğıb el-İsfahani’nin el-Müfredât eserine yazdığı mu-
kaddimesinde yaptığı bir tespitle yazımızı nihayete erdi-
relim.

“Kur’an ilimlerinin en çok gerekli olanı lafza ilişkin 
ilimlerdir. Kavramların gerçek anlamlarını incelemek de 
lafza ilişkin ilimlerdendir. Kur’an’ın manalarını anlamak 
isteyenler için Kur’an kavramlarının anlamlarını öğren-
mek, ilk yardımcı unsurdur. Bunlar tıpkı bir bina yapmak 
isteyenin öncelikle ilk kullanacağı malzemeler arasında 
yeralan kerpiçleri temin etmesine benzemektedir.



Kur’an’ın manaları-
nı anlamak isteyenler 
için Kur’an kavramla-
rının anlamlarını öğ-
renmek, ilk yardımcı 

unsurdur. Bunlar tıpkı 
bir bina yapmak is-
teyenin öncelikle ilk 

kullanacağı malzeme-
ler arasında yeralan 

kerpiçleri temin etme-
sine benzemektedir.
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/ Dert insanı yakmalı ve insan yürümeli /
“Ey yalnızlığa bürünen
Kalk uyanışı başlat”
Akıl mumunu yak
Hayat hamurunu yoğuran
Tek olan büyük kudretin
Hira’da inen vahyin
Damgasını vur hayata
Kuşanarak ahlakı
Durma çağır vahyin sofrasına insanları
Yeniden çizilsin umudun haritası
Bu ses
‘Sönüp batanları sevmem’ diyen
Put kıran İbrahim’in sesi
Bu ses
Suda boğulmayan, Nil ile gelen
Firavun’un karşısına dikilen Musa’nın sesi
Bu ses
Tapınak tacirlerinin menfaatine dokunan
Roma’ya başkaldıran İsa’nın sesi
Ey yalnızlığa bürünen
Kalk ve uyar
Hazır ol soylu ruhunla zorlu imtihanlara
Yalnızlığın şiddetine dayan
Bütün kalplerin yandığı yerden başla
Karanlıkta kalan ruhları kavuştur aydınlığa
Kalk ve uyar
“O kahrolası yanlış ölçüp biçenleri
Bunlar eskilerin masallarıdır diyenleri”
Çağın Velid bin Muğire’lerini
Mala mülke tamah edenleri
Uyar ki son bulsun eşyanın uğultusu
Sessiz, derinden gelen şirk felaketi
Gecenin bir yarısında böl uykunu acılarla
Haydi, kalk ayağa
Ne korku var ne ümitsizlik
Yola çıksın aşkın kervanı
Tüm nehirler sana akacak Ya Muhammed
Uyandır itilmiş, kakılmış, ayağı çıplakları
Ellerinden tut, bak gözlerinin taa içine
Topla kanadın altında tüm mazlumları
Tevhidin ve adaletin gölgesinde 

Müddessir
B Ü N Y A M İ N  D O Ğ R U E RŞ İ İ R
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Abdulcelil CANDAN
Peygamberlere İman Konusunda 
Görülen Bazı Batıl İnançlar

11 Peygamber İnceleme 77-82

Abdulcelil CANDAN Cahil Sustuğu Takdirde İhtilaf ve Sorunlar Çözülür 12 Kardeşlik Değerlendirme 28-31

Abdulcelil CANDAN Kur'an'ı Kalbe Girmekten Alıkoyan Taklit Prangası 14 Kur’an İnceleme 35-39

Abdulcelil CANDAN Ulama-i Sû' ya da Gemiyi Batıranlar 15 Âlimler İnceleme 42-47

Abdulhamit KAHRAMAN Kalbin Terbiyesi 10 Namaz Deneme 99-101

Adil BOR İslam Kardeşliği: Hakikat mi Hayal mi? 12 Kardeşlik Değerlendirme 87-95

Adil BOR Kur'an'la İletişim ve İletişim Engelleri 14 Kur’an Değerlendirme 29-34

Adnan İNANÇ Kur'an'ı Okur Konuşur, Okur Yazar, Okur Yaşar Olmak 14 Kur’an Deneme 53-57

Ahmet BULUT Çocukların Namazlarını Kılamama Sebepleri 10 Namaz Değerlendirme 85-88

Ahmet ÇOŞKUN Namaz Vakitleri ve Biz 10 Namaz Deneme 18-19

Ahmet ÇOŞKUN Peygamberler ve Medeniyetler 11 Peygamber Değerlendirme 15-18

Ahmet ÇOŞKUN Kardeşliğin En Güzeli: İslam Kardeşliği 12 Kardeşlik Deneme 17-18

Ahmet COŞKUN
Kur'an'ın İfade Özellikleri ve Esaslarını Muhataplarına 
Kabul Ettirmekte Kullandığı Umumî Prensipler

14 Kur’an İnceleme 15-19

Ahmet HAŞİM Müslüman Saati 10 Namaz İktibas 89-90

Ahmet NAİM İslam Irkçılığı Menetmiştir 12 Kardeşlik İktibas 61-66

Ali BULAÇ Meal Hazırlamanın İmkân ve Zorlukları 13 Mealler Tebliğ 20-24

Ali KOÇAK Âdem Olmak 10 Namaz Deneme 91

Ali KOÇAK Hz. Muhammed’i Doğru Anlamak İbrahim Sarmış 11 Peygamber Kur’an Kitaplığı 116-118

Ali KOÇAK Üstadın Rahlesi 12 Kardeşlik Deneme 106-107

Arzu Melek ARIKAN Poligami ve Hz. Muhammed’in Çok Evliliği 11 Peygamber Değerlendirme 108-111

Aşkın TAŞTAN Âyetlerde Dua 13 Mealler Hikâye 110-111

Aşkın TAŞTAN Kur'an Size Ne Diyor? 14 Kur’an Hikâye 116-117

Aşkın TAŞTAN Siyah Beyaz Coğrafyanın Kırmızı Elbiseli Çocukları 15 Âlimler Hikâye 94-97

Ayşe Şenocak ERASLAN Kazanmanın Kur'ancası 15 Âlimler Deneme 110-112

Bilgin ERDOĞAN Hidayete Çağıran Namaz 10 Namaz Hikâye 42-44

Bilgin ERDOĞAN Adalete Baş Veren Bir Nebi: Yahya Aleyhisselam 11 Peygamber Değerlendirme 41-44

Bilgin ERDOĞAN İftira: Kardeşlik Ahlakının Kollarındaki Kelepçe 12 Kardeşlik Deneme 96-99

Bilgin ERDOĞAN Meal: İlâhi Kelâmı Anlama Çabası 13 Mealler Değerlendirme 106-109

Bilgin ERDOĞAN
Tedebbüre Dayalı Bir Okuma: 
Abese Sûresi ve Ayrımcılık

14 Kur’an Değerlendirme 77-80

Bilgin ERDOĞAN
Denge Ahlakına Vurgu Yapan Üç Muasır Şahid: 
Said Nursi, İzzetbegoviç ve İslamoğlu

15 Âlimler Değerlendirme 62-65

Bünyamin DOĞRUER Muhammed 11 Peygamber Şiir 119

Bünyamin DOĞRUER Yusuf 12 Kardeşlik Şiir 118

Bünyamin DOĞRUER Furkan 13 Mealler Şiir 119

Bünyamin DOĞRUER Eynel Mefer? 14 Kur’an Şiir 118

Bünyamin DOĞRUER Nuh 15 Âlimler Şiir 118

Cemal ŞAKAR Necat Vesilesi Olarak Hz. Peygamber 11 Peygamber Değerlendirme 95-99

Dilek SERDAR Modern Eğitimin Açmazı ve Mevdudi 15 Âlimler Biyografi 81-85

Dr. Ali ŞERİATİ Hangi Kur'an? 14 Kur’an İktibas 40-42

Ekrem DEMİR İbadet, Dua ve Namaz 10 Namaz Değerlendirme 66-70

Emil RAHİMOV Takva Ölçüsünde “Kurtuluşa Eren Fırka” Kavramı 12 Kardeşlik Değerlendirme 100-105

F. GÜNGÖR M. 
BAYKUL M.AYDIN

Namaz Gönüllüleri Platformu Üyeleriyle Söyleşi 10 Namaz Söyleşi 45-60

F.OKUMUŞ, F. 
GÜNGÖR, M.AYDIN

Mustafa İslamoğlu ile "Kur'an'ı Anlamak" Üzerine… 14 Kur’an Söyleşi 69-76

Fatih OKUMUŞ Müslüman Namaz Kılan İnsandır 10 Namaz Deneme 78-80

Fatih OKUMUŞ Katrenin Cengi 10 Namaz Şiir 118

Fatih OKUMUŞ Altını Ateşle Sınarlar 12 Kardeşlik Deneme 25-27
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Fatih OKUMUŞ Hollanda Dilindeki Kur’an-ı Kerim Tercümeleri Üzerine 13 Meal Tebliğ 64-69

Fatih OKUMUŞ
Hüseyin Atay Hoca ile Kur'an-ı Kerim 
Çeviri Tekniği ve Metodolojisi Üzerine

13 Mealler Söyleşi 91-101

Fatih OKUMUŞ "Hoca Efendiye Mesele Danışıyoruz!" 15 Âlimler Hatırat 93

Fatma İLHAN Üstad Cevdet Said ile "Âlimin Sorumluluğu" Üzerine... 15 Âlimler Söyleşi 48-53

Fethi GÜNGÖR M. Emin Özafşar ile "Kur'an Yılı" Üzerine… 14 Kur’an Söyleşi 62-68

Filiz TAVUKÇU Çocuk ve Meal 13 Mealler Genç Kalemler 104-105

Filiz TAVUKÇU Kelam, Beyan ve Kur'an 15 Âlimler Deneme 91-92

Hamza TÜRKMEN Kardeşlik Söylemi ve Açılım Politikaları 12 Kardeşlik Değerlendirme 67-73

Hasan AYCIN Çizgi / Kardeşlik 12 Kardeşlik Çizgi 119

Hasan AYCIN Çizgi / Meal 13 Mealler Çizgi 120

Hasan AYCIN Çizgi / Kur’an’ı anlamak 14 Kur’an Çizgi 119

Hasan AYCIN Çizgi / Âlimler 15 Âlimler Çizgi 119

Hatice İslamoğlu ERDEM Tevhidi Eyleme Taşımak 10 Namaz Genç Kalemler 102-103

Hatice İslamoğlu ERDEM Mehmet Akif İle Kur'ân'ı Anlamak 14 Kur’an İnceleme 81-84

Hidayet AYDAR Osmanlı Dönemi Türkçe Meal ve Tefsirleri 13 Mealler Tebliğ 40-56

Huda es-SALİH Ölümüne Papazların Ağladığı Adam: Ahmet Deedat 15 Âlimler Biyografi 86-88

Hüseyin K. ECE Kur'an Hatırlatıcı ve Öğüttür 14 Kur’an İnceleme 43-49

İbrahim SARMIŞ
Hz. Muhammed’in Büyülendiği İddiası ve 
Bakara 102. Ayetin Anlamı Üzerine

11 Peygamber İnceleme 19-30

İbrahim SARMIŞ Kur'an'ı Anlama ve Anlamlandırma Seferberliği 13 Mealler İnceleme 70-76

İbrahim SARMIŞ Kültürün Bayileri Değil, Vahyin Âlimleri 15 Âlimler İnceleme 37-41

İdris ŞAHİN
İnsanlığın Öğretmenleri Peygamberler 
ve Bazı Eğitim Modelleri

11 Peygamber Deneme 83-87

İdris ŞAHİN Vahiy Dilinde Bir Hitap Biçimi Olarak Soru 14 Kur’an İnceleme 85-96

Kadir CANATAN
Tarihçi ve Sosyolog İbn Haldun’un 
Hz. Muhammed İmgesi

11 Peygamber İnceleme 64-76

Kübra ÇOMAKLI Câbirî ve Yeni Bir Akıl İnşası 15 Âlimler İnceleme 66-72

M. BAYKUL M. AYDIN
Muhammed Emin Yıldırım ile Hz. Peygamber 
(s) ve Siyer Araştırmaları Merkezi Üzerine

11 Peygamber Söyleşi 45-53

M. BAYKUL M. AYDIN Vahdettin Bahadır ile Kardeşlik Üzerine… Özellikle 12 Kardeşlik Söyleşi 51-58

M. Halil ÇİÇEK Kulluk Bilincimiz ve Namaz 10 Namaz Değerlendirme 81-84

Mahmut Celal ÖZMEN Kur'an-ı Kerim: Birilerine Göre… 14 Kur’an Eleştiri 102

Mahmut ÇINAR Namaz Kötülüklerden Alıkor 10 Namaz Değerlendirme 33-37

Mahmut ÇINAR
Nübüvvetin Mahiyeti, İmkânı, 
Gerekliliği ve Derecelendirilmesi

11 Peygamber İnceleme 31-40

Mahmut ÇINAR
Anadolu Dindarlığının Parametreleri ve 
Sosyal Yapıya Etkileri: Halidilik Örneği

12 Kardeşlik Değerlendirme 39-43

Mahmut ÇINAR Kur'an'ın Anlaşılmasında Hz. Peygamber'in Önemi 14 Kur’an İnceleme 58-61

Mahmut ÇINAR Kur'an-ı Kerim'e Göre İlim ve İlim Adamı 15 Âlimler İnceleme 31-36

Mehmet AZİMLİ İfk Olayı Üzerine Bazı Mülahazalar 11 Peygamber İnceleme 58-63

Mehmet AZİMLİ Hz. Peygamberin Zevcelerine İlâ Yapması 12 Kardeşlik İnceleme 108-113

Mehmet ÇAKIL Âlemlerin Rabbi İle Randevumuz Namaz 10 Namaz Deneme 61-63

Mehmet ÇAKIL
Kur’an’da Peygamberlerin Kavimlerine 
İlk ve Son Sözleri

11 Peygamber Genç Kalemler 54-57

Mehmet ÇAKIL Kardeşlik Sahipliktir 12 Kardeşlik Deneme 74-75

Mehmet DERİ
Hediyeleşmek: Kalpleri Birbirine 
Yakınlaştıran Sevgi Yumağı

12 Kardeşlik İnceleme 44-45

Mehmet DERİ Hayat Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Özellikleri 14 Kur’an İnceleme 50-52

Mehmet SOYSALDI
Kur'an'ın Mucizevî Yönlerinden 
Lafız, Mânâ ve Ses Uyumu

14 Kur’an İnceleme 103-107

Mehmet SOYSALDI Onlar ve Biz 15 Âlimler Değerlendirme 103-105

Mevlana İDRİS Ömür Gelip Geçerken Senden O’na Göçtün mü? 10 Namaz Çizgi 119

Muhammed ÖZMEN Haris el-Muhasibi'ye Göre Akıl-Kur'an İlişkisi 15 Âlimler İnceleme 76-80

Yazar Adı Makale Adı Sayı-Konu Bölüm Sayfa
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Muharrem BAYKUL Kitap ve Dergilerde Namaz 10 Namaz Kur’an Kitaplığı 109-112

Muharrem BAYKUL Kur'an'a Göre Toplumun Yapılanmasında Âlimin Rolü 15 Âlimler Kur'an Kitaplığı 116-117

Murat KAYACAN Camilere Asli Fonksiyonuna Kavuşturmak 10 Namaz Değerlendirme 74-77

Murat KAYACAN Kur’an’da İnsani Kardeşlik 12 Kardeşlik İnceleme 46-50

Murat SÜLÜN Namaz–Anlamı, Amacı, Gerekçesi, Gerekleri ve Yeri- 10 Namaz İnceleme 20-32

Murat SÜLÜN Sanat Eserlerinde Peygamber Konulu Hatlar 11 Peygamber İnceleme 88-94

Murat SÜLÜN
Kardeşlik Çerçevesinde Kur’an 
Ayetlerine Bir Atf-ı Nazar

12 Kardeşlik İnceleme 19-24

Murat SÜLÜN Kur'an'dan Yararlanma Kılavuzu 13 Mealler Tebliğ 57-63

Murat SÜLÜN Okumak Anlamaktır 14 Kur’an İnceleme 20-26

Murat SÜLÜN Bilim İnsanına Kur'an’dan Öğütler 15 Âlimler İnceleme 16-25

Mustafa AKMAN Resmi İdeolojinin En Zayıf Halkası: Kürt Sorunu 12 Kardeşlik Eleştiri 76-80

Mustafa AKMAN Hadis Âlimlerinde Beşerüstü Peygamber Tasavvuru 15 Âlimler Eleştiri 54-61

Mustafa ALTAŞ Peygamber ve Çocuk 11 Peygamber Genç Kalemler 104-107

Mustafa ALTAŞ Kur’an ve Çocuk 12 Kardeşlik Genç Kalemler 114-117

Mustafa DEMİR
Kur'an'ı Mealinden Anlama Olgusu: 
Yaşanmış Bir Örnek

13 Mealler Değerlendirme 77-82

Mustafa DEMİR Bu Kapıdan Geri Dönme 14 Kur’an İnceleme 97-101

Mustafa DEMİR Rabbe Rağbetin İnşirahı: Allah'a Yöneliş Açılımı 15 Âlimler Deneme 98-102

Mustafa İSLAMOĞLU Namaz Nedir? 10 Namaz Başyazı 3-11

Mustafa İSLAMOĞLU Peygamber Tasavvurumuz 11 Peygamber Başyazı 3-10

Mustafa İSLAMOĞLU Kardeşlik Aşkına 12 Kardeşlik Başyazı 3-10

Mustafa İSLAMOĞLU Meal Hazırlamanın İlkeleri 13 Mealler Başyazı 3-12

Mustafa İSLAMOĞLU Kur’an’ı Anlamak Farzdır 14 Kur’an Başyazı 3-8

Mustafa İSLAMOĞLU Vahiy Eksenli Bir Hayatın İnşasında Âlimlerin Rolü 15 Âlimler Başyazı 3-9

Mustafa YILDIZ Kur'an'ı Anlamak Neyi Anlamaktır? 13 Mealler Deneme 88-90

Muzaffer ARSLAN Meal Okuyucusuna Notlar 13 Mealler Değerlendirme 83-87

Nuriye ÇAKMAK Ezeli Kelâm, İnsan ve Nisyan 13 Mealler Deneme 102-103

Nuriye ÇAKMAK Sanal Ortamda Kur'an ve Meal Çalışmaları 14 Kur’an Araştırma 108-115

Osman ARPAÇUKURU
Müslümanlar Arasındaki Kardeşlik Bağını Koparıp 
Sevgilerini Nefrete Dönüştüren Sebepler

12 Kardeşlik İnceleme 32-38

Ömer BAYAR Namazda Mana ve Suret 10 Namaz Deneme 71-73

Ömer BAYAR Gönül Testisi 12 Kardeşlik Genç Kalemler 59-60

Ömer NOYAN Yola Çık Ey Yolcu 10 Namaz Genç Kalemler 104

Ömer NOYAN Vahiy: Kurtuluş Reçetesi 14 Kur’an Deneme 27-28

Ömer NOYAN İz Bırakanlar İzlenir 15 Âlimler Deneme 89-90

Özcan HIDIR
Protestan Kiliseler Birliği’nin Gizlenen Kararı 
ve Batı’da Hz. Peygamber Karşıtlığı

11 Peygamber Değerlendirme 100-103

Ramazan BEYHAN Şeytandan Allah’a Hicret 10 Namaz İnceleme 93-98

Ramazan BEYHAN Asabiyetten Kardeşliğe 12 Kardeşlik Deneme 83-86

Ramazan BEYHAN Âlimlerin Şahitliği Sorumluluğudur 15 Âlimler Deneme 26-30

Said DEMİRTAŞ Asrı Saadetten Namaz Hikâyeleri 10 Namaz İktibas 114-117

Selvigül K. ŞAHİN Vahyin Kardeşliğine Doğru 12 Kardeşlik Deneme 81-82

Selvigül K. ŞAHİN Hikmet Yolcusu, Hicret Eri: Ali Ulvi KURUCU 15 Âlimler Biyografi 73-75

Şahin GÜVEN Çokanlamlı Kelimelerin Çeviri Sorunları 13 Mealler Tebliğ 25-39

Vecdi AKYÜZ Namazın Fıkhı 10 Namaz İnceleme 38-41

Vedat AYDIN Kalbin Miracı Namaz 10 Namaz Deneme 64-65

Vedat AYDIN Sevginin Evi 15 Âlimler Hatırat 106-109

Yasemin ISLAMOĞLU Nisa Sûresi 10 Namaz Kur’an’ın Burçları 105-108

Yasemin İSLAMOĞLU Maide Sûresi 11 Peygamber Kur’an’ın Burçları 112-115

Yasemin İSLAMOĞLU En'âm Sûresi 13 Mealler Kur'an'ın Burçları 115-118

Yasemin İSLAMOĞLU A'râf Sûresi 15 Âlimler Kur'an'ın Burçları 113-115

Yücel OĞURLU Uluslar arası Hukuksuzluğa Naklen Suçüstü 13 Mealler Gündem 112-114

Yazar Adı Makale Adı Sayı-Konu Bölüm Sayfa


