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KİTAPLAR

VE MUKADDES KİTAPLARA IMAN
Dr. Ali Arslan AYDIN

Kainatın yaratıcısı

olan Allahu Teala'nın, insanlar arasından se<}tiği
Peygamberlere, yalmz kendi milletlerine (1) veya bütün beşeriyete tebliğ etmek üzere (2) · vahyettiği ıkitaplara, "İlahl Kitaplar" veya "Semavi
Kitaplar" veya "İnzal olunan Kitaplar (Kütüb-i Münzele)" adı verilir.
İlahi Kitaplar Niçin Göndeıilıniştir?

Bu kitaplar, lafız ve mana baJkımlarından "Allah Kelamı". olup, herşeyden önce insanları dalruetten, yani kötü ve karanilik yollardan çıkara:.
rak, doğru ve güzel yollara sevketmek süretiyle onları Hak ve hidayet nuruna kavuşturmak için. gönderiJrniştir.
Gerçi insan, bütün yaratıklar arasında en güzel ve en şerefli malıluk
olarak yaratılmış, kainattaki her çeşit varlık ve yaratık onun emrine ve
hizmetine verilmiş (3), ona, bu dünyayı imar ve ıslah kuvvet ve krubiliyeti
bahşedilnıiştir. Fakat insan, - aklına rağmen- nefsine ve tabiatta bulunan
bazı şer kuvvetiere karşı daima başarı sağlay8imaz. Hatta çok defa onlara
yenilir. Zira insanın, ıbilihassa nefsine karşı za'fı vardır. Onun en büyük
düşmanı, şer kuvvetlerininibaşı sayılan Şeytan'dır (4). Nitekim beşeriye
tin ceddi Adem (A.S.) in nefsine ve Şeytan'a nasıl inanarakuyduğu, Cennet'ten nasıJ. çıkarıldığı, sonra hatasını aniayarak Allah'dan nasıl af ve
mağfiret dilediği ve Cenfub-ı Hakik'ın affına mazhar olduğu Kur'an-ı Kerim'de beyan edilmiştir (5).
Evet, insan herşey karşısında kuvvetli ise de, nefsi karşısında zayıf
tır. İnsan, ilfuhi bir nur olan aklı ile, sahip olduğu ıbeşeri kuvvetler ve eş
ya hakkındaki bilgisi sayesinde tabiata hakim olruibilir, ıbazı hakikatiara
erebilir, birçok keşifler yaparak yükseleibilir. Fakat başarıların en büyüğü, kendi nefsini yenmektir. Kemruin en yükseği ise, bu ıbaşarıya ulaş
maktır. İşte ıhu ibaşarı ve ıbu kemiU, ancak ve ancak Halik-ı zü'l- celal ile
yatkın ıbir alaka kurmak, .y;aJli ilahi vahyin yardımına ermekle kabil dir.·
(1)

Hz. Musa (A.S.) a indirilen Tevrat, Hz. Davud (A.S.) a indirilen Zebur ve
Hz. İsa (A.S.) ya indirilen İncil gibi...
(2) Hz. Muhammed (S.A.S.) e inzal olunan en son ve en mükemmel ilahi kitap
Kur'an-ı Kerim gibi...
(3) İbrahinı: 32, 33 Nahl: 12, 14 Hac: 37, 65.
( 4) !sra: 53, Ya-sin: 60, Fatır: 6.
(5)
ikaz,

Bakare: 35-37. Bu hadisenin vuku'
ve onlara ilahi bir derstir.

bulmasındaki

ilahi hikmet; insanlan

irşad
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Nitekim Kur'an'da; illSana, nefsinin arzu ve ilifuaslarına karşi koymadığı zamanlarda, ona Allafu.'dan "İlami ıbir söz" şeıklhıde yardım geldiğt
haber verilmektedir. (6). İnsanların ilk ibabası Adem (A.S.) a gönd~rilen
ilahi yardım: ve vruhiy, Adem oğullarına da ilahi irşılıd ve reihlber olaraJk
gönderilmiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de meaJ.en:

" ... Benden size bir hlooyet geleooktir. o•:n.a. tabi~ olanlara. artık hiçbir korku yoktur. Onlar nııahzun dai ohmyacaklarmr.'• (7) buyurulmaktadır.

Bu ve daha ;birçok ayetler, insanın irşada, yani vahyedilen mukaddes
ikitaplara muhtaç olduğuna, ilam hükümlere tfubi' olursa Şeytan'ın tahriklerinden ve birçok kötülüklerden korunacağına, her türlü şer kuvvetleri
yenerek, huzur ve emniyet içinde kemale doğru yückseleceğine deı.aıet etmektedir.
İslam' da ım:an Esa.slarlJ.Jidan

Biri de, İlahi Kitaplarm Hepsim İnan

:ma;ktır:

İşte

;bu sebeple, Hak Te&a ibeşeriyeti hidayete, yani doğru yola sevketmek için, il&!hi nizam, esas ve hükümlerini ihtiva eden, "Mukaddes Kitaplar., 1göndermiş, bu kitaplara inananlara tebliğ ederek, onlara öğret
mek için de, kendi araJarından seçtiği lbir kısım insanları Peygamber (tlahi
Elçi) kılmıştır. Peygamberler, bu yüce vazifeyi noksansız olarak yapaıbi
leceık ve kendilerine vahyolunan ilaıhi hükümleri insanlara aynen tebliğ
edebilecek kudret ve kaibiliyette yaratılan (8) mümtaz ve sadık kullar,
ilahi elçileroir.
O halde; İlahi Kitapları ;beşeriyete tebliğ etmek için Peygamberlere,
iherhangi bir zatı Peyga:mlber olarak kalbul edebilmek için de, kendisine
vaJlıyedilen ilahi lbir ıkitaıba iihtiyaç vardır.. Bu sebepledir ki, Müslüman
ola;bilmek için; All&h'a ve Meleklerine imandan sonra, İlahi Kitap~ara ve
Peygamberlere iman etmek şart koşulmuştur.
Çün:kü insanlar, nefislerini ve şeytanı yenerbilmek için, daima Allah'ın
yardımına, yani, valhye dayanan İlahl Kitaplara, dolayısiyle 1bu kitapları
kendilerine tebliğ edip, öğretecek Peygamberlere muhtaçtırlar.
(6) Bakare: 37. uAdem, Rabbinden kelimeler öğrenip aliıı. (Rabbine yalvanp
magfiret diledi.) O da tavbesini kab1ll etti. Çünkü tevbeyi en çok kaba! eden, en çok
acıyan

O'dur."

(7) Bakare: 38.
(8) Peygamberlerin şu beş kemal sıfatı ile ittisaflan vaciptir: 1) Sıdk: Her
hususda doğru ve sadık sözlü olmak. 2) Emanet: Kudsi vazifeyi tam olarak yapmak.
Her bakımdan inanılır, güvenilir, olmak. 3) Tebliğ: Vahy-i İlahi'yi noksansız ve ila,ve.siz olarak bildirmek. 4). Fetanet: Akıllı ve zeki uyanık ve iknii kabiliyetine sahip
bulunmak. 5) İsmet: Gizli aşikar her türlü günah ve ma'siyetten mesü.n olmaktır.

İlooi. Kitapların·

ve Peygamberlerin lüzumuna inandıkbin sonra da,
ibeşer ,tarihinin her devrinde yaşayan milletierin bir Peygambere ve mukaddes bir kitaba sahip olaıbileceğini kruhill etmek ve rbunlara da inanmak,
a;kl-ı selimin icfubıdır.
Nitekim Kur'an-ı Kerim, vahyin ve Peygrumberliğin muayyen bir şah
sa veya millete mahsus olmadığını ve her millete bir Peygamber gönderdiğini ŞU ayetlerde 1bildirmiştir:

"Hiçbir millet yoktur lci, kendi içinde (onları Allah azaihıyla). korkutan biri (yanibir Peygıambe:r) gelip geçnHş olmasın. (9)," "Her milletin bil'
Peygamberi vardıı"" (10).
Yani her millete
ber

(Doğru

yolu göstermek için) mutlaka bir Peygam-

gönderilmiştir.

Peygamberlere de, gönderildikleri insanlar arasındaıki ihtilafları haJletmek için bir kitap verildiği şu a.yet-i kerimede bHdirilmiştir:

bir tek ümmet idi. (Aralarında itilMa düştüklerin
den)Allah, (rahmetiyle) müjdeıeyici, (azfi.:bı ile) korkutucu 'Peygamberler
gönderdi. İııs:a.nltarın itilafa düştükleri şeyler hakkında hükmetmek için
Peygamberlerle bemher hah: (ve gerçek) Kitaplar inz3l etti" (11).

"Bütün

i.nsaıı:lw-

Kendisine müstakil kitap verilmeyen Peygamberler ise, daha önce
indirilen. ilahi bir kitaJba tabi' olmuşlar ve gönderildikleri milletiere o kitabı talim ve telkin etmeıkle emredilınişlerdir.
Bu seıbepledir ki, İslam Dini, yalnız Kur'an'a değil, daha önce dünya
milletlerine gönderilen Mukaddes Kitapların hepsine iman etmeyi emretmekte, bütün ilahi kitaplara inanmayı, "Lman Esasları" ndan saymaktadır

(12).
(9)
(10)
(ll)
(12)

Fatır:

24.

Yunus: 47.

Ayrıca;

!sra suresinin 15. a.yetine

bakınız.

Bakare: 213.
Bakare: 4, 117, 285; Nisa: 136.
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Her millete bir Peygamber ve her peygambere de bir "Kitap'' (13)
veya "Suhuf" (14) verHdiği Kur'an'da bildirilmiş ise dEl, bütün peygamberlere indirilen kitapların isimleri ayrı ayrı zikredilmiştir.· Bu bakımdan:
İcnWli olarak :

"Bütün İlahi Kitaplar" a,

Tafsili olarak da : Kur'an'da isimleri zikredilen Mukaddes Kitaplara
ayrı ayrı inanmak, henbirinin Allah Kelamı olduğunu kalib ile tasdik etmek lazımdır. Bu kitaplar:
"Tevrat" (15), "Zebur" (16) ve "İncil" (17) ile, en sün ve en mükemmel İlahi Kitap 'Olan Kur' an-ı\ Kerim'dir (18). Ayrıca yüz adet "Suhuf"
indirilmiş, bunların 10 adedi Hz. Adem'e, 10 adedi Hz. İbrahim'e, 50 adedi
Hz. Ş1t'e ve 30 adedi de Hz. İdris (Aleylıimusselam) a verilmiştir.
(13) Kitap kelimesi: "Yazdı" veya "Bir araya topladı" manasına gelen "Ke-tebe" kökünden gelir. Başlıbaşına bir bütün olan yazıya kitap dendiği gibi, bir mektüba
da kitap denebilir.
Suhuf, "Sahife" nin cem'idir. Sahife, "sahf" kelimesinden alınmiş ~lup,
"yazılmış bir şey" demektir. Mushaf, "Yazılı sahifeler mecmuası" demektir. Kur'an
da bu manada "Mushaf" demektir.
(14)

!

(15) Tevrat: Aslında İbranice .bir kelime olup, "TıUim ve Şeriat" manasınadır.
İslam'a göre Tevrat, isran Oğullarından Hazret-i Musa'ya vahyolunan İlahi Kitaptır. Fakat bu kelime Hıristiyanlarca, "Ahd-i Atik"
den mecazi olarak ıtıak olunmaktadır.

adı

verilen

kitapların

hepsine bir-

Zebü.r: Zebü.r kelimesi "Zebara" dan alınmıştır. Zebara, "o yazdı" veya
"kat'iyetıe yazdı'', "Maharetle yazdı" manalarma gelir. Bu bakımdan "Zebü.r" da, "Bir
yazı", "Bir kitap" demektir. Hazret-i Davudun "ilahiler Kitabı" na "Zebü.r" ıismi ve(t6)

rilmiştir.

·ise, asıl i'tibariyle Yunanca bir kelime olan "Evangelium"
dan alınarak Arapça'ya nakledilen bir kelimedir. "Beşaret ve ta'lim" manasma gelmektedir. İncil lafzı Kur'an'da, Hz. İsa'ya nazil olan Mukaddes Kitaba verilen özel
dsimdir. Fakat Hıristiyanlar nazarında bu lafız, "Ahd-i Cedid" den yalnız "Matta",
"Markos", "Luka" ve "Yuhanna" nın kitaplannda tahsis edilmiş, yalnız bunlara "İn
cil" adı verilmiştir. Fakat "Ahd-i Cedid" denilen kitaba ve risalelerin hepsine de
mecazi olarak "İncil" adı verilmektedir.
(17)

.1

.

İncil: İncil lafzı

(18) Kur'an; Hz. Muhammed Aleyhisselam'a indirilen ve okumak suretiyle ibadet olunan, Allah Kelam'ına verilen isimdir. En son ve en mükemmel İlahi Kitaptır.
Kur'an kelimesi Arapça bir kelimedir. "Gufran" ve "Şükran" kelimeleri gibi
"Fu'lan" vezninde olup, "Ka-ra-a' fülinden mastardır. "Kıraet ve tilavet" yani "Okumak" manasınadır.
"Kur'an" kelimesi dil bakımından "cem' ve "zam" yani "toplama" manasına da ,
gelir.
/
Sonra bu Kelime Hazret-i Muhammed (A.S.) a indirilen Mukaddes Kitaba özel
isim olmu§tur. Kur'an-ı Kerim'in; Furkan, Tenzil, Hak, Huda, Zikra, Burhan, Nur,
gibi elliden fazla isimleri vardır.
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ö halde,

geçmiş miiletiere gönderilen, ıbütün Peygamberiere ihdiriien

"Mukaddes Kitaplar"
da farzdır.
·

ın

ve "Su:huf" un hepsine

İnanmak,

her müslümana

İman
vasfmı

1-

edilmesi İsl·am'a .göre farz olan ıbu kitaplann, mukaddes ve ilahi
ka-zan alıilmesi için, . iki şartı haiz olması lAzımdır:
İlahi

V ahye istinad etmelidir:

Yani; Allahu Teala tarafından Pey.gamber olarak seçilen zatlara indirilen vahyin, aynen yazıJarak toplanmasından meydana gelen bir kitap
olmalıdır. Böyle olmayan ve insanlar tarafından ibil3Jhare yazılan şeyler,
Allah Kelann olmadığından, ilahi ibir kitap olarak ika:bftl edilemez.
2 - İlahi vaıhye istinad eden Alloo Kelann oJduğu tevatür yoluyla
bilinmeli, lbu husus s3Jbit görülmeli, .ait olduğu Peyıgambere indirildiği husfısu, yine tevatür yoluyla zamanımıza kadar gelmelidir.
Bu iki şartı haiz olmayan kitaplar, aslında ilahi de olsa, bu yüce vasfını
ve iJ.ahl hüvüyetini kaybeder. Mukaddes Kitap olmaktan çıkar.
Müslümanlarca inanılması farz olan Muk8iddes Kitaplar, işte ıbu ilahi
vasfı haiz olan Semavi Kitaplardır. Hruen Semavi olduğu iddia edilen kitaplar arasmda :bu basfı :haiz olduğu tarihen sfubit olan yegane mukaddes
kitap ise, Kur'an-ı Kerim'dir.
Tevrat, Zezur ve İncil'in de aslında vahye istinıad eden ilahi ve mukaddes kitaplar olduğuna :her müslüman inanınakla mükeJleftir. Fakat
halen mevcud olan Tevrat ve İncil'ler tahrif ve tebdil edilerek, ilahi hüviyetlerini kayılıetmiş (19), ibir Tevrat ve ibir İncil yerine, ılıirbirine uymayan birçok Tevrat ve İncil nüshaları hruine getirilmiştir. Bu bakımdan,
halen Yahudi ve Hıristiyanların ellerinde bull.ınan ve birbirlerine uymayan
Tevrat ve İncil'leri ilahi ve Mukaddes Kitaplar olarak kabul edemeyiz (20).

{19)

Bakare: 75, 113; Nisa: 46; Milide: 13, 41; Ara.f: 162,

(20) Tafsilat için bakınız: Rahmetililah Hindi: Izh!lru'I-Hak, C. 1; Muhammed
Abdullah .Dıraz: En-Nebeu'l-Azim (Kahire 1957); M. Reşit Rıza: EI-Vahy'ul-Muhammedi (Kahire 1956), Muhammed Abdu: El-İslArn'u ve 'n-Nasraniyye (Kahire 1954);
Muhammed Ebü Zehre: MuhMaratfi'n-Nasrantyye (Kahire 1959); Abdu'l"ehad Da~
vus: İncil ve Salih (lstanl;>Ul 1913); ömer Nasuhi Bilmen: Muvazzah tilm-i KeHim
(Üçüncü B!b); Dr. A.A. Aydın: İslam İnançlan ve Felsefesi S: 226-246 (Ankara
1964).

