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Ş 
üphesiz tarihi açıdan Kur'an-ı Kerim, kesinlikle en doğru ve en sıhhatli bir kaynak

tır. Çünk-ü o, rivayet yönünden son derece güvenilirliğe sahiptir. Bundan da önem

lisi Kur'an-ı Kerim; bizzat ayetin ifadesi yle; "Ne önünden ne de arkasından ba

tılın yanaşamadığı, herşeyi hikmetle yaratan ve her türlü övgüye layık (Allah 'tan) 

indirifmiş (bir kitap)tır." (1
1
• Bu sebeple Kur'an Metni'nin sılılıatİ konusunda herhangi 

bir şüpheye yol bulunamaz 12~_ Çünkü Kur'an tartışma götürmeye - tarihi bir güvenilirliğe 

sahiptir. Kur'an'ın bu derece tarim bir güvenilirliğe sahip olnıası şüphesiz başlangıçta biz

zat ResUluilah (s.a.v.)'ın emriyle yazıya geçirilmesi. sonra da (her vesile ile) okurınıası ve 

nihayet Hz. Peyganıber (s.a.v.) Refik-i A'la'ya intikal etmeden önce de Cebrail (a.s.)'in 

huzurunda ezberden okuyarak nihai arza ile tasdik edilip perçinlenmiş alnıasından ileri 

gelmektedir 131
• Bunun içindir ki, Kur'an Vahyi'nin muhtevasında yeralan kıssalarda ha-

(*) Bu makale Prof. Dr. Muhammed Beyyiimi Mehrfuı'ın "Dirasiltun Tarilıiyyetun Mine'l-Kıır'aııi'l-Kerim" acllı 5 kitap
tan müteşekkil seri eserlerinin 1. kitap. s.38-47 sahifelerinclen almınıştır. Mehriln; Mısır'm aşağı güney bölgesinde 
(es-Sa'idi'l-Aksil) doğup. hayalım ilim öğrenme ve ilmi araştırmalar yoluncia geçimıiş, asnımzcla Mısır'm yetiştireli
ği önemli bir araştınnacı ve ilim adaııııclır. Alaştırmacı ı950'lerde İskenderiye Üniversitesi Tarih Bölümü'ne ginniş
tir. 1960'lann sonlannda ayııı böliiıııde Mısır ve Yakın Doğu Eski Çağ Tarihi sahasında mastır ve doktorasım ta
mamlayarak ayııı iiniversiteye Eski Çağ Tarihi öğretim üyesi olarak tayin edilmiştir. Bir süre burada öğretim üyeli
ği yaptıktan sonra yetınişli yıliann sonlanııa doğnı Suudi Aıabistaıı'ııı İmam Muhanııııed b. Suıld İslam Üııiversite
si Tarih Bölümü'ne öğretim üyesi olarak göreve başlaımş ve uzun süre burada görev yapıruştır. Yazann sahasıyla il
gili birçok araştırmalan ve eserleri bulunmaktadır. Aııcak eserleri arasında en öııeınli ve hacinılisi, yukanda da is
mi zikredileıı "Dirasatuıı Tarihiyyeıuıı Mine'l-Kur'aııi'l-Kerim tl Bilildi'l-Aıab (I. Kitap), ... fi Biladi'I-Irak (2. Ki
tap) .... tr Mısır (3. Kitap) .... fi Suriye (Filistin) (4. Kitap) ve ... fi's-Sireti'ıı-Nebeviyyeti'ş-Şerife (5. Kitap) adlı e,se
ridir. 

(1) 41. Fussilet: 42. 
(2) Taha Hüseyin, Fi'l-Edebi'l-Cahili, Kahire, 1933, s.68. 
(3) M. Abdullah Draz. Medhalu'ıı ile'l-Kur'aııi'l-Kerinı, s.49. 
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yalden herhangi bir şeyin kanşmadığı ve gerçekten başka bir şeyi~ girmediği tarihi' ha
berler ve olaylardır <4ı. Kısacası AllahTeala'nın buyurduğu gibi, Kur'an için; ,;Biz Onu 
hak olarak in<lirdik ve O hak ile inıniştir ... " <sı gerçeği vardır. Diğer taraftan yüce Al

lah Kur'an-ı Kerim'i her türlü talırif ve değişmeden koruyacağım bizzat taahhüd etmiştir. 

Muhammed Abdullah Draz'ın görüşüne göre Kur'an-ı Kerim'in "el-Kur'an" ve 

"el-Kitab" kelimeleıiyle isimlendirilmesinin kayda değer anlamlan bulunmaktadır. 

Bunlardan bilineisi olan "el-kur'an" kelimesi, Kur'an'ın dillerde oknnduğunu ifade 

ederken, ikincisi olan "el-Kitab" kelimesi de Kur'an'ın kalemlerle yazıldığını ifade et

mektedir. Muhakkak ki, Kur'an-ı Kerim'in bu iki isimle isimlendirilmesinde Allah'ın 

onu bir yerde değil de iki yerde koruyacağına bir işaret vardır. Bu şu demektir; 

Kur'an'ın hem sactırlarda (kalplerde ezberden) hem de satırlarda (yazıyla) olmak üze

re her iki şekilde korunması zaruridir. Böylece birinin unutınası halinde diğeri hatır

latır. Bunun içindir ki, ilk defa nazil olup yazıldığı şekliyle nesilden nesile gelerek 

bize kadar ulaşan, sahabe-i kiramın üzerinde ittifak ettikleri resnı.l mushafa uyrriadık

ça hiçbir hafızın hıfzına güvenilmez. Aynı şekilde sahih, mütevatir rivayet zincirine 

uygun olarak ezberledikleri bafızlann hıfzındaki Kur'an metnine uymayan herhangi 

bir katibin yazdığının da güvenilirliği yoktur <6ı. 

Işte peygamberlerinin emirlerine uyarak Allah Teala'nın Ümmet-i Muhammed'in 

kalplerine yerleştirdİğİ bu ikili koruma yoluyla Kur'an-ı Kerim en mükemmel bir şe

kilde korunmuştur. Bu da bizzat Allah Teala'nın Kur'an'ı koruma taahhüdü ile ilgili 

va'dinin gerçekleşmesi demektir ki; bu konuda yüce Allah şöyle buyurınaktadır: 

"Muhakkak Kur'an'ı biz indirdik, O'nu koruyacak olan da biziz" crı. Binaenaleyh 

Kur' an, kendisinden önceki semavi kitaplann maruz kaldığı tahrif, değişme ve rivayet 

zincirindeki kopukluk gibi şeylere maruz kalmamıştır. Çünkü Allah onlan koruma ko

nusunda herhangi bir taahbütte bulunmamış, bilakis koruma işini insanlara bırakıııış

tı. Bu hususta da Allah Teala şöyle buyurmuştur: " ... (Kendilerini Allah'a adamış) 

rabhaniler ve alimler de Allah'ın kitabım korumakla görevlendirildiklerinden 
(Onunla hüküm verirler)ve onu gözetleyip kollarlardı" <•ı. Bu ayınmda saklı olan sır 

şudur: Kur'an'ın dışındaki kutsal kitaplar ebediyyen geçerli kalmak üzere değil de bel

li zamanlarda geçerli olmak üzere gönderilmiştir. Ancak Kur'an ise, kendisinden ön

ce gönderilmiş bütün kutsal kitaplan doğrulayıcı, onlan kollayıp gözetici olarak (Kı

yamet' e kadar geçerli olmak üzere) gönderilmiştir. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim, daha 

önce gönderilen kutsal kitaplardaki değişmez gerçekleri ihtiva ettiği gibi, Onda Al-

(4) Abdulkeriın el-Hatib, el-Kasasu'l-Kur'ani, Kahire 1964, s.52. 

(5) 17. İsra: 105. 

(6) M. Abdullah Draz, eıı-Nebeu'J.Azim ve Nazaratun Cedidetun fı'l·Kur'an, s.l2-13. 
(7) 15. Hicr: 9. 
(8) 5. Maide: 44. 

108 



Doç. Dr. İdris ŞENGÜL • Tarihi Bir Kaynak Olarak Ku'ran-ı Kerim 

lah'ın dilediği miktarda yeni ilave hükümler de mevcuttur. Dolayısıyla Kur'an diğer 

kutsal kitapların yerini tutmakla birlikte, onun yerini tutabilecek başka bir kutsal ki

tap yoktur. Bu özelliğine uygun olarak da Allah Teala Kıyamet' e kadar hüccet olarak 

kalmasını dilemiştir. Allah bir şeyi dilediği zaman, onun meydana gelmesi için gerek

li sebepleri kolaylaştınr. O her şeyi hiknıetle yaratan ve herşeyi bilendir 19ı. 

Ancak burada ben - yüce Rabbime istiğfar ettikten sonra- önemli bir uyanda bu

lunmak istiyorum ki; Kur'an-ı Kerim, tarihçilecin anlattığı gibi geçmiş milletierin ha

berlerini anlatan bir tarih kitabı olsun diye indirilmemiştir. Kur'an sadece ve sadece 

insanlığı en doğru ve en adil bir yola irşad edip lıidayet eden bir kitaptır 110ı. Allah Te

ala bu kitabı, müslümanlar için bir düstur, hayatlannda üzerinde yürüyecekleri bir me

tot, yol olması ve onları Tevlıid'e 111ı, nefisleri kötülüklerden anndırmaya, ahlak konu

sunda temel prensipleri 112
\ yargıda adalet için gerekli ölçüleri 113ı koymaya ve gerekli 

bazı hükümleri istinbat etmeye 114ı çağırması için indirmiştir. O halde diyebiliriz ki, 

Kur'an-ı Kerim'de tarihi bir olay anlatılmış sa bu da sadece ders ve ibret içindir 115ı. 

Şu bir gerçektir ki, Kur'an-ı Kerim'de hakka davet ve Allah'ın vahyini tebliğ yolun

da cihad kıssalanndaıı başka, çeşitli daha birçok kıssalar anlatılımştır. Ancak bütün bun

lar tarihi açıdan haber olmak için değil de, ders ve ibret oluşlan açısından anlatılımştır. 

Bunlardan Yusuf (a.s.) ve İsmail (a.s.) kıssalannı örnek olarak verebiliriz. Kur'an'da an

latılan Yusuf (a.s.) kıssası, çocukluk çağından itibaren, kardeşlerin kıskançlığından, ka

dının fitneye düşürmesinden, hapis zulmünden, darlık ve kuraklık zamanında insanların 

menfaatlerine uygun idareyi, yönetimi üstlennıeye kadar varan insanoğlunun tabii ola-

ık karşı karşıya kaldığı olaylan bizzat yaşayan, tecrübe eden bir insanın hayat hikilye

.... !ir. İsmail (a.s.) kıssası da aynı şekilde çocukluk çağından itibaren insanlığın yaşanan 

deneyimlerini yansıtmaktadır. Mesela, İsmail (a.s.)'in toplumundan uzak, yiyecek ve 

içecekten mahrum bir şekilde gurbete düşmesi, bütün bunlardan daha tehlikelisi de in

sanoğlunun hayat deneyimleri İsmail (a.s.)'ı, insanlık adına adanmış kurbanlık olarak 

seçmiştir. İsmail (a.s.)'ın kurbanlık olarak seçilmesi, tanı; eski doğu toplumlannın ço

ğunda yaygın olan insanı kurban etme adetinin normal olduğu, ahlak ve medeniyette he

nüz belli bir düzeye çıkanıamış zorbalığın hakim olduğu insanlıkla, hayatı feda etmek

ten çekinmeyen, ancak insanı kurban etmekten sakınan belli bir ahlak ve medeniyet se

viyesine ulaşmış insanlık arasındaki yol ayınınında gerçekleşmişti. Daha sonra Kabe-i 

Muazzama'nın yanında ziraate elverişli olmayan vadide yalııız kalan bu çocuk için Ka-

(9) Draz, en-Nebeu'l-Azim, s.13-14. 

(10) 17. İsra: 9. 

(ll) Örnekiçin bkz. 71. Nuh: 2-20; 12. Yusuf: 37-40; 4. Nisa: 171-172; 3. A1-iİıman: 59; 5. Maide: 71-76. 
(12) Örnekiçin bkz. 2. Bakara: 44; 7. A'riif: 85-87; ll. Hüd: 84-88. 

(13) Örnekiçin bkz. 38. Sad: 21-26. 
(14) Örnekiçin bkz. Habil ve Kabil Kıssası, 5. Maide: 27-32, 42-50; 2. Bakara: 178-179. 

(15) Bkz. Kur'an'ın Hedef ve Gayeleri Konusunda, Tefsim'l-Menar, 11206-293. 
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der; zamanla kendileriyle dünyamn tarihinin değiştiği, birçok kolları, kahileleri olan bir 

toplumun (Cürhümlüler) Mekke Yadisi'ne yerleşmesine hükmeınıiştir il". 

İşte böylece Allah'ın yüce Kitabı Kur'an-ı Kerim, kıssalar yoluyla bize, modern ke

şiflerin tamamen teyid ettiği Isiilm öncesi asırlada ilgili gerçekten doğru ve önemli bil

gileri, İslam'dan önceki devletlerle ilgili haberleri sunmaktadır. Kur'an bize Musa (a.s.) 

kıssasıyla Firavunlar sülalesinin hükmettiği Mısır'daki ilahlık iddiasında olan krallarla, 

o günkü Mısır'ın sosyal, ekonomik ve politik durumlarıyla ilgili önemli bilgiler ver

mektedir (17
) Kur'an'da anlatılan İbrahim (a.s.)'la ilgili kıssa için de durum aynıdır. Bu 

kıssa ile de Kur'an bize Eski Çağ'daki Irak'la ilgili birçok bilgileri yansıtmaktadır (lS!. 

Zannediyorum Kur'an-ı Kerim'de anlatılan Peygamber kıssalannın en barizi olan 

Hz. Ibrahim ve Hz. Musa (a.s.) kıssalanna burada işaret etmek de önem arzetmekte

dir. Çünkü bu kıssalar Kur'an'da teferruatla ve uzun uzadıya anlatılan iki kıssadır. 

Inanıyorum ki, bu iki kıssa, insanlığın en köklü medeniyetlerine sahip, Dicle ve Fı

rat arasındaki vadi ile Nil Vadisi'nde yerleşmiş iki önemli millet (ulus) içinde i cra 

edilen Peygamberlik görevi ile ilgili önemli haberleri öğretmektedir. Bu sebeple söz

konusu bu iki kıssa, Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bütün peygamber kıssaları için de 

hususi öneme sahip iki kıssa olıııuştur. Işaret edilen iki vadiele yaşayan milletlerdeki 

devrim; eski çağdaki asılsız ibadetlerin tümünü içeren şekilde, ibadetle ilgili olarak 

insan aklının haktan sapması konusunda alınuştur (1
91

• 

Kur'an'ın İsrailoğullarından bahsetmesine gelince, muhakkak ki, bizzat Tevrat da 

dahil, Kur'an gibi İsrailoğullarından uzun uzadıya bahseden; Yahudilerin özellikleri, 

durumları, ahlakları konusunda etraflı bilgi veren ve Yahudilerin Peygamberlere kar

şı takındıklan tavrı açıklayan başka bir semhav! kitap yoktur. Bu konuda Allah Te

ala Kur'an'da şöyle buyumıaktadır: "Muhakkak ki, bu Kur'an, İsrailoğullarına, 

kendilerinin, hakkında ihtilaf ettikleri şeylerin çoğunu anlatıyor" (201
• 

Arap ülkeleri konusunda da şüphesiz Kur'an-ı Kerim tarihi bilgiler içermektedir. 

Buna paralel olarak Allah'ın yüce kitabında İslam öncesi devirlerde, Arap Y anmada

sı'nın güneyinde bir krallığın ismini taşıyan "süre" bulunmaktadır ki, bu süre Sebe' 

süresidir. Bunun yanında Kur'an-ı Kerim, diğer semavi kitapların hiçbirinde bulun

mayan şekilde Ad (211 ve Semüd (221 kavimleri gibi tarihte helak olmuş kavimlerinin ya-

(16) Abbas el-Akkiid, el-İslam Da'vetıın Alemiyyetıın, s.218-219. 

(17) Bkz. Musa (a.s.) kıssası için; 2.Bakaıa: 47-74; 7. A'rii.f: 103-155; 10. Yunus: 75-93:20. Tillıii: 9-99; 26. Şu'aıii: 10-
68; 28. Kasas: 3-44; 40. Gafir (Mü'ınin): 23-54. 

(18) Bkz. İbriihimkıssas1 için; 2. Bakaıa: 258; 6. En'iiın: 74-83: 14. İbrahim: 35-41; 19. Meryem: 41-50; 21. Enbiya: 51-
73; 26. Şu'arii: 69-89; 37. Saffiit: 83- ll 3. 

(19) 'Abbas e!-'Akkacl, a.g.e, s.218. 

(20) 27. Nemi: 76. 

(21) 7. A'riif: 65: ll. Hfıcl: 50-60: 26. Şu'aril: 123-140. 

(22) 7. A'riif: 73-79; ll. Hud: 61-68; 26. Şu'aril: 141-159. 
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nında Aslıab-ı Kehf 1
'", Ariın Seli 1241 ve Aslıab-ı Uhdud 

12
·" lassalarını da anlatmakta

dır. Hatta ve hatta Kur'an-ı Kerim, Fil Olayı'ndan 1261 Allah'ın dostu İbrahim (a.s.)'la 

oğlu Isınail (a.s.)'ın Hicaz'daki mukaddes topraklara hicretlerinden ve İsmail (a.s.)'ın 

orada yerleşmesinden de bahsetınektedir. 

Konuyla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de zikredilen şu gelecek ayet-i kerimelerele 

Allah Teala ne kadar doğruyu ifade buyurmuştur: 

" (Ey Muhammed!) bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Daha önce 

ne sen ne de kavmin bunları bilmiyordunuz. O halde sabret, sonuç müttakilerindir" cnı_ 

"(Ey Muhammed!) bu (YusufKıssası ile ilgili anlatılanlar), sana vahyettiğimiz gayb 

haberlerindendir. Onlar kararlarını verip tuzak kuradarken sen yanlannda değildin" <2". 

"(Ey Muhammed!) bunlar sana valıyettiğinıiz gayb lıaberlerinclenclir. Meryem'in 

bakımını hangisi yüktenecek diye kurra çekederken sen onların yanında değildin. Bu 
konuda onlar aralannda çekişiderken de yanlannda değildin" cıoı_ 

"(Resülüm!) Musa'ya emrimizi vahyettiğimiz sırada sen batı yöntinde bulunmu

yordun ve (o hadiseyi) görenlerden de değildin. Fakat biz (Musa'dan sonra) nice nesil

ler yarattık da, onların üzerinden uzun zamanlar geçti. Sen Medyen Halkı arasında 

oturmuş da değildin ki, (orada olanlan görtip öğrenesin de) ayetlerimizi bunlara oku

yasın. Ancak biz seni Peygamber olarak göndermiştir (Dolayısıyla bu tarihi olaylan 

sana bildirdik Aksi halde bu haberleri asla bilemezdin). (Musa'ya) seslendiğimiz za

man da sen Tür'un yanında değildin. Bilakis, senden önce kendilerine uyarıcı (Pey

gamber) gelmeyen bir kavmi uyannan için Rabbinden bir rahmet olarak (orada geçen

leri sana bildirdik); belki düşüntip öğüt alırlar" mı 

"Peygamberlerin haberlerinden, senin kalbini sağlamlaştıracak herşeyi sana anla

tıyoruz. Bunda sana hak, mti'minler için de bir öğüt ve ibret gelmiştir" cm 

" (Ey Muhammed!) Biz sana onların (Mağara Arkadaşlan'nın) haberlerini gerçek 
olarak anlatıyoruz" en) 

"Andolsun onların (geçmiş peygamberler ve tinunetlerinin) kıssalannda akıl sahipleri 

için ibret vardır. Bu (Kur' an) uydurulacak bir söz değildir. Ancak kendinden öncekilerin 

tasdiki, herşeyin açıklanması, iman eden bir toplum için bir rahmet ve bir hidayettir" 11
''. 

(23) 18. Kehf: 9-26. 

(24) 34. Sebe': 15-19. 

(25) 85. Buruc: 4-10. 

(26) 105. Fil Silresi tamaım. 
(27) 2. Bakaıa: 124-131; 14. İbrahim: 35-41. 

(28) ı ı. Hud: 49. 

(29) ı 2. Yusuf: 102. 

(30) 3. Al-i İnıran: 44. 

(31) 28. Kasas: 44-46. 

(32) ı ı. Hud: 120. 

(33) 18. Kehf: 13 

(34) 12. Yıısııf: 1 ll. 

lll 



DIYANET iLMI DERGI • Cilt: 32 • Say1: 7 • Ocak-Şubat-Mart 7996 

Hz. Peygamber (s.a.v.) de Kur'an'ı vasfetıne konusundabuyurduğu bir hadislerin~ 

de ne kadar doğru söylemişlerdir: 

"Kur' an-ı Kerim; sizden önce geçen milletierin haberleri, sizden sonrakilerin durum

lan ve aranızdaki meseleleri halledecek hükümler bulunan yüce Allah'ın kitabıdır. O eğ

lence değil, Hak'la Batıl'ı ayıran bir kitaptır. Zalimliğinden dolayı Kur'an'ı terkedenin Al

lah (c.c.) belini kırar ve O'nun dışında hidayet arayan kimseyi de dalalate sürükler, sap

tım. Kur'an Allalı 'ın sağlam bir ipi ve apaçık bir n uru dur. Yine O, hikmet! e dolu bir öğüt 

ve dosdoğru bir yoldur. Bu Kur'an'la insanın arzu ve istekleri doğrudan sapmaz, Onun

la diller farklı şeyleri söylemez, farklı görüşler ortaya çıkmaz. Alimler ondan doynıaz, 

muttakiler ondan usannıaz, tekrar tekrar okumakta eskimez ve harikalıkları tükennıez. O 

Kur'an ki, onu dinledikleri zaman cinler, "Şüphesiz biz harika bir Kur'an dinledik" sözü

nü söylemekten kendilerini alamarnışlardır. Onun ilmini bilen daima öne geçer. 

Kur'an'dan konuşan daima doğru söyler. Onunla hüküm veren adalet eder. Onunla amel 

eden mükiifatlandınlır. O'na çağıran Sırat-ı Müstakim'e hidayet olunur" cısı. 

Bütün bunlar ışığında iyice bilmemiz gerekir ki, kıssalan aniatınakla Kur'an'ın 

hedefi, bu kıssalann ınücerred tarihini ortaya koymak değildir. Kur'an'ın kıssalan an

latınadaki asıl gayesi; geçmiş milletierin başına gelen olaylardan ders ve ibret alarak 

faydalanınak, Kureyş toplumundaki İslam düşmanlarını düşmanlıklanndan caydır

ınak ve kafirlerin eziyetleri karşısında Hz. Peygamber (s.a.v.)'in kalbini yatıştınnak

tadır. Allah (c.c.)'ın rahmetinin o seçkin Peygaınber'i için dilediği miktarda Peygam

ber kıssalannı anlatmak suretiyle onun sıkıntı ve elenılerini hafifletınektir. Mesela, 

Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de en son peygamberine tarih boyunca dalalet içinde olan 

insanlar tarafından reva görülen sıkıntı ve eziyetler, kafırlerin zulınü karşısında pey

gamber kardeşlerinin asla acze düşmediklerini, onlara karşı tezellül edip boyun eğ

mediklerini, zaaf gösterip bozguna uğramadıklannı, bilakis bütün peygamberlerin 

sabredip sonunda galip çıktıklannı hatırlatmaktadır. Bu cümleden olarak Allah Teala 

Kur'an-ı Kerim'inde Resul-i Ekrem'e şöyle hitap etmektedir: 

"Peygamberlerin haberlerinden, senin kalbini sağlanılaştıracak herşeyi sana 
anlatıyoruz. Bunda sana hak, mü'minler için de bir öğüt ve ibret gelmiştir" <

36
). 

Aynı şekilde Kur'an kıssalannda; tarihte nefislerinin, kibir ve gururlannın kendi

lerini aldattığı güçlülerin, ülkelerinde iyice azıp, oralarda fesat çıkaran, ancak Allah 

( c.c. )'ın onlan arkalanndan çepeçevre kuşattığı zalimlerin başına gelen olayiann açık

laması da vardır <
37

). Bütün bu gerçeklerle beraber daima ve ebediyyen unutmamamız 

gerekir ki, Kur'an kıssalan apaçık bir gerçekten başka bir şey değildir. Bu cümleden 

olarak Allah Teala gelecek ayet-ikerimelerde ne kadar doğru buyurmuştur: 

(35) el-Itkan, 21151; Sünenü't-Tlnnizi, 21149; Mukaddimetu'ıı fi Ulömi'l-Kur'an, s.59; Tefsint'l-Kurtöbi, 115; Mu
hammed Ebii Zehra, el-Kur' an, s.l5. 

(36) ıı. Hud: 120 

(37) M. Ebu Zehra, el-Kur' an, s.203. 
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"Siizcc: Allatı'tan daha doğru kiın vardır'7" "'1 

"Işte (lsa (<t.s.) hakkında) bu anlatılanlar gerçek kıssalardır" 1"ı_ 

"(Ey Muhammed!) !şte bunlar, Allah'ın ayetleridir ki, onlan sana hak olarak oku

yorıız ve sen muhakkak gönderilen peygamberlerdensin" 1401
• 

"(Ey Muhammed!) Biz sana onlann (Ashab-ı Kehfin) haberlerini gerçek olarak 

anlatıyorıız" 1411
• 

"(Ey Muhammed!) Işte bunlar, sana hak ile okuduğumuz ayetlerclir. Artık Al
lah'tan ve O'nun ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklarclır?" <

421 

Buraya kadar işaret edilip vurgulanan gerçekler ışığında değerlendirildiğinde ba
zı araştırmacılann Kur'an kıssalan konusunda vardığı görüşlerin doğru ve tutarlı ol
madığı ortaya çıkmaktadır. Mesela, Dr. Muhammed Ahmed Halefullah'a(*) göre 
Kur'an-ı Kerim'deki tarihi kıssalara hakim olan tema sadece duygusal boyutludur. 
Bunun anlamı şudur; Kur'an'daki tarihi kıssalar, herşeyden önce edebi kıssalardır. 
Muhakkak ki, Kur'an'ın sürekli olarak Hz. Peygamber (s.a.v.)'in muhataplannın ruh
lannda mülahaza ettiği yegane temel espri edebi açıdan etki etme gücüdür. 

Yine aynı araştırmacı, kitabında şu görüşlere yer vermektedir: Şüphesiz Kur'an 
kıssalannı, kıssalardaki olayları ve şahsiyetleri (kıssa kahramanlannı) tarihi gerçek
lerle karşılaştırıp mukayese etmek ikisi arasındaki büyük farklılıklan ortaya çıkanr 
ki, bu da Kur'an'a dil uzatmak isteyen, Kur'an'ın sıhhati, Resıllullah'ın peygamberli
ğinin doğruluğu ve Kur'an'ın vahiy mahsıllü olduğu konulannda insanlan şüpheye 
düşürmeye çalışanlara uygun bir zemin hazırlar <441

• Fakat gerçekte durum hiç de böy
le değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de anlatılan kıssalar okunduğunda görülür ki, ta
rih kitaplannda veya günümüzde itibar edilen Yahudilerin elindeki Tevrat'ta anlatı
hp bize kadar ulaşan mübalağalı haberler gibisi Kur'an-ı Kerim'de bulunmamaktadır. 
Üstelik Kur'an'ın doğru olarak anlattığı kıssalan modern keşifler de teyid etmekte
dir1451. 

(38) 4. Nisa: 87. 
(39) 3. Al-i inıran: 62. 
(40) 2. Bakara: 252; aynca benzer anlamdaki ayetler için bkz. 3. Al-i hnriiıı: 3; 35. Fatır: 31; 39. Züıner: 2-41. 

(41) 18. Kehf: 13. 
(42) 45. Casiye: 6; yine aynı konuda bkz. 47. Muhanınıed: 2. 
(*)Dr. M. Ahmed Hale.fullah 1947'de Kahire Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Emin el-Hilli'nin danışmanlığında ha

zırladığı "el-Fennu'l-Kasasiyyu ti'l-Kur'an" adlı doktora tezi ile meşhur Mısır'lı bir araştırmacıdır. Halefullah'ın ha
zırladığı bu tez zanıanında ve halen büyük tepki ve tenkitlere maruz kalııııştır. Tezi o günlerde Mısır Parlamento
su'nda bile görüşülıııüş ve reddediln:riştir. En:rin el-Htlli de kürsüden uzaklaştınlnuştır. Hattajüri üyelerinden Alımed 
Halefullah'ın İslam Hukuku'ndaki "Ridde-Dinden dönme" hükümlerine göre cezalandınlınasını isteyenler bile ol
muştur. Ancak Dr. Halefullalı daha sonra tezincieki iddialan hafifletınek suretiyle Cemal Abdunuasır zamanında te
zini yayımlarmştır. Halefullalı e,, erin de, Kur'an kıssalannı tamamen edebi açıdan değerlendirildiğinden kıssalann ta
rihi yönden doğruluğunu bir tarafa bırakınaktadır. Hatta bu noktada daha da ileri giderek, Kur'an'ın tarihi yönden ha
ta edebileceğini, zira Kur'an'ın hedefinin tarihi doğruluk olmadığından lassanın halk arasında yaygınlaşıııış şeklini 
kullandığım ileri sürmüştür. Konu o tarihlerde Mısır'da yayımlanan "Mecelletü'r-Risiile" adlı clergide zamanın ilim 
adamlan tarafındau taruşılııııştır. (Çeviren). 

(43) M. Ahmed Halefnllah, el-Fennu'l-Kasaslyy ti'l-Kur'an, s. 137-138, 248, 305, 337. 
(44) Bkz. Halefnllah, a.g.e, Önsöz; yine bkz. a. e. s. 174-177; Alıdulkerim el-Hatib, el-Kasasu'l-Kur'aııi, s.295, 320-

339; Mahmut Şeltut, T~fsiru'l-Kur'anl'l-Kerinı, el-Kahire-1973, s.45-50, 273, (Bkz. Kur'an'da verilen "Meseller" 
konusundaki görüşü bahsine) S. Tisdall, The Sources of the Koraıı, p. 61 FF. 

(45) Bkz. Corci Zeydan, el-'Arab Kable'l-İsllinı, s.13. 
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Hayrettir ki, Ad ve Semüd kavimleri gibi Tevrat'ta benzeri anlatılınadığı luılde 
müsteşrikler, Kur'an-ı Kerim'de anlatılan kıssalar konusunda şüphe etmede, yukan
da işaret edilen görüş sahiplerini geçmişlerdir. Yine hayret etmek gerekir ki, müsteş
rikler Ad ve Semüd kavimlerinin Batlemus'un Coğrafyası'nda zikredildiğini bilmek
tedirler. Aynca- daha sonra eserimizin ilerleyen bölümlerinde göreceğimiz gibi - Se
müd Kavmi'nden bahseden birçok tarihi deliller bulunmaktadır. Bundan da öte, Yu
nan ve Romalı yazarlar Ad Kavmi'nin ismini Kur'an-ı Kerim'de geçtiği şekilde 
"lrem" adıyla beraber zikretmişlerdir 146ı. Bu gerçeklerle beraber müsteşriklerin 
Kur'an kıssalannın tarihi gerçekliliği konusundaki şüpheleri yersizdir. Çünkü Allah 
Tealll'nın gelecek ayetlerde buyurduğu gibi Kur'an-ı Kerim, hak olarak indirilen ve 
kendinden öncekileri tasdik edip, koruyup kollayan ilahi bir kitaptır: 

"Sana da kendinden önceki Kitabı doğrulayıcı ve onu kollayıp koruyucu 
olarak bu Ki tab 'ı gerçekle indirdik ... " 1471

. 

"Bu da sana indirdiğimiz, feyz kaynağı ve kendinden önceki (Allah'ın Kita
bı)nı doğrulayıcı bir kitaptır ... " 148ı_ 

Aynı şekilde bazılannın; Kur'an'ın birçok kıssalara işaret etmesi, bu kıssalann 
arap ülkelerinde insaniann bildiği yaygın halk hikayelerinden olduğuna bir delildir 
şeklindeki görüşleri de doğru değildir 149ı. Bunun sebebi, araplann Kur'an kıssalannın 
çoğundan haberlerinin olmayışı ve bu kıssaları bilmemeleridir. Bu gerçeğe bir örnek 
gerekirse, Kur'an-ı Kerim'in Nuh (a.s.) Kıssası'm şu ifadeyle bitinnesini gösterebili
riz. Allah (c.c.) şöyle buyumıaktadır: 

"(Ey Muhammed!)Bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Daha 
önce ne sen ne de kavmin bunları bilmiyordunuz" 150ı. 

Şimdi soralım; şayet araplar (Nuh (a.s.) Kıssası'nı bilselerdi ve bu kıssa onlann 
gece meclislerinde birbirlerine anlattıklan yaygın halk hikayelerinden olsaydı, -içle
rinde Hz. Peygamber'in en şiddetli düşmanları bulunduğu halde- araplar Allah Te
ala'nın az önce meali verilen ayetteki, "Daha önce ne sen ne de kavmin bunlan bil
miyordunuz" ifadesi karşısında susarlar mıydı? Elbetteki sürekli olarak, en ufak bir 
açık yakalayıp o açıklıktan yararlanarak saldınlarını yoğunlaştımıaları, açığı alay ve 
eğlenceye çevirmeleri için fırsat kollayan Hz. Peygamber (s.a.v.)'in düşmanlan-söz
konusu kıssayı bilselerdi - Kıssa'yı bildiklerini, hatta ve hatta bu kıssanın, meclisle
rinde ve çevrelerinde dilden dile dolaşan efsanevi hikayelerden olduğunu cevap ver
meleri mantıki değil midir? Ancak tarih, Resülullah'ın karşısında bu ayet-i kerimeyi 
inkar eden herhangi bir kimseyi kaydetmemiştir. İşte bu tarihi tesbit gösteriyor ki, 
Kur'an-ı Kerim'de anlatılan, tarihte helak olmuş milletierin haberleri, -Tevrat ve ln
cil'i okuyan Ehl-i Kitap, bu kıssalann bir bölümünü bilse de- araplann neredeyse hiç 
bilmedikleri bir konudur. 

(46) Abbas el-Akkac\, Mada'u'n-Nur veya Tevali'u'l-Bi'seti'l-Muhanımecliyye, s.61. 

(47) 5. Maicle: 48. 

(48) 6. En'ilm: 92; aynca bkz. 35. Fiitır: 31 ve diğerleri. 

(49) el-Eclebu'l-Arabiyyu'l-Hadis, s.302 (Suriye Edebiyat Fakültesi lisans öğrencileri ders notlannclan): Muhammed 
Sa1d Ramazan el-Büti, Min Revai'i'l-Kur'an, Dııneşk, 1972, s.237. 

(50) 11. Hud: 49. 
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