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H
erşeyden önce şunu önemle vurgulamak gerekir ki, Kur' an-ı Kerim; Allah 

Te' ala tarafından gönderilip, insanlığın her iki dünya saadetini temin etme

yi hedef alan hidayet ve din kitabı olması sebebiyle, O'nun her ayeti, her üs

lfibu aynı temel gaye ve hedefleri gerçekleştirmeyi ön planda tutar. Kur'an-ı Kerim 

hidayet ve din kitabı olarak İlaili mesajı insanlığa sunarken tabiatıyla insanlık anla

yış ve kültüründe var olan beyan ve üslüpları İlahi beyan ve üslı1ba yakışır en güzel 

ve harika şekillerde kullanmıştır. Bu hususa bizzat Kur' an-ı Kerim; insanlar gerçeği 

daha iyi anlasın daha iyi ders ve ibret alsın, ilahi mesaj ve hidayet yolunu daha ko

lay kavrasın diye çeşitli beyan ve üslı1p şekillerini kullandığım, çeşit çeşit örnekler 

ihtiva eden ayetleri açıkladığını önemle vurgulamaktadır(lı. Konuya bu açıdan bakıl

dığında insanlık tarihi boyunca İlaili mesajın insanlığa sunulduğu semavi kitaplar 

zincirinin son halkasını teşkil eden Kur'an-ı Kerim'in kullandığı birçok ı1slup şekil

lerinden birisi hatta en önemlilerinden olan "Kıssalar"ı görürüz. 

Şüphesiz Kur' an' ın hedefi, asıl gayesi ne ise, ayetlerinin önemli bir bölümünü, 

hatta yaklaşık bir ifadeyle Kur'an'ın yarısını teşkil eden kıssaların da esas itibariyle 

aynı gaye ve hedefleri gerçekleştirmek için zikredilmesi gayet tabiidir. Yine Kur' an 
bu noktaya da önemle işaret etmektedir(2ı. Ancak Kur' an, asıl hedefini gerçeklcştir

mede kıssalar diliyle muhataplarına hitap ederken, beşeriyetİn özünde mevcut sosyal 

(1) Bkz. 6. En'am; 46, 65, 105; 7. A'raf: 58; 17. Isra: 41, 89; 18. Kehf; 54; 20. Tiiha: 1 13; 46. Ahkaf: 27; 

25. Fuı·kan: 50. 

(2) Bkz. 2. Bakaı·a: 65-66; 7. A'raf: 1 76; ll. Hud: 120; 12. Yusuf: lll; 24. Nur: 34; 54. Kamer: 4-5. 
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ve psikolojik yönleri de göz önünde tutarak anlatım ve ifadede dahacazip, daha can

lı ve etkileyici bir üslüp takip ettiğini görmekteyiz. 

Gerçekten insan fıtratı, anlayış ve kavrama yönünden kuru fikirleri dinlemekten 
ziyade müşahhas fikirlere mütemayildir. İnsanın yaratılışını gözönünde tutan Kur'an

ı Kerim, en güzel kıssaları adeta gözlerimizin önünde cereyan ediyormuşcasına anla

tır. İnsanlık tarihini anahatlarıyla bir sinema şeridi gibi seyircilerine sunmak suretiy
le ibret alınacak ince noktaları dikkatlere arzder. Böylece Tevhid'i ve Tevhid istika
metinde hayatı tanzim etme yollarını göstermektedir(3). Kıssalar diliyle fikirler adeta 

müşahhaslaştırılır. Dinliyenlerin kolay anlaması sağlanır. Zihinde daha iyi yerleşir 

ve unutulması da zor olur <•ı. Bu üslup, insanları davet ve irşatta etkili bir yoldur. Mac 

nalar karşısında insanı monotonluktan kurtarır. Çünkü devamlı çıplak hakikatler, so

yut manalar aklı yorar, dikkatleri bir yerde dağıtabilir. Fakat kıssalar diliyle yüksek 

Dini ve İlahi mesajlar tecrübi olaylarla, ameli bir surette, adeta gözlere se:xrettirilir, 

kulaklara işittirilir. Allah Te'ala'nın insana bildirmek istediği yüksek manalar akl-ı 

selimin idrakine kolayca sunulur. 

İşte Kur'an en üstün davet metodunu kullanarak, bir taraftan ilim ehline yüksek 

hakikatleri ve mücerret manaları sunarken, diğer taraftan da ekseriyeti teşkil eden 

avamı nazara alarak daha kolay anlaşılır bir tarzada-teşbihler, istiareler, meseller... gi

bi-kıssalar yoluyla da en güzel şekilde irşad eder. tabiatıyla bu da Kur'an'ın en önem

li i' caz yönlerinden birisidir. Zaten belağatın gereği de budur. Çünkü "Belağat, muk
teza-i hale mutabakattır."1'ı diye tarif edilmiştir Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de kıs

salar üshibu gibi bir üslübun bulunması "Şüphesiz Biz Kur' an' ı öğüt için kolaylaştır
dık. Öğüt alan yok mu?" (") ayetinin parlak bir yansımasıdır. 

Özetle Kur' an-ı Kerim muhtevası içindeki önem ve mahiyetine işaret etmeye ça

lıştığımız Kur' an kıssalarına baktığımız zaman büyük bir ekseriyetle bu Kur' ani üs

lüba konu olan malzemenin peygamberler ve bunların hak davalarının tarihi olduğu

nu görürüz. Bu muhteva içinde tarihen defalarca tescil edilen bu İlahi davetler karşı

sında insanların durumu ne olmuştur? Daveti kabul edenler, etmiyenler ve aralarında 

cerayan eden mücadelenin çizgisi ve sonucu Kur' an muhataplarına öz olarak anlatıl

maktadır. Gaye; Kur' an muhataplarını, daha önce düşülen hatalara, İlahi değerlere 

karşı olumsuz tavır sergileyen fertlerin veya toplumların durumuna karşı uyarmak ve 

aynı hatalara düşmekten onları kurtarmaktır. Peygamberlerin ve onların arkasında gi

den seçkin insanları sergilediği örnek hayatı yaşamaya, ideal çizgiyi tutturmaya özen-

(3) Bkz. !smail Cen-ahoğlu, Tefsir Usfilü, A. Ü. Ilahiyat Fak. Yay. 2. Baskı-Ankara, 1976 s. 172. 176. 

(4) Hüseyin Atay, Kur'an'a Göre İman Esasları, Ankara 1961, s. 107. 

(5) Taftazanl, Sa'du'd-Diıı. Muhtasaru'l-Maiini, Abdullah Efendi Matbaası, H. 1307-lstanbul, s. 21-22. 

(6) 54. Kamer: I 7, 22, 32 . . 111 
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direrek Allah'ın istediği ve razı olduğu kullar seviyesine çıkarmaktır0ı. Kur'an-ı Ke

rim kıssalar üslübuyla peygamberler tarihi dışında, insanlık tarihi sürecinde meyda

na gelen inanç ve din konulannda her zaman insanlık için ders ve İbret olacak bazı 

tarihi olay ve şahsiyetleri de anlatmaktadır. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim hem İlahi da

vet kitabı, hem de onun tarihini anlatan bir kitaptır şeklinde bir tesbite varmak yan

lış olmasa gerektir. 

İşte Kur' an' ın, tarihi olayları, İlahi mesajı muhataplarına ulaştırmak için araç ola

rak kullandığı bir gerçektir. Çünkü tarihi olayların asıl kahramanı insandır. İnsan da 

temel yaratılış özellikleri (fıtrat) itibariyle başlangıçtan bu yana hiç değişmemiştir ısı. 

Belki fiziki, madd~ açıdan zamanlara göre bir farklılıktan bahsedilebilir. Bu noktaya 

Kur'an da işaret etmektedir ıoı. İnıkan ve kültür açısından da asırlara göre insanlığın 

fert ve toplumlan arasında şüphesiz seviye farkı vardır. Ancak tarihi olayların, üze

rinde cerayan ettiği insan ve bu olayların sebehi, asıl muharriki olan fıtratı, kabiliyet 

ve duyguları, mantığı, dünya var oldukça mükellefiyeti v.s. herşey aynıdır, değişme

miştir. Dolayısıyla insanlık tarihindeki bütün sebep ve sonuç ilişkilerinde hakim un

surlar da değişmemiştir. Bundandır ki, tarih tekerrürden ibarettir gerçeğini kabul et

meyen çıkmamıştır. Yine Kur'an-ı Kerim bu gerçeğe işaret ederken ııoı bilinen reali

te de sözkonusu hakikati teyid ve tasdik etmektedir "'ı. 

Diğer taraftan Kur' an-ı Kerim bir tarih kitabı da değildir. Dolayısıyla tarihi tarih 

için anlatmamıştır. Kur'an'ın tarihi aniatma keyfiyeti, O'nun aasıl hedefi olan Dini 

gayeyi gerçekleştirecek miktarda ve ölçülerde gerçekleşmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim 

bize şu maddi aleme ve kendi varlığımıza (nefsimize) dikkatlerimizi çekip Evren'de

ki varlıkları ve önemli olayları gözlerimizin önüne sererek varlık alemini yaratan Al

lah' ın birliğini (Tevhid'i), O'nun yüce Kudreti' ni, eşsiz isim ve sıfatıarını anlamamı

zı istemektedir. Bu sebepledir ki, Kur' iin kıssalarında, bir tarihi olayın esaslarını oluş

turan kahramanlar, zaman ve mekan gibi ana unsurlara önemli olmayacak nadir bir 

tarzın dışında yer verilmemektedir. Kur' an-ı Kerim bazen bu tarihi unsurlara yer ve

rip açıkladığında da hedefi, yine mesajı çarpıcı ve etkileyici bir tarzda muhataplara 

iletmektir. 

Yine aynı gayeler doğrultusunda Kur' an anlattığı olayların teferruatına da yer 

(7) Bkz. eJ-Öazil.ll, Şeyh Muhammed, N azarat fi'l-Kur'an, 2. baskı, Kahire- I 962, s. 1 14. 

(8) 30. Rum: 30. 

(9) Bkz. 9. Tövbe: 69; 30. Rum: 9; 35. Fatır: 44; 40. Öafir (Mü'min): 21, 82; 41. Fussilet: 15; 47. Muham

med: 13. 

(10) Bkz. 17 lsra: 77: 33. Ahzab: 38, 62; 35. Filtır: 43; 4X. Fetih: 23 ve diğerleri. 

(ll) Bkz. ldris Şengül, Kur'an Kıssaları Üzerine, Işık Yayınları, b:mir- 1994, s. 136. 
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vermez. Çünkü D1n1 gaye bu tefemıata taalluk etmem ektedir. Mesela Kur' aıı, Nuh 
. . 

Tufan'ından lO'a yakın yerde bahsetmektedir 1121 Ancak Nuh Tufanı umumi midir? 

Yoksa bölgesel midir? Tennur'un mahiyeti nedir? Gemi'de taşınanların kimlikleri, 

kaç gün gemide kaldıkları, nereye indikleri, suyun istilası kaç gün devam ettiği belli 

değildir. Boğulan kimselerin kurtulmk için gösterdikleri gayretler nelerdir? v.b. tefer

ruat anlatılmamıştır1131 Aslında bu teferruatla ilgili bilgiler insan için meraklı konular

dır. Fakat Kur' an bunlardan hiçbirini açıklamaz. Çünkü Kur' an kıssalarının anlatını 

metodu muhatabın zihnini ve dikkatini D1n1 gayeden uzaklaştıracak tarih! tafsilattan 

kaçınınayı gerektirmektedir1141
• 

Kur' an-ı Kerim; geçmiş tarihi olayları aniatma gaye, hedef ve metoduna paralel 

olarak tarihten kesitlere yer verirken aşırı girmemiştir. Sadece İlahi Mesaj'ın muha

taplara sunulmasına yeterli ölçüde yer vermiştir. Bu noktaya bizzat Kur' an-ı Kerim 

bazı geçmiş tarihi olayları anlatmasının hemen akabinde açıkça işaret etmektedir1151
• 

Kur'an-ı Kerim, temel hedefi olan İlahi mesajın muhataplara en güzel bir tarzda ulaş

tınlmasına vesile olacak şekilde bazen ve nadiren de olsa tarihin unsurlarıyla ilgili 

rafsilata yer vermektedir. 

Kur' an kıssaları dikkatle incelendiğinde, Yusuf ( a.s) Kıssası ve Kas as Suresi' nde

ki Musa (a.s) Kıssası tarzında; bir yerde olayın bütün teferruat ve halkaları birbirine 

ekli, peşpeşe ve düzenli olarak anlatılması gerçekten nadirdir. Çünkü kıssa gerçeği 

Kur'an'da zatı itibariyle gelmemiştir. Kur'an-ı Kerim'de vicdanıanna inanç esasları

nı sağlam bir şekilde yerleştirmek için etkili bir araç olarak kullanılmıştır. Bu sebep

le bir kıssa veya kıssasının bölümleri münasebet gereği birçok sürelerde dağıtılarak anlatıl

mıştır. Münasebet, ilgili husu tekrar ettikçe kıssadan halin gerektirdiği bölüm zikredilmiştir116'. 

Bu durum adeta uzun bir filmin çeşitli sahnelerini, hatta salınelerin değişik pozlarını, 

farklı bölümlerini ayrı ayrı şekillerde, farklı gaye ve münasebetlerle göstermeye, se

yircilerin dikkatlerine sunmaya benzemektedir. 

Bu gerçeklerle beraber Kur' an, temel espirisini gerçekleştirmek için tarihi olayların 

en çarpıcı ve ibretli olanlarını anlatırken öyle bir üslup takip eder ki, adeta ilgili ayetle

ri okurken verilen pozlar, sahneler arasındaki boşluğu doldurma görevini hayale, zihne 

(12) Bkz. 7. A'raf. 59-7I; II. Hud: 25-49; 23. Mü'minun: 23-4I; 26. Şu'ara: 105-I22; 54. Kamer: 9-I5; 

71. Nuh: I -2ll. 

(I 3) Nakre, et-Tü hami, Saykolojiyyetu'l-Kıssa fi '1-Kur'an, eş-Şirketü' t-Tilnilsiyye, Tunus- I 974, s. I 57-

I5ll. 

(I4) Bkz. A.e. s. 507-508. Yine aynı konuda bkz. Seyyid Kutup, et-Tasviru'l-Fenniyyu fi'I

Kur'an, Daru'~-Şurilk, ll. baskı, Kahire, s. I44, I55-I80. 

(15) Bkz. 4. Nisa: 164; 40. Mü'min (Gafir): n. 
(16) Nakre, s. 139 
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vermekte, teferruata ait birçok sahneini de doğru olarak izleme ufkunu açmaktadır' 17 '. 

Bu yapısıyla Kur' an kıssaları atıfta bulunduğu olayların tümünü yansıtınaz. Belli kesit

ler alınmış tdeınıat terkedilmiştir. "Kasas" denmesi de bundandır. Çünkü "Kıssa" kö

künde Kur' an kı s salarının mahiyeti ni yansıtan anlamlar mevcuttur<~''. 

Kur' iin-ı Ker1m. geçmiş tar1hi olayları metotsuz, rasgele bir üslub anlayışıyla da 

anlatmaz. Bilakis tarihi kıssaları, olayları muhataplara anlatırken hiçbir zaman değiş

meyen, fert veya toplum bazında her zaman tekrarlanan sünnetullah çerçevesinde 

zikretmektedir. Başka bir ifadeyle Kur' iin bu sünnetullah kaidelerini muhataplarına 

verebilecek, dikkatli nazariara sunup hissetürebilecek tarz ve miktardaki tar1h1 malu

matı anlatmış, tarihten alınmış bazı önemli sahneleri ve kesitleri sunmuştur. Yoksa 

Kur'iin'ı Kıyamet'e kadarki bütün devirlerde muhatap ve müntesiplerini ilgilendir

meyecek teferruat ve cüziyyata giren kısımlada asla meşgul olmaz. Kur' an-ı Kerim 

bütün üsluplarında olduğu gibi kıssalarda da evrensel bir ifade tarzını kullanmakta

dır. Tabiatıyla Kur'an'ın bu özelliği her konuda olduğu gibi O'nun evrensel boyut

lardaki hidayet ve irşad rehberi oluşuna paralel i'caz ve i' caz yönünü yansıtmaktadır. 

Şüphesiz her yönüyle mu' cize olan Kur' an, tarihi olayları doğru olarak fakat şek

li bir tasarrufla nakletmektedir. Bunun sebebi Kur'an'ın bütün zamanlara hitap eden 

bütün insanları ilgilendiren evrensel İLiili bir mesaj oluşudur. Kıssalar üslubuyla 

Kur' iin' da anlatılan tarihi malzemenin şekli bir tasarrufla muhataplara nakledilmesin

deki gerçek; adeta bir kıssa yazarının veya belgesel bir televizyon program yapımcı

sımn gerçek bir olayı, esası zedelemeden okuyucuya ve seyirciye olayın en çarpıcı ve 

canlı kısımlarını, herkesin ortak olarak ilgi duyacağı bölümleri canlı ve edebi bir üs

lupla, çarpıcı ifadelerle sunmalarındaki şekli tasarrufa benzemektedir. 

İşte ilahi mesaja konu teşkil eden ve tarihin derinliklerinde gizlenmiş, kaybolmuş 

veya unutulmuş bir takım önemli olayların, tarihi kesillerin son derece etkili, çarpıcı 

ve sürükleyici bir üslupla, okuyan ve dinleyenele adeta olayı bizzat yaşıyor ve yakın

dan izliyormuş hissini uyandıran edebi ve mu'cizeli aniatış ancak mutlak isim ve sı

fatlara sahiu, Alim, Habir, Şehid, Latif olan Allah'ın Kclamı'na O'nun Beyanı'na 

mahsustur. 

Kur' an-ı Kerim beşere hitap ettiği halde, bütün üsluplarında olduğu gibi kıssalar 

üslubuna da hakim olan beşer üstü ifade ve mu' cizeli anlatımının gücünü tarih ve va

kıa tasdik etmiştir. O kadar ki, daha Kur' iin'ın muhatapları olan müşrik arapları bü-

(17) Abd-i Rabbih, es-Seyyid Abdu'l-Hafız, Buhusün fi Kasasi'l-Kur'iin, Beyrut- I '!72, s. 52-54; Mu

hammed, Kutu b Dirasiit Kur'iiniyye, 3. baskı, Mısır- I '!82, s. 48. 

(18) "Kıssa" kiiküııde mevcut anlamlar konusunda tafsilat için bkz. Şeııgül, Kur'an Kıssaları Üzerine, 

S. 43-5]. 
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yülemiş, her türlü inkar ve düşmanlık hislerine rağmei1 meşhur birçok şahsiyetler 

Kur'an'ın büyüleyici üslfibu, belfığatı ve i'cazı karşısında O'nun sesine kulak ver-· 

mekten kendilerini alamamışlardır!I'!J. Bilerek veya farkında olmadan; "O'nun her yönü fay

dalı ve verimlidir. Şüphesiz O'nda bir tatlılık, güzellik ve safiyer vardır. Bu Kur'an beşersözü 

değildir"""'. Gerçeğini söylettirmiştir. 

Buraya kadar özetle ifade etmeye çalıştığımız bilgilerden açıkça anlaşıldığı gibi Kur' an 

kıssalarında insanlar arasında yaygın olan tarih anlayışından farklı bir tarih anlayışı da sergi

lenmektedir. Bu tarihe anahatlarıyla ve özetle insanlığın tarihi de demek mümükündür. İfade 

edilen öçüde Kur'an-ı Kerim' e tarihi bir kaynak olarak bakıldığında şüphesiz O, kaynakların 

en doğrusu en muteber olanı ve metni güvenilir bir kitap olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü 

Kur' an' ın kaynağı vahiy' dir. Vahiy kaynaklı Kur'an metninin herhangi bir tahrif ve değişikli

ğe maruz kalmadan sıhhatli bir şekilde günümüze kadar ulaşması konusunda da herhangi bir 

şüpheye mahal yoktur. Çünkü bu açıdan Kur' an tartışma götlirmeyen tarihi bir güvenilirliğe sa

hiptir. Kur'an'ın bu derece tarihi bir güvenilirliğe sahip olması şüphesiz başlangıçta bizzat Re

sulullah'ın (s.a.v) emriyle yazıya geçirilmesi, sonra da (her vesile ile) okunması ve nihayet Hz. 

peygamber (s.a.v) Refik-i A'la'ya intikal etmeden önce de Cebrail'in (a.s) huzurunda ezberden 

okuyarak 'nihai arza' ile tasdik edilip perçinlenmiş olmasından ileri gelmektedir cıı. 

Bütün bu sözkonusu gerçekiere rağmen hayrettir ki, Eski Çağ tarihi ile ilgili araştırma sa

hası bu zengin Kur' an kaynağından mahrum bırakılnuştır. Eski Çağ tarihi araştırma

ları sahası yakın zamanlara kadar nerede ise tamemen müsteşriklerin (oryantalistle

rin) ve onların gayr-i müslim olan arap öğrencilerinin inhisarında kalmıştır. Gerek ba

tılı oryantalistler gerekse onların müslüman olmayan arap öğrencileri, araştırmaları

da Kur' an-ı Kerim' de bahsi geçen tarihi olaylara hiç yer vermemişlerdir. Çünkü ka

bul etmek gerekir ki, Kur'an'ı ilgilerdiren tarihi bir araştırma onların gayelerinden 

(19) Bkz. İbn-u Hişam, es-Siretu'n-Nebeviyye, Dar-u İhyai't-Türasi'l-Arabiyye, Beyrut (Tarihsiz), 1, 

337; Şedid, Muhammed, Menhecu'l-Kıssa fi'l-Kur'an, Şirket-u Mektebatı 'Ukaz, Suudi Arabistan-

1984, s. 7. 

(20) Buhfis, s. 51; Nakre, s. 310-311. 

(21) Mehran, Muhammed Beyyfinıi, Dirasat Tarihiyye Mine'l-Kur'ani'l-Kerinı, Imam Muhammed bin 

Suud Isianı Üniversitesi Yayınları, Suud-i Arabistan- 1980, 1. 38. Ayrıca Kur'an Tarihi konusunda 

geniş bilgi için bkz. es-Suyfiti, Celalu'd-Din Abdurrahman, el-Itkan fi 'Uliimi'l-Kur'an, 4. baskı, 

Beyrut- 1978, 1. 76-86; ez-Zerkani, M. 'Abdülazim, Menahilu'l-İrfiin fi 'Uliimi'l-Kur'an, Dar-u 

İhyai'l-Kütübi'l-Arabiyye, (Yersiz-Tarihsiz), 1, 232-283; es-Salih, Subhi, Mebahis li 'Uliimi'l

Kur'an; Daru'l-lim, ll. baskı, Beyrut-1979, s. 65-1 00; Draz Abdullah, Kur'an'ın Aniaşılmasına 

Doğru, Çev: Siilih Akdemir, Mim Yay, Ankara-1983, s.27-50; Ceınhoğlu, Tefsir Usulü, s. 62-78; 

Dirasat Tarihiyye, s.S, 19-37; Kılıç, Sadık, Mitoloji Kitab-ı Mukaddes ve Kur'an-ı Kerim, Nil Ya

yınları lzmir-1993, s. 121-160; Ersöz, İsmet, Kur'an-ı Kerim'in İndirilişi ve Bugüne Gelişi, (Ba

sılınak Üzere Bilgisayardan Çıkmış Kitap) Konya-1993, s. 1-146. 
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uzaktır. Yine Kur'an'da zikri geçen tarihi olaylarla ilgili araştım1a sahası şu veya bu 

sebeplerden dolayı işlerine gelmemektedir(zzı. 

Sebep ne olursa olsun böylece Eski Çağ tarihi ile ilgili araştırma sahası kesinlik

le kaynaklarının en doğrusunu ve en sıhhatlisini zayi etmiştir. Hatta müslümanlar

dan bir gurubun Eski Çağ tarihi uzmanlık alanına girmesinden sonra bile durum de

ğişmemiştir. Hatta ve hatta bir iki kişiyi geçmiyen bu müslüman araştırmacılardan 

azınlıktaki bir grup, sözkonusu sahadaki çalışmalarında, eserlerinde Kur' an-ı Ke

rlm'deki bilgileri kaynak göstermelerinden sonra bile Yakın Doğu Eski Çağ tarihi ( 

!"'J.ill ı)~\tı .;_,.:.ı ı t;ı...Jlı" ) sahasındaki mütehassıslar, tarihi araştırma 

dallarından biri olan yakın çağ tarihi araştırmaları için alışılagelmiş klasik kaynakla

ra güvenmeye devam ederken Kur'an-ı Kerim'i güvendikleri kaynaklardan sayma

nuş lardır(23ı. 

Enteresandır ki, batılı olsun doğulu olsun, müslüman olsun gay-i müslim olsun gü

nümüz tarihçileri, rivayet açısından güvenilir olmadığı konusunda nerede ise ittifak 

etmelerine ve eldeki Tevrat metninin güvenilirliği meselesinde, hatta bu metnin şu ve

ya bu şahsa nisbeti konusunda hepsi de uzun tartışmaları getiren şu anda eldeki Tev

rat'a inanmayan mü'minler bir tarafa-Tevrat'a inanların ortaya koyduğu yüzlerce 

araştırınaların varlığına rağmen, Yakın Doğu Eski Çağ tarihinin belirli dönennıleriy

le ilgili bir araştırma için Tevrat'a hala temel kaynak olarak bakmaktadırlar"4'. 

Bütün bu gerçekiere rağmen Eski Çağ tarihi sahasında uzman tarihçilerden hiçbi

ri Kur'an-ı Kerim' e müraçaat etmeyi düşünmemiştir. Yüce Kitap Kur'an-ı Kerim ki, 

dünyadaki bütün ilim adamlarının görüşleri metninin güvenilirliğinde ittifak etmiş
tir(z;ı. 

Kur' an-ı Kerim dikkatle okunduğu zaman bilgi kaynağı olarak etrafımızdaki dış 

aleme, bu alemdeki bütün varlıklara, benliğimize, kendi varlığımıza yönelmemizi 

istemektedir("'ı. Fussilet süresi 53. Ayetle Zariyat süresi :20-2 I. Ayetlerde geçen 

.;Li\' i.) (Ufuklarda, etrafınızda, dış dünyada) ve ..;.J \'ı..; (Yeryüzünde) keli

meleri içinde mütala edebileceğimiz ve konumuz olan ünemli bilgi kaynağı da; ge

rek rivayet yoluyla, gereksemavi kitaplar vasıtasıyla ve gerekse tarihi izler, arkeola

ik kalırrtılar şeklinde kendini gösteren geçmiş tarihi hadiselerdir. 

(22) Dirasa ı Tarihiyye, ı ,6. 

(23) A. e. l,. 6-7. 

(24) Dirasiit Tarihiyye, l, 7. 

(25) Bu konuda tafsilat ve örnekler için bkz. Draz, Kur'an'ın Anlaşılınasına Doğru, s. 36-37; Dirasiit 

Tarihiyye, l, 7-8. 

(26) 4!. Fussilet: 53; 5!. Zariyiit: 20-21. 
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Kur' an-ı Kerim gerek kıssalar üslulubyla, gerek evrensel yapısı ve şümullü anla

mıyla az önce belirtilen ayet-i kerimelerle bilgi kaynağı olarak tarihe, tarihin izlerine 

önem verirken, bununla da yetinmiyerek uygun si yaklarda zikredilen, özellikle 13 ka

dar ayet-i Kerime ile de aynı bilgi kaynağına yönelmemizi çok açık ifadelerle iste

mektedir'"ı. İnananların, akl-ı selim sahiplerinin bu önemli kaynaktan bilgi edinip 

ders ve ibret almaları, neticede Hak'kı kavramaları ısrarla teşvik edilmektedir. Görü

lüyor ki, Kur' an-ı Kerim, tarihe ve tarihi olaylara ibret maksadıyla, asıl gayesine pa

ralel olarak son derece ehemmiyet vermektedir. 

Kur' an-ı Kerim, tarihi araştırmanın gereği, genişliği ve kapsamı üzerinde o kadar 

durur ki, bunun bilinen tarihi çağların ötesine, hatta ilk insanların yeryüzüzndeki tec

rübelerinin de gerisine ulaştırılması noktasına kadar vanlmasını ister. Yani yaratılışın 

başlangıcına ve insana Allah'ın yaratıcı kudretini, ilk oluşumlarından bu yana tarihin 

akışıyla birlikte var olan Allah'ın sünnetlerini (kanunularını) gömıe imkanlarınıve

ren jeolojik ve biyolojik özellikteki kalıntılara ve izlere bile dikkat edilmesini iste
mektedir'"> 

Konuyla ilgili ayet-i Kerimede Allah Te' ala mealen şöyle buyurmaktadır: 

"Allah'ın yaratmaya nasıl başlayıp, (öldükten) sonra onu nasıl tekrar iade edece

ğini anlamazlar mı? Doğrusu bu Allah'a kolaydır. De ki: Yeryüzünde dolaşın; Al
lah'ın yaratmya(ilk olarak) nasıl başladığını birgörün. İşte Allah aynı şekilde 

(ölüp dağılan bedenleri) Ahiret'e mahsus bir diriitme ile yeniden inşa eder. Doğrusu 
Allah herşeye kadirdir"09ı. 

Elimizde mevcut Kur' an gerçeği ve onu tasdik eden tarihin, insaflı, hakperest ilim 

adamlarının şehadeti ile açıkça bilinmektedir ki, Kur' an; kıssalar üslfibuyla ahir za

man peygamberinden önceki devirlerden, geçmiş milletierin haberlerinden, bazı 

önemli tarihi olay ve şahsiyetlerden, tamamen doğru, tarih gerçeğinden alınmış 

önemli bilgiler sunmaktadır. Mesela, Kur' an Mü sa (a.s) kıssası muhtevası içinde Mı

sır'ın firavunlar devrindeki ilahlaştırılmış krallarla ilgili bilgileri, o devirdeki politik, 

ekonomik ve sosyal olgulardan haber vermektedir'"». Yine Kur' an, İbrahim (a.s) kıs

sasıyla bize eski Irak'la ilgili bir çok malumatı vermektedir(">. Hatta Tevrat'ın kendi

(27) Bkz. 3. Al-i İıııran: 137; ti. En'aııı: 11; 12. Yusuf: 109; 16. Nahl: 36; 22. Hacc: 46; 27. Nemi: 69; 29. 

Ankebut: 20; 30. ROm: 9, 42; 35. Fatır: 44; 40. Mü'ıııin (Gafir): 21, 82; 47. Muhammed: 10. 

(28) Abdülhamit Sıddiki, İnıaduddin Halil, Tarihin Yorumu, Çev: M. Bqir Eryarsoy, Düşünce Yay. İs

tanbul-1978, s. I 63. 

(2'1) 29. AnkebGt: 19-20. 

(30) Konuyla ilgili bazı ayetler i~iıı bkz. 2. Bakaı·a: 47-74: 7. A'raf: 103-155; 10. Yunus: 75-93; 20. Til
ha: 9-99; 2ti. Şu'ara: 1-68; 28 Kasas: 3-44; 40. Mü'nıin (Gafir): 23-54. 

(31) ilgili ayetler için bkz. 2. Bakara: 258; ti. Eıı'an: 74-83; 14. İbrahim: 35-41; 19. Meryem: 41-51; 21. 
Enbiya: 51 -73; 2ti. Şu'ara: 69-89: 37. Saffat: 83-1 13. 
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si de dahil İsrailoğulları (Yahudiler) ile ilgili tarihi, tafsilatla anlatan Kur' an' dan baş

ka ikinci bir sema vi kitap daha yoktur. Bizzat Kur' an-ı Kerim bu noktaya sarahatle 

değinerek şöyle demektedir: 

"Şüphesiz bu Kur' an İsrailoğullarına hakkında ihtilaf ettikleri şeylerin birçoğunu 
anlatır" mı_ 

Ayrıca Kur' an, günümüzde elde mevcut mukaddes kitapların hiçbirinde olmayan 

bir tarzda tarihte helak olmuş Arap kavimlerini ve birçok önemli tarihi olayları anlat

maktadır. Bunlar" 'Ad ve Semfid kavimleri, Aslıab-ı Kehf Kıssası, 'Arim Seli, As

bab-ı Uhdüd kıssası, Fil Olayı c"ı ve İbrahim (a.s)'ın oğlu İsmail (a.s)'la birlikte Hi

caz'ın kutsal bir yeri olan Mekke'ye hicret etmeleri ve İsmail (a.s)' oraya yerleştir

mesi gibi olaylardır c'"ı. 

Ancak bütün bunlar kesinlikle Kur' an-ı Kerim'in, tarihcilerin anlattığı gibi, tarih

te geçmiş milletierin haberlerini anlatan bir tarih kitabı olduğunu ifade etmez. 

Kur' an' da tarih vardır derken, indiriliş gayesi ve hedefi apaçık belli olan en son İla

hi hidayet rehberi Kur' an-ı Kerim'i tamamen bir tarih kitabı seviyesinde düşünmek, 

konuyu bu derece sathi bir bakış ve anlayışla değerlendirmek, gerçekleri körü körü

ne inkar etmek olur. Böyle bir anlayış ve yanlış düşüncenin nereden bakılırsa bakıl

sm Kur'an'ın gerçek gayesi, hedefi ve mahiyeti ile telifi mümkün değildir. O halde 

bu konuda yanlış bir kanaate sapmamak için. "Kur'an-ı Kerim'de tarihi bir olay 
anlatılmış veya tarihi haberlere yer verilmişse bu sadece ve sadece ders ve İbret 
içindir" gerçeğini unutmamak gerekmektedir. Ayrıca şu gerçeği de her zaman hatır

da tutmak gerekir ki, "Kur'an-ı'ın anlattığı tarihi her olay ve her haber gerçek
ten tarihte yaşanmış, meydana gelmiş gerçeklerden başka bir şey değildir" Bu 

konuda çok açık Kur' an ayetleri olduğu gibi <"ı. Değişik açılardan, Kur'an'ın temel 

espirisi gözönünde tutularak ilmi bir değerlendirme yapıldığında da ulaşılacak sonuç 

aynı olacaktır. 

Buraya kadar özetle ifade etmeye çalıştığımız veya hepsini serdetme imkanı bu

lamadığımız açık gerçeklere rağmen, nazil olduğundan bu yana genelde Kur' an-ı Ke

rim, özelde ise Kur'an'da anlatılan tarihi olaylar (kıssalar) konusunda; "Bu olaylar 
gerçekten tarihte meydana gelmiş hadiseler değildir, öncekilerin masalları, geç-

(32) 27. Nemi: 76. 

(33) 7. A'raf: oS, 73-79; ll. Hud: 50-o8; 2o. Şu' ara: 123-159; Ul Kehf: 9,26; 34. Sebe': 15-19; 85. Buruc: 

4-10; 105. Fil: 1-5. 

(34) 2. Bakara: 124-131; 14. İbrahim: 35-41. 

(35) Ömek olarak bazı ayetler için bkz. 2. Bakaı·a: 44, 178-179, 252; 3.Al-i lnıran: 3, 44, 62; 4. Nisa: 87; 

5. Maide: 27-32, 42-50; 7. A'raf: 85-87: ll. Hud: 49, 84-88; 17. isril: 9: 18. Kehf: 13; 35. Fiitır: 31: 

329. Zümer: 2, 41: 45. Ciisiye: o. 
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mişe ait efsanelerdir, mittir, sembolik veya tarihi gerçekliliği olmayan edebj bir 
anlatımdır .. " gibi görüş ve ithamlar daima ileri sürülmüş tür. Açıktır ki, bu tür görüş 

ve ithanıların temelinde yatan asıl gerçek; inkar, Kur' an ve İslam düşmanlığıdır. Bu 

inkar ve düşmanlık sebebiyledir ki, Kur'an nazil olmaya başladığından bu yana 

O'nun Allah kelamı, İlahi mesaj olduğuna inanmayan muarızlar, inkarcılar her za

man değişik şekillerde Kur' an' a saldırmışlardır. Bu saldırıların olumsuz etkisi zaman 

zaman inananların üzerinde de görülmüştür. 

Özellikle son asırda İslam Alemi'nin maruz kaldığı gerileme ve düşüş durumun

daki bunalımlı dönemlerde, kimliği zedelenmiş, kendisine yabancılaşmış, İslami has

sasiyeti büyük oranda zayıflamış, hatta ve hatta büyük bir bölümü gayr-i müslimle

rin istilasına uğrayıp sömürge devletler haline getirilmiş İslam toplumlarında yaşa

yan müslümanlar üzerinde sözü edilen Kur'an gerçeğine zıt görüş ve düşünceler it

hamlar maalesef bilerek veya bilmeyerek de olsa makes bulmuştur. 

Gerçekten Hz. Peygamber' e (s.a.v) gelen ilk vahiyle başlayan lsHlm tarihi boyun

ca Kur' an' ın Allah kelanıı olduğuna inanmayan muarızların, inkarcıların Kur' an' a yö

nelttikleri saldırı ve ithanıların başında geleni şüphesiz Kur'an'ın da bizzat 9 ayrı 

ayetle kaydedip koruduğu, "Kur'an'ın bir kısmının veya tamamının esatiru'l-evvelin 

(öncekilerin masalları veya geçmişe ait efsaneler) olduğu" ithamıdır''6'. Bu itharn 

Kur'an'a inanmayanlar arasında her zaman tazeliğini korumuştur. Çünkü Kur'an'ın 

birkaç yerde belirtiği gibi küfrün karakteri değişmemiş, her zaman aym olmuştur''7J. 

Görüldüğü gibi Kur'an'ın açıkça işaret ettiği değişmez kaideye uygun olarak ay

m iftira kampanyası son asırların müsteşrik ve misyonerleri tarafından da ısrarla yü

rütülmeye çalışılmıştır. Bu iddia ve kampanyalar küfür cephesi açısından gayet nor
mal ve tabii bir hadisedir. Ortada garip bir durum yoktur. Ancak hazin ve garip olan, 

özellikle asrımızda az önce de işaret edilen, kasıtlı veya kasıtsız olsun aynı iftira ve 
itiraz kampanyalarının İslam toplumlarında makes bulması dır. Kur' an ve İslam açı

sından asıl tehlikeli olanı da budur. İşte batılı müsteşriklerin bu iftira kampanyasına 

asrımızda ilk kapılanların başında Mısır' lı Muhammed Ahmed Halefullalı gelmekte

dir. M. Halefullalı 1947'de Kur'an kıssaları konusunda oryantalistlerin görüşleri isti

kametinde veya onların görüşlerinden mülhem, yankıları günümüze kadar devam 

eden bir doktora tezi hazırlamıştır. Maalesef Halefullalı bu teziyle müsteşriklerin 

Kur' an ve İslam aleyhine açtıkları amansız saldırı ve karalama kampanyalarının, pro

pagandalarının xx. asrın ortalarında İslam Dünyası'ndaki ilk sözcüsü olma ünvanını 

elde etmeye hak kazanmıştır. 

(36) 6. En'am: 25; 8. Enfii1: 31; 16. Nahl: 24; 23. Mü'nıinun: il3; 25. Furkan: 5; 27. Nemi: 6il; 46. Ahkaf: 

17; 68. Kalem: 15; 83. Mutaffifiiı: !3. 

(37) 2. Bakara: ll il; 51. Zariyat: 52-53. 
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Dr. Halefullah'ın sözkonusu çalışması o günlerden bu yana daima ağır ilmi ten

kitlere hedef olmuştur. İlmi bir değeri olmadığı sadece kasıtlı ve indi görüşler mah

sulü bir eser oduğu defalarca ortaya konmuştur 1
"

1
. Kıssalar konusunda hazırladığı

mız Doktora tezi münasebetiyle Halefullah'ın sözkonusu çalışmasıyla ilgili yaptığı

mız tetkik ve incelemeler sonucu bizim de aynı kanaatıere vardığımızı bu vesile ile 
bir daha belirtmek isteriz noı. 

Halefullalı adı geçen çalışmasında Kur' an kı s salarına adından da anlaşılacağı gi

bi tamamen edebi bir açıdan bakarak, Kur'an'la hiç mi hiç bağdaşmayan bir değer
lendirme ile, onların edebi birer sanat örneği 1401 temsili ı•ıı veya ustfiri (uydurma) 142ı 

oldukları iddiasındadır. Dolayısıyla Kur' an kıssalarının tarihi açıdan gerçekliliğini 

bir tarafa bırakmaktadır. Hatta bu noktada daha da ileri giderek Kur'an'ın tarihi yön

den hata edebileceğini söylemiştir. Eserinin bir yerinde Dairetü'l-Maarifi'l-İsliimiy

ye adlı ansiklopediden müsteşriklerin kıssalar hakkındaki, "Evvelkilerin masalları, 
uydurma hikayeler" görüşünü naklettiken hemen sonra. Bu görüşün Kur' an için bir 

beis olmadığını, aksine uluslararası edebi akımların, büyük dinlerin bir üslübu oldu

ğunu, dolayısıyla yüce kitabımız'ın böyle bir edebi üslup konusunda diğerlerinden 

önce ilk prensipleri koyması, iftihar etmemiz için yeterli bir şeydir143ı diyerek 

Kur' iin'ı - haşa - aslı olmayan efsanevi olayları aniatmada ilk sırada yer alan bir ro

man kitabı seviyesine indirmektedir. Aynı görüşünü daha açık bir ifade ile kitabımn 

180. Sahifesinde" ... Bütün bunlar sabit olunca, şüphesiz biz Kur'an'ın uydurma 
masallar olduğu görüşünü söylemekte zorluk çekmiyoruz. Çünkü biz bu husus
ta Kur'an metinlerinden herhangi birisine ters düşen bir görüş beyan etmiyo
ruz" 1441 şeklinde ortaya koymaktadır. 

(3tl) Bkz. Mecelletü'r-Risille, ı947-Mısır, 2115, s. 1067, ı 102, ı 106, ıı2ı, ıı92, 1205, ı22ı, 1275, 
1294, 1335; ei-Hatib, Abdüıkerinı, eı-Kasasu'ı-Kur'ani fi Mantil.kıhi ve Meflıil.mihi, Kahire-ı964, 
s. 275-320; Buhil.sün fiKasasi'l-Kur'an, s. 213-26ı; Nazarat, s. ı2ı-ı24; Nakre, Saykoıojiyyetü'I

Kıssa s. ı56-ı76. 

(39) Bkz. Şengül, Kur'an Kıssaları Üzerine, s. 38-39, ı30-ı36. 

(40) Bkz. Muhammed Ahmed Haıefullah, el-Fennu'l-Kasasiyyu fi'l-Kur'ani'l-Kerim, Kahire 1972, s. 

116-152, ıso-ıss. 

(4ı) Bkz. a.g.e. s. ı53-ı70. 

(42) Bkz. a.g.e. s. ı7ı-ıx3. 

(431 Halefullah. s. 1 X2 
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Anlaşılıyor ki, günümüzde de bazıları modren düşüncenin mahsulü olan müsteş

rik kaynaklı görüşlerden hareketle Kur' an kıssaları için, "tarih en gerçekleşmiş olay

lar değildir. Simgesel veya sembolik ifadelerle yapılan bir anlatım şeklidir. Daha da

ileri giderek, efsanedir, mittir, mitolojidir. .. " demektedirler. Aslında sözü edilen bu 

tür iddia, vehim ve ithamların temeli Fransız yazar Guenon'un çok güzel bir şekilde 

ifade ettiği gib şu gerçeğe dayanmaktadır; "Modern düşünce kendi şablonuna uyma

yanları hemencecik "efsanevi" hükmü ile yaftalamaktadır. Bu da şuna dayanmakta

dır: Çünkü modern zihniyet, gerçekte, geleneğe karşı olan bir zihniyetten başkası de

ğildir. Bu sebeple de geleneği hor görür. .. Modern Batılı toplumların bir başka karak

teri de, pozitif düşüncenin dışındaki bilgi ve gerçeklik alanlarını yani "Metafiziği" 

reddetmektir.."c•<ı. Yine Guenon'un başka bir ifadesi yle, modern düşüncenin karakte

ri akıl ve beşerlistü hakikat düşmanlığı olarak ifade edilmektedir c«•ı. 

İslam aleminde Kur' an kı ss aları için mit tir, mitolojidir, efsanedir iddialan tama

men Batı'ya endeksli düşünce tarzı ve düşünce kalıplarından kaynaklanmaktadır. Ta

mamen Allah'ın Kudret'i çerçevesinde, ilahf takdir sonucu meydana gelen tarihdeki 

olağanüstü olayların, anlatılan gaybi haberlerin insan bilgisi ve gücü çerçevesinde 

değerlendirilerek aniaşılmaya çalışılması sonucu sözkonusu olumsuz görüş ve itham

lar ileri sürülmüştür. 

Aydınlanma çağı düşünce sistemiyle başlayıp, bilhassa 19. ve 20. yüzyıllarda hız

lanmış olan Hıristiyanlığı reddetme ve ona eleştiriler yöneltme istikametinde Gerçek 

Kitab-ı Mukaddes'in tesbit edilmesini amaçlayan tetkikler, Hıristiyan teolojisinin de 

dini dayanağı olan Hz. lsa'nın gerçekten yaşayıp yaşamadığını tartışma konusu yap

mak gibi çok ileri noktalara kadar varmıştır '"". 

İşte Hıristiyanlıkta pekçok unsurun bulunması ihtimali üzerine, ilim çevrelerince 

başlıca şu üç faaliyetin sürdürüldüğünü görmekteyiz. 

a) İncillerdeki mitolojik unsurların değerlendirilmesi, 

b) Kutsal metin tenkitleri 

c) Hz. İsa'nın yaşayıp yaşamadığı meselesi ... c•xı. 

Batı' da yapılan sözkonusu tetkik, değerlendirme, tenkit ve araştırmalar neticesin

de gerek Eski Ahit (Tevrat)'ta gerekse Yeni Ahit (inciler)' de mitolojik hikayelerin 

(45) Bkz. Kılıç, Mitoloji Kitab-ı Mukaddes ve Kur'an-ı Kerim, s. 10. 

(46) Bkz. a.g.e. s. 28. 

(47) Kılıç a.g.e. s. 6<J, 75; Aynça lsa nıitosu için bkz. Hooke, Samuel Henry, Ortadoğu Mitolojisi, Çev: 

Alaaddin Şenel, imge Kitabevi, Ankara- 1 <J<J3, s. 1 '!8-1 <J<J, 205, 2 ı ı. 

(48) Kılıc;, a.g.e. s. 80. Bu konuda tafsilat için yine bkz. a.g.e. s. 80-1 ı8. 
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varlığını tesbit eden batılı nıüsteşrikler, ilim adamları Kur' an-ı Kerim' i de kendi ki

taplan seviyesine indirme çabalarına girişmişlerdir. Mitolojik unsurların varlığını 

Kur' an-ı Kerim' e de buluştarmak veya en azından inanları bu konuda şüpheye düşür

mek için her vesile ile propangandaya girişmişlerdir. Ancak burada genel bir gerçe

ği vurgulamak gerekir ki, ne Kitab-ı Mukaddes'teki anlatımlar ne de Kur'an'da an

latılan kıssalar herhangi bir asla dayanmaksızın hayal ürünü mitolojilerden alınmış

tır. Tam aksine mitolojiler sema vi kaynaklı kitaplardan dini kültürlerden alınmış, za

manla şekil değiştirerek, dejenere edilerek efsanevi bir tarza bürünmüş hakikat kırın

tılarını ihtiva eden inanç ve anlatım biçimlerinden ibarettir. 

Rudolf Otto'nun konu ile ilgili görüşleri bu gerçeği teyid etmektedir. O, Mythe, 

"kollektif bir tasavvur ve tahayyülün ürünüdür"şeklinde özetlenebilecek olan 

sosyaljik teze karşı cevap olarak; Mythe'in kaynağının hayal gücü olmadığını, zira 

hayal gücünün yaratıcı olmadığını; onun sadece kendisine sunulan malzemeyi işledi

ğini belirttikten sonra, "Onun kendisine dayanacağı bir kaynk gerekir ... Bu kay
nak ise bir iç yetenektir, bir histir" demek suretiyle insandaki kadim ve yapısal 

(fıtri) bir boyuta dikkati çekmektedir <•"ı. 

Schelling'in mitoloji için söylemiş olduğu, şiirsel hayal ürünü ifadesi de 

mythe'in, insanın öz varlığıyla ne denli içli dışlı olduğunu gösterir. "Tevhid inancı

na uygun olarak, tek tanrı inancının bozulup, dağılıp parçalanarak, nisbi tanrılar ve 

inançlar meydana gelmesinin bir yansıması; gerçek tanrının bilgisi ve geleneği unu

tulduğu için yitirilen inançların yerini yeni inanış biçimlerinin alması, bunun netice

sinde ibadete layık tek tanrı yerine, "insanın iradesini aşan herşeyin ilahlaştırılması 

şeklinde ifade edilen mitolojinin ortaya çıkmasında, kollektif bir biçimde, şiirsel ha

yal gücü etkin rol oynamaktadır. Mitoloji birkaç kişinin değil, ama bütün bir halkın 
ürünü ve eseridir <5oı_ 

Başka bir deyişle, ilahi vahiyden zaman içinde uzaklaşan, yabancılaşan insanlık, 

fıtratındaki din gerçeğini bırakamadığından ya ilahi dinleri dejenere ederek mitos ha

line getirmiş veya din diye tabi:.ıt olaylarına ilahi güçler atfederek yeni yeni çelişkili 

ilahlar uydurmuş, dinler ihdas etmiştir ki, adına mythe adı verilmiştir. 

Eliade de "Mythes" adlı eserinde mitolojilerin temeli Dini kökenli olduğunu sa

vunmaktadır <
511

• 

Kısacası mythe olgusuna, "Hiçbir şey anlamsız ve temelsiz değildir. Var olan, 

(49) Kılıç, a.g.e. s. 41-42. 

(50) Kılıc;, a.g.e. s. 6 I -62; Yine aynı giirü~ ic;iıı bkz. Koc;, Din Dili, I 994 (Basılmaımş bilgisayar çıkı~ı ya

pılmı~ kitap), s. I 23. 

(5 I) Kılıç, a.g.e. s. 45. 
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günyüzüne çıkmış olan hiçbir inanç, bütünüyle anlamsız sayılamaz. O; kendi özün

de, tarihsel süreç neticesinde çok uzağına düştüğü inanç kaynağına ve okyanusuna, 

yanıp sönen atıflar ve imalar taşır. .. "<"> ifadeleri ile özetlemek mümkündür. 

Mitoloji ile ilgili özet bilgilerden şu sonuca varmak mümkündür: Farklı zaman

larda ve farklı toplumlarda gelişen mitoloji kültüründeki bazı öğelerin, muharref se

mavi kitaplar veya Kur'an-ı Kerim'deki inanç ve ahlaki değerler, anlatılan tarihi 

olaylar, yani kıssalar arasındaki benzer noktaların, yönlerin bulunması:, insanlık tari

hinde her zaman aynı olan ve sayısız peygamberler aracılığıyla tekrar edilen, değiş

meyen, evrensel din gerçeğinin bir anlamda tasdiki ve teyid edilmesi demektir. 

Şu bir hakikattir ki, temelde Ku'ran ve İslam düşmanlığından kaynaklanan 

Kur' an kıssalarıyla ilgili asılsz görüş ve ithamlar modern düşüncenin karakteri olan 

akıl ve beşer üstü hakikat düşmanlığı, herşeyi insan gücü ve bilgisi çerçevesinde de

ğerlendirme sapiantısıyla beslenmiştir. Bu bakış ve değerlendirmelere; 

a) Batılıların Kur' an-ı Kerim'i de kendi muharref kitapları seviyesine indirme ça

baları doğrultusundaki yoğun propagandaları neticesinde gelişen Batı'ya endeksli 

düşünce tarzı ve düşünce kalıplarndan kaynaklanan yorumlar, 

b) Müslümanlardaki geri kalış psikolojisinden kaynaklanan kompleksler; 

c) Kur' an kıssalarında genellikle zaman ve mekan unsurlarına yer verilmeyip kapalı 

geçilmesi olgusunu Kuran' i çerçevede değerlendirememekten doğan yanlış anlamalar, 

d) "Kıssa" kelimesinin anlam kayması sebebiyle mana değiştirerek yanlış anla

şılması sonucu Kur' an kıssalarında genellikle zaman ve mekan unsurlarına yer veril

meyip kapalı geçilmesi olgusunu Kur'an'i çerçevede değerlendirememekten doğan 
yanlış anlamalar, <"> 

e) Kur'an'da kıssalar siyakında "Mesel" kelimesinin kullanılması sebebiyle orta~ 

ya çıkan yanlış anlamalar, 

f) Kur' an kıssalarına tamamen edebi sanat nazarıyla bakılarak, beşeri kıssa ve hi

kayelerle eşdeğerde görme gibi sathi, gerçekleri kucaklamıyan bakış ve değerlendir

meler de eklenince Kur' an gerçeğiyle çelişki arzeden görüş ve ithamlar müslümanlar 

arasında da ne yazık ki müşteri bulabilmiştir. 

Gerçekten ilmi ve objektif olarak birçok açılardan Kur'an kıssalarına bakıldığın

da; kıssaların sembolik, simgesel veya tarihi gerçekliliği olmayan edebi anlatımlar 

olduğu iddiasının ne derece Kur' an gerçeği ile çeliştiği rahatlıkla anlaşılacaktır. İlim 

(52) A.g.e. s. 1; Yine Mythe konusunda geniş bilgi için bkz. Koç, Din Dili, s. 121-130. 

(53) Bkz. Şengül, Kur'an Kıssaları Üzerine, s. 4X-51; el-Hatip, el-Kasasu'I-Kur'an'i, s. ll. 
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ve insaf sahibi, meseleye objektif bakabilenlerce kıssalar için, tarihen gerçek olaylar 

olma zanıreti idrak edilecektir. O halde şimdi, değişik açılardan Kur' an kıssalanna 

bakıp, kıssalar üslübu ile anlatılan tarihi hadiselerin gerçek olaylar olma zamretini 

anlamaya çalışalım. 

1-Kur'an-ı Kerim'de Kıssalar Konteksi İçinde Kullanılan Kelimelerin Semantiği 

Açısından Kıssaların Gerçek Tarihi Hadiseler Olma Zarureti. 

Herşeyden önce şunu tesbit etmek gerekir ki, Kur'an-ı Kerim'de önemli bir yekün 

teşkil eden tarihi olaylara "Kasas" denilmesi rastgele olmamıştır. Bu isim Kur' an' da 

anlatılan tarihi olayların anlatılış keyfiyet ve boyutlarını gösteren çok ince anlamlar 

taşımaktadır. Bu sebepledir ki, lügat manası; birşeyin mislini, benzerini getirmek ve

ya ister vuku bulsun ister hayali olsun anlatılan herşey anlamına gelen '54
' ve ilk bakış

ta kıssalar için daha uygun gözüken "Hikaye" kelimesi kullanılmanııştır. 

İşaret edilen gerçeği daha iyi anlayabilmek için "Kıssa" kelimesinin kökünde var 

olan dört temel anlamı daima gözönünde bulundurmak gerekmektedir: 

Birincisi: İz sürmek, birini takip edip arkasından gitmek. Bu anlamda "Kıssa" 

kökü Kur' an' da iki yerde kullanimıştır c
55

'. 

İkincisi: Bir kimseye bir haber veya sözü bildirmek, açıklamak, anlatmaktır ki, 

Kur' an-ı Kerim' de 17 ye de geçmektedir Nı. 

Üçüncüsü: Birşeyi, makasla kesmek, kırkmaktır. Yine Arapça'da (Kusasetu'ş
Şa'ri)" tabiri, saçlardan kesilen bir miktan ifade eder ki, "Bir tomar saç" şeklinde ter

ceme etmek mümkündür. 

Dördüncüsü: Aynı kökten gelen, aslında isim olup masdar anlamında kullanılan 

"Kasas" ve "Kass" kelimelerine baktığımızda; göğüs, göğsün başı, ortası veya göğüs 

kemiği anlamlarıyla bir şeyin önemli kısmı, belli bir bölümü, parçası anlamlarına 

geldiğini görmekteyiz. Bu son anlam arapların "Kusasu'ş-Şa'ri" tabirinde alın kıs

mında saçların bitim noktası, ön cephede başın ortası, alın gibi anlamları ifade etiği

ni görüyoruz'57
'. 

(54) Bkz. lbn-u Manzur, Lisanu'l-'Arabi'I-Muhit, Dar-u Lisani'l-'Arab, Beyrut(Tarihsiz), 1. n90; el-Ha-

tip, el-Kasasu'l- Kur'ani, s. 48-49. 

(55) Bkz. I 8. Kehf: 64; 28. Kasas: ll. 

(So) Bkz. 7. A'raf: 17o; 12; Yusuf: 3; 18. Kehf: 13. ve diğerleri. 

(57) "Kıssa" kökünün zikredilen anlamlan iı;in bkz. ei-Cevheri, III, !051-1052; ez-Zebldi, Muhibbu'd

Din, Tiicu'l-'Arfis, Mısır-H. 1306, KSS maddesi, IV, 431-434, Asım, Ebu'l-Kemiil es-Seyyid Ah

med, el-Okyanusu'l-Basit fı Tercümeti'l-Kamusi'l-Muhit, el- Matbaatü'l-Osmaniyye, Istanbul-H. 
1305, II. 1203-1204, el-Riiğıb el-lstehanf, el-Müfredat fı Garibi'l-Kur'iin, Tahkik: Muhammed 
Seyyid Geylani, Diiru'l-Ma'rife, Beyrut (Tarihsiz), s. 404. 
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Şimdi Kur' an Literatüründe kasas, kı s sa veya ki s salar denildiğinde hemen 
. . . 

Kur' an' da önemli yer tutan geçmişe ait olayların anlatılması akla geldiği gibi, ilmi ve 

objektif birnazarla dikkat edildiğinde, aynı zamanda kelimenin kökünde var olan as

li dört manadan dolayı temel unsurlarıyla Kur' an kı s salannın mahiyetini, tarihen ger

çek olaylar olduğu hakikatini de yansıttığını görmek mümkündür. 

Kur'an-ı Kerim Nebe' ve Enba' kelimelerini de aynı siyakta geçmişten bahset

me, nıaziyi aniatma anlamında kullanmıştır. 

Ne be' kökünün lügat manasma baktığımızda Kur' an kı s salarının mahiyetini, aslını 

anlamada dikkatli, ince nazarlar için önemli bir rol oyuayacağı açıktır. Çünkü Nebe' 
kelimesi lügat itibariyle; kendisiyle bir ilim veya en azından zann-ı galip elde edilen 

büyük önemi haiz haber anlanundadır. Bu itibarla mutlak habere, bu üç unsuru ihiva 

etmedikçe nebe' denemez. Aynı şekilde kendisine nebe' adı verilen haberin yalandan 

uzak olması gerekir. Tevatür gibi, ilahi haber veya ResUlullah'ın haberi gibi'"' .. 

O halde Kur' an, lügat manasındaki incelikiere uygun olarak bu kelimeyi zaman 

zaman kıssalar için kullanmaktadır. Mesala Aslıab-ı Kehf hakkında; "(Habibim!) Biz 

sana onların (Ashab-ı Kehf'in) haberlerini hak ile (doğru olarak) anlatıyoruz" ''"'. 

ayeti ile yine Nuh Tufanı ile ilgil olarak "(Ey Resülüm!) Bunlar sana vahyettiğimiz 

bilinmeyen olaylardır. Sen de kavmin de daha önce bunları bilmiyordunuz .. "1
"
0
) aye

tinde ve daha birçok ayetlerde aynı anlamda kullanılmıştır (l>l). 

İşte nebe' kelimesinin kök yapısında bulunan anlamlar açısından Kur'an kıssala

rına insafla bakıldığında, kıssalann yalandan uzak, olayların akışında mutlak gerçek 

ve prensipierin işlendiği, dinleyenleri, okuyanlan ilim veya zann-ı galib sahibi kılan 

önemli haberler, tarihi olaylar olduğu kolaylıkla anlaşılabilir. 

Kur' an literatüründekıssalar üslubu içinde kullanılan kelimelerden birisi de "Me
sel" dir. Ancak bu kelime sathi bakış ve önyargılı bir anlayış sebebiyle Kur'an'ın, ta

mamen ayn ve farklı önemli diğer bir üslup çeşidi olan meseller veya başka bir de

yişle Emsalü'l- Kur'an'la kıssaların karıştırılmasına, dolayısıyla Kur'an gerçeğiyle 

örtüşmeyen yanlış yorumlara sebep olmuştur. Açıktır ki, Kur'an muhtevası içinde 

birçok kelimeler lügat ve kök manaları sınırlarından çıkmamak kaydıyla değişik si

yaklarda, farklı anlamlarda ve başka ıstılahi manalar yüklenerek kullanılmıştır. İşte 

bu tür kelimelerden birisi de "Mesel" dir. Mesel kelimesi kıssalar siyakında, kelime

nin kök anlamı sınırları dahilinde ibret, ders ve örnek anlamlarında kullanılırken, sat-

(58) Müfrediit, s. 48ı; Lisanu'l-'Arab, lll, 56ı-562; Kiimus Tercemesi, ı, !02. 

(59) 18. Kehf: ı3. 

(60) ı 1. Hüd: 49. 

(61) ll. Hud: 100; 26. Şu'ara: 69; 28. Kasas: 3; 20. Tiihii: 99; M. Teğiibun: 5. 

78 



iDRiS ŞENGÜL • KUR'AN KISSALARININ TARiHi DEGERi 

hi ve önyargılı bir yaklaşımla yine kelimenin kök anlamı sınırlan içerisinde fakat bu 

defa Kur'an'daki ıstılahi anlamıyla anlaşılarak tarihte bizzat vukubulmuş hadiseler 

Kur' an' daki-asıl simgesel ifadeler veya sembolik anlatımlar şeklinde ifade edilmeye 

uygun olan-mesellerle aynı katagoride mütala edilme yanlışlığına düşülmüştür. 

Gerçekten Kur'an ıstılahında ve Tefsir UsUlü ilminde (Ulı1mu'l-Kur'an) mesel 

veya meseller denilince; hakikatte vuku bulmayan ancak tezkir, va'z, teşvik, zecr, ib

ret, bir hareketi tasvib, kastedilen mananın akla yakınlaştırılması, mananın hissedilir, 

şekilde tasviri gibi gayeler için Kur'an'ın getirdiği misaller <62ı akla gelmektedir. Bu 

tarif kelimenin kök anlamıyla da tam bir uygunluk arzetmektedir. Başka bir ifade ile, 

Kuran-ı Kerim' de. meseller denilince;insanoğlunun günlük hayat çizgisinde her za

man görüp zihninele yer eden bir takım suretler, önceden zihinde oluşmuş bazı imaj

lar ve darb-ı meseller vasıtasıyla yüce Allah tarafından muhataba ulaştırılması iste

nen mana ve mesajlar, yüksek Dini değerler, insan anlayışına çarpıcı ve kolay bir 

tarzda sunulması akla gelmektedir <"'ı. 

İşte meseller gaye itibariyle kıssalar gibi aynı hedefe hizmet eden, fakat yapı iti

ibariyle kıssalardan tamamen farklı bir üslup şekli olmasına rağmen kıssalan da me

seller gibi aynı katagoride mütala etmek, içinden çıkılmaz yanlışlan da beraberinde 

getirecektir. 

Bu özet açıklamalar çerçevesinde konunun ehemmiyetini bizzat Kur' an' dan ör

nekler vererek vurgulay alım. mesala Kuran-ı Kerim' de kıssalar si yakında, "-Onlara 

Ashabu'l-Karye'yi örnek ver" <<>•ı. 

Allah inkar edenler" için Nuh'un karısıy'la, Lut'un Karısı'nı örnek gösterir<<>'ı. 

Allah iman edenler için Firavun'un karısını örnek gösterir" <66ı gibi ve diğer bazı 

ayetlerde co;ı bir kıssa veya onun herhangi bir bölümü "Mesel" kelimesiyle ifade edil

di diye, tarihi gerçeklikleri açık olan "Ashabu'l-Karye" kıssasını, Hz. Nuh ve Lut 

(Aleyhisselam)'ın hanımlarını, Firavun'un karısını, temsilidir, semboliktir, aslı yok

tur deyip inkar etmek mümkün değildir. Böyle bir inkar Kur' ani ve tarihi gerçekiere 

tamamen aykırıdır. 

(62) es-Suyüti, Celalu'd-Din Abdurrahman, ei-Itkiin fi'Ulfimi'l-Kur'an, 4. baskı, Beyrut-1978, IL 167; 

el-Kasasu'I-Kur'ani, s. 76; Cerrahoğlu, Tefsir Usfilü, s. 174. 

(63) Kur'an'dan birka~ örnek i~in bkz. münafıklar hakkında, 2. Bakara: 17-20; Hak'la Batı!' ın, lman ile 

Küfrüıı mukayesesİ için, 13. Ra'd: 17; ı4. lbrahim: 24-26. v.b. 

(64) 36. Yasin: ı 3 

(65) 66. Tahrim: ı O. 

(66) 66. Tahriın I I. 

(67) Bkz. 3. Al-i lmran: 59; 43. Zuhruf: 56, 57, 59; 24. Nur: 34; 18. Kelıf: 32. 
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Yine Ankebı1t suresinde Hz. Nuh, İbrahim, Lut, Ishak, Ya'kı1p, Şu'ayb peygam

berler; 'Ad ve Semı1d kavimleri; Karun, Firavun ve Haman ve bunlara peygamber · 

olarak gönderilen Hz. Musa (a.s) kıssaları aniatılıp işaret edilmiştir. Peygamberlerini 

inkar eden adı gecen kavim ve milletierin özellikle Karun, Firavun ve Hamlin'ın fe

ci akıhctlcri ihrct i~·iıı anlatılmaktadır. Sonunda da nıuhatahın dikkatini iyice çekmek 

ıç ın; .:ı.,.L w ı )'! 4J.i...!. L.. J ...... G.u 4-~ J L!.. \ı ı ı.!lli J 

''Biz bu misalleri (örnekleri) insanlar için veriyoruz. Bunları ancak ilim sahibi 

olanlar (anlayışlı kimseler) anlayabilir"t<>sı ayet-i Kerimesi zikredilmiştir. 

Şimdi bu ayetten önce sürede adı geçen peygamberler, kavim ve şahıslar. ( JL!..\rı 

"Örnekler" tabiriyle ifade edildi diye, bütün bunların tarihi gerçekliklerini inkar ede

rek, temslll oldukları şeklindeki asılsız bir görüşü iddia etmek böyle bir görüşü veh

metmek açık bir insafsızlık olur. 

2- Tarihi Bilgiler ve Arkeolajik Keşifler Açısından Kur' an Kıssalarının Tarihen 

Gerçek Olaylar Olma Zarureti. 

Daha önce de işaret edildiği gibi, yakın zamanlara kadar Eski Çağ Tarihi araştır

maları sahasının nerede ise tamamen müsteşriklerin ve onların gayr-i müslim olan 

arap öğrencilerinin inhisarında olması, yakın dönemlere kadar Kur' an' da anlatılan ta

rim olaylarla ilgili çalışmalann yapılmamasını netice vermiştir. Ancak son zamanlar

da münferid de olsa bu konuda önemli çalışmalara rastlamaktayız. Mesela bunlardan 

en önemlisi Mısırlı Eski Çağ tarihi profösörü Muhammed Beyyı1mi Mehran'ın "Di

rasaat tarihiyye Mine'I-Kur'an-il Kerim" adlı 5 citlik eseridir t<>9ı. Özellikle eserin ilk 

dört cildinde tamamen Kur'an-ı Kerim'de aniatılıp Arap Yarımadasında (I. cilt), 

Irak'ta (2. cilt), Mısır' da (3. cilt) ve Suriye' de yani Filistin bölgesinde ( 4. cilt) geçen 

kıssaları ele alarak, Kitab-ı Mukaddes'teki malumatlar, eski ve yeni her türlü tarim 

bilgiler, arkeoloijik bulgular, tarihi kazılardan elde edilen kitabe ve tabietlerden isti

fade ederek bütün bunların tarihte gerçekten meydana gelmiş olaylar olduğunu ispat 

etmeye çalışmaktadır. 

Muhammed Hayr Ramazan Yusuf'un Zülkarneyn Kıssası konusunda yaptığı ça

lışması ile0"ı Atıyye 'Abdu'l-Mu'ti Zahide'nin Mağara Arkadaşlarıyla ilgili "Asha

bu'l-Kehfi ve'r-Rakim" adlı oıı eserleri de bu saha ile ilgili yapılan çalışmalar arasın

da saymak mümkündür. 

(68) 29.' Ankebı1t: 43. 

(69) Bkz. Dirasat Tarihiyye, 1.2.3. ve 4. cilt1erin tümü. 

(70) Muhammed Hayr Ramazan Yusuf; Zülkarneyn el-Kiiidü'l-Fatih ve'i-Hiikimu's-Siilih, Daru'1-Ka

lenı, Dımeşk-1986, s. 1-442. 

(71) Zahide, 'Atıyye 'Abdu'1-Mu'ti, Ashiibu'I-Kehfi ve'r-Rakim, Matbaatıu'n-Nasr, Kudüs-1977. 
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Prof. Dr. Maurice Bucaille'nin, Doç. Dr. Suat Yıldınm tarafından Türkçe'ye "Ki

tab-ı Mukaddes, Kur-'an ve Bilim"021 adıyla tercüme edilen eseri de, bazı Kur'an 

kısssalarının tarih bilimi yönünden gerçekliliğini ortaya koyması bakımından kayda 

değerdir. Eserde Müellif Kur' an ve Kitab-ı Mukaddes 'te ortak olarak anlatılan Tufan 

Hadisesi ve Hz. Musa'nın (a.s) Mısır'dan çıkış kıssalarını modern bilgileri esas ala

rak karşılaştırmıştır. Sonununda bu iki kıssayı Kitab-ı Mukaddes'teki şekliyle tenki

de müsait görürken, Kur'an'daki şekli hakkında herhangi bir tenkidin yapılamıyaca

ğı neticesine varmıştır <''1• 

Bütün bunlar ve benzeri çalışmalar bir yana, geçmişte helak olmuş Arap kavimle

ri ve diğerleriyle ilgili Kur' an' da gelen haberlerin doğruluğuna, günümüze kadar var

lığını koruyan tarihi izler, kalıntılar şehadet etmektedir. Hatta bazılarının tarihi izleri, 

kalıntıları için bizzat Kur' an-ı Kerim dikkat çekmektedir. Mesala, Hud suresinde yü

cc Allah sırasıyla Nuh (a.s)'ın Kavmi'ni, 'Ad Kavmi'ni, Semud Kavmi'ni, Lut (a.s)'ın 

Kavmi'ni, Şu' ayb (a.s)'ın kavmi Medyen Ahalisi'ni anlatıp, Musa (a.s)'la Firavun'a 

kısa bir atıfta bulunduktan sonra.' 741 "İşte bunlar helak olmuş bir kısım memleketlerin 

haberleridir ki, sana onları anlatıyoruz. Onlardan izleri hala ayakta kalanlar da var, bi

çilip yok olan, (izleri tamamen silinmiş olan) lar da vardır."'"' buyurmaktadır. 

Yine 22. Hac Suresi 45. ayette de benzer şekilde, "Nice memleketler de var ki, 

biz onları zulmediyorlarken helak ettik de şimdi onlar yıkılıp harabe haline gelmiş, 

kuyuları terkedilmiş yüksek sarayları bomboş bırakılmışlardır." 

Yine daha hususi olarak, yüce Allah; Nuh (a.s) Kavmi'ni tufanla helak ettikten 

sonra, genelde bu tufan hadisesini, özelde de Nuh (a.s)'ın gemisini, bütün insanlar 

için, alemler için bir delil ve ibret kıldığını açıkca huyurmaktadır 061 

Lut (a.s)'ın Kavmi ile ilgili olarak da yüce Allah; "Hem o (harabe, Lut kavmi'nin 

helak edildiği yer) yol üzerindedir." 0 'J "Andolsun biz ondan (Lut Kavmi' nden) akıl

larını kullanacak bir toplum için apaçık İbretler bıraknıışızdır." (7'
1
, "Ve muhakkak ki, 

siz sabah akşam onların (Lut Kavmi'nin helak kalıntılarının) üzerinden geçiyorsu

nuz. Hala anlanuyacak mısınız?"<'"1 , "Ve acıklı azaptan korkacaklar için orada bir ib

(72) Bucaille, Maurice, Kitab-ı Mukaddes, Kur'an ve Bilim, Çev: Suat Yııuınm, lstanbuı-ı985. 

(73) Bkz. a.g.e. s. 3 ı ı -354. 

(74) Bkz. ı 1. Hild: 25-99. 

(75) ı ı. Hud: ı oo. 
(76) Bkz. 25. Furkiin: 37; 29 Ankebilt: ı5. 

(77) 15. Hicr: 76. 

(78) 29. Ankebilt: 35. 

(79) 37. Saffaı: ı37-ı38. 
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ret bıraktık." csoı ayetleriyle açıkça Lut Kavmi'nin helak kalıntılarına dikkatlerini çek

mektedir. Kur' an kıssalarının tarim doğruluğuna işaret eden daha birçok Kur' an ayet
leri vardır csıı_ 

'Ad ve Semud kavimlerinin, bugünkü Suudi Arabistan'ın Tebuk bölgesinde (Hi

caz'la Şam arası Vadi'I-Kura denilen sahada) Taifteki tarihi kalmtıları da Kur'an kıs

salarının gerçekliliğini ispat eder 1
"'

1
• Hatta 'Ad ve Semud kavimleri Batleymus'un 

coğrafyasında da yazılıdır. Birçok tarihi naslar Semud kavminden bahsetmektedir. 

Hatta Yunan ve Rumların tarih kitaplarında 'Ad kavmi Kur'an'da zikredildiği şekliy

le "İrem" ismiyle beraber geçmektedir 1831
• 

Yine Kur'an-ı Kerim açıkça Hz. Musa'yı takip ederken boğulan Firavun'un cese

dinin muhafaza edileceğini bildirmiştir 1841
• Tevrat'ta bulunmayıp Kur'an'a mahsus 

olan bu haber, Kur'an'ın inişinden 14 asır sonra gerçekleşmiştir <"1
• 

Açıktır ki, tarih ilmi ve yeni tarihi, arkeolajik keşifler Kur' an kıssalarınm birço

ğunun gerçekliliğini aydınlarırken izah edemediklerini de rededecek kesin bilgi ve 

deliHere sahip değildir. O halde tarihin aciz kalıp sustu ğu Kur' ani kıssalar hakkında 

asıl söz Kur'an'ındır. Çünkü özellikle Kur'an'daki rafsilatlı ve tarih boyuncu unutul

muş kıssalar Allah'tan başkasının bilemiyeceği gayb haberlerindendir <
861

• 

Kur' an, Kıyamet' e kadar hükmü devam edecek olan İlahi bir mesaj olduğuna gö

re, bugün maddi ilimler le tam olarak izah edilemeyen birçok Kur' ani ve özellikle kıs

salarla ilgili haberler, gelecekte ilmin inkişafı ile daha iyi anlaşılabileceği kuvvetle 

muhtemel bir gerçektir. Zaten Kur' an-ı Kerim bu tip araştırma ve keşiflere özellikle 

tarihi izlerden ibret almaya teşvik etmekte, insanlığa ilmin en ileri noktalarını hedef 

göstermektedir 1871
• 

İnsanoğlunun günümüzde ulaştığı ilmi seviye, sahip olduğu tarim bilgiler ve yapı

lan keşifler bazı Kur' an kıssalarının tarihi gerçekliklerini izah edemiyor veya böyle bir 

(~O) 51. Zariyat: 37. 

(81) Bazıları için bkz. 10. Yunus: 94-95; 12. Yusuf: 102; 14. İbrahim: 45; 21. Enbiya. 91, 32. Secde: 26; 

34. Sebe': 15-19, 50. Kat: 36-37 ve diğerleri ... 

(82) Bkz. Dirasat Tarihiyye, !. 239-288; Nakre, s. 223-224. 

(83) Dirasat Tarihiyye, I, 45, 239-262. Yine bkz. 89. Fecr: 6-8. 

(84) 10.Yunus: 92. 

(85) Bkz. Zenıahşeri, Muhammed b. Ömer, Tefsiru'l-Keşşilf, 2. baskı, Kahire-1977, III, 24; Bucaille, Ma
urice, Kitab-ı Mukaddes, Kur'an ve Bilim, s. 350 vd; Suat Yıldırım K. Kerim ve Kur'an İlim

lerine Giriş, En sar Neşriyat, İstanbul- 1983, s. 199; Ediz, Celil.l, Gerçeğe Doğru, Zafer Dergisi Yay. 
13. baskı, s. l-4. 

(86) 3. Al-i !ıman: 44; ll. Hud: 49; 12. Yusuf: 102. 

(87) Örnek için bkz 29. Ankebut: 20; 4!. Fussilet: 53. 
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izaha yanaşmıyor diye Kur' an kıssalarını inkar etmek, Kur'an'la çelişen iddialar ileri 

sürmek vehim ve zan mahsülü, ilmi olmayan kasıtlı ve önyargılı düşünceleri sergile

mekten başka bir şey değildir. Hakkın karşısına ilmi olmayan vehim ve zan mahsülü 

asılsız iddialarla ortaya çıkanlar daima Hak'ka inanmak isteyenlere engel olmaya, on

ları Haktan uzaklaştırmaya veya en azından inananlardan zayıf karakterli olanları 

şepheye düşürmeye çalışmışlardır. Gerçekten de batılın savunucuları bir ölçüde ga

yelerine ulaşmış, ayetin ifadesine uygun olarak kendilerini dinleyen zayıflar çıkmış
tır (ss). 

3- Kur'an'ın Hedef ve Gayeleri Açısından Kıssaların Gerçek Olaylar Olma Zaru

reti. 

Kur'an'ın bütün üslup çeşitleriyle asıl hedefinin insanlığı doğru yola hidayet, 

hakka davet olduğu açık ve müsellem bir hakikattir. İşte kıssalar Kur'an'ın temel in

diriliş gayesi zaviyesinden bakıldığında da Kur'an'da yer alan tarihi anlatımların ger

çek olaylar olma zarureti vardır. Bu açık gerçeğe binan en Kur'an'ın en önemli konu

su "Tevhid = Allah'ın birliğine iman" ise kıssillar da aynı "Tevhid" gerçeğini ta

rihi gerçeklik içinde, peygamberler tarihinden çarpıcı kesitleri arzederek insanlık ta

rihinde yaşanan, tecrübe edilen bir hakikat olarak takdim eder. 

Kur' an Ahiret hayatını, öldükten sonra ebedi bir hayat sahnesinde yeni bir haya

tın başıayacağını mücerred (soyut) anlam ifade eden ayetlerle ve diğer üsluplarla 

açıklıyorsa, kıssalar da aynı gerçekleri canlı ve pratik misaller le delillendirip, destek

lemektedir. 

Yine Kur'an Peygamberlik ve Vahiy müessesesini Hak Din'in temel iman esas

ları olarak ele alıyorsa kıssalar da, anlatılan bütün peygamberlerin hayatlarını şahit 

göstererek bu konunun insanlık tarihinin değişmeyen bir gerçeği olduğunu çarpıcı 

tablolar halinde insanlığın önüne koymaktadır. 

Kur'an birçok ayetleriyle Hz. Muhammed'in (s.a.v) en son hak peygamber ol
duğunu, Kur'an'ın da en son İlahi mesaj olduğunu beyan ediyorsa Kur'an'daki 

şekliyle kıssaların aniatılmasıyla da aynı gerçekler deliHendirilmiş olmaktadır. Çün

kü Kur' an kıssalarının birçoğu ayetlerle de açıkça ifade edildiği gibi <'9) vahyin dışın

daki bir kaynaktan öğrenilmesi imkansızdır. 

Yine Kur' an birçok kıssaları da sıkıntılı .dönemlerde, zulüm ortamında başta Re

sülullah olmak üzere, Kıyamet' e dek gelecek bütün mü'minlere teselli verip gönül

lerini pekiştirmek için anlatmaktadır. Özetle Kur' an-ı Kerim; kıssaları, iman esasla

rını kalplere iyice yerleştirip sağlamlaştırmak, her devirdeki bütün peygamberlerin 

(88) 9. Tevbe: 47. 

(89) 3. AI-i lınran: 44; ll. Hud: 49; 12. Yusuf: 102; 
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davalarının birliğini yani İslfun'ınevrenselliğini ortaya koymak gibi ve daha birçok 

dini gayeler için anlatmıştır. 

Hakikat bu iken Kur' an kıssaları için-farz-ı muhal- tarihen gerçek olaylar olma

dığı iddiası ve vehmi kabul edilecek olsa işaret edilen bütün Kur' ani hedef ve gaye

leri bir çırpıda inkar etmenriz gerekecektir. 

Mesala Kur' an, Bakara suresinde öldükten sonra tekrar dirilm e hakikatiyle ilgili 

olarak, konuyla ilgili daha başka tarihi örneklerin de verildiği bir kontekste, öldükten 

sonra dirilme gerçeğini akıldan uzak gören inkar zihniyetine veya bu konudaki insan 

olarak akla gelen şüphelere karşı şu kıssayı anlatmaktadır: 

"Yahut altı üsütüne gelmiş bir kasahaya uğrayan kimseyi görmedin mi! "Allah 

burayı ölümünden (harap oluşundan) sonra nasıl diriltir?" dedi. bunun üzerine Al

lafı onu yüz sene ölü bıraktı, sonra diriltti. (Allah), "Ne kadar kaldın!" dedi. O, "Bir 

gün veya bir günden az kaldım" dedi. "Hayır, yüzyıl kaldın, yiyeceğine içe c elfine 

bak, hozıılnıanuş; eşeğine bak; ve hem seni insanlar için bir ihret kılacağız, kemikle

re hak, onları nasıl birleştirip, sonra onlara. etgiydiriyoruz. " dedi. Bu ona apaçık 

helli olunca, "Artık Allalı 'zn herşeyekadir oldugıinu çok iyi anlıyorum (iman ediyo

rum)" dedi." 1901 

Şimdi mealini arzettiğimiz Kur'an'm asıl gayesi, anlatım metodu ve üslup gere

ğince zaman, yer ve şahıs gibi tarihin ana unsurlarına yer verilmeyen bu kıssayı tari

hen gerçek bir olay olduğunu kabul etmezsek, kıssanm öldükten sonra dirilme gerçe

ğine, Allh için bunun son derece kolay olduğu hakikatine ameli bir delil olması açı

sından herhangi bir değeri kalır mı? Elbette ki hayır. 

Benzer çarpıcı bir örnek olarak da Kehf suresinde anlatılan Aslıab-ı Kehf (Mağa

ra arkadaşları) kıssasmı 1911 verebilirz. Özellikle olağanüstü bir mahiyet taşıması sebe

biyle bu kıssa öne sürülerek kıssalann efsane olduğu iddiası yaymaya çalışılmakta

dır. Halbuki, Kur'an'm temel espirisi doğrultusunda bakıldığmda sözkonusu kıssa ta

rihen gerçek bir olaydır. Kur' an' dan bu gerçğin dışmda başka bir anlam çıkarmak, bir 

yoruma varmak mümkün değildir. Çünkü daha surenin ilk ayetlerinde Kur'an'm, öl

dükten sonra yeniden dirilmeye inanmayanları, Allah katmdan gelecek şiddetli azap

la uyarmak, salih amel işleyen mü'minler için de güzel bir mükiifat bulunduğunu 

müjdelemek için gönderildiği açıklanmaktadır 1921
• Aslıab-ı Kehf kıssası da aynı kon

teks içinde öldükten sonra yeni bir hayatm mutlak var olduğunu tarihen gerçek bir 

olayla delillendirmek gayesiyle anlatılmaktadır. Bu durumda şayet Aslıab-ı Kehf kıs

(90) 2. Bakara: 259. 

(91) Aslıab-ı Kehf Kıssası için bkz. 18 Kehf: 9-31. 

(92) 18. Kehf: 1-3. 
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sasmın-Kur' an m uarızlarının iddia ettiği gibi gerçekte meydana gelmemiş bir efsane 

olduğunu kabul edecek olursak, kıssanın ahiretin varlığına delil olmaya yarayacak 

hiçbir yönü kalmaz. 

Diğer taraftan inanmış da olsa sathi' bakış ve değerlendim1eler sonucu olayın in

sanüstü olma özelliğinden dolayı akıllarına sığdıramayıp efsane olabileceği görüşü

ne meyledebilecekleri, yüce Allah-muhi't ilmiyle kulların durumunu bildiği için daha 

kıssayı anlatmaya başladığı ilk ayette şöyle uyarmaktadır: "Yoksa sen sadece Aslıab

ı Kehf veRakim n olayının mı şaşılacak ayetlerimizden olduğunu sandın?" <"'ı. yani 

şimdi size harika bir olay anlatacağım. Binaenaleyh sakın "Bu şekilde acaib bir olay 

da mı olur? Böyle bir olayın mc;Jdna gelmesi akla yakın değil" demeyin. Allah için 

böyle bir olayı meydana getirmek gayet kolaydır. Hem Allah'ın yarattığı bundan baş

ka daha nice harika olaylar vardır anlamında, Ashab-ı Kehf'in durumu karşısında 

yanlış düşüncelere varabilecekleri, henüz olayı anlatmaya başlarken ikaz etmektedir. 

Yine Yüce Allah bu ayetten hemen sonra henüz olayın tafsilatına gecmeden ön

ce de; "(Ey Resulüm!) Biz sana onların (mağara arkadaşlarının) haberini gerçek ola

rak anlatıyoruz. Onlar rablerine inanmış gençlerdi. Biz de onların hidayetlerini artır

mıştık."<""ı ifadeleriyle olayın gerçek bir olay olduğu vurgulanmıştır. Daha sonra de

vamla hadisenin anlatıldığı Kur'an pasajlarını dikkatle incelediğimizde, hadisenin ef

saneliğini gösterecek tek bir ibare, tek bir kelime bulmak mümkün olmadğını gör

mekteyiz. Kıssanın anlatımı bittikten sonra da, kıssanın ibret yönlerini ortaya koyan 

İlaili yorum mahiyetindeki ayet-i keri'melerin birinde de açıkça. "De ki; hak rabbiniz

dendir. (hakkın, doğrunun gelmesi, açıklanması Allah katındadır. Ancak bundan son

ra) dileyen inansın, dileyen inkar etsin .. "<"'ı İHihi' beyamy la da Kur' an' ın ve onda an

latılan haberlerin, özellikle surenin başında anlatılan Aslıab-ı Kehf kıssasının gerçek 

bir olay olduğu vurgulanmıştır. Ancak imtihan sırrının gereği inanma veya inkar et

mede insan serbest bırakılmıştır. Devam eden ayetlerde de inanma veya inkar etme

nin de akıllı ve sorumlu bir varlık olarak insan için Cennet ve Cehennem şeklinde be

dellerinin de mutlak surette gerçekleşeceğinden bahisle muhataplar uyarılmıştır. 

İşte Kur' an' da anlatılan yıkılmış, har ab olmuş bir kasahaya uğrayan Adam' ın mi

sali, Ashab-ı Kehf'in durumu, Fil Ordusu'unun kuşlarla perişan edilmesi <""ı ve pey

gamberler eli ye gösterilen mucizeler ve harika olayların hepsi Allah'ın kudretini gös

teren, iman ve itikadi' konulara delil siyakında anlatılan olaylardır. Hakikat bu iken 

(*) Ashab-ı Kehf'in isimlerini ihtiva eden kitabe. yanlı ta~ veya nıaden demektir. 

(93) lll Kehf: 9. 

(94) 18. Kehf: 13. 

(95) ı X. Kehf: 29.' 

(96) ı 05. Fil Suresi tamamı. 
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kıssalarda anlatılan harika olayların gercekliliğini inkar etmek Allah' ın ( c.c) kudreti

ni inkar etmek demektir. Diğer taraftim Allah Te' ala bu tür olayları özellikle ders ve 

ibret için, delil olsun diye yarttığını açıkça ifade huyurmaktadır (nı. 

Aym gerçekiere paralel olarak Allah Te' ala İsa ( a.s )'ın babasız dünyaya gelmesi 

olayı hakkında da "Bu bana kolaydır. O'nu insanlar için bir mu' cize ve katımızdan 

da bir rahmet kılacağız."(9sı ve yine "Allah' ın katında İsa'nın durumu kendisini top

raktan yaratıp sonra "Ol" demekle olmuş olan Adem'in durumu gibidir. (Bu), Rab

binden gelen gerçektir. Öyle ise şüphecilerden olma" (99ı buyurmaktadır. 

Kur' an kıssalarının daha önce de işaret edildiği gibi diğer bir gayesi de zulüm or

tamındaki ResuluHalı ve ashabının, daha sonra Kıyamet' e kadar gelecek bütün müs

lümanların kalplerini pekiştirmek, öğüt ve ders vermektir oooı_ 

Yüce Allah Kur' an-ı Kerim' de en son peygamberine, tarih boyunca dalalet için

de olan insanlar tarafından reva görülen sıkıntı ve eziyetler, kafirlerin zulmü karşı

sında peygamber kardeşlerinin asla acze düşmediklerini, onlara kaşı tezellül edip bo

yun eğemediklerini, zaaf gösterip bozguna uğramadıklarını, bilakis bütün peygam

berlerin sabredip sonunda galip çıktıklarını hatırlatmaktadır (loıı_ Çünkü Hz. Peygam

ber'in (s.a.v) davasının Kur'an'ın açık ifadeleriyle onların herbiri Hz. Peygamberve 

bütünümmet için örnek teşkil etmekte idi ("!2). En'am suresinde kendisinden önce 

geçmiş birçok peygamber ismi sayıldıktan sonra yüce Allah en son elçisine şöyle hi

tap etmektedir: 

"İşte onlar Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir. Sen de onların yoluna uy!"(ımı_ Şim

di düşünelim, tarihte hakikati olmayan peygamberlere uymanın, onların güzel birer 

örnek olmalarının ne anlamı kalabilir? Tarihi hakikati olmayan peygamberlerin başı

na gelenlerden gerek Hz. Peygaber gerekse ona tabi olan mü'minler, müslümanlar 

nasıl teselli bulup şiddet, zulüm ve haksızlıklar karşısında kalpleri yatışacak, onları 

örnek alcaklardır? 

(97) Bkz. misal için. 2. Bakaı·a: 259: o o oiJ"'L:.U ~i ~.J 

I 9. Meryem 21: o o o..,..L:.U ~i ~.J 

fı9. Hakka 12; ~I.J .:ı~i ~.J i~:,S ~ 4lu:-:J 
23. Mü'miııun: 44: Lı i L:.lJ ,..L:J.-,, • ..,... r oJ 

(98) I 9. Meryem: 2 I. 

(99) 3. AI-i lmran: 59-fıO. 

(JOO)Bkz.II. Hud: 120. 

(101) Dirasat Tarihiyye,!. 44; Örnek ayetler için bkz. fı. En'am: 34; 38. Sad: 17; 4fı. Ahkiif: 35; 50. Kil.f: 

39; 83. Müzzemıııil: !O. ve benzeri. 

(102) Bkz. fıO. Münıtehine: 4-fı. 

(103) o. En'iim: 90. 
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O halde açkıtır ki, elimizdeki Kur' an gerçeğiyle taban tabana zıt görüşlere ancak 

ya Kur'an'ı hiç okumayıp, mahiyetini bilmeyenler, ya da Kur'an'a düşman olanlar 

değer verebilir. 

4- Tarih Felsefesi Açısından Kur'an Kıssalarının Tarihen Gerçek Olaylar Olma 

Zarureti. 

Gerçekten Kur' an kıssaları dikkatle ve insafla incelendiğinde, toplumların, mil

letierin ayakta kalışı, çöküşü ve yok oluşu ile ilgili "Sünnetullah"'ın (insanlığın fert 

ve toplumlarıyla ilgili hayatın akışında hakim ve geçerli sosyal kanunlann) nüveleri

ni, anahatlarıyla esaslarını görmemek mümkün değildir. Kur'an'ın indiriliş gayesi, 

bütünlük çerçevesi de unutulmadan ilmi ve önyargısız bir tetkik sonucu kıssalarda 

açıkça bir tarih felsefesinin varlığı görülebilir. Çünkü Kur'an kıssalar üslübuyla bu

gün elde mevcut muharref Tevrat ve İncillerde olduğu gibi belli bir kavmin, belli bir 

milletin veya belli şahısların tarihi değil de, Adem (a.s)'la başlayıp Asr-ı Saadetteki 

olaylara varıncaya kadar birçok milletlerin, toplumların, önemli tarihi şahsiyetlerin, 

insanlık için ders ve ibret dolu münferid hadiselerin tarihini anlatmaktadır. 

İşte Kur' an kıssalarında ele alınan konular genel bir tarih sırasına göre dizilerek, 

sinema şeridi gibi gözümüzün önünden geçirecek olursak; zaman içinde insanlığın 

tekamül ve değişimine paralel şekil değişikliği hariç (Dekor farklılığı) insan nevinin, 

değişmeyen karakterli insan fertlerini, toplumlarını ve tarihi süreç içinde aynı özün 

esasta değişmeyen yansımalarını seyretmek mümkündür. 

Başka bir ifade ile, Kur'an kıssalanna tarih felsefesi nazarıyla bakıldığında fert

lerintoplum içindeki konumlarını tayin eden değişmez kanunları, toplumların ve mil

letierin ayakta kalış, çöküş ve yok oluşla ilgili ilahi sünnetleri, her devirde toplumla

ra hakim olan yükseliş, çöküş ve yok oluşa etki eden maddi ve manevi amilleri belli 

bir sistem çerçevesinde görmek gayet kolaydır. 

Bugünkü tarih felsefesi ve sosyal ilimierin ispat ettiği, "Yaşayan fert ve toplum 
halindeki insanlar arasını birbirine bağlayan sosyal gerçekler, kanunlar adeta 
yer ve gökteki unsurlar arasını rapteden maddi kanunlar derecesinde kuvvetli
dir"(J(J4) gerçeğine paralel, Kur'an kıssalarının bir takım tarihi, sosyal kanunların çı

karlımasına imkan vem1esi, onların herbirinin tarihen yaşanmış olaylar oduğu gerçe

ğini bize zaruri olarak kabul ve tasdik ettirmektedir. 

5- Ders ve İbret (Eğitim) Açısından Kur' an Kıssalannın Tarihen Gerçek Olaylar 

Olma Zarureti 

Muhakkak ki, Kur' an kıssalarının vaka ya uygunluğu, herhangi bir hayalin karış

(104) Nazarilt, s. 121. 
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maması gerçeği, muhataplara ders ve ibret açısından, daha genel bir if<.ıdeyle .ğitim 

açısından da etkili bir unsurdur. İrşad; eğitim ve yönlendirme gayesiyle beraber Kur'

an kıssalarının tarihi gerçekliliğini yok farzetmek açık bir çelişkiyi ve anlamsızlığı 

sergilemek demektir. Sözkonusu açıdan kıssaların tarih gerçeği neden alınmış önem

li sahneler, ders ve ibret dolu tarihi kesitler olması gerçeği insan psikolojisiyle de tam 

bir uyum arzeden bir özelliktir. Çünkü muhatabın Kur'an kıssalarında zikredilen 

olaylardaki örnek şahsiyet ve hareketlerden etkilenip taklid edebilmesi hayatına müs

pet yönde ışık tutması veya yükseliş, çöküş ve yok oluş çizgisini gösteren toplumla

rın akıbetierinden müspet veya menfi yönde derslerin çıkartılması için fert veya top

lum bazındaki tarihi hadislerin insanlık hayatında bizzat vuku bulmuş gerçekler ol

duğuna inanması zaruridir. Gerçekliliğinden şüphe edilen bir kıssanın, tarihi olay ve 

haberin akl-ı selimi müspet yönde etkilemesi, kötülükten caydırıcı veya örnek şahsi

yetlere, tavırlara özendirici rol oynaması insan tabiatı için pek uygun görünmemek

tedir. En azından etkili bir yol değildir ki, böyle aslı olmayan hikayemsi, romanvari 

bir üslübun seçilmesi Kur'an'ın i'caz ve belağatına, tarihte her zaman aynı karaktere 

sahip insan ve bütün devirlerde özde aynı olan evrenselİslam'ın son kitabı Kur' an 

gerçeğine tamamen aykırıdır. Çünkü tarihi gerçekliliği yok farzedilme durumunda 

Kur' an kıssaları, okuyan veya dinleyen için ders ve ibret bakımından inandırıcı ol

maktan çıkar, eğitim yönünden bir kıymet-i harbiyesi kalmaz. Böylece hayali roman

lardaki asılsız olaylar; mübalağalı filimlerdeki gerçek dışı sahneler seviyesine düş

müş olur ki, kuru ve geçici bir zevk ve eğlence vasıtası olmaktan öteye geçemiyen 

özellikteki bir üslübun, ilahi Beyan Mu'cizesi olan Kur'an-ı Kerim'de yer alması 

mümkün değildir. Her yönü ile Kur'an gerçeğini inkar etmek demektir <ıo'ı. 

6- Bizzat Sarih Kur'an Ayetleriyle Kıssaların Gerçek TarihiHadiseler Olduğunun 

Açıklanması. 

İndiriliş gayesi unutulmadan ve Kur'an'ın bütünlük çerçevesi içinde kalmak şar

tıyla, bu makalenin sınırları içinde yer vermeye çalıştığımız veya makalenin sınırla

rını aşacağından burada yer veremediğimiz birçok açılardan bakıldığında Kur' an kıs

salarının tarihen gerçek olaylar olduğu kolaylıkla anlaşılacağı gibi, anlamakta zorlan

maya gerek olmayacak şekilde açık olan birçok ayetler vardır ki, hepsi de kıssaların 

gerçek tarihi olaylar olduğunu vurgulamaktadırlar. 

Şayet Kur' an kıssalarının tarihen gerçek olaylar olmadğı farzedilse, az sonra ör

nek olarak verceğimiz açık ayetleri, konu ile ilgili Kur'an'da geçen sayısız, yüzlerce 

hatta binlerce ayetleri anlamak müşkilleşecektir. Daha net bir ifade ile bu ayetleri 

doğru anlamak mümkün olmayacaktır. 

(!05) Bkz. 3. AI-i lıııran: 62; 7. A'raf: 176; 12. Yusuf: lll; ı~. kehf: 2~. Kasas: 3 v.d. 
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Mesela, Yusuf (a.s) kıssası sonunda zikredilen; "Andolsun ki, onların (peygam

berlerin, geçmiş ümmetlerin, özellikle Yakup (a.s) ve oğullarının, Yusuf (a.s)'ın kıs

salarında salim akıl sahipleri için İbretler vardır. (Bu Kur'fm bütünüyle) uydurulan 

bir söz değildir. .. " ''""1 ayeti, Firavun ve ordusunun denizde boğulmasıyla ilgili olan; 

"Bizi gazaplandırınca, onlara layık oldukları cezayı verdik. hepsini suda boğduk. 

Böylece onları sonradan gelecek inkarcilara ibret verici bir geçmiş ve misal kıldık." 
0
"'

1 ayetleri, Al-i İmran süresindeki İsa (a.s) kıssasının sonunda yer alan; " Şüphesiz 

bu anlatılanlar gerçek kıssalardır." o os ı. Aslıab-ı Kehf kıssasının girişinde zikredilen; 

"(Ey Peygamber!) Onların haberlerini sana gerçek olarak anlatıyoruz." ııo9ı ayeti ve 

Kasas Süresinin hemen başında, Musa (a.s) ve Firavun kıssasının anlatılınasına baş

lanmadan buyurulan; "(Ey Peygamber!) İnanan bir millet (yani öğüt alacak mü'min 

bir toplum) için sana, Musa ve Firavun olayını doğru olarak (hakkıyla) anlataca

ğızY ıııı ay eti ve benzerleri, kıssaların temsili, uydurma, sembolik anlatım veya sırf 

edebi sanat örneği olduğu şeklindeki asılsız, vehme, zanna dayalı görüşlerle telifi 

mümkün müdür? 

Yine Kur'an-ı Kerim' de, tarih süreci içinde tafsilatlı haberleri unutulan, fakat var

lıkları da nesilden nesile aktarılarak hafızalarda silinmeyen geçmiş tarihi kavimler, 

önemli tarihi olaylar hakkında tafsilatlı bilgiler yer almaktadır ki, Allah Te' ala bun

lar hakkında açıkça Kur'an'daki şekliyle ne Hz. Peygamber'in (s.a.v), ne de kavmi

nin bildiği, hiçbirinin onların yanında olmadğı, onlarla ilgili gerçek haberleri bilen 

sadece Allah (c.c) olduğunu önemle hatırlatmaktadır <ıııı_ 

Mealierini verceğimiz gelecek şu iki ayette'ki; "Bir kısım peygamberleri sana da

ha önce anlattık, bir kısmını ise sana anlatmadık. Ve Allah Musa ile de gerçekten ko

nuştu."''">. "(Ey Peygamber!) Ondalsun ki, senden önce birçok peygamberler gönder

dik; sana onların kimini anlattık, kimini anlatmadık" '"'ı. 

Yine manası gayet açık konu ile ilgili olarak son derce çarpıcı görillebilecek iki 

ayet de Yunus Suresinde yer almaktadır. Sürede önce Nuh (a.s) kıssası daha sonra 

tafsilatla Musa ve Harun (aleyhisselam)'ın Firavun ve sülalesine, ileri gelenlerine 

peygamber olarak gönderilmeleriyle başlayıp Firavun ve askerlerinin Kızıldeniz'de 

(106) 12. Yusuf: ı ı ı. 

( 107) 43. Zuhruf: 55-56. 

(108) 3. AI-i lmran: 62. 

(!09)18. Kehf: 13. 

(ll 0) 28. Kasas: 3. 

(lll) Bkz. Bu ayetler için; 3. AI-i lınran: 44; ll. Hud: 49, 100; 12. Yusuf: 102; 14. lbrahim: 9. 

(112) 40. Mü'min (Gatlr): n. 
(113) 4. Nisa: 164. 
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feci şekilde boğulmalanyla sonuçlanan tarihi olaylar aniatıldıktan sonra <ıı•ı. Allah 

Te' ala Resülullah'ın şahsmda bütün ümmete şöyle hitap etmektedir: 

"(Ey Resülüm!) Sana indirdiklerimizde şüpheye düşecek olursan, senden önce ki

tap okuyaniara (ehl-i kitaba) sor. Andolsun ki sana Rabbinden hak olan gelmiştir. Sa

km şüphe edenlerden olma. Ve (yine) sakın Allah'ın ayetlerini inkar edenlerden ol

ma. Sonra hüsrana düşenlerden olursun" 0 15ı. 

Bunlara benzer daha birçok Kur'an ayetleri de vardır<""ı. 

Diğer taraftan Kur' an kıssaları bağlamında yer alan ayetlerc. kı s saların anlatım 

üslubuna dikkat ettiğimizde yüce Allah Peygamberler için W...) "Gönderdik", 

helak edilen kavimlere verilen azap için, yine W...) ·'Gönderdik .. ve ~i 

"Helak ettik" gibi yüzlerce hatta binlerce açık ifadeler kullanmaktadır ki, 
hepsi de Allah 'ın (c. c) i cra ettiği fiili ispat eden haberi sigalardır. 

Şimdi bütün bunlardan sonra akl-ı selim sahibi herkesin en azından şu soruyu sor

ma hakkı yok mudur? 

Kur' an kıssalarının tarihi gerçekliklerini ortaya koyan Kur' an-ı Kerim' deki Al-

lah'ın sözlerine mi inanalım? Yoksa zan ve vehme dayalı asılsız iddialara nu? 

Elbette ki, birazcık iman ve insaf sahibi ise k, yine Kur' iin'ın; 

"Söz bakımından Allah'tan daha doğru olan kimdir?" 017ı. 

" ... Artık Allah' tan ve O' nun delillerinden sonra hangi söze inanacaklar?" <ıısı 

ayetleri mantfikunca Kur'an'ın delillerini, Allah'ın sözlerini dinlememiz bizi hakika
te götürecektir 019ı. 

Sonuç olarak diyoruz ki; kesin bir delile dayanmaksızın sadece indi yorumlar ve

ya vehmi düşünceleri e, birçoğu tahrif edilmiş de olsa sema vi kitaplarda anlatılmış, ta

rih kitaplarına geçmiş, bazılarının yeryüzündeki izleri, kalıntıları muhafaza edilmiş, 

bir kısmı herşeye rağmen nesilden nesile gelerek insanların hafızalarında korunmuş 

tarihi şahsiyetleri, peygamberleri ve olayları inkar etmenin hiç bir ilmi izahı olamaz. 

Mesela Kur' an kıssalarına konu alan Hz.A.dem, Nuh, Hud, Salih, Lut, İbrahim, İsma

il, İshak, Yusuf, Musa, İsa (aleyhimusselam) kıssalarına, Firavun, Kiirun, ve İsrailo

(114) Bkz. 10. Yunus: 71-93. 

(115) 10. Yunus: 94-95. 

(116) Bkz. bazıları için, 9. Tevbe: 70; 14. İbrahim: 45; 1~. Kehf: 59; 19. Meryem: 9; 21. Enbiya: 91; 32. 

Secde: 26; 43. Zuhruf: 6-~; 50. Kaf: 36-37 v. diğerleri. 

(117) 4. N isa: 87, 122. 

(118) 45. Casiye: 6; 7. A'raf: 185. 

(1 19) Bu konuda daha fazla bilgi için bkz. Kur'an Kıssaları Üzererine, s. 127-136. 
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ğulları ile ilgili haberlere, hele hele Hz. Peygamber'in (s.a.v) doğumundan birkaç ay 

önce meydana gelmiş Fil Olayı'na v.s. ye tarihen meydana gelmemiş, aslı olmayan 

hayali veya temsili kıssalardır demek tarihi inkar etmek demektir. Böyle bir iddia, ay

nı zamanda Kur' an'ın; insanlık tarihinde gerçekten yaşanmadığı halde insanlığı uyar

mak, ders ve ibret vermek için bir takım roller ihdas ettiği, tarih uydurduğu anlamı

na gelir ki, bu da yüce Allah'ın uydurma olaylarla Kur' an muhataplarını korkutarak 

kandırmakta olduğu iftirasında bulunmak demektir. Vahiy karşısında her devirde ay

nı olan bu tür iftiraları bizzat Kur' an birçok ayetleriyle peşinen teşhir etmektedir <""ı 

(120) İdris Şengül, "Kur'an Mesajını Ulaştırmuda Kıssaların Önemi" l. Kur'an Sempozyumu Teb

liğler, Müzakereler, l-3 nisan l<J<J4. Bilgi Vakfı Yay. Ankara-Kasını-l<J<J4, s. 136. 
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