
D01777c7s14y2003.pdf 24.02.2010 13:09:52 Page 34 (1, 2)

EKEV AKADEMİ DERCİSİ Yıl: 7 Sayı: 14 (Kış 2003) ------- 59 

HZ. İBRAHiM YILDIZ, AY VE GÜNEŞi RAB ED İNDİ Mİ? 
(En'fun 74-83'teki İbrahim Kıssasına Tarihi Gerçeklik Açısından 

Bir Bakış 

Zekeriya PAK (*) 

ÖZET 

Kur'an kıssalarmda göze çarpan en önemli özellik, kıssada geçen tarihi olayların, 
okuyucuya yönelik pratik mesajların sunumuna hizmetedecek tarzda gündeme getirilmiş 
olmasıdır. Bu çerçevede, söz konusu olaylar, kıssalarda birer malzeme olarak kullanılır
ken, sembolik anlatımm ağırlıkta olduğu bir yapıya dönüşebilmektedir. Kur'an'ın kendi
ne özgü anlatım üslubu içerisinde gerçekleşen bu dönüşüirı esnasında, ola)ılarm kıssada 
yer atan şekli ile onların tarihf gerçeklik boyutu arasında, zaman zaman, özde bir fark
lılık olmamakla birlikte, sunulan mesaja uygun bir senaryo tasarımindan kaynaklanan 
kısmf farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. Bu durum, kıssalarm yorumu esnasında miifes
sirler arasmda bazı ihtilaflaraneden olmaktadır. En' am suresi 74-83 arası ayetlerde yer 
alan Hz. İbrahim kıssasının nasıl yorumlanması gerektiği hususunda ortaya çıkan ihti
laftn temel eksenini de, olaylarm kıssadaki anlatım biçimiyle onlarm tarih! gerçeklik bo
yutu arasmda tam bir mutabakatın aranıp aranmayacağı şeklindeki temel yaklaşım oluş
turmaktadır. 
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D id Proplıet Abralıam Take Stars, Moon and Sun to be His Lord? 
(A View to the Prophet Abralıam Narratian in Suralı 6/74-83 From the Histarical 

Reality Standpoint) 

ABSTRACT 

Abstract: The most predominant feature of Quranic narrations is to bring them to pe
ople's noticeina way to present practical message to reader. In this framework, white 
these histarical events presented in narrations are usedas materials, they can transform 
into a structure in wlzich symbolic expressian is clear. The partial differences can enzer-

. ge between the form of events presented in Quranic narrations and the dimension ofhis
torical reality of these events as a result of scenario which is projected for the message 
during this transformatian which is realized within the symbolic expressian of Quran. 
This situation causes differences in opinions among commentators during the interpre
ting religious narations. The basic approach whether complete agreement will be or not 
between the form of expressian of events presented in narrations and the dimension of 
histarical reality of events fornzs the main axis of disparity of views concerning how to 
interprete Abraham narratian which takespart in Suralı 6174-83. 
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GİRİŞ 

Kur'an penceresinden bakıldığında tarih, genel hatlanyla, tevhidi ve ahlaki değerle
ri temsil eden peygamberler ile, şirki bir inanç ve hayat tarzı olarak seçmiş, bunun sonu
cu olarak da ahlaki değerlerden büyük ölçüde sıynlmış tciplumlann mücadelesinin ser
gilendİğİ bir sahnedir. Kur'an'da bu tarih sahnesinden değişik kesitler sunulurken, za
man, mekan ve şahıs gibi somut unsurlari ön plana çıkanimaz. Bu unsurlar, çoğu kıssa
larda tamamen müphem bırakılır. Açık ismin belirtildiği durumlarda bile, bunlar hep ge-. . 
ri plandadır; ön planda olan ise, sürekli, evrensel değer taşıyan, kıssanın mesaj boyutu-
dur. Yine Kur' an, olaylan alışılmış tarihi metinlerden farklı bir zaman üslfibu içinde su
nar. Bu da, olaylan bitivermiş, tarihe mal olmuş, kemikleşmiş olmaktan kurtararak, on
lan daima taze ve hep cereyan etmekte olan bir konuma oturtur2. İşte bu sebeple, Kur'an 
kıssalannın gerçek kahramanı, olayiann kendi etrafında döndüğü şahıs değil; insanın 
inanç, ahiilk ve davranışianna sıkı bir şekilde bağlı olan tarihi kanundur3. Kur'an'ın 
"Sünnetullah "4 kavramıyla nitelendirdiği bu ilahi kanun çerçevesinde gerçekleşen hadi
seler, tamamen dini bir gerçeğin anlatımı hedefine5 uygun tarzda sunulur. Temsili anla
tırnın tercih edildiği, yani önemli salınelerin gösterilip bir çok teferruatın muhayyileye 
bırakıldığı6 kıssalarda, mesajın algılanmasına katkı sağlamayacak detay bilgilere yer ve~ 
rilmez. Böylece muhatap doğrudan mes:ıj!a karşı karjıya getirilir. 

Kur'an kıssalannın özünü, tasvir edilen sahneler aracılığıyla sunulmak istenen me
saj oluşturmakla birlikte, çoğu tefsir metinlerinde rahatlıkla görülebileceği üzere, veri
len bilgiler etrafındaki boşluklann daldurulması gayesiyle, bazen farklı kültürlerden it
hal edilen İsrailiyat bilgileri, bazen de doğrudan üretilen mitolojiler, muhatabın dikkati
nin olayın bizzat kendisine odaklanmasına ve kıssayla hedeflenen dini gayenin geri pla
na itilerek buharlaşmasına sebep olabilmektedir. Özellikle, etrafında olayiann seyrett.iği 
somut unsurlan (şahıs, yer, zaman vs.) tamamen müphem bırakılan ve bu özelliği ile 
kendisine evrensel bir genellik boyutu kazandınlan kıssalann yorumunda bu durum da
ha belirgin bir şe_kilde kendini göstermektedir. 

Müfessirler çoğu zaman, temel unsurlannda müphemliğin hakim olduğu kıssalarda, 
bu unsurlann gerçek hayattaki karşılıklannı belirleme ve müphemliği giderme çabasın
dadırlar. Bu çabada da İsrailiyat türü bilgi malzemeleri müfessire büyük ölçüde kaynak-

I) K.ıssalarda görülen temel unsurlar hakkında bk. İdris Şengül, Kur'an Kıssaları Üzerine, Işık Yayın-
ları, İzmir, 1994, s. 205-239. 

2) Sadık Kılıç, Mito/oji Kitab-ı Mukaddes ve Kur'an-ı Kerim, Nil Yayınlan, İzmir, 1993, s. 169. 

3) Suat Yıldırım, Kur'an-ı Kerim ve Kur'an İlimlerine Giriş, Ensar Neşriyat, İstanbul, 1983, s. 109. 
4) el-Ahzab 33/62; Fatır 35/43; el-Feth 48/23. 

5) Kur'an lassalannın anlatılış gayeleri hakkında geniş bilgi için bk. Seyyid Kutub, Kur'an'da Edebi 
Tasvir, (Çev: Silleyman Ateş), Hilal Yayırılan, İstanbul, tsz., s. 187-200; İdris Şengill, a.g;e., s.277~ 
334. 

6) Suat Y ıldınm, a.g.e., s. ll I. 
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lık etmektedir. Mesela, Yasin sOresindeki "Ashô.bu'l~karye" lassası7 tamamen müphem 
unsurlardan oluşmaktadır. Ancak müfessirler; bu unsurların gerçek hayattaki karşılıkla
nnı tespit çabasına girerek, las~ada geçen "karye"yi Antakya, "mürselfln"u Hz. İsa'nın 
elçileri, şehrin uzak bölgesinden koşup gelen "adam"ı Habibu'n-Neccar olarak belirle
me yoluna gitmişlerdir8. Halbuki söz konusu lassa vahye ve nübüvvet müessesesine kar
şı direnen ve her peygamberin karşısına benzer bahanelerle çıkan insan tiplerini ve bun
ların başına gelen olumsuz neticeyi temsili bir anlatımla sunmaktadır. Kıssada yer, şahıs 
ve zaman açık bir şekilde belirtilmemiştir. Umumiliğin hakim olduğu lassaya, ciddi bir 
kaynağa dayanmayan bilgilerden yola çıkarak hususilik kazandırmak, sanınz, Kur'an'ın 
hedeflediği gaye açısından gereksiz bir çabadır. Bu nedenle, Kur'an lassalarını israill ri-· 
vayetler ekseninde oluşturulan mitolojilerden arındırarak, salt mesaj yüklü pasajlar ola
rak okumak, lassalarla verilmek istenen mesajın Kur'an 'ın hedefine uygun bir tarzda al
gılanabilmesi açısından son derece önemlidir. 

İsrailiyat bilgilerinin tefsire giriş sebepleri arasında birçok etken zikredilebilir9. Ka
naatimizce, bunlann önemli bir kısmı, lassalarda tasvir edilen sahnelerde müphem bıra
lalan şahıs, yer, zaman ve diğer unsurların mübeyyen hale getirilerek, bunların tarihi ger
çeklik boyutlarının tam olıi!ak tespit edilmesi çabasından kaynaklanmaktadır. Bu çabayı 
besleyen şey ise, kıssalardaki tüm detayiann aynıyla gerçekleşmiş olması gerektiği (va
la'iliği) kanaatidir. Kur'an lassalarında tasvir edilen tüm sahnelerin, tasvir ediliş biçi
miyle aynen gerçekleşmiş olması gerektiği düşüncesi, onlann nerde, ne zaman ve ne şe
kilde gerçekleştiğinin tespit edilmesinin de, tefsir ameliyesinin vazgeçilmez bir gereği 
olarak görülmesine sebep olmaktadır. Kıssaların bu yönüyle ilgili olarak girişilen uzun
ca izahlar, lassayla güdülen ilahi maksadın muhatabın idrakine sunulması hedefini çoğu 
kez geri plana itebilmektedir. Bu durum, bütün Kur'an lassaları üzerinde yapılacak ge
niş çerçeveli bir araştırınayla ortaya konulabilir. Ancak biz burada konuyu, En'am sure
sindeki Hz. İbrahim lassasında lO yer alan ve Hz. İbrahim'in yıldız, Ay ve Güneş için sarf 
ettiği "İşte bu benim Rabbim" sözünün nasıl anlaşılması gerektiği üzerine yapılan yo
ruml~dan yola çıkarak, vaıa 'ilik meselesine bakış açısının tefsirlerdeki izlerini yakala
maya çalışınakla sınırlı tutacağız. 

I. KUR' AN'DAKİ HZ. İBRAHİM PORTRESiNE KISA BAKlŞ 

Söz konusu edeceğimiz lassanın tahliline geçmeden önce, Kur'an'da çizilen Hz. İb
rahim portresinin konumuza da ışık tutacak yönüne genel hatlarıyla göz attığımızda şu 

.· tespitlerde bulunabiliriz: 

7) Yasin 36/13-29. 

8) Mesela bkz.: er-Razi, et-Tejslru'I-Keblr, Diiru'l-Kütübi'l-İlmiyye, Tahran, tsz., XIII, 51, 55. 

9) B k. Abdullah Aydemir, Tejsirde lsrailiyyat, Beyan Yayınları, İstanbul, tsz., s. 73-83. 
10) el-En'am 6n4-83. 

ll) el-Mümtıipine 60/4: "/brahim'de ve onunla beraber olanlarda size güzel bir örnek vardır." 
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Kur' an, tevhid-şirk mücadelesinin tarihi seyri içerisinde örnek bir kişilik olarak ll yeJ 

alan Hz. İbrahim'e büyük bir önem atfeder ve onu diğer peygamberler arasında özel bir 
konuma oturturl2. Zira o, Mekke şehrinin kurucusu, Kabe'nin ilk miman13 ve cahiliyye 
Arap toplumunun sürdürdüğü gelenek içerisinde, şirk inancının etkisiyle asli hüviyetini 
kaybetmiş olsa da, varlığını sürdüren hac ibadetinin tarilli seyir içindeki ilk uygulayıcı
sıdır14. Kur'an'ın, müşrikleri, putlara kulluktan vazgeçip bir Allah'a kul olmaya çağırır
ken, Hz. İbrahim'i referans göstermesi ve onun gerçek tevhid olan yolunu takip etmeye 
çağırması15, onun bir "ata" olarak16 cahiliyye Araplannca da kabul gören bu özelliğin
den kaynaklanmak"tadır. Kitap ehlinin İslam karşıtı söylemlerine verilen cevaplarda da 
Hz. İbrahim, Kur'ani öğretinin temellerinin referans kaynağı olarak yer yer ön plana çı
kar ve onun, Kitab Ehli'nin iddialannın aksine, bir Yahudi ve bir Hıristiyan değil, sade
ce kendisini Allah 'a teslim etmiş hanif bir mürnin olduğu vurgulanır17. 

Hz. İbrahim'in tevhid mücadelesini yansıtan salınelerin yer aldığı ayetlere baktığı
mızda, onu, içinde yaşadığı toplumun sahte tanrıların pençesine düşüşünü kendisine dert 
edinen ve bu olumsuzluk karşısında sürekli bir faaliyet içerisinde olan biri olarak gör
mekteyiz. O, elinde bulundurduğu yönetim gücüne dayanarak Allah'a karşı başkaldırı 
tavn sergileyen otoriter şahsiyetlerle tartışmakta18 ; başta babası olmak üzere, içinde ya
şadığı toplumu, akil tenkit süzgecinden geçirmeksizin muhafaza etmeye çalıştıklan şirk 
temeli üzerine kurulu inançlanndan dolayı tenkit etmekte ve onları tevhide çağırmakta
dırl9. Hz. İbrahim, bu fikri mücadele yanında, halkının putlan ilah edinmesinin anlam
sızlığını açıkça sergilemek maksadıyla, putlan kırarak, fiili eylemiere de girişmekte ve 
bunun sonucu olarak hakim otoritenin despotizmi ile karşı karşıya kalmaktadır20. 

Vahyin ilk muhatapları olan cahiliyye Araplannın, atalanndan devraldıklan dini mi
rası korumak adına ısrarla savunduklan şirkin batıllığı ve akli bir temel üzerine oturma
dığı gerçeği, soyut bir fıkir olarak gündeme getirilmek yerine, kendi geleneklerinde de 
saygın bir yere sahip olan Hz. İbrahim'in diliyle eleştiriye tabi tutulmaktadır. Böylece, 
soyut fıkirler somut olaylarla tasvir edilerek daha etkili bir anlatım üslubu tercih edilmiş 
olmaktadır. Vahyin nüzul döneminde yaşananlarla büyük ölçüde paralellik arz eden olay-

12) Hz. İbrahim adının Kur'an'da 69 ayette yer alması ona atfedilen önemin en belirgin göstergesidir. 
(Bkz. M. Fuad Abdulbakl, Mu'cemü'l-Müfehres li-Elfazi'l-Kur'lini'l-Kerim, el-Mektebetü'l-İsla
miyye, İstanbul, 1982, s.1-2.) 

13) Bk. el-Bakara 2/125-127; İbriihim 14/35. 

14) Bk. el-Hacc 22/26-27. 

15) Bk. el-Bakara 2/130-131; Al-i İmran 3/95; en-Nisa 4/125; el-En'am 6/161; en-Nahl 16/120-123. 

16) Bk. ei-Hacc 22178. 
17) Bk. el-Bakara 2/135; Al-i tınran 3/65-68. 

18) Bk. ei-Bakara 2/258. 

19) Bk. Meryem 19/41-48; eş-Şu'ara 26/69-78; ez-Zuhruf 43/26-27. 

20) Bk. el-Enbiya 21/51-70; es-Silffat 37/83-98. 

21) el-En'am 6n4-83. 
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lar, Hz. İbrahim 'in mücadelesi ve ona karşı gösterilen tepkileri yansıtan sahnelerle, her
hangi bir tarih kesiti olmaktan çıkarılarak, evrensel gerçeklikterin yansıtıldığı bir ayna
ya dönüştürülmektedir. Bu durumda da, kıssalarda geçen şahıs, yer, zaman ve olayların 
tarilli gerçeklik boyutlarındaki diğer tüm unsurlar, verilen mesajın yanında önemini bü
yük ölçüde yitirmektedir. Bu özellik, sadece Hz. İbrahim ile ilgili pasajlara değil, tüm 
kıssalara hakim olan en belirgin yöndür. 

II. EN' AM 74-83'TEKİ HZ. İBRAHİM KISSASI 

Hz. İbrahim' in konu edildiği kıssaların birinde, yine, onun şirke ve ş ir kin somut gös
tergelerine karşı sürdürdüğü mücadelesi anlatılmaktadır. Bu kıssa, Hz. İbrahim'in baba
sına yönelttiği bir eleştiri ile başlamakta; ancak, devam eden kısmında onun, ''muhatap
larıyla giriştiği bir tartışma" ya da ''Rabbini henüz tanımazken, kendisini bir Rab 
arayışına yönlendiren tefekkür" esnasında yıldız, Ay ve Güneş için "İşte bu benim 
Rabbim" dediği, fakat onlarda gözlenen "batına ve gözden kaybolma" özelliklerinden 
dolayı Rab olama~acaklarını ifade ettiği nakledilmektedir. Söz konusu edeceğimiz kıssa 
içerisinde yer alan bu ifadenin her iki maksatlada söylenmiş olma ihtimali bulunmakta
dır. Kıssanın anlatım biçiminden her iki muhtemel anlamdan hangisi çıkarılabilir? Hz. 
İbrahim, hayatının herhangi bir kesitinde, söz konusu cisimlere "Rab" nazanyla bakını ş 
olabilir mi? Hz. İbrahim'in bu sözü nasıl anlaşılmalıdır? Acaba bu söz, onun kavmiyle 
olan tartışması esnasında kullandığı, farklı bir delil getirme yönteminin parçası olarak mı 
sarf edilmiştir; yoksa onun Rabbini bulma ve tanıma sürecinde kendi şahsında yaşadığı 
bir iç tecrübeyi ve tefekkürü mü yansıtmaktadır? Benzer sorulara cevap olmak üzere ko
nu etrafında yapılan tartışmalara geçmeden önce, söz konusu ifadenin yer aldığı ilgili 
ayetler grubuna toplu bir şekilde bakmak uygun olacaktır: 

"İbrahim babası Azere şöyle demişti: Sen putları tanrı mı ediniyorsun? Doğrusu ben 
seni ve kavmini açık bir sapma içinde görüyorum. İşte biz İbrahim' e göklere ve yere ha
kim olan ilahf saltanatın işaretlerini gösteriyorduk ki, kesin inananlardan olsun. Üzeri
ni gece bürüyünce bir yıldız gördü; "İşte bu benim Rabbim" dedi. Yıldız batınca: "Ba
tanları sevmem" dedi. Ay'ı doğarken görünce: "İşte bu benim.Rabbim" dedi. O da ba
tınca: "Rabbim bana doğru yolu göstermeseydi, elbette sapan topluluktan olurdum." 
dedi. Güneşi doğarken görünce: "İşte bu benim Rabbim, bu daha büyük!" dedi. O da 
batınca dedi ki: "Ey kavmim, ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Ben yüzümü 
tamamen, gökleri ve yeri yoktan var edene çevirdim ve ben ortak koşanlardan değilim!" 
Kavmi onunla tartışmaya girişti. Dedi ki: "Beni doğru yola.iletmiş iken Allah hakkında 
benimle tartışıyor musunuz? Ben, sizin O'na ortak koştuğunuz şeylerden korkmam. Rab
bim ne dilerse o olur. Rabbim, bilgice her şeyi kuşatmıştır. Hala öğüt almıyor musunuz? 
Hem siz, Allah'ın size, hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri, O'na ortak koşmaktan 
korkmuyorsunuz da ben nasıl sizin ortak koştuğunuz şeylerden korkarım? Şu halde iki 
topluluktan hangisi güvende olmaya daha layıktır, eğer biliyorsanız? İnananlar ve iman-
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" !arına bir haksızlık bulaştırmayani ar ... İşte güven onlanndır ve doğru yolu bulanlar da 
onlardır. İşte bunlar, kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delillerimizdir. Dilediğimizi 

" derecelerleyüceltiriz. Şüphesiz Rabbin hikmet sahibidir, bilendir. "21 

Hz. İbrahim'in "İşte bu benim Rabbim" sözünün, yukandaki pasaj içerisinde ifade 
ettiği anlamın tespitine yönelik olarak, müfessirlerin yaptığı yorumlara baktığımızda de
ğişik bakış açılanyla karşılaşmaktayız. Bunlan temelde ikiye ayırmak mümkündür: 

Birincisi;.Hz. İbrahim, nübüvvet öncesi dönemde, etrafına tefekkür nazanyla bak
mış, kendini ve iliemi yaratan bir Rab arayışı içerisine girmiştir. İşte böyle bir arayış içe
risindeyken etrafındaki varlıklann en yüce ve göze çarpanı olan gök cisimlerinin Rab" 
olabileceğini düşünmüş; fakat aniann hatıp gözden kayboluşlannı görünce, gerçek 
Rab'da böyle bir eksikliğin olamayacağından hareketle, onlan reddederek bir tek ve ger
çek Rabb'in mevcudiyetine kanaat getirmiştir. Bu açıdan bakıldığında ayetler, Hz. İbra
him'in tevhit inancına ulaşmadan önce yaşadığı bir tefekkür sürecini anlatmaktadır22. 
Bu süreç içerisinde o, bir müddet de olsa söz konusu nesneleri Rab olarak kabul etmiş~ 
tir23. 

İkincisi; Hz. İbrahim "İşte bu benim Rabbim" derken, yukandaki yorumlama biçi
minin tam aksine, tefekkürle ulaştığı. kendine özgü bir düşünceyi ifade etmemektedir. 
Etrafındakilerle giriştiği tartışma esnasında, söz konusu gök cisirnlerinin Rab olamaya
cağını ispat için24 bu sözü bir "faraziye olarak"25 söylemektedir. Zira bu durum, tartış
malarda kullanılan bir yöntemdir: İnsan, karşıdakinin fıkrine katıimamakla birlikte, ön
ce onunla.hemfıkir görünür. Sonra da muhatabının fikrinin doğru olmadığını ispat edici 
deliller su~arak onu ikna etıneye çalışır26. Hz. İbrahim'in putlan kırmak için uygun bir 

22) Ayetlerin bu şekilde yorumlanışı için bkz. et-Taberi, Cami'u'l-Beyan, Daru'l-Fikr, Beyrut, 1405, 
VII, 248-250; Cevad Ali, el-Mufassal fi Tarihi'l-Arab Kab/e '1-istam, Bağdat, 1413, VI, 50-51; Be
kirTopaloğlu,/s/am Kelamcılarına ve Filozojlarına Göre Allah'ın Varlığı (İsbat-ı Vacib), Diyanet 
İşleri Bıişkanlığı Yayınları, Ankara, 1987, s. 83-84; Abdurrahman Azzam, Ebedl Risalet, (Çev: H. 
Hüsnü Erdem), Sönmez Neşriyat, İstanbul, 1961, s. 59; Süleyman Ateş, Yüce Kur'an'ın Çağdaş 
Tefsiri, Yeni Ufuklar Neşriyat, İstanbul, 1989, III, 175-177; İdris Şengül, a.g.e., s. 211. Hz. İbra
him 'in küçük yaşta iken, şahsi bir takım tecrübeler neticesinde Allah'ın varlığını tanımış olması Ya
hudi kaynaklarındaki bilgilerle de paralellik arz etmektedir. (Talmud Nefu:im, 32; Şebet Mfisar, 
Smyrna, 1279, s. 109-111; Sefer Hayyaşar, Nuh Faslı). Bkz.: Wensinck, "İbrahim" maddesi, Islam 
Ansiklopedisi, V/2, 879. " 

23) Salih Akdemir, Cumhuriyet Dönemi Kur 'an Tercüme/eri, Akid Yayıncılık, Ankara, 1989, s. 59-60. 
24) ez-Zemahşeri, el-Keşşaf, b.y.y., 1947, II, 31; er-Razi, a.g.e., XIII, 47-51; İbn Kesir, Tefslru'l

Kur'ani'l-Azlm, Daru'l-Ma'rife, Beyrut, 1402, II, 151; en-Nesefi, Medfiriku't-TenzU, Karaman Ya
yınları, İstanbul, 1984, II, 20; eş-Şehristfuıi, el-Mi/el ve'rı-Nihal, Daru'l-Fikr\ Beyrut, tsz., II, 52-53; 
lbn Atiyye, el-1\fuharreru'l-Veclzfi Tefslri'l-Kitabi'l-Azlz, Daru'l-Kütübi'l-Ilmiyye, Beyrut, 1413, 
II, 312-313; el-Alfisi, Ruhu'l-Me'anl, Daru'l-Fikr, Beyrut, 1414, V (7. cüz), 289; R. Rıza-M. Ab
duh, Tefsiru'l-Menar, Beyrut, tsz., VII, 557-558; Elmalılı, Hak Dini Kur'an Dili, Eser Neşriyat, 
byy., tsz.,III, 1965-1968. 

25) el-AlusJ, a.g.e., V (7. cüz), 289. 
26) ez-Zemahşeri, ci.g.e., II, 31; en-Nesefi, a.g.e.,II, 20; el-Alusi, a.g.e., V (7. cüz), 289. 
27) es-Sll.ffiit 37/88-89. 
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ortam yakalamak amacıyla "Yıldızlara şöyle bir bakması ve ben rahatsızını demesi"27 
de, yine onun tarafından benzer bir yönternin kullanıldığınİ hissettirrnektedir28. Bu du
rumda "İşte bu benim Rabbim" ifadesinin başına istihza ve inkar anlamını taşıyan gizli 
bir soru edatı29 veya "sizin zanmmza göre"30 ibaresi takdir edilmeli ve ibare şöyle an
laşılmalıdır: "Bu mu benim Rabbim!?" veya "Sizinzannınıza göre işte Rabbim!" 

Söz konusu ettiğimiz ayetlerin yorumundaki bu farklılık Türkçe çevirilere de yansı
mış; bir kısım meilllerde Hz. İbrahim'in sözü "Budur Rabbim" vb. ifadelerle Türkçe'ye 
aktarılırken31, bazılarında ise "Bu mu benim Rabbim!?" vb. şekillerde tercüme edilmiş
tir32. 

Müfessirleri birinci yorumu tercihe sevk eden hususlardan birincisi; "Kesin inanan
lardan olsun diye" Hz. İbrahim'e "Göklere ve yere hakim olan ilahf saltanatın işaret/e
rinin" gösterilmesidir. Allah İbrahim'e, gök cisimleri üzerinde tefekkür etmenin ve bu
radan istidlal yoluyla tevhide ulaşıp kesin inananlardan olmanın yollarını öğretmektedir. 
İkinci husus ise; Hz. İbrahim'in ağzından nakledilen "İşte l:u benim Rabbim" ve ·~sen 
batanları sevrnem" sözlerinin lafzen ifade ettiği anlamın, onun tefekkür amaçlı bu sözü 
söylediğine delalet edişidir. 

Müfessirlere ikinci yorumu tercih ettiren hususlar ise şunlardır: Birincisi; kıssa Hz. 
İbrahim 'in babu.sına yönelttiği uyarı ile başlanıakt::ıJır. Yani onun tevhid üzere olduğu 
baştan vurgulanmaktadır. İkincisi; "İşte bu benim Rabbim" sözü, zahiren kişisel bir de
ğerlendinneye delalet ediyor gözükse de, işin hakikati düşünüldüğünde, daha büyük olan 
Ay ve Güneş'in varlığından önceden haberdar olan İbrahim'in, bu bilgisine rağmen, yıl-

1 dıza bakıp "'İşte bu benim Rabbim" demesi makul gözükmemektedİr. Üçüncüsü; Güneş 
için "İşte bu benim Rabbim, bu daha büyük!" demeden önce, Ay'ın batışını takiben, 
"Rabbim bana doğru yolu ·göstermeseydi, elbette sapan topluluktan olurdum." demesi, 
onun Güneş için söylediği "İşte bu benim Rabbim" sözünden önce de Rabbini tanıdığı-

28) el-Alilsi, a.g.e., V (7. cüz), 289. 

29) Zeccac, söz konusu ayeti de örnek göstererek, soru edatının hazfıni, mevcudiyetine delalet eden bir 
duium söz konusu ise caiz, hatta güzel görmektedir. ez-Zeccac, İ'rabu'l-Kur'an, Kiihire, 1963, I,· 
352; Aynca bkz. ez-Zerkeşi, el-Bprhiinfi Ulumi'l-Kur'an, Daru'l-Ma'rife, Beyrut, 1410/1990, III, 
282; en-Nesefi, a.g.e., II, 20; el-Aiilsi, a.g.e., V (7. cüz), 287. 

30) en-Nesefi, a.g.e., II, 20; R. Rıza-M. Abduh, a.g.e., VII, 558. 

31) Ali Özek ve Kurul, Kur 'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınlan, Ankara, 
1993: "Rabbim budur"; Halil Altun taş- Muzaffer Şahin, Kur 'an-ı Kerim Meali, Di yan et İşleri Baş
kanlığı Yayınlan, Ankara, 2001: "İşte Rabbim!, İşte benim Rabbim!" 

32) Elmalılı, ag.e., III, 1966-1968: "Biı benim rabbim ha!.."; Ö. Rıza Doğru!, Tanrı Buyruğu, Ahmet 
Halit Kitabevi, İstanbul, 1947: "Tanrım bu mu?!"; Hasan Basri Çantay, Kur'an-ı Haklin ve Meal-i 
Kerim, (N aşiri: Mürşid Çantay), İstanbul, 1981: "Bu mu benim Rabbim?!"; A. Fikri Yavuz, Kur 'an
ı Kerim ve Meal-i Alisi, Sönmez Neşriyat, İstanbul, 1979: "Bu mu benim Rabbim?!, Rabbim bu mu
dur?"; Ahmed Davudoğlu, Kur'an-ı Kerun ve Türkçe Meali, İstanbul, 1988: "Bu ben!m Rabbim 
ha!"; Suat Yıldırım, Kur'an-ı Hakim ve Açıklamalı Meali, Feza Gazetecilik A.Ş., İstanbul, 1998: 
"(İddianıza göre) Rabbim budur!" 

/. 

_, 
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nı göstermektedir33. Dördüncüsü; kıssanın sonunda, bu bilgilerin "kavmine karşı" kul~ 
lanılmaküzere Hz. İbrahim'e verilmiş deliller olduğunun zikredilmesi, hadisenin tefek
kür amaçlı bir gözlem olmadığına işaret etmektedir. 

Görüldüğü üzere, kıssanın lafz1 yapısı her iki yorumu da haklı çıkaracak hususlar 
içermektedir. Bu durumda, muhtemel yorumlardan birini tercih eden müfessir, kendi yo
rumuna uymayan kısımları farklı şekillerde tevil ederek bir sonuca ulaşmak isteyecektir. 
Diğer bir ifadeyle, yorumlardan biri tercih edildiğinde, diğer yorumu haklı çıkaran hu
suslar mutlaka tercih edilen yoruma uyarlanacak şekilde tevil edilmek zorunda kalına
caktır. 

II. KISSANIN YORUMU VE V AKI'ILİGİ TARTlŞMASI 

Kıssada yer alan söz konusu ifadenin farklı biçimlerde yorumlanması probleminin 
önemli bir kısmı, olayın kıssada sahnelenen biçimiyle, bu olayın tarihi gerçeklik boyutu 
arasında tam bir mutabakatın (yak:ı'lliğin) aranması ya da böyle bir mutabakatın göz ar
dı edilmesi şeklindeki yöntem farklılığından kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Kıssada 
olaylar nakledilirken kullanılan edebi üsliibu yansıtan lafz1 yapı içerisinde, aynı olayın 
tarim gerçekliğinde var olan zaman ve mekan unsurlarını ya da olayda yer alan şahısla
rın söylemiş olduğu sözleri kalıp olarak olduğu gibi aramaya çalışmak doğru mudur? Di
ğer bir ifadeyle, tarihi olgular, cereyan ediş biçimindeki tüm detaylarıyla, Kur'an kıssa
larına aynen yansıtılmış mıdır? Kur'an'ın, söz konusu olayı kıssa biçiminde anlatırken, 
vermek istediği mesajı daha etkin biçimde sunmak amacıyla, onu kendi edebi üslfibuna 
uygun olarak kısmi farklılıklarla yeniden kurgulamış olması mümkün müdür? Bu son 
durum, onun hakikati içeren bir kitap oluşuna ters düşer mi? Bu ve benzeri sorulara ve
rilecek cevabın farklılığİ, kıssanın yorumlanış biçimine de büyük ölçüde etkili olmakta
dır. Ele aldığımız kıssaya getirilen yorumların satır aralannda bu sorulara cevap teşkil 
edecek bakış açılarını tespit etmek sanınz mümkün olacaktır. 

Birinci yoruma göre, Hz. İbrahim, çoçukluk döneminde, fıtratının kendisini yönlen
dirmesiyle bir Rab arayışı içerisine girmiştir. Fakat ilk müşahedelerinin kendisini ulaş
tırdığı sonuçlarda isabet edememişse de, neticede, söz konusu varlıkların gerçek Rab'da 
bulunması mümkün olmayan arız1 özelliklere sahip oluşu, onu tevhid inan~ına ulaştır
mıştır. Bu yorum tercih edildiğinde, yani Hz. İbrahim'in kendisi için istidlalde bulunma 
sürecinde yıldız, Ay ve Güneş hakkında tefekkür ederek, geçici bir süre de olsa, onların 
Rab olduklarına karar verdiği kabul edildiğinde, ortaya şöyle bir problem çıkmaktadır: 

Hz. İbrahim'in kendisi için böyle bir istidlal yoluna gidebilmesi, çocuk da olsa, bel
li bir yaş ve hadiseleri değerlendirebilecek bir zihn1 olgunluk seviyesini yakalamış olma
sını gerekir.· Bu seviyeye gelmeden önce de bir çok defa yıldızların, Ay'ın ve Güneş'in 
doğuş ve batışiarını gözlemlemiş olmaması mümkün değildir: Bu tabiat olaylarını daha 

33) el-Alilsi, a.g.e., V (7. cüz), 291; Elmalılı, a.g.e., III, 1967. 
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önceden görmüş olan zeki bir çocuğun, yıldıza "İşte bu benim Rabbim" derken, daha 
büyük olan Ay'ın varlığından ve Ay için "İşte bu benim Rabbim" derken de en büyük
Ieri olan Güneş'in varlığından habersiz olması ve bunların önceki doğuş ve batışiarını 
görmemiş olması düşünülemez. Dolayısıyla, en başta yıldız için "İşte bu benim Rab
bim" diyebilmesi için Ay ve Güneş'in varlığından habersiz olmılın gerekir. Normal şart
larda ise böyle bir durum ihtimal dışıdır. Şu halde, kıssanın Iafzl anlatırnma uygun bir ta
rihi gerçeklik sahnesi tasarlanmalıdır. Yani Hz. İbrahim Ay ve Güneşi hiç görmemişken 
hayatında ilk defa bir akşam vakti, bir yıldızla karşılaşmalıdır. İşte, kıssayla onun tarihi 
gerçeklik boyutu arasında tam bir mutabakatın aranması çabası, Hz. İbrahim'in doğum 
serüveni ile ilgili mitolojik bir hikayenin devreye sokulmasını gerekli kılmıştır: 

İbn Abbas'dan rivayet edilen tefsirden de destek alarak birinci yorumu kabul eden 
Taben, Hz. İbrahim'in bu sözleri söyleyiş sebebi olarak İbn İshak'a dayanan şu rivayeti 
nakleder (özetle): Hz. İbrahim'in dünyaya geliş zamanı yaklaştığında müneccimler 
Nemrud'a gelerek şöyle derler: "Edindiğimiz bilgiye göre şu köyde, adına İbrahim de
nilecek ve sizin dininizi ortadan kaldıracak ve putlarinızı kıracak birisi dünyaya gele
cek." Bunun üzerine Nemrud, o köydeki bütün hamile kadınları toplatır ve hapseder; do
ğan her erkek çocuğu da öldürtür. Ancak İbrahim'in annesinin harnileliği aniaşılamadı
ğı için o bu hapisten kurtulur. Doğumu yaklaştığında bir fırsatını yakalayarak evinin ya
kınında bir mağaraya gider ve orada doğumunu yapar. İbrahim'i oraya bırakıp mağara
nın ağzını kapatır ve döner. Hz. İbrahim parmak uçlarını emerek gelişimini tamamlar. Bu 
arada annesi onu zaman zaman gözetler. Hz. İbrahim bir günde normal bir çocuğun bir 
aylık, bir ayda da bir yıllık gelişimi oranında büyüyüp serpilir. Sonunda Hz. İbrahim he
nüz on beş aylıkken mucizevi bir tarzda genç bir delikanlı oluverir. Annesine, beni çıkar 
da etrafa bakayım, der. Annesinin onu dışarı çıkarışı "bir akşam vakti"ne rastlar ve çı
kar çıkmaz bir yıldız görerek "İşte bu benim Rabbim" der. O hatıp Ay doğduğunda onu 
rab kabul eder. O da hatıp Güneş doğduğunda onu rab kabul eder. Neticede hepsi de ha
tıp gittiğinde "Ey kavmim, ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden uzağzm. Ben yüzümü ta
mamen, gökleri ve yeri yoktan var edene çevirdim ve artık ben ortak koşanlardan deği
lim!" der34. 

Taberi bu yorumuyla, kıssada geçen sahnelerle olayın gerçek boyutu arasında zaman 
unsuru bakımından tam bir mutabakatın varlığını zorunlu görmektedir. Yani ona göre, 
Hz. İbrahim'in gecenin ilk diliminde bir yıldız görerek "İşte bu benim Rabbim" demesi 
ve takip eden sahneler, kıssanın anlatımına hakim olan lafzi yapıda ifadesini bulduğu 
şekliyle gerçekleşmiştir35. Bu sebeple, kıssada sunulan sahnelerle bu salınelerin tarih! 
gerçeklik boyutu arasında tam bir mutabakatın sağlanması gerektiği düşüncesi, Tabe
n'yi, kıssayı tamamlamak üzere kurgulanmış bir salıneyi kendi yorumuna dayanak yap
maya sevk etmiştir. 

34) et-Taberi, a.g.e., VII, 248-250. 
35) Taberi tercih ettiği birinci yorumun gerekç~sini sunarken şu değerlendirmeyi yapar: "Bu konuda 

söylenece~ sözün en doğrusu, Allah'ın Hz. Ihrahim'den naklen haber verdiği bu si;izleri olduğu gi
bi kabul ~tmek ve bunun dışındaki yorumlardan yüz çevirmektir." et-Taberi, a.g.e., VII, 250. 

/ . 

. ı 
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Birici yorumun Taberi tarafından kabul gören şekli, diğer müfessirler arasında pek 
taraftar bulmamıştır. Müfessirlerin büyük çoğunluğu ikinci yorumu tercih emiş ve Hz. 
İbrahim'in bu sözü kavmini irşat maksadıyla söylemiş olması ihtimalini benimsemişler
dir36. 

İkinci yorumu tercih eden ve ilgili ayetleri detaylı bir şekilde tahtile tabi tutan Razi, 
olayin nasıl anlaşılması gerektiği hususunda uzunca denebilecek bir yorum yapar. Tabe
ri~nin naklettiği rivayete de değinerek, olayın mağarada doğum boyutunu kabule yanaş
maz. Ayetleri si yak-sibak ilişkisi içerisinde değerlendirdikten sonra, eğer Hz. İbrahim bu 
sözleri yaşadığı bir "iç tecı;übe ve tefekkür" sonucunda söylemişse, bunu ancak olgun
luk döneminden kısa bir süre önce Allah'ın kendisine vermiş olduğu sağlam bir akıl ve 
saf bir yetenekle, Allah 'ın varlığını ispat etme düşüncesiyle söylemiş ve büluğ dönemiy
le birlikte de Allah 'ın varlığı hakikatine ulaşmış olabileceği ihtimalinden bahseder37. Bu 
tefsir hakkında Razi, "fena" bir yorum olmadığı değerlendirmesini yapar. Ancak ortaya 
koyduğu bazı tespitiere dayanarak, ilgili ayetlerin, Hz. İbrahim'in yaşadığı bir "iç tecrü
be"ye değil, kavmiyle olan mücadele yÇ)ntemlerinden birine işaret etmiş olmasının daha 
makul olduğunu söyler. Ayetterin bu şekilde anlaŞılması için sunduğu deliller özetle şöy
ledir: 

I. Hz. İbrahim bu sözleri söylemeden önce Rabb'ini tanıyordu. Çünkü ilgili ayetler 
gurubunun başında babasına "Sen putları tanrı mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni ve 
kavmini açık bir sapma içinde görüyorum." dediği nakledilmektedir. 

2. Bu olay Hz. İbrahim'in kavmi ile tartışması sebebiyle vaki olmuştur. Çünkü ilgili 
ayetlerin sonunda "İşte bunlar, kavmine karşı İbrahim' e verdiğimiz delillerimizdir." de- ~ 
nilmekte; "kendisi için verdiğimiz" denilmemektedir. Bu da gösteriyor ki bu konuşma, 
kavmini imana ve tevhide yönlendirme maksadıyla gerçekleşmiştir. 

3. Eğer söz konusu olay Hz. İbrahim'in yaşadığı bir tefekkür sürecini yansıtıyor ol
saydı, ilk qnce yıldızın Rab olma ihtimalini düşünmüş olması ve "İşte bu benim Rab
bim" demesi makul olmazdı. Çünkü, gece karanlığı bastırmadan önce Güneş'in batışını 
gözlemlemiş olması ve öncelikle onun Rab olamayacağı sonucuna varmış olması gere
kirdi. Güneş'in Rab olamayacağının idrakinde olan birisinin de tekrar dönüp yıldızın 
Rab olabileceğini düşünmüş olması mümkün değildir. 

4. Sonuç itibariyle "Bu benim Rabbimdir" sözü kavmiyle sürdürdüğü bir tartışma 
anında söylenmiştir ve bu söz şu şekillerde tevil edilıp.elidir: a) Hz. İbrahim muhatapla- .,._ 
nna ait bir inancı yansıtan bu sözü kendilerine aynen aktarmış ve peşinden onların fikir-
lerini çürütücü deliller sunmuştur. b) Sözün baş kısmına "Sizin zannınıza ve inancımza 

36) ez-Zemahşeri, a.g.e., Il, 31; er-Razi, a.g.e.ı XIII, 47-51; İbn Kesir, a.g.e., Il, 151; en-Nesefi, a.g.e., 
II, 20; İbn Atiyye, a.g.e., II, 312-313; el-Alilsi, a.g.e., V (7. cüz), 289; R. Rıza-M. Abduh, a.g.e., 
VII, 557-558; Elmalılı, a.g.e., III, 1965-1968; Suat Yıldınm, Fatiha ve En'iim Surelerinin Tefsiri, 
Işık Yayınları, İzmir, 1993, s. 155. 

37) er-Riizi, a.g.e., XIII, 51. 

38) er-Riizi, a.g.e., XIII, 47-51. 



D01777c7s14y2003.pdf 24.02.2010 13:09:52 Page 39 (1, 2)

HZ. İBRAHİM YILDIZ AY VE GÜNEŞİ RAB EDİNDİ Mİ? 
(En'am 74-83'teki İbrahim Kıssasına Tarihi Gerçeklik Açısından Bir Bakış- 69 

göre" ifadesi takdir edilmelidir. Bu durumda Hz. İbrahim muhataplanyla istihza etmek
tedir. c) Bu ifade, "Bu mu benim Rabbim?" şeklinde, reddetme maksadıyla soru sorma 
manasındadır. Ancak soru edatı, kelfunın akışı buna açık bir şekilde işaret ettiği için dü
şürülmüştür. d) Ya da Hz. İbrahim, kalbi iman ile mutmain olduğu halde, muhataplannı· 
ikna edebilınede daha etkin bir yöntem olmak üzere, görünürde onlarla hemfikir bir ta
vır sergilemiştir. Bu şekilde söz konusu cisimlerin Rab olamayacağını izah edebilmek 
için uygun bir ortam hazırlamış olınaktadır38. 

Taberi, kıssa ile olayın tarihi gerçekliği arasında tam bir mutabakat kurabilmek için, 
mağarada doğuş hikayesini devreye sokmuştu. Çünkü Hz. İbrahim'i tefekküre sevk eden 
şey ilk defa bir gece vakti bir yıldız görmüş olmasıydı. Olayın gerçekleştiği geceden ön
ceki gece ve gündüzlerin devre dışı bırakılınası gerekmekteydi. Aynı problem, kıssayı 
farklı biçimde yorumlayan Razi'nin de zihnini meşgul etmiş olmalı ki,. o da, kendi zih
ninde bir sahne kurgularnıştır. Razi'ye göre olayın şöyle gerçekleşmiş olması düşünüle
bilir: Hz. İbrahim, kendisini yıldızlara ibadet etineye çağıran kavmiyle bir gece vakti 
toplantı halindedir. Onları yıldızlara ibadetten uzak/aştırma gayreti içerisindeyken, tam 
bu sırada, gözüne parlak bir yıldız ilişir. Yıldız hatıp gittiğinde, eğer bu yıldız ilah olsay
dı böyle gözden kaybolup gitmezdi, der. Bu arada Ay doğar ve batar, aynı şeyi Ay için de 
söyler. Ardından Güneş doğup battığında da aynı ifadeleri tekrar eder39. Böylece Razi 
kendisini, kıssayla olayın tarihi boyutu arasında uygunluk kurabilmek için, en az yirmi 
dört saat süren bir tartışma ve müzakere sahnesini tasarlamak zorunda hissetmiştir. Onun 
bu değerlendirmesine göre, bir akşam vakti bir yıldızın doğuş anı ile başlayan tartışma 
kesintisiz biçimde yirmi dört saati aşkın bir zaman içinde gerçekleşmiş olmalıdır~ Zira, 
yıldız doğduğunda, muhataplanna yönelerek, "Bu mu benim Rabbim!?" veya "Sizin id
dianıza göre bu benim Rabbim!" diyen Hz. İbralıim'in, yıldızın Rab olamayacağını mu
hataplanna söyleyebilmesi için onun batmasını, Ay'ın Rab olamayacağını söyleyebilme
si için onun doğmasını ve peşinden batmasını beklernesi gerekecektir. Güneşin doğuşu: 
na müteakip "Bu mu benim rabbim!?" dedikten sonra, akşama kadar süren tartışma, an
cak Güneş'in batışıyla noktalanacak ve o da battıktan sonra kavminin yanlış inançlannı 
payiaşmadığını ifade edecektir. Peşinden de Hz. İbrahim ile kavmi arasındaki tartışma, 
ayette ifadesini bulduğu üzere, yoğunluk kazanarak sürecektir. . 

Reşid Rıza, Tefslru'l-Menar'da, Hz. İbrahim'in kavmiyle olan tartışması esnasında 
onlara yönelik olarak söylediği bu sözlerin hangi zaman diliminde gerçekleşmiş olabile
ceği ihtimali üzerinde, Razi'nin tefsirine nispetle, daha fazla durur. Ona göre, Hz. İbra
him yıldızı ve Ay' ı birbirini takip eden iki gecede görmüştür. "Ay'ı doğarken görünce" 
ifadesinin başındaki atıf edatı "fa'; buna delalet etmektedir. İki gece arasındaki gündüz 
diliminde yıldız ve Ay görülmediği için, bunlann görülebilirliği açısından iki gece ara
sında kesinti yok demektir. Dolayısıyla yıldız ve Ay' ın birbirini takip eden iki gecede gö
rülmesi ayetin lafzına aykın değildir. Reşit Rıza, devamla, her iki olayın aynı gecede 
gerçekleşmiş olmasının da muhtemel olduğunu belirtir. Bu durumda Hz. İbrahim, yıldı-

39 er-Riiz1, a.g{e., Xlll, 54-55. 
' 
i-

.ı 
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zı gecenin başlangıcında ve batmak üzereyken görmüş ve o batar batmaz peşinden dolu
nay şeklinde Ay doğmuştur. Özellikle mehtaplı gecelerde süren uzun boylu sohbetler ör
neğinde olduğu gibi, Ay batıncaya kadar, o geceyi, Hz. İbrahim etrafındaki insanlarla 
birlikte uykusuz geçirmiştir. Reşit Rıza, kıssadaki sahnenin bu şekilde gerçekleşmiş ola
bileceğini ve zamanını daha belirgin bir hale getirebilmek için tahminini şu şekilde sür
dürür: "Olayın, mesela içinde bulunduğumuz (1336) senesinin Receb ayının on beşinci 
gecesi gibi, nadir gecelerden birinde gerçekleşmiş olması da düşünülebilir. Zira bu gece
de Güneş, Mısır ufkunda saat 6,28'de batar ve yirmi dakika-sonra Ay doğar. Bu süre içe
risinde Hz. İbrahim batmak üzere olan parlak bir yıldız görmüş, on beş dakika sonra da 
yıldız batrnıştır. Sabahın dördünde Ay batmış ve onu takiben on dört dakika sonra Güneş 
doğmuştur." Ancak, Reşit Rıza'ya göre, olayın bu şekilde tasavvur edilmesini engelle
yebilecek bir husus vardır, o da şudur: Ay'ın aynı gecede doğup ve yine aynı gecede ba
tabilmesi için, ondan önce görülen yıldızın Güneş battığında hemen ortaya çıkması ve 
henüz karanlık bastırmadan kısa bir sürede batması gerekmektedir. Çünkü, karanlık has
tırdığında görülecek-bir yıldızın batışından sonra doğacak Ay'ın sabah vakti Güneş'in 
doğuşundan önce batması mümkün değildir. Ayetin ifadesine göre ise yıldız, gece karan
lığı etrafı sardığında görülmüştür. Bu itirazı gündeme getiren Reşit Rıza, "doğuş" ve 
"batış" kavramlarının gerçek ve nisbi manalan üzerinde durarak problemi çözmeye ça
lışır. Mesela, binalar veya ağaçlarla çevrili bir ortamdaki kişiye göre Ay, gerçek doğu
şundan çok sonra doğuyor gözükür. Meselebu şekilde düşünüldüğünde, Reşit Rıza'ya 
göre söz konusu problem de çözülecekti.f40. 

Kıssanın lafzl yapısına hakim olan zaman unsuru, gerçekten de insanın zihninde böy
le bir sahnenin canlanmasına sebep olacak şekildedir. Ancak, Hz. İbrahim'in, kavmiyle 
tartışması anında, söz konusu gök cisimlerinin Rab olamayacağını ispatlamale için her 
birinin doğuş ve batış zamanlarını ayn ayn gözlemlernesi gerekir miydi? Bu durumlar, 
her iki tarıifça da zaten bilinen olgular değil miydi? Makul bir süre içinde gerçekleşecek 
tartışmada; muhataplarca da bilinen bu vakıalar, Hz. İbrahim tarafından toplu şekilde de
lil olarak sunulamaz mı~dı? Razi ve Reşid Rıza'nın değerlendirmesine göre, bu ve ben
zeri sorular çerçevesinde ortaya çıkacak muhtemel farklı tasavvurlar, kıssanın anlatımı
na hakim olan lafzl yapıya uygun düşmeyeceği için devre dışı kalmaktadır. Yine onlara 
göre kıssada anlatılan sahneler tüm detaylarıyla aynen gerçekleşmiştir. 

Bazı müfessirler ise, kıssadaki tüm sahnelerde v~ 'Ilik şartını arama ihtiyacını his
setmiyar gözükmektedir. Mesela, Süleyman Ateş'e göre, Hz. İbrahim, yıldızlara tapan 
bir toplum içerisinde yetişmiş olmasından dolayı,. bu ortamın etkisinde kalarak çocukluk 
döneminde yıldızları tann saymış, ama aklı olgunluk düzeyine gelince bunların tann ola
mayacağını düşünmüş ve Allah'ın birliği inancına varmıştır41. Temelde Taberi ile aynı 
yorumu paylaşınakla birlikte Ateş, kıssadaki salıneyi temsili bir anlatım olarak kabul et
me eğilimindedir. Onun yorumuna göre, Hz. İbrahim'in çocukluk dönemini v~ buradan 

40) R. Rıza-M. Abduh , a.g.e., VII, 560. 

41) Süleyman Ateş, a.g.e., III, 175. 
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olgunluk dönemine geçiş zamanını kapsayan uzun bir süreçte gerçekleşen tefekkür ola-
:;.. yı, kıssada temsili olarak bir günlük bir zaman diliminde gerçekleşmiş bir sahneye dö

nüşmüş olmaktadır. Dolayısıyla, tarihi olgunun gerçek boyutuyla kıssada tasvir edilen 
sahne arasında tam bir mutabakat arannıamalıdır. 

Çağdaş müfessirlerden Mevdı1di de, ayette ifadesini bulan olayı, Hz. İbrahim 'in ya
şadığı bir iç tecrübe ve tefekkür şekli olarak benimsemekle birlikte, hadiseyle ilişkilen
dirilen ve Taberi tarafından nakledilen hikayenin mitolojik yönüne dikkat çekmektedir. 
Mevdudi de, kıssanın lafzi anlatım şekli ile, kıssada sahnelenen olayın gerçek boyutu 
arasında tariı bir mutabakat arayışı içerisinde değildir. Olayı "Hz. İbrahim' in Allah elçi
si olarak atanmadan önce kendisini gerçekliğe götüren düşünce şekli" olarak değerlen
dirmekte; içinde yaşadığı toplumun gök cisimlerine tapan bir halk oluşu nedeniyle, onun 
gerçeği araştırmadaki hareket noktasının, "Bu nesneler gerçekten Rab olabilir mi?" so
rusu olmasının tabii olduğunu söylemektedir. "Çocukluğundan beri hayatının her günün
de yıldızların, Ay'ın ve Güneş'in doğup battığını görmüyor muydu?" şeklinde akla gele
bilecek bir soruya, "Olgunluğa ulaştıktan sonra bu şekilde düşünmeye başladı." cevabı
nı vermektedir. Olayın bir gece vakti ve biryıldız ile başlamış olması, Hz. İbrahim'in da
ha önce Ay'ı ve Güneş' i hiç görmediği gibi bir intiba uyandırdığı ve bu nedenle onun ol
gunluğa erişmeden önce bir mağarada büyüdüğü ve oradan ilk çıkışının gece vaktine 
rastladığı şeklindeki hikayelerin uydurulduğunu söyledikten sonra, hadisenin izahının 
çok basit olduğunu söylemekte ve şu açıklamayı yapmaktadır: "Newton hayatı boyunca 
yere düşen birçok nesne gördüğü halde belli bir günde ve belli bir elmanın yere düşü-

~· şünden hareketle yer çekimi kanununu keşfetmiştir. Çünkü zihin her zaman aynı tür göz
lernle aynı şekilde harekete geçmez. İnsan, gözü önünde aynı şeyin tekrarlanıp durduğu
nu görür de, zihni hiç bir faaliyete geçmez; fakat birden bir an gelir, aynı şeyi bu kez gör
mek zihin faaliyetini belli bir soruna yöneltir. Veya, kişinin zihni bir sorunun çözümüne 
öylesine dalar ki, birden her zaman gözünün önünde bulunan bir şeyi değişik bir şekilde 
yakalar ve zihninde bu sorunun çözümü yönünde bir faaliyet başlar. İbrahim Peygam
ber'de olan da aynı şeydi. Geceler gelip geçmiş, yıllarca Ay, Güneş ve yıldızlar doğup 
batmış, fakat belli bir gecede belli bir yıldızın batarken gözlenişi Hz. İbrahim'de Al
lah'ın birliği gerçekliğine götüren zihin faaliyetine yol açmıştır. Belki o olgunluk çağİ
na varalı beri, halkının d~i olan ve tüm hayat sisteminin üzerine oturduğu yıldızlara, 
Ay'a ve Güneş' e tapmasorunu üzerinde düşünüyordu. Sonra bir gece yıldızları gözler
ken zihni birden harekete geçmiş ve bu sorunu çözmedekendisine yardım etmiştir"42. 

Mevdudi'nin bu yorumu, Hz. İbrahim'in doğum serüveni ile ilgili nakledilen hikaye 
bir tarafa tutulacak olursa, Taberi'nin yorumuna esas teşkil eden hareket noktasıyla ör
tüşmektedir. Her iki müfessire göre de ilgili ayetlerde tasvir edilen hadiseler, Hz. İbra
him'de oluşan zihinsel faaliyetin müşahhas bir tasvirinden ibarettir. Ancak Taberi'nin 
yorumuna göre, Hz. İbrahim'i tefekküre sevk eden olgu yıldız, Ay ve Güneş'in doğuş ve 
batışlarının bir günlük zaman diliminde gözlemlennıesi iken; Mevdudl'nin yorumuna 

42) Mevdudf\' Tejhlmu'l-Kur'/in, (Çev: Kurul), İnsan Yayınları, İstanbul, 1996, I, 568-569. 
' 
/ . 

. ı 
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göre, uzun bir süre gözlemlenen söz konusu olaylar üzerinde gerçekleşen bir arilık tefek-· 
kür, k:ıssada temsili bir anlatım üslObu. gözetilerek, farklı ve müşahhas bir sahneye dö- · ;.r-~ ~ 

nüştürülmüştür. 

Mevdudi'nin yorumuna daha yakından bakacak olursak şu şekilde bir tahlil yapabi
liriz: O'na göre, Hz. İbrahim "Bu benim Rabbimdir" sözünü, söz konusu gök cisimleri
nin her birinin doğuş ve batışimnın peşinden farklı zamanlarda söylemiş değildir. Böy-. 
le bir tefekkür geliştirmek için yıldızın, Ay'ın ve Güneş'in doğuşlarını ve batışiarını bek- . 
lerneye gerek yoktıır. Çünkü bu durumlar daha önce görülen ve Hz, İbrahim tarafından 
da bilinen vakıalardır. Bu yorumlama biçimine göre durum şundan ibarettir: Hz. İbrahim 
bir gece vakti gök cisimlerini temaşa ederken, bunların geçirdikleri değişim ve ortadan 
kayboluş özellikleri nedeniyle, kavminin iddia ettiği gibi Rab alamayacaklarını düşüne-
rek bütün bu varlıklan yöneten daha yüce bir Rabb'in varlığını anlamıştır. Bütün bu zi- -~ · 
binsel faaliyet, daha önceden müşahede yoluyla elde edilen bilgi birikimine dayanılarak 
bir anda ve bütünlük içerisinde gerçekleşmiştir. Bir anlık tefekkür sürecinde bütün bu 
gök cisimlerinin Rab'olup olamayacağı Hz. İbrahim'in zihnini meşgul etmiş ve bu tefek-
kürün sonunda Allah'ın birliği fıkrine ulaşmıştır. Şu halde Kur' an, bu mücerret tefekkür . 
olgusunu olduğu gibi ifade etmek yerine, muhataplarındaki şirk inancının. temelden yok-
sun oluşunu daha etkili biçimde vurgulamak amacıyla, müşahhas bir sahneye dönüştü-
rerek anlatmış olmaktadır. 

Bütün bu farklı bakış açılanndan hareketle şöyle bir değerlendirme yapmak müm
kündür: Taberi, k:ıssada tasvir edilen salıneyle onun gerçeklik boyutu arasında, olayın 
gerçekleştiği zaman itibariyle, tam bir mutabakat sağlamak amacına yönelik olarak, Re
şit Rıza'nın "Bu kıssa için uydurulduğunda şüphe yok"43 dediği, mağara hikayesini dev
reye sakınayı bir zorunluluk olarak görürken; Razi ve Reşit Rıza da kendi yorumlan çer
çevesinde, söz konusu mutabakatı sağlayabilmek için zihinlerinde muhayyel bir sahne 
üretmek zorunda kalrnışlardır. Özellikle Reşit Rıza, İsrailiyat türü bilgilerin tefsirde kul
lanılmasını şiddeile reddeden bir anlayışın temsilcisi oluşu nedeniyle mağara hikayesini 
kabul etmezken, buna mukabil, yeni bir mitoloji ürettiğinin farkında değildir. Yine onun 
bu tavn, yani k:ıssadaki salınelerin tarihi gerçeklik boyutunun tespitine yönelik giriştiği 
uzun izahlan, Kur'an'ın hidayet rehberi oluşu yönünün tefsirde gözetilmesi gereken en 
önemli husus olduğunu kabul eden bir ekalun temsilcisi olmasıyla da çelişmektedir. 

Görüldüğü üzere, k:ıssada sergilenen sahne ve bu sahnede söylenen sözlerin, tarihte _,_ 
nasıl vuku buldu ise aynı şekilde nakledildiği düşüncesi ve buna bağlı olarak, onların ta-
rihi gerçeklik boyutunun nasıl olduğunu tespit etme çabası, müfessirleri bir hayli meş-
gul etmiş gözükmektedir. Bu durum onları, ya uydurma hikayeleri devreye sokmaya ve-
ya tekellüfe dayanan muhayyel sahneler üretmeye zorlarnıştır. Yorumlarını, k:ıssada tem-
sili anlatırnın var olduğu düşüncesine dayandırdıklan anlaşılan Mevdudi ve S. Ateş ise, 
lafzi yapının resmettiği salıneyi olduğu gibi kabul etmek yerine, Hz. İbrahim'in zihnin-
de oluşan düşünce ve buna bağlı zihni tasavvurlann, kıssada müşahhas bir tasvire dönüş-

43) R. Rıza-M. Abduh , a.g.e., VII, 557. 

----~~--~----------
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tüğiİ fıkrini benimsemişlerdir. Bu son yorumlama biçiminin, kıssanın tarihi gerçeklik bo
yutunu tamamen göz aradı ettiği de söylenemez. Yani bir kişilik olarak Hz. İbrahim, 
onun gök cisimleri üzerinde tefekkürü ve müşrik muhataplarıyla diyalogları tamamen 
gerçek olgulardır. Ancak bu olgular, Kur'an'ın edebi üslubu içerisinde canlı ve dinamik 
bir sahneye dönüşürken, özünde değil ama teferruatında bazı değişikliklere uğramışlar
dır. 

SONUÇ 

Kur' an kıssalarında yer alan unsurların, tarihi gerçekliklerinin olması gerekmediği, 
bunların Kur' an' ın muhataplarına vermek istediği mesajın aktarırnma malzeme teşkil et
mek üzere, mevcut kültürde yer alan efsanelerden kurgulanmış salınelerin birer figürle
ri olabileceği şeklindeki Halefullah'ın değerlendirmesinin44, kıssaların gerçek bir haber 
değeri taşırlığına dair Kur'an'ın şehadeti45 karşısında kabul edilebilir bir tez olamayışı 
bir tarafa; kıssalarda sunulan salınelerin tüm detaylarında tarihi gerçeklik boyutu arama 
çabası da sanırız doğru bir tefsir yöntemi olmayacaktır. Halefullah'ın tezinin aksine, 
Kur'an'ın, gerçeği olmayan hikayeleri kullanması ve olmamış olayları olmuş gibi aktar
ması, onun "Hak" oluşu gerçeğine aykırı düşmektedir. Ancak, Kur'an'ın kendine özgü 
edebi üslfibu, meseleleri ele alış ve değerlendiriş tarzı, onun, "ortaya koyduğu sahneler
de dini gaye ile edebi gayeyi birleştirmesi ve insanın ruhuna sanat güzelliği ile hitap et
mesini"46 de gerekli kılmaktadır. Bunun sonucu olarak da, "hadiseler kuru, didaktik ifa
delerle sıralanmamakta, canlılık ve hareket dolu bir tasvir/e müşahhas hale getirilmek-

E tedir"47. Kur'an'ın ana hedefı, tarihi bir olayı olduğu gibi anlatıp muhatabını bilgilen
dirmek değil, vermek istediği mesajın daha iyi aniaşılmasına katkıda bulunacağı için kıs
saları bir araç olarak kullanmaktır. Kur' an, kıssaları amacına uygun bir araç olarak kul
lanırken, yine amacına uygun olarak kendi edebi üslfibu çerçevesinde onlara canlı ve di
namik bir veche katabilmektedir. "Böyle bir tasarruf ise, kıssanın tarihi gerçeklik boyu
tuna zarar verecek bir keyfiyer değildir"48. 

Kıssalardan alınması gereken ders, çoğu zaman, her Kur'an okuyucusu tarafından ra
hatlıkla sezilebilecek tarzda ortaya çıkınakla birlikte, tasvir edilen olayların tarihi birer 
gerçeklik olarak nasıl cereyan ettiği hususuna yönelik meraklar, başt_a da ifade ettiğimiz 
gibi, bazı mitolojik hikayeterin devreye sokulmasına ya da muhayyel salınelerin üretil
mesine neden olabilmekte ve kıssanın sunuluş amacı olan mesaj geri planda kalabilmek
tedir. Bir örnek olarak ele aldığımız kıssadan muhatabın alacağı hisse şudur: Meşruiye-

44) Halefullah'ın "el-Fennü'l-Kasaslfi'l-Kur'ô.n" isimli tezinde Kur'an kıssalan hakkında ileri sürdü
ğü fikirlerio değerlendirilmesi için bkz. Hikınet Zeyveli, "Kur'an Kıssalan", İslô.ml Araştırmalar, 
Ankara, ı996, Cilt: 9, Sayı: ı-4, s. ı77-ı83; Sadık Kılıç, a.g.e., s. ı69; Sait Şimşek, Günümüz Tel
sir Problemleri, Esra Yayınlan, Konya, 1997, s. 44ı-446; İdris Şengül, a.g.e., s. 123-124, 130-136. 

45) "Biz sana, onlann gerçek haberlerini anlatıyoruz." el-Kehf ı8113. 
46) Suat Yıldınm, Kur'an-ı Kerim ve Kur'an İlimlerine Giriş, s. ı06. 
47) Suat Y ıldınm, a.g.e., s. ı ı ı. 

48) İdris Şen'şül. a.g.e., s. ı41. 
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tini vahiy kaynaklı bir bilgiden almayan; sadece zanna dayanan ve atalardan devralınan · 
geleneğin dayatmasıyla ~ayatiyetini sürdürebilen tanrılar hiçbir değer ifade etrnemekte
dir. Çünkü bunlar harici bir güce dayanmadan varlıklarını sürdüremezler. Bu tannlar, in
sanoğlunun müşahede edebileceği en muhteşem ve büyüleyici varlıklardan seçilmiş da
hi olsa durum aynıdır. Gerçek "R_ab, varlığı mutlak olan, hiçbir şeye muhtaç olmayan, bil
gisiyle her şeyi kuşatan ve eksik sıfatıardan münezzeh olan Allah 'tır. Kıssayla muhata
ba verilmek istenen bu hakikatler; ister Hz. İbrahim'in yaşadığı tefekkür sürecinde söy
lediği sözlerden çıkarılsın, isterse, bir tartışma anında muhataplarını tefekküre sevk et
mek amacıyla söylediği sözlerden çıkarılsın, fark eden bir şey olmayacaktır. Kanaatimiz
ce, kıssaların tarihi gerçeklik boyutunu ortaya kayma kaygısıyla üretilen mitolojiler ve 
kurgulanan sahneleri ön plana çıkarıcı tefsir yöntemini bir tarafa bırakmak ve kıssayla 
sunulan evrensel boyutlu mesajı aktüel durumlarla da ilişkilendirerek okuyucunun ken
di çağını Kur'an ışığında değerlendirebilmesine katkıda bulunmak, bir müfessir için ön
celikli hedef olmalıdır. 


