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ALLAH iNANCINI TEMEliENDiREN 
UNSURLAR 

Allah insanı yarattıktan sonra ve onu ba
şıboş bırakmamıştır.Ol Kendisine inanması
nı isterken yine onu kendi haline bırakma
mış, kolaylayıcı tüm yardımı yapmıştır. Ka
inata, kendi varlığına ve birliğine dair ayet
ler koymuş, insana da düşünebileceği bir 
meleke lütfetmiş ve sonra bilinmek istemiş
tir. Sosyal yaşantıdan uzak kendi halinde 
hayat süren bir insan Allahı bilmek ve O'na 
iman etmekle yükümlüdür. Tek başına yaŞa
yan bir insan için peygamber, melek ve ki
taptan söz etmek mümkün olmaz. Bu insan 
için aslolan Allah inancıdır. Biz bu anlayış
tan hareketle, tabiat ve içindekileri - insanın 
kendisi de dahil olmak üzere- Allah 'ın insa
na yönelik akl! planda yaptığı yardım, pey
gamber, melek ve kitap üçlüsünü ise Alla
h'ın insana yönelik nakli yardımı olarak an
lıyoruz. Bu üç unsur da Allah inancı ile an
lamını bulur. Zira Allah'a inanmayan bir in
sanın peygamberi ya da meleği doğrulama
sı pek makul olmaz. Biz bu bölümde kısa 
başlıklar halinde bu nakli yardım unsurları
na değineceğiz: 

ı. Nübüvvet: 

Kur'ana göre Allah insanlar arasından 
birini seçmek suretiyle doğru yolu bulmala
rına yardım etmiştir. 

"Allah mesajını nereye koyacağım bi
lir."(2) ayetindende anlaşılacağı üzere, pey
gamber seçimi bütünüyle Allah'ın bilgi ve 
yetkisi dahilindedir. 

İnsanın kendisinin risalet görevini iste
mesi veya içinde yaşadığı toplumun bu gö
reve layık görmesi bir fayda sağlamaz. Bü
tünüyle Allah'ın iradesinde gerçekleşen bir 
düzen dir. 

* Mar. Ün. ilahiyat Fak. Doktora Öğrencisi 

Emine GÜL* 

"Sen kitabın senin kalbine bırakılacağı
nı ummazdın. Ancak Rabbinden bir rahmet 
olarak (bu kitap senin kaibine düşürül
dü)"(3) 

Peygamberler Allah ile insan arasında 
iletişimi sağlayan özel elçilerdir. Allahın 
yüksek prensiplerini, isteklerini ve geçmiş, 
an ve gelecek için gerçekleştirmek istediği 
programlarını insana bildirirler. 

Nübüvvet bir kurumdur. Bu kurum in
sanlığa istedikleri yanında istemediklerini 
de getiren, yeni bir sistem sunan ve bağla
yıcı niteliği-olan bir özellik taşır. Tarih bo
yunca bu kurumun kadrosunu oluşturan 

peygamberler bu görev için asla bir ücret 
talebinde bulunmamışlardır. Karşılaşılan 

bütün olumsuzluklara rağmen yılmadan, 
vazgeçmeden Allah'ın kendilerine yükledi
ği bu görevi gönüllü olarak dev<ım ettirmiş
lerdir. 

Allah tarafından görevlendirilen bütün 
peygamberler tarih boyunca aynı tebligatı 
insanlara sunmuşlardır: Bu, Allah'ın var ve 
bir olduğu, tüm kulluk ve ibadetin yalnız 
O'na ait olduğu, uluhiyette hiçbir şeyin 
O'na ortak olmadığı ve böyle iddiaları 

olanların yalancı tanrılar olduğunu anlatan 
Tevhid inancıdır. Allah bu insanların görev
lerini ve kendilerine verilen yetkilerin sınır
larinı Kur'anda sık sık tekrarlamaktadır. Bu 
yetki ve sınırlılıkların nel~r Ôlduğunu ayet
ler ışığında inceleyelim: 

"Biz elçileri sadece müjdeleyiciler ve 
uyarıcılar olarak göndeririz."(4) 

Nübüvvetin son halkasını oluşturan Hz. 
Peygambere hitaben: 

"Sen sadece uyarıcısın. Biz seni gerçek
le birlikte müjdeleyici ve uyarıcı olarak 
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gönderdik. Her millet için mutlaka bir uya
ncı geçmiştir."C5> 

Peygamberlerin, Allah 'ın lütfunu, son
suz bağışını, ihsanını, sevgi ve merhameti
ni insanlara duyurmalanna müjde (tebşir), 
Allah'ın korkunç öfkesini ve azabını, öç ve 
intikamını anlatmalanna ise (inzar) uyarma 
denir. 

Peygamberlerin görevi devamlı ve yıl
madan bu fonksiyonları yerine getirmek ol
muştur. Bu tebliğ Allah'tan geldiği ve in
sanlann şiddetle buna ihtiyacı olduğu için 
peygamberin bu tebliği insaniann anlaya
cağı şekilde, önce yaşamak suretiyle, örnek 
olarak, insanlara sunması gerekir. Aksi hal
de hem elçilik görevi yerine getirilmemiş 
olur hem elçi hemde Allah' ın başarısızlığı 
söz.konusu olur. 

Kur'an'da müjde ve uyarıdan başka el
çiye yüklenen bir görev daha vardır ki bu 
şehadettir: 

"Ey peygamber, biz seni şahid, müjdeci 
ve uyarıcı olarak gönderdik."C6) 

"Elbette biz elçilerimize ve inananlara 
hem dünya hayatında, hem şahidierin (şahi
diliğe) duracakları günde yardım ederiz. "(7) 

Furkan suresi otuzuncu ayette ise bu şeha
detin mahiyeti açıkça zikredilmektedir: 

"Elçi de: Ya Rabbi, kavmim bu 
Kur' an' ı terkedilmiş bıraktılar demiştir.'·' 

Kur' an' da peygamberlerin üstlendikleri 
bir başka fonksiyon ise örneklik hususudur. 
Söyledikleri ilkelerin yaşanabileceğini en 
iyi ispat, kendilerinin yaşamalan olacaktır. 
Nitekim bu görevi b aşan ile yerine getirdik
leri Kur' an' da insanlara bildirmektedir: 

"And olsun, Allah'ın elçisinde sizin, 
Allah'a ve ahiret gününe kavuşmaya ina
nan ve Allah 'ı çok anan kimseler için en 
güzel bir örnek vardır."C8>Bir başka ayette 
ise: 

"İbrahim' de ve onunla beraber bulunan
Iarda sizin için güzel bir örnek vardır." 

"And olsun onlarda, sizin için, Allah'ı ve 
son günü arzu edenler için güzel bir örnek 
vardır. "(9) 

Nübüvvet müessesinde Sünnetullahın 

işleyişi ise şu şekilde olrimştur: 

Allah katından bir rahmet olmak üzere 
müjdeleyici ve uyancı olarak gönderdiği 
elçilerin muhatabı olan insanlar, evvela, 
onun getirdiği mesaja değil, gelen elçinin 
kendileri gibi bir insan olmasına karşı çık
mışlar ve bunu itiraf etmişlerdir. Onlann 
anlayışına göre Allah, melek ya da beşer 
üstü başka bir varlığı peygamber olarak 
kendilerine göndermeliydi. Onlann bu dü
şüncelerini Allah, kitabında şöyle açıkla
maktadır: 

"Dediler: Bu elçiye ne oluyor ki, yemek 
yiyor, çarşılarda geziyor? Ona kendisiyle 
beraber uyancı bir melek indirilmeli değil 
mi? Yahut kendisine (gökten) bir hazine 
atılmalı, yahut kendinin ürününden yiyece
ği bir bahçesi olmalı değil mi?"(! O) 

İnsanların kendilerine lı1tfedileni anla
yamamış, kendi içlerinden birinin kendile
rini aniayacak ruh halinde bir insan olarak 
gönderilmiş olmasının kolaylığını idrilk 
edememiş olmaları, gerçeği görmelerine 
engel teşkil ediyordu. Onlann bu tür istek
leri karşısında ilahi kelamda elçinin cevabı 
ise şöyle oluyordu: 

"Ben sadece elçi olarak gönderilmiş bir 
insan değil miyim? De ki: Yeryüzünde yer
leşip dolaşanlar, melekler olsalardı elbette 
biz de onlara gökten peygamber olarak bir 
meleği gönderirdik. Zaten kendilerine hida
yet geldiği zaman insanlar doğru yola gel
mekten alıkoyan şey hep Allah bir insanı 
mı elçi olarak gönderdi demeleridir."OI> 

Kur'an, beşeriyet noktasında, elçiler ile 
diğer insanlar arasında hiçbir fark olmadı
ğını, nübüvvet mozayiğinin son parçasını 
koymuş olan, Hz. Peygamber insanlara sık 
sık tekrar etmiştir: 

"De ki: Ben ancak sizin gibi bir insa
nım."02> 

"Şüphesiz sen de öleceksin, onlar da 
ölecekler. "(13) 

Elçilerin muhatap olduklan toplulukla
no bir başka isteği ise gayb bilgisine sahip 
olmalanydı. Oysa elçiler ancak Allah'ın 
bildirdiği kadar bilebilirler. Bunun dışında 
kendi güç ve iradeleriyle sahip olduklan bir 
gayb bilgisi söz konusu değildir. 
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"Allah size gaybı bildirecek değildir. 

Fakat Allah peygamberlerinden dilediğini 

seçip ona gaybı bildirir."04l 

Mutlak gayb ise, ancak Allah'ın bilgisi 
dahilindedir: 

"De ki: Ben kendime Allah'ın diledi
ğinden başka ne bir fayda ne de bir zarar 
verme gücüne sahib değilim. Eğer gaybı 
bilseydim, elbette çok hayır elde eder- · 
dim."05l 

Nübüvvet geleneğinde elçilerin karşı

laştıkları bir diğer taleb de toplumun mu' c i
ze isteği idi. --

Mu'cize, Allahın elçilerinin, nübüvvet
lerini onay noktasında insanların inanmala
rı ve kalbierindeki itimadı temin için Al
lah'ın mlernesi ve izni ile göstermiş olduk
ları harikuHide ve tabiarnstü hadiselerdir. 

Son peygamber Hz. Muhammed'e 
(s.a.v) kadar tüm elçileri Allah mu'cizeler
le desteklemiştir. Bu konuda Hz. Muham
med ile muhatap olduğu toplumun durumu 
ise, o ana değin süre gelen nübüvvet işleyi
şinden farklı bir enstantane arzetmektedir: 

Müşrik toplum, risaletin başlangıcından 
itibaren Rasulullaha düşmanlık beslemiş, 
Onunla sözlü ve fiili her türlü mücadeleye 
girmişlerdir. Allah Rası1lünün inanc ve 
amel bazında anlattığı herşeye karşı ç;kma 
ve bir başkaldırı söz konusuydu. Kur'an'a 
ve Rasfile karşıacziçinde kalınca Kur'an'ı 
öncekilerin masalları diye nitelerken Hz. 
Muhammed'i büyücü;.deli, kahin, şair ola
rak tavsif ediyorlardı. 

Kur'an onların bu ifrat tuturularına kar
şı sessiz kalmıyor ve onları bu anlayışların
dan ötürü, beyinsiz, sefih, yalancı, bilgisiz
lilde niteliyor ve onların ileri sürdükleri 
tüm savları çürütüyordu. 

Kur'an'ın bu meydan okuyuşu ile bir 
kez daha acze düşen Arap toplumu, Al
lah'ın elçisinden söylediklerinin doğrulu
ğunu ispat için olağanüstü güç göstermesi
ni, sıradan bir insanın başaramayacağı işle
ri yapmasını, kendilerinden farkı var ise or
taya koymasını ve kendi istekleri doğrultu-

sunda mu'cize getirmesini istiyorlardı. On
lara göre bu istekleri çok meşru idi. Zira da
ha önceki peygamberler, kavimlerinin inan
ması için birçok insanların bu talepleri~i 
Kur'an şöyle sıralamaktadır: 

"Dediler ki; bu yerden pınarlar fışkırt
madıkça sana kesinlikle inanmayız. Ya da 
senin hurmalardan ve üzümlerden oluşan 
bir balıçen olmalı, aralarından ırınalelar fış
kırtmalısın. Veya zannettiğin. gibi, gökten 
üstüroüze parçalar düşürmelisin, ya da Al
lahı ve melekleri karşımıza getirmelisin, 
yahut altından bir evin olmalı ya da göğe 
çıkmalısın. Mamafih sen, üzerimize okuya
cağın bir kitap indirmedikçe senin göğe 
çıkınana da inanmayacağız. De ki: Rabbimi 
tenzih ederim, ben sadece elçi olan bir in
san değil miyim?"06l 

Onların bu taleplerine olumlu cevap ve
rilmedikçe ısrarla bu isteklerini sürdürüyor
lardı: 

"Hayır dediler (bu) karmakarışık hayal
lerdir. Hayır, onu uydurmuştur, hayır o şair
dir (eğer bizim kendisine inanmamızı isti
yorsa) o halde bizden öncekilerin (mucize
lerle) gönderildikleri gibi o da bize bir mu
cize getirsin."(l7) 

inkarcıların müşahhas olay ve nesnelere 
bağlı mu' cize isteklerinin sınırsızlığı 

Kur'anda yer alan çok sayıda ayetle sabit
tir. Kur'an onların bu isteklerine olumlu ce
vap vermeye hiç yanaşmamıştır. Her defa
sında kesin red söz konusudur. Zira Allah 
inkarcıların niyetlerini ve onlara mu' cizele
rin en akıl almazını, en büyüğünü gösterse 
de onların inanmayacağını biliyordu: 

"Onlara gökten bir kapı. açsak da oraya 
çıkacak olsalardı, herhalde gÖzlerimiz dön
ctürüldü biz büyülenmiş bir topluluğuz der
lerdi. "08) 

"Eğer sana kağıt üzerine yazılı bir kitap 
indirmiş olsaydı da onu elleriyle tutsalardı, 
yine inkar ederler, bu apaçık bir büyüden 
başka birşey değildir derlerdi."(l9l 

Fakat Allah Rasulü insan tabiatı ve elci 
psikolojisiyle insanlara verdiği mesaj;n 



onayıanmasını istiyor, bu yüzden yer yer 
onların mu'cize isteklerine olumlu cevap 
vermeyi arzu ediyordu. Rasulün bu meyli 
karşısında Allahın sert bir üslı1p ile onu 
ikaz ettiğini görmekteyiz: 

"Eğer onların yüz çevirmesi sana ağır 
geldiyse haydi, (yapabilirsen) yerin içine 
(inebileceğin) bir delik ya da göğe (çıkabi
leceğin) bir merdiven ara ki onlara bir mu
cize getiresin. Allah dileseydi elbette onları 
hidayet üzerine toplardı. O halde cahiller
den olma. "C20l 

Allah Rasulü inkarcıların mu'cize iste
yerek başkaldırışları karşısında onların 

inanmalarını temin için onların isteklerine 
olumlu cevap vermek istiyor bunu başara
mayınca göğsü daralıyor ve onlardan adeta 
kaçmak istiyordu: 

"Herhalde sen ona bir hazine indirilme
li veya beraberinde bir melek gelmeli değil
miydi demelerinden ötürü sana vahy oluna
nın bir kısmını terkedeceksin ve bunu onla
ra okumaktan göğsün daralacak ama sen 
sadece bir uyarıcısın. Herşeye vekil olan 
Allah tır. "C2 1 ı 

Hz. Peygamber'in bu tutumu karşısında 
ona kesinlikle olumlu cevap verilmeyerek 
sadece görevi hatırlatılmış, kendisine veri
len sinırlar dahilinde kalması istenmiştir. 
Zira O, Allah ile kul arasına girmek üze
re değil, koliara gerçeği anlatmak için 
gönderilmiştir. Allah bu şekilde risaletin 
bir engizisyon anlayışına yol açmasına 
kesinlikle izin vermemiş oluyordu. Her 
dönemde Allah'ın elçileri, Allah adına iş 
yapan insanlar değil, Allah için iş yapan 
insanlar olmuşlardır. Bu ve benzeri ayet
lerde de Allah mu'cize verme işinin kendi
sine ait olduğunu bildirmiş ve Rasulünü 
uyarmıştır. 

Kur'an müşriklerin mu'cize isteklerine 
olumlu cevap vermeyerek, bunun nedenini 
şu şekilde açıklamıştır: 

"Bizi ayetler (mu'cizeler) göndermek
ten alıkoyan şey, evvelkilerin (onları) ya
lanlamış olmasıdır."C22J 

Allah Teaiii kuşatıcı ilmi ile onlara 
mu'cizelerin en büyüğünü bile indirse onla-

rın inanmayacağını biliyordu Gerçek iman 
ise, mu'cizeler üzerine inşa edilemezdi. 

Anlaşılan odur ki, Allah inkarcıların 

mu'cize isteklerine hiçbir şekilde olumlu 
cevap vermemiş ve onları inkarları ile baş
başa bırakmıştır. 

Fakat Allah kendi dilemesi ile Rasulünü 
bu ağır sorumluluk karşısında manen güç
lendirmek için zaman zaman olağanüstü 

haller yaşatmıştır. Bu durumda Hz. Mu
hammed'in risaletinde söz konusu olan 
mu'cize, diğer elçilerde olduğu gibi, ka
firlerin inkarını yenmek ve onları sus
turmak için onlara verilen olağanüstü 
cevaplar değil, Allah'ın kendi istek ve iz
ni doğrultusunda elçisine lütfettiği ilahi 
yardımlardır. En somut örnek olarak 
Kur'an 'da anlatılan isra hadisesini verebili
riz: 

"Eksiklikten uzaktır O (Allah) ki gece
leyin kulunu Mescid-i Haramdan çevresini 
bereketli kıldığımız Mescid-i Aksaya yü
rüttü. Ona ayetlerimizden bir kısmını göste
relim diye (böyle yaptık). Şüphesiz O işi
tendir, görendir."C23) 

Ayetten de anlaşılacağı üzere isra hadi
sesi de inkarcıların isteğine cevap olarak 
gerçekleşmemiştir. Allah onu bu olay ile 
güçlendirmek ve ayetlerinden bazılarını 

göstermek istemiştir. inkarcıların gözüne 
ve gönlüne hi tabeden en büyük mu' c ize 
Kur'an gerçeği olarak sunulmuştur. 

Sonuç itibariyle Rasüller Allahı insanla
ra tanıtmak üzere seçilen a~acılardır. Aslo
lan Allah'a imandır. Fakat gerçek manada 
Allah' ı tanıyan bir insan Onun elçilerini de 
tanır. Elçiyi reddeden onu elçi tayin edeni 
bilmiyor demektir. 

Sonuç olarak, Allah kullarına Allahı ta
nımada yardım olsun diye, müjdeleyici
uyarıcı-şahit ve örnek olma vasıflarını taşı
yan elçiler tayin etmiştir. En önemlisi de 
ahiret gününde insanlar inkarlarına bahane 
ileri sürmesinler diye elçiler göndermiştir. 

"Müjdeleyici ve uyarıcı elçiler gönder
dik ki, elçiler geldikten sonra insanların Al
laha karşı bahaneleri kalmasın. "(24 ı 
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2. Kitaplar: 
Kitaplar, Allah'ın yüksek plan ve prog

ramlannın elçiler aracılığıyla insanlara su
nulan yazılı vesikalarıdır. Bir anlamda Al
lah ile insan arasında Allah'tan insana doğ
ru olan haberleşme münasebetinin sözlü 
ol anıdır. <25l 

İslam terminolojisinde vahiy olarak bi
linen bu haberleşme, Allah'ın direkt olarak 
insanla konuşmasıdır. Allah'ın kendi irade
sini dil aracılığıyla bildirmesidir. Fakat in
sana ait olmayan esrarengiz bir dil ile değil, 
insanın açıkça anlayabileceği bir dille ko
nuşmasıdır. <26l 

Allah ile insan arasında sürekli bir diya
log söz konusudur. Bu diyalogda Allah'tan 
insana olan uzanışta peygamber aracı un,sur 
olur. Allah'ın iradesi doğrultusunda kullara 
bildirilmek istenen mesaj, önce elçiye özel 
bir iletim (vahy) ile duyumlur ve elçi de bu
nu insanlara takdim eder. 

Sünnetullahın işleyişi gereği, toplumla
rın ve zamanın durum ve ihtiyaçlanna göre 
kimi toplurnlara yalnızca elçinin Allah'tan 
aldığı mesajı aktarması yeterli olmuştur. 

Yani Allah'ın iradesi insanlara yalnızca an
latılmış, yazılı bir vesika halinde insanlara 
sunulmamıştır. Kimi toplumlarda ise salıi
feler halindemı küçük tebligat vesikası 

şeklinde belgelenmiştir. Bu sahifelerdeki 
hususlardan bazılannın Kur'anda yer aldığı 
bilgisini yine Kur'an bize vermektedir. Fa
kat Kur' anda bu sahifelerin miktarı ve neler 
olduğu hakkında herhangi bir bilgiye rast
lamıyoruz. Bu hususun bilinmesi din yö
nünden lüzumlu değildir. Pratikte insana bir 
yarar sağlamayacağı kanaatindeyiz. Bu sa
hifeler hakkında Kur'an dışında yer alan 
bilgiler güvenilir değildir. Zira geçmiş pey
gamberler ve mesajianna dair gelen haber
lerin büyük çoğunluğu uydurma olup Yahu
di kaynaklıdır. 

İnanç ve eylemde daha sorunlu toplum
lara ise Allah 'ın istek ve iradesi o insanla
rın sorunlannı çözmeye, karanlıklarını ay
dınlatmaya yönelik olarak kitaplar halinde 
lütfedilmiştir. Kitaplar Allah'ın insana ver
diği değerin yazılı belgeleridir. Zira Allah, 

insanlan tüm güzel ve doğruyu bilme ve 
yaşama noktasında kendi halinde bırakarak 
katı ve acımasız bir zaruret ile başbaşa .bı
rakmayarak, ona saadeti yakalama ve yaşa
ma yolunda tüm imkanları sunan mesajları
nı gönderiyor. En önemlisi de insanı kendi
sine direk muhatap alıyor ve onunla söyle
şiyor. Doğruyu-yaniışı takdim ederek öğüt 
veriyor. İnsana dostça sıcak yaklaşımlar su
nuyor. 

Geçmişte yaşayan toplurnlara gönderi
len kitaplar ve bunlann akibeti hakkında bi
ze yine en doğru bilgiyi, vahiy mozağinin 
son parçası ve güzel kompozisyonu olan 
Kur'an bildirmektedir. 

Kur'an bize Hz. Musa'ya verilen Tevra
tı tanıtarak onu gerçek bir Allah kelamı ol
duğunu sık sık tekrar eder: 

"Gerçekten Tevratı biz indirdik, onda 
yol gösterme ve nur vardır. İslam olmuş 
peygamberler onunla Yahudilere hüküm 
verirlerdi, kendilerini tarırıya vermiş zahi
deler ve alimler de Allah 'ın kitabını koru
makla görevlendirildiklerinden onunla (hü
küm verirlerdi) ve onu gözleyip korurlar
dı. "(28) 

Fakat Kur'an Tevratın indirildiği top
lum tarafından kendi arzu ve isteklerine gö
re, Allah'ın isteklerinin yer aldığı bu yol 
gösterici ve öğüt olan kitabı değiştirdikleri
ni bize bildirmektedir. 

Kur'an'da, Tevrat'ın aynı sonu yaşayan 
ve Hz. İsa aracılığıyla insanlara gönderilen 
İncil de anılmaktadır. 

"Onlann ardından, yanlarındaki Tev
rat'ı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa'yı 
göl!derdik ve Ona, içinde yol gösterme ve 
nur bulunan, önündeki Tevratı doğrulayan 

" ve korunanlar için yol gösterici ve öğüt 
olan ineili verdik."(29) 

Kur'anda anılan bir diğer kitap ise Hz. 
Davud aracılığı ile insanlara sunulan Ze
burdur. 

"Davud'a da Zeburu vermiştik."(30l 
Bu kitaplar, insan sözü girmeden önce

ki muhtevaları itibariyle birbirini doğrula
yıcı ve bütünüyle pratik hayata yönelik 
esaslar ihtiva eden bu kitaplar salt insan 

· .• 42. 



içindi. Fakat geçmişte insanlar, bunu takdir 
ederneyerek haddi aştılar ve Allah 'ın irade
siyle oynadılar. Allah' ın kelimelerini değiş
tirdiler. Kendileri Allah' ın iradesine göre 
alamayınca Allahın iradesini kendilerine 
göre değiştirme teşebbüsünde bulundular. 
Kur'an onların bu davranışıarına paha bi
çerken çok basit ve seviyesiz olarak nitele
mekte, Allah'ın ayetlerini az bir değere sat
tılar demek suretiyle bu insanları değersiz 
olarak nitelemektedir. Acı son ise bu insan
larındır. 

İnsan için olan bu kitaplar ancak insan
ların bu teorileri günlük hayatta pratize et
meleriyle gerçek anlamını bulmakta ve 
fonksiyonunu yerine getirmektedir. İşte bu 
sebeple Kur'anda "Allah'ın hükmüyle hük
metmekten" sık sık bahsedilir. Bu emre ta
bi olmayanlar ise kafir, zalim, yoldan çık
mış gibi çok ağır ifadelerle tanımlanmakta
dır.(3ll 

Hz. Muhammed aracılığı ile tüm insan
lığa verilen Kur'an ise vahyin dünyaya açı
lan son kapısıdır. Kur'an insanlar için müj
de ve uyarıdır. Üzerinde insanlar ayrıntılı 
olarak düşünsün diye indirilmiştir. Kur'an 
insanın kitabıdır. Her insanın kendini bula
cağı kitaptır. Geçmişte yaşamış insanların 

başına gelen en çarpıcı, ibret verici hadise 
ve hatıraları içerir. 

Allah kelamı olan Kur'an ilk önce Hz. 
Muhammed'in kalbine indirilmiştir. 

"De ki: Allah'ın izni ile Kur'anı ken
dinden öncekini doğrulayıcı ve inananlara 
yol gösterici ve müjdeci olarak senin kal
bine indirdiği için kim Cebraile düşman 
olursa ... "(32) 

İşte Kur'an önce peygamberin kalbine 
inmiş ve oradan kelimelere dökülmüştür. 
Kur'an, hem lafzı hem de manası itibariyle 
mu 'cizedir. Lafzı itibariyle, edebiyat ve şi
irde altın çağı yaşamakta olan cahil Arapla
ra meydan okumuş ve onlar Kur'an gibi bir 
kitap getirmeye, bunu gerçekleştiremezler 
ise bir sure ve nihayet bir ayet getirmeye 
davet edilmişlerdir.(33l Dönemin meşhur 
şairlerinden kimileri bu meydan okuyuşa 
cevap vermek amacıyla bazı kısa sureleri 

taklit etmeye çalışmışlardır. Kur'an lafızla
rının incelik ve icazına Mekke müşrikleri 
dayanamayarak gizlice Kabe'ye gelip 
Kur'an dinliyorlardı. 

Kur'an manası ve muhteva ettiği konu
lar itibariyle de mu'cizedir. Hiçbir tarih ki
tabında haklarında sağlam bir bilgiye rast
lamayacağımız Adem ile Havva'nın yaratı
lışı, Hz. Adem 'in risaleti, oğullarının başı
na gelenler, Hz. Nuh ve kavmi diğer tüm 
peygamberlerin yaşantıları tarihi kıssalar 

halinde mutlak doğru olarak insanlığa su
nulmuştur. 

Bir de gelecekte gerçekleşeceğine dair 
verilen haberler vardır ki bunlardan bir kıs
mı Kur'anın indiği dönemin yakın gelece
ğine ilişkin haberler, diğer bir kısmı da, ev
renin ve insanların uzak geleceğine (kıya
met, cennet, cehennem v.s.) ilişkin bildiri
len haberlerdir. 

Kur'an'ın insan kelamı ve uydurma 
sözler olduğuna dair iftiralara, kendi üslfib 
ve muhtevası cevap olmaktadır. Buraya ala
cağımız iki örnek bu inkarcı söylemiere ce
vap teşkil etmektedir: 

"Surat astı ve döndü. Kör geldi diye. Ne 
bilirsin belki o arınacak? Yahut öğüt dinle
yecek de öğüt kendisine yarayacak. Kendi
sini zengin görü tenezzül etmeyene gelince, 
sen ona yöneliyorsun. Onun arınmasından 
sana ne? Fakat koşarak sana gelen (Allah
tan) korkarak gelmişken, sen onunla ilgi
lenmiyorsun."<34l 

Bir elçinin Allah kelamı olduğunu iddia 
ettiği bir kitapta bu sözleri kendi kendine 
söylemesi son derece abestir. Zira bu sözle
rin muhatabı direkt Hz. Peygamberdir. Bu 
ayetlerde ise peygambere azar vardır. Ev
renselliği söz konusu olan bir belgede insa
nın kendini azarlaması düşünülemez. 

"Ey peygamber, niçin Allah'ın sana he
la! kıldığı şeyi kendine haram kılıyor
sun."(35l 

Bu ve benzeri peygamberi direkt muha
tap alan ayetler Kur'anın ilahi kaynaklı ol
duğunun en büyük delilidir. Zira bu sözleri 
bir insanın kendi.kendine söylediği iddiası 
sağlıklı bir düşüncenin ürünü olamaz. 
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Kur'an kendini muhtelif ayetlerde yol 
gösterici, öğüt, hatırlatma, nur ... gibi özel
liklerle tanıtır. Kur'an yalnız düşüneniere 
öğüttür. Dileyen aydınlanır. Sadece Arapça 
lafzını okumak aydınlanma için kesinlikle 
yeterli değildir. Aslolan manasını aniayıp o 
doğrultuda hayata yön vermektir. Kur'an 
mu' c izedir teorisi ancak üzerinde ayrıntılı 
düşünüldüğünde anlaşılır. Aksi takdirde bu 
teori kuru kuruya telaffuz edilen bir cümle 
olarak kalır. Ayrıca Kur'an içerdiği tüm 
doğrularıyla geçmiş semavl kitapların hük
münü geçersiz kılar. 

Esası itibariyle Allah kelamı olma vas
fını taşıyan tüm semavi: kitaplar, Allah 
inancına sahip insanlar için önem ve kıy
ınet arzederler. Allah' ın insanlar üzerindeki 
iradesini açıklayan bu yazılı metinler, !n
sanlar tarafından okunmaya, anlaşılınaya 

ve sonra insanı aksiyoner hale getirme 
fonksiyonuna sahiptirler. 

Allah' a iman noktasında sapıantısı olan 
bir insan için kitaba imandan, bu kitabın 
Allah' a ait olduğundan söz etmek doğru bir 
yaklaşım olmaz. Gerçek manada Allaha 
inanan insanlar ise, Kur'anda açıklandığı 

üzere "Sana indirilene ve senden önce indi
rilene inanırlar."(36lve kitabı okuyan ona 
inanır. Zira okuyunca bilir, bildiğini inanca 
dönüştürür. İnsanın bilgisi olmayan şeye 
inanamayacağını ise yine Kur'an bize bil
dirmektedir. "Ancak kendilerine verdiği

miz kitabı gereğince okuyanlar var ya, işte 
onlar ona inanırlar. "(37) 

Allah insan psikolojisini çok iyi bildiği 
için, Allahı inkarlanndan dolayı ya da sapık 
Allah inancından dolayı görecekleri ceza 
esnasında insanların mazeret beyanına fır
sat vermeyerek şöyle buyuruyor: 

"(Onu size indirdik ki) kitap yalnızca· 
bizden önceki iki topluluğa indirildi, biz ise 
onların okumasında habersizdik demeyesi
niz, yahut eğer bize kitap indirilse idi, biz 
onlardan daha çok doğru yolda olurduk de
meyesiniz. "39 

Buraya kadar Allah'ın iradesini insanla
ra bildirmede Kur'an ve diğer kitapların 

fonksiyonunu ortaya koyduk. Bu doğrultu
da tevhid aleidesinin yerleşmesinde insana 
kolaylık sağlayan, gözardı edilmesi müm
kün olmayan gerçek, kitap gerçeğidir diye
biliriz. 
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