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K:ur'an ve ''Yüce Tanrı" inancı*
WilliamMontgomeryWAIT
Çeviren: Süleyman AKKUŞ**

1970'de Brussel'de yapılan S. uluslar arasıArap dili uzmanları ve İslfuni
yatçılar kongresinde "İslam öncesi Mekke'de "Yüce Tann'ya İman" başlıklı bir
tebliğ okudum. 1

Bu tebliğ Kur'an'm, yakla§ık m.s. 600'lü yıllarında Mekke'de
Allah'a ''Yüce Tann" olarak inanmalarının yanında, ikinci
derecedeki ilahiara da inandıklarını ifade eden pek çok ayetin bulunduğunu
gösteriyordu. Bazı. durumlarda bu ikinci derecede önemli ilahların ibadet
edenler adına aracılık yapabilen melekler olarak kabul edildiği görülür.
Putperesrlerin Allah'ı bir yaratıcı olarak kabul ettiklerini gösteren bir örnek
pasaj olarak Kur'an'ın 29. sılresinin (Ankebı1t) 61-65. ayetleri iktıbas edilebilir.
"Andolsun, oiılara: "Gökleri ve yeri kim yarattı, güne§i ve ayı kim boyun
eğdirdi? Diye sorarsan: "Allah" derler.··~ ve gemiye bindikleri zaman, dini
yalnız Allah'a has kılarak O'na yalvarırlar. Fakat onlai-ı salimen karaya
çıkarınca hemen diğer tanrılarla O'na ortak ko§arlar. (yüşrikune)
Bu Kur'an ayetinin tamamından elde edilen sonuç dikkatli bir §ekilde ifade
edilmi§tir.
Bu davranı§ (Allah'ı yüce bir tanrı olarak kabul etme) tam (tefrik edilmemi§)
politeizmden daha yaygın bir durumda olmu§ olabilir, ancak, kaynaklarımızın
bu konudaki yetersizliği bunun hakkında kesin olmayı imkansız kılmaktadır.
Son zamanlarda yayınlanan bir kitap, yüce ya da mükemmel bir tannya
imanın Grek-Roma döneminde Semitik Yakın Doğu'da yaygın bir inanç
olduğuna dikkat çekmi§tir. Bu kitap, 1977de Princeton'da yayımlanan Javier
Teixidor tarafından yazılan "The Pagan God: PopuZar Religion in the GrecoRoman Near East'' isinıli kitaptır. Kitap, kitabelerle ilgili bir çalı§maya dayanır
ve bu kitabeler sıradan erkek ve kadınların fiili inançlarını yansıtır. Kitabın
ula§tığı sonuçlardan iki kısa ifade burada iktihas edilebilir:
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* The Qur'an and Belief ina "High God", Der Islam, v. 56, 1997.
**Sakarya Ün. ilahiyat Fakilitest
1 Actes (Brussels, 19709, s.499-505; Yine bu makale Journal of semitic Studies'de (x:vı,
1971, s.35-40) ve Proceeddings of the 12th Congress (Stockholm, 1970) .. .for the History
of Religions'de. (Leiden, 1975, s. 228-234) yayınlanmı§tır.
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''Bu kitaoel~re dayalı nüite:ryaı; yÜce Bii tannya ibadet il~ diger kiiçill{:
tcimı.lara ibadet etirieıüri. bfrllktevar· olduğun-u: gÖsferiiı.'ekted-fr. Bii tcınruım.:
d!ğef bütilii taıftılriri.korittol edebilecegi yi:i da' dfuiyayi' yaratma' ve' oiidruf

son.u.nlu olın.ada riıükei:ririıelolri:üf irianei;· monoteiüm olüŞfurmaz:.- AricaK
böylesiinançlar üzerine a.rtan: Vı:ıigtı~ möıioteiZiii'e'doğriı' ğiden eği].ı.ffiiii\

yaru,

diğe{ tanruariıi varhğıiıı' clı:Şlayiciliğtri· oii' cı'eiili.dli:''(s~t7}
'':Bu kital:ieleriiı yaz·arıarı, güç· yönlinden Başka lief ılarıği: bii ilıilii güce'
üst:ünlükte tek olan yüce tannya ihadet ettiler. I<en:clisiiını: bii fİffu:ia· t8ilfis·ı ve
gö&mi 6iia fiaglı olduğuna' ilıaru.litaı';· i:k.inci deiecea'elti iiaiiiar-, ôriun elÇilen
lii:imetçileiiycli. siriıici iıöiümde iiad'e edild'i'gi gibi,- ıneiek kiiitü :Fars ve
Heleıitstik döne'ırilercie Yilkı!i D6gu'riüri dilli yaŞaiilliiili önemli Bii özelliği
olmUŞtur; Bu diıiıim, meleklere e1çiı:ik- görevi ve'frii.iş, ancak:, dök: 'fann'riiiı'
ilaiii vadıkİar iı.tyetatşisiriin zirvesilide sayıimasinin önemille vurguda
blıliııünıişt:Ut~ Diğer ta.raffa:H, önceki saYf~atcia: i<itat·eieri çaiiş·ıJJriiş oian çeşitli
gflıphıim diri:i yaşantıia.n, a:taıiiliiiiil geienekieiiricie i<ökieştiiiştir,(s. i 6i.::i62j
. .Bii son iia:cie :Yffce hii ta.nnya: itia:cie€ etiiieıilii yem Bir şey aima.ciı~ a:neal<;
büniı.ii fiir atıiamcia üa:taiattnin gelenekietine ait bir küie; ôiciugütiii

ve:

&österirie:kteilir:

küriiiı:i materyal yaygın Yüce tan.n. ilianti kônüstiridaiô deiille birlikte
de~erlericiilii~igilicie; :Mülirufurii:d vahly a:imaya 'başia&&ı zaman rviei<kejdeld
düŞüneri iiisaiiiat arasında hakim dini manicWı; büraciq Allah olarak
aciiıındınüiii; yüce ya cia mükei:iiliiei tannya oian. bu ilian.çtt islfu:n hakkında
araŞtifiiia yapanınadem araştiliiia:cı için Biliiiiii dağaı bit sônüciliitıfi; Ktifan.
iiiesaji.iiirl ilk 6iarak böylesine bir iliançia haika hitap edild!gllilii aniaşiİfiiasi
g~reiiligidit, Be:tiliri önceki tebliğlliicie Yer ai~ matefYale ilave aiarak dikkate
hlirimalıdir id 43, sfıreniiı 26, dyelliide ibraiüın'llı kavmme:''Ben sizin
taptikÜifinizdaii üzagim, yaİfiizea beni yaratana taparim;; demesi ve
:Mi.ili,amrrıed;in :tviekke;deld davrafuşi mi.ıhtemeien btifia benzemekteydl.
üzeiliide duriiimasi gereken lik önemli İiüsus; Mekke'deki çagdaş dini
görlinüşiln oidtıkça :köt:U oiduguydu. Döğai verittı.li gilçierte msan hayatıhifi
gilçiü bii şekilde kortttoiunilii bit anıarnı yokru. Bedevi Araplarda diizenii bir
haYat çok az olduğu için çl.ftçlier!n h!~'b!dnhı tabiattaki irttizaıtıa
guvefımemeied şaşırticı değHdL Bu J.kifıci derecedeki ilahlatin temel
foıik.S!yôhlan açıkça daha yüce bit vatliğa ı:ıracilık etfrieietiyd! ve bu durunı

oruann kısmen gi.lçsüzlllklerl.b.l hna ediyordu. beniZde meydana gelen fırtıtı.a
gibi acil bir cİürt.iihcİa bu ikilici dereceden olan ilahlar tirtUtulur ve duaiar
"ibadet edilecek yegane öbje olarak" Allah'a yapılırdı. Bu konuda Kur'an'dan
bit çok şey öğreniİebiİfr. İslam ôncesl. şürlrtden bedevi Araplarm büyük ölçüde
ona ve erkek aktabalaiıha gi.lvertdlkieri, ancak, bütütı platı.la.rıtııfi "Zahlan"
(dehr) veya ''belirli günler"le boşa çıktıklan da öğrenilir. Bu, "kader" olarak
isimlendirilebilecek ilahın tanınması değil, doğal bir gerçeğin kabul
edilmesidir. "Dehr"e ibadet edilmiyordu ve zamanı ifade eden sıradan kelimeler
de ktiİlanılıyotdu. Bu "zaman" veya "belirli günler"i kabaca "olayların
gidişatı'yla ya da "zamansal ve inekansal-geçici doğal süreç"e (spatio-temporal
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process). eşitölarakyoruınlayabiliriz.: (Paı:ent;ez olarak ifade edilebilir. ki tann
kökten gelmiştir. Diğer
·.yönden Medinede bir klanırrislfunöncesi ismi;Evs Menat; "Menat'ınyükselişi",
•münbit bir kuvveti;: böylece Menat'aibadetLgöstermesine rağmen; orijinal
ku~etirtiyitirmezden önce, zorunlu olarakkadere ibadet değildi.) Mekke'nin
tüccar ve diğer sakinleri görüntüleri itibariyle Bedevi Araplardan çok uzak
değillerdi; ancak kendilerine:dcihafailagüverr duymaya meyilliydiler. Çünkü
.tecrübeyle zengi:ıilik ve uzmaıiliğııiinsarilara olaylar.üzerinde bir hakimiyet
.düzeyi sunduğunu ve büyük ölçüde,yılgınlıktan ve ''güııler"in getirdiği kötü
· şanstan sakırimaıarı gerektiğiiii; öğrenmişlerdi.
·Kur'an'ın ifadelerine_:göreyüce bir tanrı olarak Allah'a' inanan Mekke'liler,
gökleri ve yeri Onun yaratığı,' bir ölçüde.buriların onun mülkü olduğunu ve
özelde de onu ürürileriyetiştirenyağmurun vericisi olarakkabul etmişlerdir.
Mü'ıninı1n~sı1resL88. ayette_ putperestler, müşrikler ''her şeyin m elekUtu elinde
.olan, koruyup kollayan, fakat kendisi korunup: kollaıımayan"ı itiraf etmeleri
.·gerektiği şeklinde tanıııılaıımıŞlardrr. ·Kuşkusuz bu kavram ikinci derecedeki
'ilcililardan aracı ·oima.Iarıyla ilgili talepleriniııpratik bir temelidir. Allah,
·• kabileningüçlü se.Y.}'id?ive ikind··derecedeki tanrılarevliyaya da "patrorilar''
·olan·yaıvararila:r:sayesin:dese.Y.)fid?le ritifuzlannı kullanmayahazırlanan diğer
"Menat"ın.adı· ':fate" anlaınındakLk~liınelerle:aynı

. insanlar olarakôüŞüriillür.
·Yüce tahtı olarlik bu Allah kavratn:ı Kttr'an'ın ilk pasajlahnda.ki· öğretiyle Muhatnmad atMecca'deozeclendiSi gibknnikayeseecilidiğin de belirlizıtlıklar
aşikatoltrr. İlktemahakimiyetve:Allah'mrnükemmeiliğiydi.Bak:ifiıiyet, ·elbette,
.yüce. tarınika:vrartıında;ifi:ı:a' edilfiiişi:it; ancak, ·kur'an daha da: ileriye giderek,
ayrmtıda:birÇdkfaiklı:yaratirtakavra.ttılatıhı' açıklayarak,'btıniıh'ehmÜkettıinel

.bir gliç oldıiğtihda.:ı:sraYeder. Buyerti Vı.rrgu, taiırirurürillkeİilİilelliSibı:ikıri:iıridan
·dab:adabelitgih birbiçimde ottayakonUJmüŞtur.-Bu ikinCidereteden ilahlar
·veAZlcihen:a.zındanibazenüygıın:birşekildeorilara•rtiyaidabi.İlürıanlar•lehihe
-davrartrhış·güzlikür. Ahcak,'kui'an'dadürtyarrıngehelya:tat:ılfuasıve ortühbir
çoközel satııaıatında ,Allah :üisaıiliğih ıtefahim dilemiŞ tir. Bedevilerih ilisani
duygUiarôan.yôksıın, so'ğıik,. hissiz' "zartı:a.rt;,la.tiliih akSilie ·"Allcih kavraİilınin

muştiklen etkileyebileceSi :fikri~ A.fHih ra.hi:hanve ra.h!mclfr.
'Kur'ari'm Tcıhrınin methametli·oJ.rtiası veyakihlİk ki:ı:vra:mlatı atasındaki
zıtlık Ve yüce tahnyla:irtiba:tlı 'fikiiler, :ilk bölüirilerdeki diğer clört'teıria ·göz
önunde.bı:ilundUiulduğtında'dilia :açık ha.Ie gelit. Bu ..dörttema şunlardıf: 1)
:A1laıı insanları, kıyamet gllhuhde 'öhlar h-akkıncıa.:hüküm'vermes'i ve 'ornara
cennerveya:~cehehilemi tahSis etİilesiiçrn·ônce huzufuha getirecek, bu diliıya:aa:
da oriları cezalandıracak ve mUkafat verecektir. 2.) Allah insarilann diliüstÇe

davranmalarını iStemektedir (iİkbolürnlerde·comertliğe yapilan özelvürgiiyla);
3) Tann ihsarilarth kendisirte ibadet etıneleiini, yani, hakimiyetini ve
mlikeİilİilelliğihi kabul etİilelerihi, istemektedir; ·4) Ta::tırı peygarhberler ve
özellikleMuhammed vasıta.Sryla insalllara kendiSinin ne oldugunu ne yaptığını
ve insanlardan ne istediğini açikları:ıaktaclır. Yute bit taiırı olarak A.tUıh'a.
iman, ibadetederilerhakk:ında·ahla.ki ta.Ieplebrrlikte blliiıhİilartı:aktadtr. Yunus
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suresinin 22. ayetinde, insanlar gemilerde kendi sonlannın kendi ellerinde
olduğunu düşündüklerinde, denizdeki fırtınanın dramatik bir t~ yapılır.
( ... Bağlarulacak tek varlık olarakAllah'a şöyle yalvarmaya başlarlar: "Eğer
bizi bundan kurtanrsan, gerçekten şükredenlerden olacağız"; ancak (Allah)
onlan kurtarır kurtarnıaz yeryüzünde haksız yere taşkınlık yapmaya başlarlar.
(Yılnus, 10/22-23)
Burada, "bağlarulacak tek varlık olarakAllah'a" şeklinde tercümesi yapılan
muhlisfne lehu'd-dfn ifadesinin kelime anlamıyla daha açık anlamı "dini yalnız
Allah'a halis kılmak"tırve ikinci dereceden ilahiann-en azından bir süreliğine
de olsa- terk edildiklerine imada bulunulur. Diğer bölümlerde (Ankebut, 29/
65, daha önce yukanda iktihas edilmişti, Rum, 30/33, Zümer,39/8) acil
durumlarda Allah'a ibadet edenlerin, kurtarıldıktan sonra, "eş koştuklan
tanrılan"na geri döndükleri belirtilir; böylece Allah'a ve aynı zamanda ikinci
derecede ilahiara da inananiann haksız ve dürüst olmayan bir şekilde hareket
etmeye temayüllü olduklarına dair güçlü bir varsayım vardır. Diğer taraftan
Kur'an'da, Tann'nın insanlara, emirlerine itaat ederlerse, hem bu dünyada ve
hem de öbür dünyada onlann lehine davranacağı açıkça ortaya konmuştur. Bu
noktada biraz önce sıralanmış olan I<ııfan'ın dört konusunun bir noktada birleştiği
söylenilebilir. Tann insanlar için belirli yönetim standartlarını arzulamış,
tasarlamış ve peygamberlervasıtasıyla bunları insanlara bildirmiştir; eğer insaıılar
bu standartiara göre yaşamazlarsa, Tanrı onları, belki bu dünyada
cezalandırabilir, ancak ahirette ise kesin olarak cezalandıracaktır. Halbuki eğer
onlar bu standartiara göre yaşarlarsa, onlan mükafatlandıracaktır.
Bu Kur'an'ın olumlu mesajıdır. Yüce bir tannya inanmanın tersine, Kur'an,
yaratma kavramına daha ayrıntılı bir yeryerirve insanoğlunun yaşamı için
evrenin olumlu şartlar oluşturduğuna vurguda bulunur. Ancak, Kur'an'a göre,
en büyük zıtlık, Allah'ın insanlara olan merhamet ve şefkatinin onun ahlaki
isteklerini yerine getirme şartına bağlı olmasıdır. İlk bölümlerde değinilen
noktalar, dürüst olmayan, ahlaki prensipiere riayet etmeyen, adaletsiz
tüccarların yer aldığı Mekkede özellikle bu durumla bağlantılıydı ve diğer bir ·
çoklarını benzer şekilde hareket etmelerine etkide bulunuyordu. Ancak sonraki
bölümlerde bu ahlaki değerlerin bir insan hayatının bütün yönlerini kapsadığı
açıkça belirtilmiştir. Kıyamet giinü hakkındaki öğretide bu talepleri karşılamak
için, geleneksel şeref müeyyidesinin yerine alabilecek güçlü bir ceza ve mükafat
müeyyidesi vardı. Ancak, Kıyamet günü sadece bir yaptırım değildi. Çünkü
Kur'an belirli aralıklarla, Tanrının kendilerine inanmayanlara karşı
peygamberlerine yardım edeceğini ve inanmayanların bu dünyada felaketle
karşılaşı;ı.caklannda ısrarla durmuştur. Müslümanlar Hz. Muhammed'in Bedir
zaferi ve sonraki başarılannda peygamberliğini savunma ve muhaliflerinin
cezalandırılmasında bir ilahi savunma görmüşlerdir.
Kur'an, ikinci derecedeki ilahlan eleştirisinde bir negatif mesaj olarak ·
adlandırılabilecek bir yöne de sahiptir. Bu gerçekte şehadetin ilk kısım ya da
· Kur'an'daki farklı biçimleriyle, "Allah'tan başka ilah yoktur'' şeklinde imanın
genel bir ifadesi olmuştur. Başlangıçta Kur'an ikinci derecedeki ilahiann
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varlığını

inkar etmemiş, ancak daha çok aracılar olarak etkisiz ve Allah'a
patranlar veya evliyô. olarak güçsüz olduklarını ileri sürmüştür.
"Ondan başka (Allah) yalvardıkları şeyler, şefaatyetkisine sahip değillerdir."
Zuhruf, 43/86)
"J.}entin en uzak yerinden bir adam koşarak geldi: "Ey kavınim, elçilere
uyun" dedi ... Ondan başka (Allah) tanrılar (ô.liha) edinir miyim hiç? Eğer O
çok esirgeyen, bana bir zarar vermek diles e, onların ş efaari bana hiçbir yarar
sağlamaz ve onlarbeni kurtaramazlar." (Yasin, 36/20, 23.)
"Onlar (müşrikler) Allah'ı bırakıp kendilerine ne zarar, ne de yarar
vererneyen şeylere tapıyorlar ve: "Burilar Allah katında bizim
şefaatçilerimizdir!"diyorlar." (Yılnus, 10/18)
"(Kıyamet) saat(i) başladığı gün, suçlular (umutsuzluk içinde) susarlar.
Ortak koştuklarından da (şürekô.) kendilerine hiçbir şefaatçi çıkmaz. O zaman
ortaklarını inkar ederler." (Rum, 30/12 vd.)
" ... O (Allah) koruyup kollayan (yü'cir) fakat kendisi korunup kollan(maya
muhtaç ol) mayandır (la Q:yucdru aleyhi). (Mü'minıln, 23/88, yukarıda iktihas
karşı

edilmişti.)

Tanrıların zayıflığı üzerine yapılan bu vurgu, muhtemelen, dönemin Mekke
gibi insanların onların varlığını inkar etmekten daha etkiliydi. Bazı
Mekkelilerin ''Tanrılar"ı melek ya da cin gibi düşündükleri ve Kur'an'ın
halkı

bunların varlığını inkar etmediği görülmektedir. Çünkü, melek ve cinler Allah tarafından yaratılmıştır. Onların Allah'a karşı bir yararlarının olmadığı
açıktır. Ancak, Kur'an'ın benimsediği düşünceler daha yakın hale geldiklerinde, daha ileri bir adım atmak ve "bu Tanrıların "yalnızca sizin ve babalarınızın (tanrı) diye isimleridirdiğiniz isimlerden başka bir şey değildir. Allah, onlara hiçbir güç indirmemiştir. Onlar (inanmayanlar) sadece (temelsiz) fikri ve kendinefislerinin alçakhevesine uyuyorlar" (Necm, 53/23) olduğunu iddia etmek mümkündür.
Bazı Müslüman alimler benim önceki tebliğimdeki "Kur'an bazen ilahlardan
·melekler olarak bahseder" ifademi sorgulaJl'.ışlardır. Bu nederile sonuç yönünden
bu konuyu yeniden ele almak yerinde olur.Teixidor, The Fagan God isimli
eserinde melekler hakkında "Tanrı'nın yüce oğulları" (s. 14) olarak söz eder ve
hatta Astarte'nin bir melek olarak düşünülebileceği önerisinde bulunur. (s.38)
Bu yüzden, eğer bazı Mekke müşrikleri ikinci derecedeki ilahları melekler
olarak kabul ederlerse bunda şaşılacak bir şey yoktur. Dikkat edilirse önceki
yazıda ikinci derecedeki ilahlar onlara ibadet edenler (tapanlar) tarafından
şefaatçiler olarak kabul edilmiştir (örneğin Yılnus, 10/18; Yasin, 36/23) ve en
azından bir ayet meleklerden mümkün aracılar olarak bahseder.
"Göklerde nice melekler var ki onların şefaati hiçbir işe yaramaz. Meğer
Allah'ın dilediği ve ra2:ı olduğu kimseye izin verdikten sonra olsun." (Necm,
53/26)
Bu. düşünce çizgisinin bizzat kendisi, bazı Mekkelilerin ilahları melekler
olarak düşünmelerine olanak verir. Çünkü meleklerin şefaatini isternek ibadet
etmekle eş değer gözükmektedir. Ancak bu konu, müşriklerden, melekler ya
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da cinlerdbadet eden veya kullukedenler olarak bahseden .iki ayetle kesin
sonuca;bağlcuıır.
.
"Rahmanın·kullan olaıi..melekleri dişi saydılar... dedilerki: '~Ralunan dileseydi:biz·onlara
.tapmazdık?" 'Onlann bu konuda··bir bilgileri
.
.
.yöktur.. Onlar
·sadecetahminde bulunuyorlar."· (Şı1ra,43/19, 20)
"O gün, onlann hepsiiii bir araya getirir, sonra meleklere:· "Bunlar size mi
tapıyorlardi?" der.·Onlar derler ki: "Sen ·yücesin, bizini velinıiz ortlar değil,
sensin. Hayır onlar· cirtlere ·tapıyorlardı. ·Çôğu onlara :inanıyorlardt" ·(Sebe,
34/40,41)
Bu son ayetle bir kimse, İblis'in cinlerden birisi oldtiğıİnun ve insarilara
"beni bırakıp onu ve onun nesiini dostlar mı ediııiyorsunuz?" diye sorulduğu
18/50 ·ayeti mtikayese edebilir. Ancak Mekke niüşrikleri arasındameleklerle
·cinler•arasında ayrım_yapma :konusunda biraz karı,şiklığın cilması·normal
karşılanabilir.'Çünkübirbaşkayerde (ömeğin,·Bakara,·2;34) ·sözdinlemeyen
biri olmasına rağmen, Kur'an ·açıkçaiblisten bir melek·olarak bahseder.
Ancak, bu'konunun daha fazla derirtlemesine gitmekSizin, bazı Mekke
müşrikleriııin ikinci derecedeki ilahlan melekler·olarak·düşüııdüklerini ve
Kuran, her nekadarkendilerineikinci derecede ilahlarolarak ibadet edenlerce
orilara atfedilen güçlerininolmadığında ısrar ederse de, bu konunun Kur'an'da ·
değiriildiğini gösterecekyeterli delil vardır. 'Öyleyse, bu yolla, diğerlerinde
olduğu gibi, Mekke müşrikleri görünüşte Serriitiklerin etrafındakilere ôldukça
benzemektedir.

