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KUR'AN VE TARiH BAGLAMıNDA ANLAMARAYIŞI 

Doç. D,r. Hasan Kurt• 

Kur'an, indiği dönemde yaşayan insanlarca anlaşılır ve açık bir dille indi
rilıniş ve onlara birtakını mesajlar vermeyi amaç edinmiş bir kitaptır. Bu du
ruma Kur'an'da da dikkat çekilmiş; "(Allah'ın emirlerini) onlara iyice açıkla
sın diye her peygamberi kavminin diliyle gönderdik."1 ve "Andolsun biz (bil
mediklerinizi size) açık seçik bildiren ayetler indirdik. Allah dilediğini doğru 
yola iletir." buyurulmuştu;r.2 İlahi hitabın indiği dönemde dil düzeyinde kay
da değer bir anlama sorunu yaşanmadığı; tarih kaynaklarınca da ortaya kon
maktadır. Nitekim tarih kaynaklarında sahabilerin Kur'an'ı dil açısından an
Iamadıklarına yönelik pek bir bilgi mevcut değildir. Fakat dil, bir sözden kas
tedileni anlamada bir araç olmakla birlikte, düşünüp algılayıp kavrayabilmek 
için yeterli değildir. Ayrıca verilmek istenen mesaja önem verip dikkat kesil
rnek gereklidir. Kur'an'da sık sık inkarcıların "ibret almıyor musunuz?", "dü
şünmüyor musunuz?" gibi ilahi mesaj üzerinde kafa yormadıklarına yönelik 
ifadeler, onların mesajı dil bakımından anladıklarını fakat dikkate almadık
larını göstermektedir. İbn Mes'ud'un "Bizden biri on ayet öğrendiğinde, bu 
ayetlerin anlamını kavrayıp günlük yaşamında uygulamadıkça başka ayet 
öğrell91eye girişmezdi." sözü3 de Kur'an'ın, indiği dönemde anlaşılır bir kitap 
olduğunun bir kanıtıdır. Diğer yandan Kur'an'ın olaylarla bağlantılı olarak 
parça parça 23 yıllık bir zaman diliminde tamamlanması da bu anlaşılırlığın 
bir başka delilidir. Kur'an ayetlerinin çoğu zaman karşılaşılan sorunlar ve 
olaylarla bağlantılı olarak parça parça gelmiş olması, maksactın daha iyi an
laşılmasını hedeflemekteydi. Bu nedenle Kur'an'ın, aniaşılmayı esas edinmiş 
ve bilinçli olmayı inançlı olmarım ön koşulu kılmış bir kutsal kitap olduğu 
açıkça görülmektedir. 

Sözgelimi Kur'an'nın vahyolurımaya başladığı ilk Mekke yıllarında uygu
lanma inıkanı olmayan öneriler Kur'an'da yer almıyordu. Hz. Aişe bu duru
ma dikkat çekerek ilk ayetlerin Allah'a imanı, cennet ve cehennem hayatını 
konu aldığını belirtıniştir. Alkol kullanımından vaz geçmek, cinsel yaşamda 

• Ankara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi İslam Taıihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 
1 İbrahim suresi, 4. ayet. 
2 Nur suresi, 46. ayet. 
3 İbn Teymiye, Mukaddimetü't-Tefsir, Riyad, 1398, XIII, 365. 
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·gayri meşru ilişkilerden uzak durmak gibi insanların hayabnda köklü deği
şiklikler gerektiren hükümlerin daha sonraki dönemlerde geldiğini habrlat
mışbr.4 Çünkü insanın, hayabnda ve toplumda bir takım değişim ve dönü
şümleri gerçekleştirebilmesi söz konusu duruma hazır hale gelmesine bağlı
dır. Bu hazır bulunuşluk gerçekleşmeden istenilen sonucun alınması pek 
mümkün gözükmemektedir. Kur'an'da bu ilke dikkate alınarak yukarıda be
lirttiğimiz gibi ayetlerin parçalar halinde gelişi, Müslümanlarda tarih bilinci
nin gelişmesine yol açmışbr. Bu nedenle Müslümanlar, Kur'an'ı anlama ko
nusunda tarihten yararlanmaya çalışmışlardır. Ayetlerin içerdiği mesajları 
kavrama çabalarında talilıi: gelişmeleri göz önünde bUlundurmaya gayret et
mişler ve "sebeb-i nüzul" adı verilen Kur'an ayetlerinin gelişinde etkin olan 
tarihsel gelişmeleri, ayetlerin nüzul tarihlerini ve Mekke'de mi Medine'de mi 
geldiklerini araştırıp öğrenmek; ayetleri anlama çabalarında bu çerçevede 
vardıkları sonuçlardan yararlanmak istemişlerdir. Aynı bilinç, ayetlerin za
manın koşullarına göre hükümler dikte ettiği gerçeğini göz önünde bulundu
ran Müslümanlar arasında daha önce gelen bazı ayetlerin sonrakilerle nesh 
edilip edilmediği tarbşmalarınm yapılmasına da neden olmuştur. 

Kur'an incelendiğinde, bu kutsal kitapta anlam arayışı çabasında tarihe 
özel bir önem verildiği hemen anlaşılmaktadır. Nitekim tarih bilimi de günü
müzde anlam arayışını öne çıkaran bir disiplin niteliğine sahiptir. Tarihçiler
ce, bu disiplinin sadece olayların aktarırnından ib.aret olmadığı, bilakis bu 
olayların yorumlanmasını da kapsadığı benimsenmiştir. Olaylar arasındaki 
açık ve gizli bağların tespit edilmesi ve bunlardan sonuç çıkarılması, tarihin 
bir bilim haline gelmesinin gereği olarak görülmüştür. Bu bağlar arasında se
bep sonuç ilişkileri yönünden etkileşim halinde olan olaylar arasında bir bü
tünlük sağlamak, tarih biliminin amaçları arasında değerlendirilmiştir. Çün
kü tarihi olaylar arasındaki bu bağlar ve aralanndaki ilişkiler zaman ve me
kan içinde canlı bir varlığın devamı gibi, her devir ve toplumla beraber uza
mp devam ederler. Tarihin günümüzde vardığı bu sonucu Kur'an'ın VII. yüz

yılın ilk yarısında kullandığı_ görülmektedir. Araçlar değişse de insam hayat
ta egemen kılan ya da mahkum eden kin, nefret, sevgi, hırs, iktidar arzusu, 
yardımlaşma isteği gibi temel değerlerin her dönemde etkin olması nedeniyle 
Kur'an-ı Kerim geçmişte yaşanan gelişmelerin bugün de yarın da yaşanaca
ğına "Bu günleri (zafer ve yenilgiyi, yükseliş ve düşüşü) insanlar arasında 
döndürür dururuz."5 buyurarak dikkat çekmektedir. İnsanlar sevgi, saygı, 
paylaşım, yardımlaşma, üretme gibi değerlere sahip olduğunda toplumda 

4 Şevket Kotan, Kur'an ve Tarihselcilik, İstanbul, 2001, 350. 
5 Al-i İnıran suresi, 140. aye_!:. 
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yükselişin; nefret, kin, kan davası, zulüm gibi özelliklerin esiri olduğunda ise 
çöküşün yaşandığını hatırlatmaktadır. Yani insanlık tarihi boyunca meyda
na gelen olaylarda siyasal, sosyal vb. doğal kanunlar hiçbir zaman değişme
mektedir. Bunlar Kur'an'da "sünnetullah/ Allah'ın kanunu" olarak nitelendi
rilmekte ve bunların herhangi bir değişikliğe uğramayacağına "Allah'ın öte
den beri süregelen kanunu (sünnetullah) budur. Allah'ın kanununda asla bir 
değişiklik bulamazsın:6 denilerek vurgu yapılmaktadır. Aslında tabiat kanu
nu olarak nitelendirilen fiziksel kanunların yanı sıra sosyal, siyasal v.b. ka
nunlara değinerek bu ayetin pozitif bilimlerin yanında sosyal bilimlerin de 
varlığına ve tarihin bunlardan biri olduğuna dikkat çektiği görülınektedir. 

Yine Kur'an'da sosyal kanunlar bağlamında tarihi değişimierin bir anda 
gerçekleşmediği, bunun için zümreler veya kuvvetler arasında çatışmanın ya
şandığı, bunlardan birinin diğerine üstün gelmesiyle siyasal, sosyal duru
mun değiştiği, bu değişim süreçlerinin yaşarımasının dünyada var olan dü
zenin bir sonucu olduğu vurgularıır.7 Ahlak ve inanç konusunda zafiyet içine 
düşen toplumların yok oldukları ve bundan sonra da benzer duruma düşe
ceklerin aynı sonia karşı karşıya kalacakları kaydedilir, Hakimiyeti zulme 
baŞvurmakta arayan devletlerin ayakta kalamayacakları örnekleriyle gözler 
önüne serilir. Toplumsal dayanışma, yardımlaşma, hak ve adalet gibi yüksek 
değerleri esas alanların ise zorlu bir mücadelenin sonunda da olsa galip ge
leceği tarihten örnekler verilerek anlatılır. 

Bütün tarihi olayların fert ve toplumun faaliyetlerinin sonucu olduğunun 
bildirildiği Kur'an'da, bazı peygamberlerin ve milli kahramanların şahsında, 
insan ve onun tarihi olaylardaki rolü açıklarıır. Her olay bazen güçlü, bazen 
adil, bazen zalim, bazen sabırli bazen de aceleci olan insanın dengeli veya 
dengesiz, ölçülü ya da ölçüsüz eyleminin ürünü olarak gösterilir. İnsan, olay
lardaki rolüne göre değerlendirilir ve sorumlu tutulur; aynı kural toplumlar 
için de geçerlidir. Kur'an'da insanların yeryüzünde yaşayışlan gibi millet ve 
devletlerin varoluş ve yok oluşlarının da bir düzen içinde olduğu belirtilir. 
Milletler ve devletler kurulurlar, yükselirler ve çökerler. Kur'an'da bu konu 
şöyle ifade edilir: "Yok ettiğinıiz herhangi bir kasabanın elbette belli bir yazı
sı vardır. Hiçbir ümmet kendi süresini ne kısaltabilir ne de uzatabilir.'~8 Bu 
yazının, milletierin ve devletlerin var ve yok oluşlarında etkin olan sünnetul
lah denilen Allah'ın yeryüzüne koyduğu siyasal, sosyal vb. kanunlar olduğu 

6 Fetih suresi, 23. ayet. 
7 Bakara suresi, 249-256. ayetler. 
8 Hicr suresi, 4-5.ayetler. 
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açıktır. Sözgelimi bazı İslam düşünürleri "İnançsızlık ile devletler ayakta ka
labilir, fakat zulüm ile kalamaz." diyerek bu gerçeğe dikkat çekmişlerdir. 

Kur'an'da her bir tarihi olayın Allah'ın iradesiyle gerçekleştiğine dikkat çe
kilmektedir. Hiçbir şeyin Allah'ın iradesi dışında gerçekleşmediği, onun her 
şeye gücünün yettiği mesajı verilmektedir. Allah'ın bu iradesinin insanın ira
desine ve gelişmelerin sebep ve sonuçlarına göre gerçekleştiği hatırlatılrnak
tadır. Diğer bir ifadeyle tarihi yapan insanın, Allah'ın verdiği güç ve imkanlar 
ölçüsünde bu işte etkin olduğu vurgulanrnaktadır. İnsanların eliyle gerçekle
şen işlerin, gücün gerçek sahibi Allah'ın takdirinde cereyan ettiğine atıfta bu
lunulrnaktadır. Bu bağlamda Sebe kavminden söz edilirken "Onların yurdu 
ile değerli niteliklerle donattığımız yerleşim birimleri arasında görülebilir 
uzaklıkta beldeler var ettik. Bu yerler arasında ulaşırnı mümkün hale getir
dik. 'Buralarda gece gündüz güven içinde dolaşın.' dedik." buyrulrnaktadır.9 

Yine Bedir savaşıyla ilgili yapılan değerlendirmede "Onları siz öldürrnediniz, 
Allah öldürdü; attığın zaman da onu sen atmadın, Allah attı. Bunu mürnin
leri güzel bir şekilde imtihan etmek için yaptı." denilmektedir. 10 Allah'ın, ira
desinden ve gücünden vermiş olduğÜ payla insan, kendi tarihini gerçekleş
tirmektedir. İnsanın yaratılışına uygun olmayan kötü yaşam tarzını genelleş
tirrnediği sürece Allah, bu gidişe müdahale etmeyeceğini belirtmektedir. 11 Bu 
durum insanın, Allah'ın kendisine verdiği gücü ve iradeyi belirli sınırlar çer
çevesinde istediği gibi yönlendirme yeteneğine sahip olduğunu göstermekte
dir. Bu yetenek, aynı zamanda insanın sorumluluk alanını da ortaya koy
maktadır. Şuayb Peygamber'in kavmiyle ilgili ayette bu anlamda şöyle denil
mektedir: "O yerleşim birimlerinin halkı iman edip Allah'ın kendilerinden 
beklediği sorumluluk bilinciyle (takvayla) hareket etselerdi, elbette onlara 
yeryüzünün ve gökyüzünün bereket kapılarını açardık Fakat onlar yalanla
yınca biz de onları yaptıkları nedeniyle cezalandırdık."12 

Yaşadığımız hayatın ve çevremizdeki varlıkların anlamını kavrama nokta
sında Kur'an'da, yeri geldikçe tarihi olaylar sonraki kuşaklara ibret almaları 
için anlatılmaktadır. Bu amaç, zulmeden beldelerin helak edilmesiyle ilgili 
olarak şöyle vurgulanrnaktadır: "Şüphesiz ki anlatılan tarihi olaylarda aklı ve 
vicdarn olan veya duyduklarına kulak veren kimseler için bir öğüt vardır."13 

Bir başka ayette ise: "Şüphesiz sizden önce (rnilletler hakkında) nice kanun-

9 Sebe suresi, 18. ayet. 
10 Enfal suresi, 17. ayet. 
ll Ra' d suresi, 1 ı. ayet. 
12 A'raf suresi, 96. ayet. 
13 Kaf suresi, 37. ayet. Aynya bkz. 12, 15, 36. ayetler. 
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lar gerçekleşmiştir. Onun için yeryüzünde gezin, dolaşında (Hakk'ı) yalanla
yanların sonunun nasıl olduğunu görün. 14 Bu ayetle yeryüzünün farklı böl
gelerinde yaşanan tarilü izierin sebep ve sonuçlan açısından değerlendirildi
ğinde insanlar için ibret ve ders alma aracı olacağına dikkat çekilıniştir. Bu 
bağlaında tarih, Kur'an'da Allah'ın ezeli ve ebedi gücünün, iradesinin ortaya 
çıktığı alan olarak görülür. Diğer yandan geçmişte yaşanan olayların değer
lendirilip hayatın şimdiki ve gelecekteki plan ve yollarını çizmek gerektiği öğ
retilir. Yine Kur'an'da aynı doğal kanunların egemen olduğu geçmiş, şu an ve 
gelecekten oluşan üç zaman diliminin birlikte ele alınıp değerlendirilmesi ge
rektiği anlayışı verilir. Bu yaklaşımla ezberci değil, yorunılayıcı ve sonuç çı
kartıcı bir tarih anlayışına sahip olmalan konusunda insanlara öğüt verilir. 

Kur'an'da tarilü olaylar "kasas" adıyla anılır. Kasas, insanların ibret alma
larını ve hidayete ulaşmalarını sağlamak amacıyla, çoğunlukla zaman ve me
kandan soyutlanmış, geçmiş .. peygamberler ve toplumlar ile ilgili Kur'an'da 
anlatılan olaylara denir. 15 Bu nedenle Kasas denilen tarilü olaylar, Kur'an'da 
yer yer görülen davranış tiplernelerinden farklı bir niteliğe sahiptir. Bu tiple
melerde aktörler belli olmadığı için her hangi bir şahsın adından söz edilmez. 
"Allah şu iki adamı da misal olarak anlattı: Birisi dilsizdir, hiçbir şey yapa
maz, ... Şimdi bu (adam) doğru yolda giderek adaleti emreden kimse gibi olur 
mu?" ayeti16 buna bir örnektir. Fakat kıssa da denilen kasasta, tarih kitapla
rında anlatılanlar gibi, davranışların sahipleri bellidir. 

Tarih biliminde olduğu gibi Kur'an'ın konusu da insandır. Kur'an, insanı 
ve insan topluluklarını konu almaktadır. Kur'an diğer konulan ise insanla 
olan ilişkisi bakımından ele almaktadır. Bu nedenle Kur'an'daki ilahi çağn
nın tek muhatabı insandır. Kur'an insana öncelikle kendini ve çevresindeki
leri ve varlıklar arasındaki konumunu tanıtmayı amaçlar. İnsanın en güzel 
biçimde yaratıldığını, her türlü fiziksel ve ruhsal nimetlerle donatıldığını, tüm 

yaratılmışların efendisi yapıldığını hatta yeryüzünde Allah'ın halifesi kılırı,dı
ğını, Hesap Günü'nde başarılı olup ahiretin ebedi hayatında mutlu olabilme
si için imtihan yeri olan dünyaya gönderildiğini haber verir. İnsanı bir yan
dan içinde bulunduğu ortamı, canlı-cansız tüm varlıklan gözİemlemeye, in
celemeye, onlar arasındaki ilişkileri kavramaya; diğer yandan ise tarihten ör
nekler vererek geçmişten ders çıkarmaya çağınr. Tarihte yaşanılan zamanı en 
iyi şekilde değerlendirmesi ve geleceğe daha iyi hazırlanması için hatırlattığı 

14 Al-i İınran suresi, 137. ayet. 
15 Şehınus Demir, Mitoloji Kur'an Kıssalan ve Tarihi Gerçeklik, İstanbul, 2003, 73. 
16 Nahl suresi, 75 ve 76. ayetler. 
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geçmişi, ona, düşünce boyutunda yeniden yaşatır. 17 Kur' an; d ünü, bugünü 
ve yanın ile tarihi bir bütün halinde, insanın faaliyet alanı olarak görür. Bu 
alan içinde canlı-cansız bütün varlıklar emrine verilmiş insandan kulluk gö
revini yerine getirmesini bekler. Yani ondan kendisinin ve çevresindekilerin 
yaratılışıanna uygun bir çerçevede hareket etmesini ve hükümran olmasını 
ister. Ona eşyayı tabiatma uygun olarak kullarımasını öğütler. 

Kur'an'da tarihten alıntılar önemli bir yer tutmakla birlikte bunlar, Yahu
dilerin ellerinde bulunan Tevrat'ta olduğu gibi insanlar arasından bir ırkın 
üstünlüğünü ortaya koyma amacll?l taşımaz. Yaratılıştan itibaren insanoğlu
nun geçirdiği aşamalar, karşılaştığı ve sebep olduğu olaylar-olgular gözler 
önüne serilir. Bütün bu bilgiler, tarih kaydı düşülmemekle birlikte sebep-so
nuç ilişkisi içinde aktarılır. Verilen tarih bilgisiyle, insanın dünyaya Hristi
yanlann inandığı gibi bir günahkar olarak gelmediği mesajı iletilir, işlenen 
suçun şahsiliği prensibi hatırlatılır. İnsanın evrendeki hakim konumu tarih
ten alıntılarla ortaya konurken, bir yandan ona gücünün sınırları gösterilir 
bir yandan da özgüven telkin edilir. Karşılaştığı zorlukları azim, sabır ve ka
rarlı bir mücadele sonucunda aşabileceği bilinci verilir. 

Kur'an'da, tarihi olaylar ve şahsiyetler hakkında bilgi verilmesi, üzerinde 
durolan konuyu açıklığa kavuşturmak, bir davranışı ya da kişiyi örnek veya 
ibret olarak surırnak amacını taşır. Sözgelinıi, tarihten aktarılan bilgilerle, 
peygamberlerin seçkinliklerine, masumluklanna, doğruluklanna dikkat çeki
lir. Toplumda yaygın olan önemli bilgi ve inanç hatalanın düzeltmek amaçla 
tarihten aktarmalarda bulunulur. Nitekim Hristiyanlar arasında Hz. İsa pey
gamberle ilgili görülen yaygın hatalı anlayışları düzeltme amaçlarıır. "Doğru
su bu Kur'an, İsrailoğullanna, hakkında ihtilaf edegeldikleri şeylerin pek ço
ğunu anlatmaktadır." buyurulur. 18 Hz. Muhammed'in savaşları uzun uzadı
ya anlatılmaz, fakat onun mücadele tarzını ve kararlılığını vurgulayacak ge
lişmelere dikkat çekilir. Lüt ve Salih peygamberlere halklarının takındıkları 
tavır ve helak alınalanna yol açan tutumları ibret olarak aktarılır. Bu yolla 
toplumları yücelten ve çökerten temel değer ve davranışlar ortaya konur. Ad, 
Semüd ve Medyen kavimlerinden, onlann yaşayışlanndan, medeniyet ve eko
nomik düzeylerinden örnekler verilerek bu değerler somutlaştırılır. 19 

17 Bkz. Al-i imran suresi, 137-141. ayetler; En"am suresi, 34. ayet; Rum suresi, 9-42. ayetler; Saf
fat suresi, 136-138. ayetler; Mumın suresi, 20-22. ve 82-83. ayetler. 

18 Nemi suresi, 76. ayet. 
19 A'rii.f suresi, 65, 73-79. ayetler; Hüd suresi, 50-68. ayetler; Şuara suresi, 123-159. ayetler; Kehf 

suresi, 9-26. ayetler; Sebe' suresi, 15-19. ayetler; Burüc suresi, 4-10. ayetler; Fil suresi, 1-5. 
ayetler. 
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Geçmişin yanı sıra çağdaş olaylar hakkında da bilgi verilip değerlendinne
ler yapılması nedeniyle Kur'an, İslam tarihinin birinci el kaynağı durumun
dadır. İslam tarihinin ilk yıllarına ilişkin olarak Kur'an'da Hz. Muhammed'in 
çağnsını yayma yolunda gösterdiği çabalar, bu konuda kendisine engel çıka
ranlarlayaptığı savaşlar ve antlaşmalar, Mekke ve Medine halklannın İslam 
di.niı;ıe ve Müslümanlara karşı takındığı tavırlar, ashabın din konusundaki 
gayretleri ve. bu uğurda çektikleri zorluklan, psikolojik durumlan gibi konu
larda bilgi verilmektedir. Fakat bu bilgilerle, insanların gelişmelerle ilgili bil
gilendirilmelerinin ötesinde Müslümanların bilinçlenmesi, inançlannın kuv
vetlenmesi, çabalannın amacından sapmasını önleme vb. hedefler gerçekleş
tirtlrnek istenmektedir. Benzer gayelerle Kur'an'da Sasani İmparatorluğu ile 
Bizans İmparatorluğu arasında yaşanan savaşlara da değinilmektedir. Sasa
niler karşısında yenik durumda bulunan ve Müslümanların ehli kitap oldu
ğu için desteklediği Bizanshların bir süre sonra aralarında yeniden çıkacak 
savaşta onlan yeneceği belirtilmektedir. 20 Gelecekte yaşanacak söz konusu 
olay hakkında verilen bilgiyle Müslümanlara, Allah'ın her şeye gücünün yet
tiği, her şeyin bir plan ve program çerçevesinde gerçekleştiği mesajı verilir ve 
sabırlı ve kararlı olmaya teşvik edilirler. 

Kur'an'da aynı tarilli olaya farklı surelerde farklı yönleriyle değinildiği; so
nuçlar çıkanldığı görülmekte ve tarilli olayın yalnızca verilmek istenen mesaj 
açısından önem taşıyan yönü üzerinde durulınaktadır. Sözgelimi, insan he
men her surenin konusudur. Bakara suresinde insan hakkında yapılan açık
lamalarla İnsan suresindekiler birebir örtüşmemektedir. Davranış tarzlan 
bakınırndan yeryüzündeki çeşitli insan tipleri ortaya konulıriakta ve ideal in
san tipi gösterilmektedir. Ad ve Semüd kavimlerinin nitelikleriyle Aslıab-ı 
Kehfin nitelikleri gözler önüne serilmektedir.21 İnanç ve ahlak değerleriyle, 
davranışlanyla bu iki karşıt toplum bu konuda örnek olarak ilgili yönleriyle 
tanıtılmaktadır. Kur'an'da bu yönteme şöyle dikkat çekilmektedir: 

"İşte o ülkeler ... Onlann haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Andolsun ki 

peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişlerdi..."22 

Kur'an'da zaman ve yer kaydı gibi bilgilerin bir tarih kitabında olduğu gi
bi geçmediği görülınektedir. Çünkü Kur'an, tarihi bilgiler bulunmakla birlik
te hiçbir zaman bir tarih kitabı değildir. Kur'an'da mutlak anlamda tarihi 
olayların aydınlatılması gibi bir amaç taşınmamakta; tarihi olaylar verilmek 

20 Rum sı.iresi, 1-3. ayetler. 
21 İmadüddin Halil. İslam'ın Tarih Yorumu, çev. A Ağırakça, İstanbul, 1988, 94-96. 
22 A'rii.f suresi, 1 OL ayet. 
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istenen mesajın bir kanıtı olarak nakledilmektedir. Bu konuda "Onlara yer
yüzünde ve kendi içlerinde delillerimizi öyle göstereceğiz ki sonunda onun 
gerçek olduğu açıkça ortaya çıkacak ... " buyrulmaktadır. 23 Diğer yandan 
;Kur'an'ın vermek.istediği mesaj açısından önem taşımayan detay bilgi veril
miş olsaydı bu, konunun dağılmasına yol açar ve mesajın etkisirıi zayıflatır
dı. 

Kur'an'da yer yer Fil ordusunun kuşlarla bozguna uğratılması,24 Ashab-ı 

Kehfin durumu25
, Süleyman kıssası26 gibi insanüstü olaylar da anlatılmakta

dır. Bunların tarihi olup olmadığı noktasında bazı çevrelerde tartışmalar ya
şanmış; kimileri bunların gerçek tarihi olaylar olduğuna inanırken kimileri 
ise bunların sembolik olduğunu ileri sürmüŞtür.27 Allah'ın her şeye gücü yet
tiğine inanan bir insan için insanüstü bir nitelikte görünen bu olaylarm ger
çek olaylar olarak kabu1 edilmesi hiç zor değildir. Zaten Kur'an da bu konu
da, "Gerçekten onların (peygamberlerin) kıssalarmda fuG1 sahipleri için ibret
lervardır. (Bu Kur'an) uyduru1abilecek bir söz değildir ... "28 buyrularak bu du
ruma dikkat çek:ilıniştir. Kutsal ve Allah'ın sözü olarak kabu1 edilen 
Kur'an'da bunların yer alması, Allah'ın her şeye gücünün yettiği mesajını ver
mektedir. Diğer yandan Kur'an'ın ilahi bir kitap olmasının da bir sonucudur. 
Çünkü olağanüstülük insanlar için geçerlidir. Her şeye gücünün yettiğii:ıe 
inanılan Allah için söz konusu· olamaz. 

Kıssalarm amaçlarmdan biri de Peygamber Hz. Muhammed'i ve mürninle
ri t~selli etınek; onların morallerini yükselterek sabır ve mücadelelerini artrr
maktır. Mekke döneminde müşriklerin onlara yaptıklan ağır baskılar sonucu 
yılgınlığa düşmemeleri için geçmişte yaşanan zorluklar hatırlatılmaktadır. Bu 
durum Kur'an'da şu ayetle belirtilmektedir: "Peygamberlerin haberlerinden, 
moralini yükseltecek her şeyi sana anlatıyoruz. Bu konuda sana gerçek bil
gi, inananlara ise öğüt ve ibret verilmiştir."29 Kıssalar yoluyla, çekilen sıkıntı
larm geçici olduğu ve sabırla mücadele eden müminlerin sonunda zafere u1a
şacaklan30, inanınayıp karşı koyanlarm ise kaybedeceği müjdelenmiştir.31 

23 Fussilet suresi, 53. ayet. 
24 Fil suresi. 
25 Kehf suresi, 9-29. ayetler. 
26 Nemi suresi, ı5-17. ayetler. 
27 Muhammed Ahmed Halefullah, el-Fennu1-Kasasi fl1-Kur'ani1-Keı:iıı:ı, Kahire, ı972, 267. 
28 Yusuf suresi, ı ı 1. ayet. 
29 Hud suresi, 120. ayet. 
30 A'raf suresi, 128. ayet; Ankebut suresi, ı4, ı5 ve 24. ayetler; Kasas suresi, 83. ayet. 
3ı Al-i imran suresi, 137. ~yet; En'am suresi, ll. ayet; Rum suresi, 5 ve 42. ayetler. 
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Kıssa anlatımlannda muhataplann geçmişte yaşanan olaylardan ibret 
alıp, kendilerine çeki düzen vermeleri de amaçlanmaktadır. Geçmiş kavimle
rin başına gelen olaylar, nedenleriyle ortaya konularak "Elbette bunda dü
şünce ve anlayış sahiplerine deliller vardır. n denilmekte32 ve onlann durumu
na düşmekten muhataplar sakındınlmaktadır. 

Gt!çmişte yaşayan peygamberlerden bahsedilirken Kur'an'da onlann hep
sinin aynı amaçla gönderildiideri ve sonra gelen her peygamberin bir önceki
nin görevini devralarak yürüttüğü mesajı iletilmektedir. Böylece diğer pey
gamberlere inananiann Hz. Muhanınıed'e de inanmalan ve onun öğütlerine 
uyınalan gerektiği telkininde bulunulmaktadır. "Sencien önce hiçbir peygam
ber göndermedik ki ona; 'Benden başka tarırı yoktur, bana kulluk edin.' diye 
vahyetrniş olmayalım. n buyrulmaktadır, 33 

Kur'an'da tarihi bilgiler herhangi bir kişi ya da toplumun yüceltilmesi ve
ya karalanması amacıyla kaydedilmez. Bu bilgilerden dersler çıkarılması he
deflenir. Bu anlamda Uhud savaşından Müslümaniann arzuladığı sonucu 
alarnamalarma yol açanlarm davranışlan yüzlerine vurulurken, Huneyn sa
vaşı bir yenilgi ve kaçış olarak nitelendirilirken34 gerçekçi davranma ve hama
setten uzak durma tercih edilir. Müslümaniann hatal~ haklı çıkarmaya, 
onlan aklamaya girişilmez. Bu yaklaşımla Müslümaniann hatalanın görüp 
düzeltmelerille fırsat hazırlarıır. Ayrıca objektif tarih anlayışının da bir örne
ği ortaya konur. 

Sonuç olarak Kur'an'ın diğer ayetlerinde olduğu gibi tarihle ilişkili ayetle
ri de anlam arayışını gerektirmektedir. Bu noktada Kur'an'ın zaman ve me
kanı aşkın (transandantal) bir niteliğe sahip bulunduğunun, diğer bir deyiş
le zaman ve rnekarım değişmesiyle değişmeyen konulan ele aldığının farkın
da olmak dururnundayız. Çünkü zaman ve rnekanı aşkın olan hüküınler, za
man ve rnekanı aşkın konular için geçerlidir. Sözgelimi, Hz. Muhanınıed'in 
eşleriyle evlenrne yasağıyla ilgili Kur'an'da yer alan hükrnün özel anlamda on
larm hayatının sona ermesiyle yaptırım özelliğini tamaınladığı açıktır. Ancak 
sonraki döneınlerde gelmiş ve gelecek tüm Müslümanlar için Hz. Peygamber 
ve eşlerinin taşıdığı anlam ve önemi ortaya koyınak bakımından söz konusu 
hükmün aşkın anlamda etkisini sürdürdüğü de muhakkaktır. 

32 Hicr suresi, 75. ayet. 
33 Enbiya suresi, 25. ayet. 
34 Tevbe suresi, 25 ve 26. ayetler. 
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