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KUR'AN'IN ANLAŞILMASINA TARİHİN ETKİSİ: 
KUREYŞ VE FİL SURELERİ İLE 

NECM SURESi 19-23. AYETLERİ ÖRNEGİ 

Mehmet Mahfuz SÖYLEMEZ' 

Kur'an-ı Keıim, Allah tarafından -açık, ve belig bir Arapça 
ile- Hz. Muhammed' e indirUen bir kitaptır. Yüce Allcı.h. Kur'an-ı 
Keıim'i apaçık (mübin) bir kitap, insanlık için hidayet rehberi 
ve rahmet kaynağı olarak betimlemektedir. 1 

Bu nedenle, Kur'an'ı anlama veya dogru anlamını tespit 
etme sorunu, tarih boyunca Müslümanların öne~ verdiği bir 
uğraş olagelmiştir. Bu ameliye ile Müslümanlar bir taraftan 
Allah'ın kendilerine yönelik hi tabını doğru anlamaya çalışmış. 
diğer taraftan ise hayatla bağlarını bu doğru bildikleri anlayış 
üzerine bina etmeye çalışmışlardır. Tefsir ve fıkıh alanındaki 

faaliyetlerin bir bilim dalı haline gelmesi, bu endişenin bir 
sonucu olarak gerçekleşmiştir. Tefsir ilmi, başlangıçta tarih 
sahnesine, Kur'an'da yer alan müphem lafıılan açıklayarak. 
herkesin anlayabileceği bir hale getirmeye çalışmak gayesiyle 
ortaya çıkmıştır. Arıcak Kur'an ifadelerinin farklı anlamlara 
sahip olması, bağlamıyla çok sıkı bir ilişki içinde bulunması, 
hatta bağlarnından koparılması durumunda anlamının bü
yük oranda yitirilebilir olması, Kur'an üzerinde yoğunlaşan 
bilim adamlarını söz konusu kutsal ifadelerde yer alan nesnel 
anlamın tespiti imkanını belirlemek amacıyla bazı ölçütler be
lirlemeye itmiştir. Ayetlerin sebeb-i nüzülü, indikleri dönemin 
tespiti, yani Mekki-Medeni ya da nasih-mensuh olup olma
dıkları; garip lfadelerin açıklanmasının yanı sıra genel olarak 
vahiy ortamının bilinmesi bu ölçütlerden bazılandır.2 

Prof. Dr .. Istanbul Üniversitesi İlal1lyat Faltültesl öı;retim Üyesi. 
ı Bkz. (Baltara 2/1): (Caslye 45/20). 
2 Yasin Aktay. "Kur' an Yorumlannın HermenötUt Bağlamı·. islami Araştır

malar Derglsl. C. 9, S. 1-4, s. 78. 
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Biz bu ölçütlerden birinin yani vahiy ortamının, bir baş
ka ifadeyle Kur'an'ın indiği tarih döneminin bilinmesinin, 
onu anlamaya sağlayacağı katkı üzerinde duracağız. Nitekim 
Şatıbi de Kur'an'ı anlamamızı mümkün kılan en önemli bilim 
dallarından birinin, Kur'an'ın indiği sırada mevcut bulunan 
Arap adetlerini bilmek olduğunu ifade etmektedir. Hatta ona 
göre "(ayetlerin) özel bir nüzül . sebebi yok ise Kur'an ilmine 
dalmak isteyen kimse ayetlerin indiği ortamı bilmek zorunda
dır." Şatibi bu fikirlerini şöyle temellendirir: "Allah için hac ve 

umreyi tamamlayın.:' ayeti, O dönemde Araplann hac husu
sundaki uygulamaları bilinmeksiZin yerine getirilemez. Hatta 
Mekkelilerin kendilerini diğer insanlardan üstün gördükleri 
için Arafat'a çıkmadıkları bilindiğinde "hac yapın" yerine ne
den "haccı tamamlayın" ifadesinin kullanıldığı anlaşılmaya
caktır. Öyleyse Kur'an'ın anlaşılması için Kur'an'ın indiği dö
nemi.:bilmek zorunludur. 

Şatıbi'nin ifadelerinde de açıkça ortaya çıktığı üzere; ta
rihini veya ayetlerin nüzül dönemini bilmek ve Kur'an'ın ilk 
muhataplarını tanımak bu kutsal metni anlamanın önemli 
unsurlarından biridir. Zira Kur'an-ı Kerim belli bir mekanda 
ve tarihtenazil olmuş, hatta birçok tarihi olaya da atıfta bu
lunmuştur. Bu durum Kur'an'ın anlaşılmasında tarihe baş
vurmayı zorunlu kıl~aktadır. 

Allah'ın kelamı olan Kur'an kuşkusuz tarih üstü bir metin 
olup indiği dönemden kıyametin sonuna dek bütün insanlar 
için bir rehberdir. Ancak bu durum Kur'an'ın bir tarihin içi
ne indiği, ilk muhataplarının dilini kullandığı, ilk etapta on
ların zihitı dünyasını hedef aldığı, dolayısıyla anlaşılmasının 
da aynı tarihi evreyi bilmekle mümkün olabileceği realitesini 
ortadan kalçlırmaz. Bu realite, Kur'an'ın sadece Arapça söz 
diZimi veya kelime bilgisinden hareketi~ aniaşılamayacağını 
ortaya koymalctadır. 

- "EvleriniZe arkadangirmeniZ birrdeğildir." ayeti, 

- Duha Suresi'nde Hz. Peygamber'e hitap eden ifadeler, 
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- Ebu Leheb'i eleştıren Tebbet Suresi. 

- Hz. Peygamber'! susturmak için dünyalık teklif edildi-
ğinde bunu reddetmesini emreden Kafiruiı Suresi, 

- Her bir zaferden sonra yeni kurulan yapıya yamanma
ya çalışan menfaatçileri anlatan ve Medine 'döneminde 
inen Nasr Suresi, 

- Hz. Peygamberin maruz kaldığı psikoloji!{ etkiyi üze
rinde taşıyan Kevser Suresi, 

- Kur'an'ın indiği geceyi anlatanKadir Suresl, 

- Hz. Peygamber ve ilk Müslümanların maruz kaldığı fi-
ziki işkenceyi bütün çıplaklığıyla gözler önüne seren 
Alak Suresi'nin ikinci kısmı, 

- Keza bu dönemi anlatan İnşirah Suresi, 

- Hz. Peygamber'in İslam'ı aristokratlara aniatmayı ter-
cih edip bir arnayı görmezden gelişini eleştıren Abese 
Suresi, 

- Kıyamet ile ilgili tartışmalara dikl{atimizi yoğunlaştı
ran Nebe Suresi, 

- insanla ilgili tartışmalara dikkatimizi çekeı;ı İnsan Su
resi, 

- Mekl{e müşriklerinin zihin yapısını anlamamızı sağla
yan Müddessir ve Müzemmil Sureleri, 

Dönemin insanlarının cinler halilimdaki sakat görüş
lerini düzeltmeye çalışan Cin Suresl. 

İslam'ın ilk anlatıldığı dönemde p~ygambere deli mu- · 
arnelesinde bulunup onu doğruyu anlatmaktan uzak~ 
laştırmaya çalışan müşrikleri anlatan Kalem Suresi, 

- Kıblenin tahvilini anlatan Bakara Suresi'ndeki ayetler, 

- Hendek Savaşı'nı anlatan Ahzab Suresi ve benzer sure 
ve ayetleri buna örnek olarak zilrredebiliriz. Kuşkusuz 
bu türden örnekleri daha da çağaltmak mümkündür. 
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Yukarıda zikri geçen bu ve benzeri veJ;iler Kur'an'ın bir ta
rihin içine indigi ve indigi tarih dilimine dair izler taşıdıgını 
açıkça ortaya koymaktadır. Öyleyse bir kez daha ifade ede
lim ki Kur'an'ı anlayabilmemiz için indigi dönem; iniş biçimi, 
iniş koşulları, ilk muhataplarının sosyo-ekonomik durumları, 
idari biçimleri, dini yaşamlarını bilmek, büyük önem arz et
mektedir. 

yukarıda geçen ~layların Kur'an'daki lfadelendiriliş tarzın

dan hareketle Kur'an-tarih ilişkisini, sebebi nüzül ve vahyin 
baglamı çerçevesinde incelememiz uygun olacaktır. 

ı. Sebeb-i Nüzill 

Kur'an-ı Kerim'in, 20 yılı aşkın bir zaman diliminde, bir 
kısmı bazı sebeplere dayanarak bir kısmı da herhangi sebep 
olma:dan nazil oldugu bilinmektedir. 

Nassların sınırlı, olayların sınırsız olması ve her neşet 
eden yeni olaya Kur'an'ın hükmünün uygulanabilmesi, önce
likle hükmün illetinin ne oldl..).gunun dogru bir şekilde tespit 
edilmesini zorunlu kılmaktadır. İlletin dogru bir şekilde tespit 
edilmesi ise sebeb-i nüzülün bilinmesini, nüzül sebebi yok ise 
ayetin indigi genel baglarnın yani tarihsel ve toplumsal bagla
mm tespit edilmesini gerekli kılar. 

Nüzul sebeplerinin, hükmün illetinin tespitinde önemli 
faydalan oldugu gibi, lafızların delaletlerinin belirlenmesinde 
ve Şari'in mal{sadının tespitinde de önemli rolü vardır. Zira 
bağlam, konuşan ve dinleyen arasındalti metnin uzlaşısına 
dayanmaktadır. Bu baglarnda kelimelerin manaya delaletini 
belirlemek önemli ölçüde sözün gerçekleştigi bağlarnın tespi
tine dayanmak durumundadır. Kur'an-ı Kerim'de genel olup 
has kastedilen yine has olup genellik ifade .eden kelimelerin 
delaletlerinin tespiti, bir ölçüde metin içi göstergelere dayanı
yor ise de önemli ölçüde bağlarnın tespitine dayanmaktadır. 
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2. Vahiy Ortamı 

Vahiy ortamını naslann delaletinin tespiti açısından önem
li kılan husus, Kur'an'ın nazil oldugu ortamla sıkı bir ilişkisi
nin olmasıdır. Yukanda da ifade 'ettiglrrifz gibi Kur'an-ı Kerim 
Arap lisanıyla nazil olan bir kitap oldugu gibi ayİu zamanda 
Arap dil sanatlarını kullanan ve ilk etapta onların zihnine hi-

' . tap eden bir kitaptır. Dolayısıyla ayetlerin anlamlannın tespi-
ti öncelilde kelimelerin kültür içindeki kullanımlannin belir
lenınesini ve o dönemde ayetlerinin nasıl anlaşıld1gının ortaya 
konm~:>ı;~·ıı zorunlu kılmaktadır. 

Nüzul sebeplerini ve vahyin nazil oldugu tarihsel bagla
mı bilmenin önemli sebeplerinden biri de İslam toplumunda 
Hz. Peygamber'in vefatından sonra sosyal-siyasal nedenlerle 
ortaya çıkan fırkaların kend{ görüşlerine meşruiyet kazandır
mak için bu fikirleri Kur'ana arz etmeleri ve bazen ayetlerin 
baglamından koparılarak hiç ilişitisi olmadıgı konularda delil 
olarak kullanılmasıdır. Kuşkusuz bu durum Kur'an ayetleri
nin aşın yoruma tabi tutulmalarını beraberinde getirmiştir. 
Bu durumdan kaçınmak için ayellerln sebeb-i nüzülünü ve 
vahyin tarihsel baglamını bilmek önem arz etmektedir. Ç>r
negin; kelamcılar, Kur'anın nazil oldugu tarihsel vasatı ve o 
dönemde yaygın olan örf, adet, gelenek, inanç ve anlayışları 
göz ardı ederek hicri ı. asrın sonunda ortaya çılrmaya başla
yan felsefi-kelami problemleri, Kur'an'a arz ederek ve farldı 
baglarnda nazil olmuş ayetlerin baglamla, siyak-sibalda, ayet 
çerçevesi ile olan sıkı ilişkisini göz ardı' ederek görüşlerini 
temellendirmede kullanmışlardır. Bu baglarnda kelamcılara. 

yöneltilebilecek en önemli eleştiri, onların nüzül sebepl!!rini, . 
ayetlerin nüzül ortamını göz ardı ederek ayetleri kendi görüş
lerinin temellendirilmesinde kullanmaları, kendi görüşleriyle 
uygunluk arz etmediginde ayetleri te'vile yeltenmiş olmaları
dır. İslam bilim tarihi içerisinde bolca örneklerine rastlana
cak olan bu egilime, maksadı hasıl edecek üç örnek üzerinde 
durmalt yeterli olacaktır. Bu örnelder, 



74 Kur'an ve islami İlimlerinAnlaşılmasında Tari.hin Önemi 

1. Kureyş Suresi 

2. Fil Suresi 

3. Necm Suresi (53)'nin 19-23. ayetleri olacaktır. 

ı. Kureyş Suresi 

Fil Suresi ile aynı zaman diliminde nazil olan, hatta bazı 
müfessirler tar.afından Fil Suresi'nin devamı olduğu iddia edi
len Kureyş Suresi, Mekke döneminde inen ilk surelerdendir. 
Bilindiği gibi Mekke'de inen ilk sureler, Yüce Allah'ın varlığını 
değil -zira bu Mekke Araplan Allah'ın varlığına inanıyorlardı
Onun birliğini (tevhidi) benimsetmeyi amaçlıyordu. Bunun için 
de bazı deliller sunuyordu. Mesela aşağıdaki ayetler böyledir: 

ı. Yaratan Rabbi'nin adıyla o/cu. 

2. İnsanı embriyodan yaratan Rabbinin 

3, O/cu Rabbin kerem sa.hibidir. 

4 . Kalemle öğretendir. 

5. İnsana bilmediğini öğretendir (Alal{ 1-5). 

ı . Ey Örtüsüne bürünen 

2. Kal/c ve uyar 

3. Rabbini yücelt 

4. ElbiSeni (seni saran çevreni) temizle 

5. Kötülükten uza/c dur (Müddessir ı-5). 

Görüldüğü gibi bu ilk inen ayetlerin tamamı Mekke müş
riklerinin zihn indeki yanlış tann algısını düzeltmek; Allah'ın 
yegane Rab olduğunu onlara kabul ettirmek gibi bir hedef 
taşımaktadır. Nitekim Kureyş Suresi'nin de hedefi aynıdır. 
Bu sure de AHah'ın rububiyetinin Kureyş Kabilesi tarafından 
kabul edilmesi için sunulan delillerden bir tanesidir. Dahası 
bu sure, o döneme atıfta bulunulll).adığı takdirde anlaşılması 
zor olan surelerden bir tanesidir. Zira sure sadece söz dizi
mi ve kelime anlamlanndan hareketle anlaşılınaya çalışıla
cak olursa, yüce Rabbimizin bu surede, "bir kabileden değil 
köpek balıklannın ilafından, yani anlaşmalarından, yaz kış 
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yolculuklarından bahsettiğini, bunun için de insanların şük
retrnelertni talep ettiğini iddia etmek gibi_ koınik •bir duruma 
düşülür. Çünkü kureyş kelimesi "kırş" kelimesinin ismi tas
ğiridir ve köpek balığı demektir. Oysa ki ayetlertn anlamı şu 
şekilde olmalıdır: 

ı. Kureyş'in İlafina andolsun 

2. Onlann yaz ue /cı.ş seferleri için geliştirdi/cleri ilafa 

3. Öyleyse bu evin (Ka'be) Rabbine /cullu/c etsinler. 

4. O Rab /ci ohlan yedirip açlıktan kurtardı ue lcorlcudan güvene 

lı;~J,~uşturdu. 

Nedenine gelince: Bu sure o dönemin bilinen dünya ticare
tiyle yakından ilgili olan surelerdendir. Şöyle ki: Kur'an'ın irıdi
ği dönemde özellilde ipek, fildişi, dini mabetler ve sivil mekp.n
larda kullanılan buhur, baharat ve ıtrlyat malzemesi ile gemi 
yapımında kullanılan saç ağacı vb. mallar, Uzak Doğu'dan. 
Seylan Adası üzerinden getiıilirdi. Bizans ile Sasfulil.er arasın
da savaş boyutunda bir sürtüşme olmadığı içirı bu malların 
batıya gemilerle geçmesirıde · bir sıkıntı bulunmuyordu. Ancak 
miladi beşinci asırdan itibaren Doğu Roma yani Bizans impara
torluğu ile Sasaniler arasında yıllarca süren savaşlar meydana 
geldi. Bu savaşlar o günün dünya ticaretinın ana•güzergahları 

olan Basra Körfezi ve Kızıldeniz'i kullanılamaz hale getirdi. Zira 
daha önce Seylan adasından yola çıkan ticari mallar ya Basra 
Körfezi'nde bulunan Übülle şehrirıe iner, buradan da daha kü
çük gemilerle Dicle ve Fırat nehirleri üzerinde Medain ve Zeug
ma dolayianna }{adar gelir, oradan yolculuğuna devam ederdi. 
Veya Kızıldeniz üzerinden Akabe körfezine ulaşır, oradan da 
kervanlarla İskenderiye'ye vasıl olur ve yerıiden gemilerle. batı
ya yolculuğun u sürdürürdü. Sasanilerle Bizans· arasında çıkan 
savaş bu g~ergahları güvenli olmaktan çıltannış oldu. Buna 
bir de Hint Okyanusu'nda, Babu'l-Mendeb'i kontrol edebilecek 
bir mesafede bulunan Sokodra adasının Hirıdistanlı. korsanlar 
tarafından ele geçirilmesi ve buraya yönelen gemilerin soyul
ması da eldenince, Kızıldeniz güzergahı neredeyse tamamen 
kullanılamaz duruma geldi. Basra Körfezi güzergahı ise Bizans 
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için fazla tercih edilen bir yol olmaktan uzaklaştı. Zira bu gü
zergah, bir taraftan Sasfuıilerin Ön Asya'da tekel oluşturmalan 
riskini taşıyor, öte taraftan da maliyetleri yükseltiyordu. 

İşte tam bu esnada Mekke site devletinin başına vizyon 
sahibi, uz~ görüşlü bir devlet adamı geçti. Adı Haşim olan 
bu devlet adamı, Peygamber Efendimizin büyük dedesi idi. 
Haşim, Hindistan ve Çin'den gelip Yarımada'nın sahillerine 
boşaltılmış olan mallan kervanlar yoluyla Suriye'ye geçirme 
işini organize etti. Haşim, bu ameliyeyi gerçekleştirmek için 
Kureyş kabilesinin tamamını bir araya getirdiği gibi, Hicaz, 
Irak, Bahreyn ve Umman bölgelerinde yaşamakta olan diğer 
Arap kabileleriyle de adına ila.f denilen anlaşmalar yaptı. 4 Bu 
anlaşmalar sonucunda Arap Yanmadası'nın tamamında do
laşacak olan Kureyş kervanlannın can ve mal güvenliği sağ
lanmış, oldu. Böylece Kureyş kervanlan Arap Yarımadası'nın 
tamam'ında özgürce dolaşmaya başladılar. 5 

İşte Kur'an'ın Kureyş kabilesine bir nimet olarak zikret
tiği ilaf bu ticari anlaşmalar olup yaz ve kış seferleri de bu 
ticari ameliyenin bizzat kendisidir.6 Zira bu kervancılıkla bir 
tC!J'aftan dış ticaret bölgelerinden salıiliere boşaltılmış olan 
mallar bir araya toplamrken, diğer taraftan da yörenin sa
kinleri olan bedevi kabilelerden elde edilen ürünler, Doğu 
Roma imparatoruyla yapılan anlaşma çerçevesinde7 Suriye'ye 
taşınmalüaydı. s 

3 I<ureyş Suresi ı-4. llaf Için bkz, Muharnmet Hamldullah. "ei-İiaf' (çev:, 
İsmail Cerrahoğlu), A0IFD. S .... Yıl ı961. 

4 Ebü Abdullah Muhammed b. Sa'd (230/844), et·Tabalcdtu'l·lcubra, I-IX, 
Beyrut trs., C. ı, s. 75. 

5 Genış bilgiiçin bkz. Mustafa Fayda, HaHd b. Velid. İstanbul. 1992. 
6 "f{ureyş'e lcolaylaştınldığı, evet, lcı.ş ve yaz seferleri onlara lcolaylaşiınldığı 

için, Icendilerini açiıletan dayuran ve her çeşit lcorlcudan enitn lcılan şu evin 
(Kabe) rabbine lcullulc etsinler1" Kureyş Suresi ı 061 ı -4. 

7 Bizans imparatoru Haşlme yazılı bir belge vermiş 'olup Kureyş'ten her kim 
Suliye taraflarına gldt:cek olsa bu belgeyı alıp öyle gidiyordu. Ebü Ca'fer 
Muhammed b. Habib (240/854), Kitabu'l-munammalcjl al1bar!'l·Kureyş. 
(thk: Hurşld Ahmed Farult) Beyrut ı985. 42. 

8 M. Şemsettln Günaltay, İslam Öncesi Arap Tarihi (sad. Mehmet Mahfuz 
Söylemez). Anitara 2006, 245-247. 



Kur'an'ın Anlaşılmasında Tarihin Etldsi 77 

Ru canlı ticari faaliyet sonucu kısa süre içerisinde Arap 
Yanmadası'nın en tanınmış kabilesi halin~ gelen Kureyş, 
her gitugı yerde saygı görüyor, emniyet içerisinde Mekke'ye 
geri dönebiliyordu.9 Kureyş bu faaliyetlerle sadece Arap 
Yarımadası'nda büyük bir şöhret kazanmadı, aynı zamanda 
başta Sasaniler ve Habeşistan olmalt üzere dönemin güçlü 
devletlerinin de dikkatlerini üzerine çekmeye başardı. 

Bununla birlikte bu yeni kervancılık agıyla çıkarları ze
delenmiş olan devletlerin de duruma seyirci kalmadıltlan 
anlaş~m~.t~dır. Nitekim Haşim tarafından organize edilen 
kervan ticaretinden önce, Dicle ve Fırat nehri aracılıgıyla ya
kın dogu ticaretini büyük ölçüde kontrolünde tutan ve bura
lardan önemli çıkarlar elde eden Sasaniler, hemen

1 
harekete 

geçn;ıiş, kendilerine baglı olan Hire Devleti aracılıgıyla Kureyş 
kabilesini durdurmaya çalışmıştır. Kaynaklanınızıp adına Fi
car savaşları dedikleri kanlı mücadelelerin asıl nedeni işte bu 
ekonomik durumdur. 10 

Öte taraftan Sasaniler ile Bizans arasında yıllarca süren 
savaşlardan yararlanan Habeşistan·, Fil Hadisesinden kısa 
bir süre önce, Bizans'ın da destegini aldıktan sonra Babu'l
Mendep üzerinden yapılan deniz ticaretini kontrol altına al
mak için San'a ve çevresini istila etmişti. 11 Böylece Hindistan 
ve Çin'den gelen tıcari mallar Babu'l-Mendeb kanalıyla ~zıl
denize ulaştıktan sonra Habeşlllerin hakim oldugu bölgeye 
girmiş oldugu için burada önemli l<:arlar saglıyorlardı. Mekke
lilerin kontro~ünde gelişen kervan ticareti, söz konusu yolla 
yapılan ticarete büyük darbe vurmaya başlamıştı. Mekke'ye 
hakim olup bu kervan sevkiyatını da kontrol altına almak, 
menfaatleri açısından hayati bir önem· arz ediyordu. İşte Ha
beşliler bu amaçla Bizans ile ittifak kurarak Mekke ve Ku
reyş kabilesi lle mücadele kararı aldılar. Savaş için de uygun 

9 BltZ. İbn Keslr. Tejslru J(ur'ani'l·aztm.ı-rv. Bcyrul 1969. IV: 553. 
10 BltZ. Hüseyin Algül. "Ficar". DiA. istanbul 1996. XIII. 52. 
ll Konu ile liglll geniş bilgi Için bltZ. İbn Kesıı-. Tefsir. IV, 549 vd; aynca bltZ. 

M.Şemseltln Günaltay. İslam Önces! Arap Tartlll (sad. Mehmet Mahfuz 
Söylemez). Anitara 2006. ss.l38-139. 
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bir fırsat kollamaya başladılar. 12 Tam bu esnada bekledikleri 
fırsat doğdu. Habeşliler, yeni istila ettikleri San'a kentinde, 
adına Kuleys dedikleri bir kilise inşa etmişler ve tüm Arapları 
bu görkemli kilisede ibadete çağırmışlardı. Ancak Mudarlı iki 
genç San'a'ya giderek, Ka'be'ye ra.ld:p olarak inşa edilen bu 
mabedin içine pisleyerek kirletmişlerdi. Bu olayın ardından 
Habeşistan'ın San'a valisi Eb~ehe kamutasında büyük bir 
ordu hazırlandı ve ordu Mekke'ye doğru yola çıkartıldı. 13 Ordu 
sadece Habeşlilerden pluşmamaktaydı. İçlerinde Yemenliler 
de vardı. 14 Özellikle de Eş'ar, Has'am, Akk gibi bazı kabileler 
de onlarla beraber hareket etmiş ve Ebrehe'nin ordusunda 
yer almışlardı. 15 Ancak uzun ve zorlu bir yolculukla Hicaz'a 
ulaşan birlikler hedefledilderi başarıyı elde edememişlerdi. 
Kaynaklarımııda uzun uzadıya anlatılan bu sefer, Kur'an-ı 
Kerim'de de Fil Suresi'ne16 konu olmuş ve olay Mekkelilerin 
lehin_e Allah'ın tarihe müdahalesi olarak algılanmıştır. 

1. Rabbinfll sahiplerine neler etti görmedin mi? 

2. Onlanri /cötü planlarını boşa çıkarmadı mı? 

3. Onlann üstüne e babil lcuşlanm gönderdi. 

4. O /cuşlar, onlann üzerine pi.şldn tuğladan yapılmış taşlar atıyordu. 

5. Böylece Allah onlan yenilip çiğnenmiş eleine çevirdi. 

Fil Suresi 105/1-5 

Bahis mevzuu ettiğimiz bu hadise, İslam öncesi Arap ta
rihinin en önemli olaylarından biri olarak kabul edilmiştir. 

12 Bkz. Cevad Ali. el·Mujassal fi tarihi'l-Arab /cable'l·İsUim, I-IX, Bağdat 
1993, VII. 283: Mahmud İbrahim, "İslarn'dan Önceki Mekke'de Sosyal 
ve İktisadi Şartlar", Tarih Rlsaleleri (der. ve çev. Mustafa Özel), İstanbul 
1995, ss.94-95. 

13 ·Bitz. Alusi, ı. 251. 
14 Bltz. Alusi, Mal1mud Şükri el-Bagdadi (1250/1853). Bulüğu'l·ereb fi 

ma'rifeti alwal!'l·Arab, I-III (Muhammed Behcet el-Eseri). Beyrut trs. ı, 
252-263. 

15 !{ister. "Some Reports Concernıng Mecca From Cahlllyye to İslam. JES· 
HO, Lelden. Brlll 1972. 69. 

16 1. "Rabbinfil sahiplerine neler etti görmedin mi? 2. Onlann /cötü planlan nı 
. boşa çıkarmadı mı? 3. Onlann üstüne ebabil /cuşlarırıı gönderdi. 4. O lcuş· 
lar. onların üzerine ptş/cin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu. 5. Böylece 
Allah onları yenilip çiğnenmiş eleine çeuirdL" Fll Suresi 105/1-5. 
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Fil hadisesinin uzunca bir süre tarih başı olarak kullanılma
sı buna atfedilen önemi göstermesi için ~eter neden olarak 
zikredilebilir. 17 Ayrıca bu hadisenin Arap Yarımadası'nda bir 
dizi kültürel ve dini etkileri de olmuştur. Anealt bu etkileri ele 
almak konumuzun kapsamı dışındadır. 

Görüldügü gibi bu tarihi hadiseler bilinmeden, Kureyş 
Suresi ile Fil Suresi'ni anlam bakımından bir yere oturtmak 
mümkün olmayacaktır. 

Tarihin Kur'an'ı anlamamıza katkı sağlayacağını gösterdi
ğini ifade· etmek için üzerinde durmak istedigirniz örnekler
den diğerinin ise Necm Suresi'nin 19-23. Ayetleri olduğunu 
söylemiştik. Rabbimiz bu ayetlerde şöyle demektedir: 

19,20. Kuşkusuz Uit ue Uzza ue diğer üçüncüsü olan Menat? 

21. Ericele size de, dişiler O'na mı? 

22. Öyle ise bu çole insajsızca bir payla.ştırmadır. 

23. Onlar (La.t. menat ue Uzza) aneale sizin ue atalarınızın (ilah 
edindiğiniz şeylere) talctı.ğınız istmlerdir. Alldh, onlar halc
leında hiçbir delil indirmerniştir. Onlar (bunu iddia eden 
Melclceliler) yalnız zarına ve riejlslerin arzusuna töbi olu
yorlar. Andolsun Id, kendilerine, Rableri lcatından yol gös
terici gelmiştir. 

Peki Yüce Rabbimiz bu ayetlerde ne demektedir. Tarihe 
başvurmaksızın bunu anlamak mümkün müdür? Kuşkusuz 
bu ayetler o dönemin sosyal yaşamı ve dini durumu ile yakın
dan ilgilidir. Şöyle ki: 

Bilindigi gibi Kuzey Arabistan, özellikle Amr b . Luhay ile . 
birlikte Mezopotamya ve Güney Arabistan· politeizminden cid
di anlamda etkilenmişti. 18 Putperestlik, bu bölgelerden, için-

17 Bltz. Ezral<l. Ahbaru Mekke ue ma cae j!ha. mtne'L·ahbar. HI (thk: Rüşdi 
es-Salih Melhas). Beyrut trs, 1/U, 154; Mustafa Fayda. "Fll Val<'ası", DlA, 
İstanbul 1996, XIII, 70. 

18 Asmai putperesliğin Mekke'ye Amr b. Luhay tarafından sokulduğunu 
söylemektedir. Bltz. Kttabu'l·asnam. 36; lbn Hişam, Slre (Suheyli'nin 
Ra.udu'l·urıfu lle birlikte), 1-JV. Beyrut 1989, ı. 99; Ebu'I-Kasım Abdurrah
man b. Abdullal1 es-Suheyli. Raudu'l·urif jl tejstr!'s·Siretl en·Nebeuiyye!L lt 
İbn H !.şam (lbn Hişam'ın S!re'si ile birlikte). I-IV, Beyrut 1989, ı. 99 vd. 



80 Kur'an ve İslami ilimierin Anlaşılmasında Tarihin Önemi 

de Mekke'nin de bulunduğu Hica.Z'a yayılmıştı. Başta Ha Ba'l 
(H u bel) olmak üzere İs'af; N aile ... gibi birçok put Mekke'ye 
getirilip yerleştirilmiş, insanların bunlara tapmaları sağlan-: 
mıştı. Politeizmin Arap Yanmadası'na sirayelinden sonra her 
Arap kabilesi kendine ait bir put edinir olmuştu. Biz bu put
ların tamamına değil, konumuz itibariyle üçüne değinmek 
istiyoruz: 

ı. Menat, Evs ve Hazreç kabilelerinin ibadet ettikleri put
tu. Kudayd bölgesinde bulunan Muşellel'de yer alıyordu. Eski 
putlardan biri olan Menat, Babil tanrıçaları.p.dan biri olup 
İslam öncesi Nebati kitabelerinde de adına rastlanmaktadır. 
Hicaz Araplannın tapageldikleri bu tanrıÇanın adı~ı çocukla- . 
rına da verdikleri görülmektedir. Abdumenat, Zeydumenat, 
Evsumenat, Sa'dtİmenat bu isimlerden bazısıdır. 19 Nebatlle
rin Menatu olarak tesmiye ettikleri bu tanrıça, Cahiliye döne
mi Naplarının kaza ve kader tanrıçasıydı. 20 

2. Lat: Kültü Taif'te bulunan Lat, kadim Arap tanrıça
larından biri olup Nebati ve Tedmur yazıtlarında adı geç
mektedir. Babil bölgesinden Hicaz'a getirildiği ifade edilen 
Lat'ın, Nebatilerce mutluluk tanrıçası olarak benimsendiği 
bilinmektedir. 21 Taif ve Hicaz Araplannın da ona bu şekilde 
baktıkları anlaşılmaktadır. 

3. Uzza: Suriye bölgesinde olup Kureyş kabilesinin tanrı
larından biri idi. 22 Güç, kuvvet, kudret ve verimlilik tanrıçası 
olup üç ağaç ile temsil ediliyordu.23 

Her kabile edindiği bu yeni tanrısına da diğer kabilelerden 
farklı ibadet şekilleri geliştinnişti. Örneğin; Evs ve Hazreç ka
bileleri, Meklce'ye hacca gittiklerinde herkesle beraber vakfeye 
durur, ancak başlarını tıraş etmez, oradan Muşallel'e gider, 

19 Bkz. Semlh Dugaym, Edydn ue Mutelclddt el-Arab 'Kabl el-İslam. Daru'l-
Fiitr ei-Lubnani, Beyrut. s. 101-102. 

20 Bkz. Şinası Gündüz, 'Dtn eo İnanç Sözlüğü, s. 255. 
21 Bkz.Şinası Gündüz, Din ev İnanç Sözlüğü, s. 233. 
22 Asmai, 28, 32, 36. 
23 Blı:z.Şinast Gündüz, Din ev İnanç Sözlüğü, s. 378. 
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başlarını putları olan Menat'ın huzurunda tıraş ederlerdi. 
Böyle yapmamaları durumunda haclarının kabul olrnayaca
ğına inanırlardı.24 Kureyş ise, Ha Ba'l putunu sadece gün
lük işlerinde değil hemen hemen her alanda bir karar mercii 
olarak kabul ediyorlardı. Kabe'nin yanına yerleştirilen putun 
önünde yedi fal oku bulunurdu. Her birinin .farklı bir işlevi 
vardı. Evlenme, yolculuğa çıkma vb. gibi herhangi önemli bir 
işi olan şahıs buraya gelir, fal oku çeker, çıkan oka göre hare
ket ederdi. Tanrının karan gibi algılanan fal okıarından çıkan 
karara muhalefet edilmezdi. 25 Bilindiği gibi Hz. Peygamber'in 
dedesi 'Abdulmuttalip de oğullarından birini kurban etmeye 
karar ve~diği zaman buraya getirmiş, fal oku çekmiş, oklar 
Abdullah'ı gösterince de onu kurban etmeye karar vermişti. 26 

Bu putların üçü dişi yani tanrıça olarak kabul ediliyordu. 
Zaten Mekkeliler sadece bunlan değil aynı zamaı:ıda melekleri 
de dişi kabul etmekteydiler. Oysaki aynı insanlar kadına bir 
değer vermez, diri diri gömer, Kur'an'ın ifadesiyle kız çocuğu 
doğan kişi bunu bir zül olar~k görür ve kızı doğdu diye öfke
sinden kıp_kırmızı kesilirdi. Gelin görün ki aynı insanlar Yüce 
Allah'a kız izafe etmekte Lat, Menat ve Uzza'nın Allah'ın kızla
rı olduğunu söylemekteydiler. İşte yüce Rabbimiz pu ayetlerie 
Mekke inüşriklerinin nasıl bir çelişki içerisinde olduklarını 
bize anlatmalüadır. 

Sonuç olarak bu üç örnek bize Kur'an'ın anlaşılmasında 
tarihin önemli bir role sahip olduğunu göstermektedir. Yine 
bu örnekler, bize Kur'an dışı bilgilerin Ktir'an'ı anlamamıza , 

önemli katkılar sağlayacağını, bu nedenle Kur'an'ın isabetli . 
bir: tefsirini yapabilmek için Kur'an'ın nazil olduğu dön~min 
ve nüzül ortamının tarihini bilmenin gerekli olduğunu ortaya 
koymaktadır. 

24 Asmai. 30. 
25 Asma!. 36. 
26 Bkz. Asmai. 36. 


