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Goethe Üniversitesi. Frankfurt-Almanya 

IZur'an' ın Çağımıza Mesajı: 
ErkenAydınlanma Olarakl(ur'an 

Müslümanlar olarak İslam kültürünün çoğulcu karakteriyle övünsek de, 
itiraf etmeliyiz ki, çağdaş dünyada karşı karşıya bulunduğumuz yorum zengin
liğini zaman zaman bir anarşi durumu olarak recrübe ediyor ve doğru yorumu 

yanlış yorumdan ayırmamıza imkan verecek bir kriter arayışına giriyoruz. Cü
veyıll (ö. 1085), Gazzall (ö. 1111) ve Şatıbi (ö. 1388) gibi alimlerin Ortaçağ'da 
geliştirdikleri ma~llşıdu ş-şeri'a kavramının çağımızda yeniden keşfedilmesi ve 

ga1 tefsir çağrılarının öne çıkması da bu arayışın sonuçlarından biri olarak gö

rülebilir. Bu tebliğde, Tahir b. Aştır (ö. 1973) gibi çağdaş llimlerin güncelleş
tirdiği ve derinleştirdiği bu yeniden düşünme sürecine, Maturidloin (ö. 941) 
tefilr ve te'vıl tanımı üzerine bina edeceğim tekliflerle mütevazı bir katkıda 

bulunmaya çalışacağım. 

Maruridinin tanımına göre tefsir, genel olarak algılandığı gibi Kur'an'ın 
yorumu değil, Allah'ın Kur'an'da ne dediğinin beyanıdır. Bu nedenle de vahye 
tanık olan ilk muhataplar, yani sahabe dışında kimse tefsire mezun değildir. 

Bu açıdan bakıldığında, tefsir, Kur'an vahyinin ne getirdiği sorusunun ceva
bım, yani özgün anlamı arar. Özgün anlamın nüzul döneminde ifade ettiği 
mesaj ı sonraki dönemlerde ve farklılaşan bağlamlarda yeniden yorumlama fa
aliyetlerinin tamamı ise Marurldfye göre te'vil karegorisine girer. l Buna göre, 

tefsirin tanıklık ettiği tarihsel hitap, İslam'ın bugün nasıl anlaşılması ve yaşan-

Teftfnı'/-Matunaf (Te'vl/ııtu ehli's-su11ne), 10 cilc, rhk. Mecdi Baslum, Bcyruc-Lübnan: Di
ru'l-kurubil-'ilıniyyc, 2005, 1. 349-350. 

.. 
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ması gerektiği, yani çağa mesajının ne olduğu sorusunun doğrudan cevabını 

değil, ama bu soruya verilecek cevabın ilk ve kaçınılmaz adımını teşkil eder. 

Yani Kur'an, ilk muhataplarının ufuklarından bağımsız olarak yorumlanamaz. 

Tebliğimiz, İslam dünyasındaki mevcut yorumların çoğu kez bu ilk ve kaçınıl
maz ad11rn ihmal ettikleri teşrusinden yola çıkmakta ve Kur'an'ın nüzul döne

mindeki mesajına, yani onun insanlığa ne getirdiği sorusuna dikkat çekmek 

suretiyle, Kur'an'ın çağımıza mesajı konusunda anlamlı olabilecek birtakım 

cevaplar önerebilmeyi ummaktadır. 

İlk nesüJerin Kur'an'la ilişki biçimleri, Macuridt'nin tefsir tarumıru teyit 

eder mahiyettedir. Tabi1rı neslinden alimler, karşılaştıkları anlama zorluklarını 

giderme konusunda vahye tanıklık etmiş, vahyin konu edindiği olayların için

de yaşamış ve Hı. Peygamber'in rahle-yi tedrisinden geçmiş olan sahabenin 

tanıklığına başvurmuşlardı. Heriben Horst2 ve M. Akif Koç'un3 çalışmalarının 

ortaya koyduğu üzere, Taberi (ö. 923) ve İbn Ebi Hatim'in (ö. 938) eserlerinde 

derlenen tefsir rivayetlerinin %90'a yakınının tabiJrı neslinden gelmesi bunun 

bir sonucudur. Sahabeye kadar uzanan mevkuf tefsir rivayetlerinin de, Fuat 

Sezgin'in ikna edici bir şekilde işaret ettiği üzere, tabillı neslinin sorularına 

sahabenin verdiği cevaplardan oluşruğunu düşünecek olursak, tefsir mükte

sebatını neredeyse tamamen ikinci nesle borçlu olduğumuzu söyleyebiliriz.4 

Tabiin kuşağından bize ulaşan bu muhteşem bilgi hazinesini içeren tefsir 

rivayetlerini incelediğimizde, onların yegane maksatlarının, Maturidi'yi haklı 

çıkaracak şekilde Kur'an'ın bağlamıyla aralarındaki mesafeyi kapatmak ve 'öz

gün anlam'a ulaşmak olduğunu görürüz. Dolayısıyla, pek çok cabifye atfedilen 

"ilim rivayetten ibarettir" kabulü, bir Ehl-i hadis sloganı olarak değil, bu bağ

lamda hermenötik bir prensip olarak algılanmak durumundadır. Buna bağlı 

olarak, İslam! ilimler geleneğinde selefe tanınan ayrıcalıklı statü de başlangıçta 

teolojik değil, hermenötik bir temele dayanmaktadır. Selefin yegane ayrıcalığı 

haber kaynağına yakınlığıdır. Sahabe neslinin ve selefin salihliği (es-selef eş-şa
li~) ise, ideolojik bir söylem olup, erken dönem siyası ve teolojik çalkantıların 

ürünü olarak daha sonra geliştirilmiştir. Yine Mekhul (ö. 731), Yahya b. Ebi 

2 Hcribert Hom, Dit Gtwiihrrmiinner im Korankommmıar dcs Tabari. Ein Beiırag zur Kenntnis 
dtr txegeıiscben Über/iefenmgm im Islam, Ph.D. diss., Rheinische-Fricdrich-Wılhelms-Univer~ 
sitiit ıu Bonn, 1951. 

3 Mehmet Akif Koç, İmad Verileri Çerçevesinde Erk.en Dörıem Tefiir Faaliyeılerl. İbrı Ebl Jfatim 
(ö. 3271939) Tefiiri Örncgtndt Bir Literatür İnceltmesi, Ankara: Kitiibiyic, 2003. 

4 Fuat Scıgin, Gncbicbk daArabiscben Scbrifttums (GAS), Le.iden: Brill, 1967, I. 19 vd. 
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Kesir (ö. 747), Evzfil (ö. 774) ve Ahmed b. Hanbel (ö. 855) gibi ilk nesillerin 

büyük ilimlerinden rivayet edilen "Kur'an Sünnet'e Sünnec'in Kur'an'a oldu

ğundan daha çok muhtaçtır." (el-~ur1iinu a~vecu ila. s-sunneti mine-s-sunneti 

ilii. l-~ur'tini) veya "Sünnet, Kur'an üzerinde belirleyicidir, ama Kur'an Sünnet 

üzerinde değil." (es-sunnetu ~ö.t/.iyetun 'alii l-/ptr1iini ve-lii 1-~ı"'ö.nu 'aiti s-sun

neti) gibi ifadeler de, müteakip nesille birlikte artık yavaş yavaş yaygınlaşmaya 

başlayan Kur'an ve Sünnet'in birbirinden izole edilmesine ve Kur'an'ın bağlam

sızlaştınlmasına tepki olarak görülebilir. Ne var ki, selefin önde gelenlerin.in 

bu çırpımşlarının bir sonuç vermediğini ve Sünnet'in Kur'an karşısındaki kadı 

rolünü kaybederek, sadece onun müfessiri konumuna indirgendiğini müşahede 

ediyoruz. Böylece Kur'an ayetlerinin bağlamlarına vukuf ve özgün anlamlarına 

sadakat gibi özgün İslami ilmt duyarlılıklar, zaman içerisinde ya Ehl-i hadisin 

tekeline terk edilmiş veya dirayet tefsirlerinin izlemesi gereken yöntemsel bir 

ayrıntıya indirgenmiş oluyordu. 

Kur'an'ın, kurucu ümmetin ufkunu ve tecrübesini ifade eden Sünnet'ten 

koparılmak suretiyle bağlamsızlaştırılmasından ve böylece tarihsizleştirilme

sinden kaynaklanan bu yorum anarşisi karşısında, bugün ilk nesillerin tanıklı

ğını taşıyan rivayet malzemesine başvurmak suretiyle, tekil Kur'an pasajlarının 

bağlamlarını ve özgün anlamlarını kısmen de olsa yeniden inşa edebiliyoruz. 

Mesela Emev"ıler döneminde baş gösteren dünyevileşmeye Kur'an'dan bir cevap 

üretmek için az yiyip içmeyi salık veren bir perhiz prensibine dönüştürülen ve 

asırlardan beri sofra duası olarak okunagelen İsra suresinin 31. ayetinin, esa

sen ibadetlerde abartıyı kınayan bir uyarı olduğunu ve "Rahatlıkla yiyip için, 

yemeden içmeden geri durarak sofulukta aşın gitmeyin!" dediğini; asırlardır 

bilim adına bir üretimimiz olmamasından kaynaklanan ezikliğimizi bastırmak 

için ısrarla "Oku!" şeklinde anlamlandırdığımız ilk emrin esasen "Duyur!" ol

duğunu; yine ilmi tefsir meraklılarının, ısrar ve iştahla kutupların basıklığına 

işaret olarak görmek istediği Ra'd suresinin 41. ayetinin esasen Mekke oligar

şisine yönelik bir tehdit olduğunu,5 tefsir rivayetleri sayesinde öğrenebiliyo

ruz.6 Örne.kleri çoğaltmak mümkün. Ancak, Kur'an vahyinin gerçekleştirmek 

5 Örnek olarak bk.: Tefiinı'l-İml1m Mııcılhid İbn Ctbr, chk. EbU'n-Ncyl, Medinccu'n-Nasr: Di
ru'l-fikri'l-İsliı:niyyi'l-badiS, 1989, S. 409; İbn Cerir ec-Tabcrl, Cllmi~ı /-beyan, chk. cr-TurkJ, 
D5.ru Hicr 2001, xm. 579 vd. 

6 Bk. Mehmer Akif Koç, "Scbeb-i Nüıule Bağlı Anlamın Aşılmasını Kolaylaştıran Bir Unsur 
Olarak 'Kur'an Merni': 7. A'rafSurcsinin 31-32. Ayetleri", İslflmiyl1t, 7 (2004), S. ll 3-l24. 
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istediği külli' hedeflerin neler olduğunu tespit etmeye yöneük gfil te'vil faaliyeti 

için, tek tek ayetlerin nüzul sebeplerini ve tarihsel bağlamlarını aktaran tefsir 

rivayetlerinin yanı sıra ve daha önceükli olarak, Kur'an'ın hitap ettiği 'umumi 

bağlam'ı, Faılur Rahman'ın ifadesiyle Kur'an vahyinin cevap verdiği genel du

rumu yeniden inşa etmek gerektiği aşikardır. 

Bu noktada, ma~aşıd fıkhının banilerinden Endülüslü alim Şatıbf nin 

Kur'an'ın Arabiüğini sadece onun diliyle ilgiU teknik bir nitelik olarak değil, 

Araplık reaütesinin bütününe delalet eden bir vasıf olarak hermenötik sistemi

nin merkezine yerleştirdiğini hatırlatmak isterim. Ona göre nüzul döneminde

ki Arapların diline, mentalitesine ve bilgi ufkuna yabancı hiçbir şey Kur'an'da 

yer alamaz, çünkü Kur'an vahyi, bu tarihsel ve kültürel durumla, onun ken

di kavram dünyası içinde kalarak hesaplaşmış ve tarih üstü mesaj larını, yani 

makasıdı bu tarihsel bağlama hitaben beyan etmiştir.7 Nitekim ilk nesillerin, 

Kur'an vahyinin, Cahiliye olarak isimlendirdiğimiz bu genel bağlamı hak.kında 

bilgi sahibi olmaya gösterdikleri özen, Şaabfnin tahlillerini teyit etmektedir. 

·- Dahası, onlar Cahiliye bağlammı müşrik Araplarla sınırlamamış, nüzul döne

mi hitap çevresini oluşturan bütün unsurların, Yahudi, Hıristiyan, Mecust, 

Sabit ve diğer dini cemaatlerin inanç ve pratikleriyle ilgili bilgileri de toplamış 

ve tefsiri mümkün kılacak bilgiler olarak sonraki nesillere aktarmışlardır. Ca

hiliye şiiri, İsrailiyat ve öncekilerin Şeriatlan gibi, Kur'an öncesi dünyaya atıfta 
bulunan kavramların, tefsir ilmi çerçevesinde - en azından modernite öncesi 

reform harekederine kadar - oynadığı merkezi rol bir tesadüf değildir. Bu 

bilgiler " imlere Kur'an vahyinden önceki durumla sonraki durumu mukayese 

etme, böylece- Kur'an vahyinin insanlığa neler kazandırdığını görme imkanı 

vermiştir. Böyle bir mukayeseye başvurmadan İslam'ın normatif boyutu, yani 

ahkamının arkasında yatan ilkeler ve hedefler üzerine düşünmek ve Şeriat'ın 

maksaclarını tespit etmek mümkün olmazdı. 

VII. yüzyıl Arap Yarımadası'run din! ve kültürel durumuyla ilgili yapılan 

son araştırmalar, bize o bölgede yaşayan fikir ve kabullerin ve muhtelif gruplar 

arasında sürdürülen felsefi ve teolojik taraşmaların Geç Antikite havzasmın 

bir parçası olduğunu göstermektedir. Özellilde Alman Kur'an bilimci Angeli

ka Neuwirth'in temsil ettiği yaklaşıma göre, Kur'an vahyi Kur'an'ın nazil oldu

ğu bölgede sürdürülen bu dint ve felsefi tartışmalara iştirak etmiştir ve mesa-

7 cş-Şaobt, el-Mıwafiılµie fi ııiı~li~-şeri'a. dık. Abdullah Dıraı, Mısır rs., II. 64 vd. 
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jının orijinalitesi, bu fikir havzası da göz önünde bulundurulduğunda daha iyi 

fark edilehiür.8 Kanaatimce bu yaklaşun, hem tefsir geleneğimizin bağlamsala 

karakterine uygun olması itibariyle hem de Kur'an'ın kendisini tarih içinde 

konumlandırışını daha iyi anlamamızı sağlayacağı için dikkate değer. Malum 

olduğu üzere Kur'an kendisini vahiy geleneğinin son temsilcisi olarak görmek

te ve bu geleneğin daha önceki temsilcileri karşısında onaylayıcı ve cashih edici 

rolünü üsdenmektedir.9 Kur'an'ın kendisine biçtiği bu özel konumu, "sürek

lilik içinde farklılaşma" veya "gelenek içinde yenilenme" olarak özetleyebiliriz. 

Geleneksel olarak Cahiliye çerçevesiyle sınırlı tutulan, Kur'an'ın, neyi olduğu 

gibi devam ettirdiği, neyi reddettiği ve neyi dönüştürerek sürdürdüğü sorgu

lamasının alanını Geç Antikite'ye kadar genişlettiğimizde, özellikle Kur'an'ın 

makasıdın1 tayin bakımından ilginç sonuçlara ulaşacağımızı düşünüyorum. 

Bunu birkaç örnek üzerinden göstermek istiyorum. 

Hepimizin iştirak edeceği bir tespitle başlamak gerekirse, Kur'an Arap

ça konuşan bütillı diru grupların kullanageldiği "Allah" ismini kullanmaya 

devam etmiş, ama bölgede mevcut teist din1 gelenekler in, yani Yahudilik ve 

Hıristiyanlığın, Allah'ın insanları yaratmakla kalmayıp ı:arih içinde.onlara va"' . 

hiy yoluyla hitap ettiği temel kabulünü sürdürmek suretiyle pagan Arapların 

henoteist Tanrı anlayışından radikal bir biçimde aynlıruşnr. Teistik anlayışa 

göre, Allah yarattıklarıyla ilişkisi sürekli olan biricik Halık'ttr. O, kullarını, 

kendisiyle ve diğer mahh1kacla barış ve uyum içinde yaşayabilmek için ne yap

maları gerektiği konusunda belfrsizlik içinde bırakmarnışor. Allah kullarının 

huzur ve selameti için onları kendisinden haberdar etmiş ve onlara iradesini 

bildirmiştir. Geç Antikite'nin teolojik ufku için buraya kadar yeni bir şey ol

madığını söyleyebiliriz. İslam'ı mevcut teist geleneklerl:ien ayıran temel teo

lojik fark, Kur'an vahyinin Yaratıc ı'nın ve yaratılmışların iletişim koşullarının 

birbirinden farklı olduğu ve her halükarda farklı kalacağına yaptığı vurgudur. 

Zira Kur'an'a göre vahiy ancak İlam ile beşeri olan arasında bir vasıta ile ger

çekleşebilir (eş-Şlira 42/51). Bu vurgunun önemi Geç Antikite teolojik ufku 

hesaba katıldığında daha iyi takdir edilebilecektir: Allah kullarıyla iletişim ku

rabilmek için ne Yahudilik'te olduğu gibi yeryüzüne inip seçilmiş kavmiyle 

tarihin içinde yaşamıştır ne de Hıristiyanlık'ta olduğu gibi herhangi bir kuluna 

8 Angelika Neuwinh, Der Koran als 1ext der Spiitaııtik.e. Eitı europiiiscbtr Zuga11g, Verlag der 
Welcreligionen: Bertin 2010. 

9 Bk. AH İmran 3/4; en-Nisa 4/163; Yusuf, 12/111; Facır 35/31; el-Ankcbô.t, 29/12. 
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uluhiyetinden pay vermiştir. Ulılhiyet paylaşılmaz ve bölünmezdir ve sadece 

Allah'a aittir. Buna bağlı olarak, sadece Allah'tn sözü mutlaktır. O'nun dediği 

olur. Allah'ın sözü yaratıcıdır; O, sözüyle gerçekliği yaratır. ıo Ancak, Allah'ın 

Ezeü KeJarru'nın vahiy vasıtasıyla beşeri iletişim ortamına giren açılımı, tıpkı 

sıradan beşeri iletişimler gibi simgesel iletişimin koşullarına tabidir. Kur'an da 
dahil olmak üzere bütün semavi kitaplar sınırlı iken, Allah'ın sözü sınırsız ve 

sonsuzdur. 11 Allah'ın Kelamı ile bu kelamın farklı formlarda tezahürleri olan 

vahyedilmiş kitaplar arasındaki ontolojik farka yapılan bu vurgu, Hıristiyanlı

ğın ve Yahudiliğin vahiy teolojileri gereği elverişli oldukları ve tarih boyunca 

maruz kaldıkları fundamentalizm riskini teorik olarak ortadan kaldırmış ol

maktadır. Zira hiç bir beşer veya dini grup Allah'ın kelamına sahip olduğunu 

iddia edemez; o Allah katındadtr.12 

Kur'an vahyinin teistik gelenek içinde gerçekleştirdiği bir diğer temel 

farklılaşma da, tebliğ ettiği dini temellendiriş biçiminde kendisini ele ver

mektedir. Zira Kur'an, mesajını Yahudilik'te olduğu gibi muayyen bir kavim 

(İsrailoğulları) etrafında şekillenen veya Hıristiyanlık'ta olduğu gibi muayyen 

bir şahıs (İsa) ve onun hayatında vuku bulduğu iddia edilen belirli hadiseler 

etrafında şekillenen bir 'kurtuluş tarihi' (Heilsgeschichte) ile değil, bütün in

sanların buluşabileceği tarih öncesi bir zeminde temellendirmektedir: Fmat. 

RW:n suresinin 30-32. ayetleri, Geç Antikite'deki muhtelif dini kimlikler ve 

kutsal kitaplar üzerinden derinleştirilmiş bulunan dini parçalanmışlığı, kına

yarak yansıtmaktadır. Bu bölücü tartışma ortamına Kur'an vahyi çok devrimci 

bir seslenişle dahil olmuştur. O, insanlara, tanımadıkları, gizemli, kendilerine 

fısıldanmasa asla bilemeyecekleri çok özel bir hakikati öğretmemekte, aksine, 

yaratılışları itibariyle tanıdıkları aleni bir hakikati hatırlatmakta ve onları ya

ratılışlanyla uyumlu kalmaya çağırmaktadır. Kur'an'daki bezm-i elest (el-A'raf 

7 /172) sahnesinin yegane hedefi, insanın dini hakikatle bu fıtri muarefesini 

temellendirmektir. Dini hakikat hiçbir dini grubun monopolize edemeyeceği 

kadar evrenseldir, zira Allah tarih öncesinde her bir bireye seslenerek onu, 

kendi varLğıodan haberdar ermiştir. 

J o el-Bakara 2/117; Yasin 36/82. 
l 1 el-Kchf 18/109 ve Lokman 31/27. 

12 ~· Francesca Yardenit Albertini, Stefan Alkier, Ömer Ôzsoy, "Gort har gesprochen - aber zu 
wem? Dıs Forschurıgsprojekc .>Hermcncutik, Echik und Kritik Hciliger Schriften in Juden
rum, Chriscenrum wıd lslamc", Zeitscbrift for Neun Testamem, 26 (2010), s. 30 vd. 
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Geç Antikite bağlamında okunduğunda, Allah'ın bütün insanları tarihsel 

varoluşlarından önce kendi varlığına ve Rabblığına tanık kılması, sadece dinin 

temellendirilmesinde bir farklılaşma olarak kalmamakta; · ama aynı zamanda 

teolojik ve etik bir kırılma anlamına da gelmektedir. Bunun teolojik sonucu, 

tarih içerisinde hiçbir peygamber göndermemiş olsaydı da, Allah'ın insanla-

. rı ahirette hesaba çekmekle adaletsizlik etmiş olmayacağıdır. Başka ifadeyle, 

Allah' ın tarih içinde insanlar arasından seçtiği elçilerine vahyermek suretiyle 

kullarıyla iletişim kurması O'nun adaletinin gereği değil, merhametinin so

nucudur; zira vahiy ekstra ihsandır, lütuftur. Kur'an dilinde bütün vahiyle

rin 'hatırlatma' (~ikr) olarak nitelenmesi bununla irtibatlıdır. Kur'an'ın tebliğ 

ettiği dini fıtratla temellendirmesinin etik sonuçlan ise, Geç Antikite ufku 

için devrim niteliğindedir. Öncelikle, insan vahye muhatap olmaksızın da so

rumludur. Böylece, bir yandan insanın rüşdü ikrar edilirken, diğer yandan 

Din! çoğulculuğa imkan verilmektedir. Allah insanlara, onlara bilmedikleri bir 

şey öğretmek, yehi birşey söylemek veya Din! kimlikler vermek için değil, öz 

kimliklerini, ~ani kulluklarını hatırlatmak için seslenmiştir. Nitekim Yahudi

lik, Hıristiyanlık ve Müslümanlık gibi din! aidiyetler, insanlığın öz kimliğine 

(kulluk) aykırı bir karşı kimliğe dönüşmediği sürece, kaçınılmaz insani du

rumlar olarak tolere edilmektedir.13 Kur' an' ın, nüzul coğrafyasında 'yaratılış' a 

(fıprat) uygunluğun temsilcileri qlarak gördüğü Hanillere karşı dikkat çeki
ci olumlu tavrı da bu bağlamda bir anlam kazanmaktadır. Unutulmama!~ ki, 
Kur'an Hz. Peygamber'i Haniflere Müslümanlık tebliğ etmeye değil, tam ak

sine onu hanif olmaya çıı.ğırmıştır (er-Rum 30/30). Müslümanların müstakil 

bir cemaat ilan edilmeleri Medine'de gerçekleşen geç bir gelişmedir ve onlar 

eş zamanlı olarak Yahudilerin ve Hıristiyanların mutlakiyetçiliğine ve hakikat 

tekelciliğine düşmemekle uyarılmışlardır. Hakikat ve cennet kimsenin teke

linde değildir ve kimin cennete, kimin cehenneme gideceği konusunda ahkam 

kesmek Allah'dan rol çalmaktır; zira bu konuda hüküm verecek yegane merci 

O'dur. Kur'an, telkin ettiği bu çoğulcu ve mürcii yaklaşımın uzantısı olarak, 

Yahudiler üzerinden 'seçilmişlik' inancını da radikal bir şekilde reddetmiştir 

(el-Bakara, 2/124, 134, 141). 

Son olarak, Geç Antikite bağlamında okunduğunda Kur'an vahyini sadece 

teolojik değil, ama aynı zamanda episteroik bir devrim olarak görmek müm-

13 Bk. el-Bakara 2/111-113, 120, U4, 134, 141. 
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kündür. Kur'an'ın ısrarla üzerinde durduğu konulardan birisi, Hz. Peygamber'e 

hissi mucize verilmeyeceğidir.14 Kur'an'ın tanıklığına göre, Geç Antikite dini 

söyleminin bir parçası olarak pagan Araplar dahi Hı. Peygamber'den Allah'ın 

varlığını ispatlayacak ve peygamberliğini teyit edecek mucizeler göstermesi

ni talep ediyorlardı.15 Kur' an bu talepler karşısında sadece olumsuz bir tavır 

sergilemekle kalmamış, ama aynı zamanda talep sahiplerine, Allah'ın varlığı

nın delillerini hayatın doğal akışı içinde aramaları gerektiğini _söylemişti. 16 Bu 

Kur'an! beyanlar, esasen insanların varlığa bakışıyla ilgili tamamen yeni bir 

model önerisidir. Yine Kur'an'ın da tanıklık ettiği üzere, nüzul döneminde 

Geç Antikite'nin parçası olan hemen hemen bütün kültürel ve dini çevreler 

adeta gözlerini göğe dikmiş, bir kurtarıcı bekliyor, Yahudiler ve Hıristiyanlar 

Mesih'in kim olduğu üzerine tartışıyordu. Peygamberi geleneklerle bağı za

yıflamış pagan Araplar bile bir kurtarıcının geleceği fikrine yabancı değildi. 

Kur'an'ın Hz. Muhammed'in son peygamber olduğunu ve ona mucize veril

meyeceğini ilan etmesi, mesihci kurtarıcı beklentisinin bu kadar yaygın olduğu 

Geç Antikite bağlamında değerlendirildiğinde, bir faslın kapatılması olarak 

görülebilir. Bu hamlelerin anlamı, insanlığın Kur'an vahyiyle birlikte aklıyla ve 

sahip olduğu diğer yetenekleriyle başbaşa bırakılmış olmasıdır. Bu nedenle de 

Kur'an vahyi insanlık tarihinde gerçekleşen erken Aydınlanma olarak nitelene

bilir. İslam'ın nuruyla aydınlanan nesillerin ilk asırlarda geliştirdikleri, dünya

ya meraklı ve özgüvenli bakış ve ortaya.koydukları başarılar bunun belgesidir. 

Kur'an'ın çağımıza mesajının ne olduğu sorusunu sorarken yeterince sa

mimi ve cesur isek, Kur'an vahyinin insanlık tarihine bahşettiği erken Ay

dınlanma olarak görülebilecek bu dilli ve epistemik devrimlerin neredeyse 

hepsini tarih içerisinde tersine çeviren mekanizmalar ve argümanlar geliştir

diğimizi ve bu karşı devrimin adını da gelenek koymak suretiyle dokunulmaz 

kıldığımızı itiraf ederek işe başlamak zorundayız. Kuşkusuz, geleneğimiz bu 

tür girişimlerden ibaret değil; ama tarih boyunca İslami yorumlar içerisinde 

Kur'an'ın temel mesajlarının önemli bir kısmını tersine çeviren, karşı dev

rim olarak görülebilecek eğilimler geliştirilebildiğini ve bunların önemli bir 

kısmının ana akım halinl'geldiğini teslim etmek durumundayız. Kur'an'ın, 

14 el-Ankebuc 29'150-5.1;. el-İsra 17/90-93. 

15 Yunus 10/20; er-Ra'd 13/7, 27; el-En'am 6/8, 37, Hl9, 111. 
16 el-Bakara 2/164; Al-i İmran 3/190; el-Eo'am 6/99; Yunus 10/6, 67; er-Ra'd 13/3; en-Nah.l 

16/10-12, 79; Taha 20/53-54; er-Rum 30/21-23; Lokman 31/31; el-Casiye 45/3. 
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tasvir etmeye çalışağım duyarlılığına rağmen, mutlak İlahi Kelam ile onun 

tarih içinde beşer! dillerdeki tezahürleri olan vahyedilmiş kitapları aynileştirip, 

onu da sadece en son vahye indirgemek suretiyle İlahi Kelamı belli bir tarihe 

ve belli bir kültüre gömdük. Kur'an'ın, muhataplarının zihin ve vicdanlarında 

özene bezene ördüğü, tilin yeryüzü sakinlerine eşit mesafeden bakan fıtrat 

kavramıyla temellendirdiği evrensel dini, Müslümanlara diğer medeniyetlere 

karşı böbürlenebilecekleri bir kimlik bahşeden bir kabile dinine dönüştürüp, 

onunla insanlar arasına aşılmaz perdeler koyduk. Kur'an'm, Yahudi ve Hıris

ı:iiyanlarda teşhis ederek sert bir dille kınadığı hakikat ve cennet tekelciliğini 

rahatlık.la miras alıp .adeta ırkçı bir Müslümanlık anlayışı geliştirdik. Kur'an'ın 

"Muhammed'den sonra kimse gelmeyecek" fermanını, daha onun muazzez ke

mikleri çürümeden beklenen kurtarıcı avuntularına feda edip, kendini Mehdi 

ya da Mesih ilan eden meczupların peşinden gider hale geldik. Ahlak ve amel 

alanında da tarihimiz ve kaynaklarımız Kur'an'ın sadasıru bastırabilmiş kar

şı devrimlerle dolu. Allah'tan korkmadan köleliği kurumsaJlaştırd1k, kadını 

eve hapsettik, saltanaa meşrulaştırdık, ahlaksız bir iktisadi hayata, kapitaliz

me ikna olduk. Bütün bu cürümlerimiıi de, lafıınıo üzerine titreyip ruhunu 

katlettiğimiz bir Kur'an'la meşrulaştırdık. An itibariyle dünya ahvalini okuma 

konusunda o kadar basiretsizleştik ki, dostumuzu düşman, düşmanımızı dost 

bilir hale geldik. Yeryüzündeki adaletsizlikler ve nıaı.lumların maruı bırakıl

dığı haksızlıklar ka.rşısında o denli tepkisizleştik ki, Müslümanlara yönelik 

tecavüzleri kullanan küresel propaganda odakları yuvalarımrıdan ve mabedle

rimizden çaldığı ve A.f'lah'ın ayetlerini istismar ederek ayarttığı çocuklarımızı 

ölüm makinasına çevirdi. Ortadoğu halklarının teröre bulaşmayan bölümü ise 

ya kendi içlerinden çıkan zalim yönetimler altında inliyor ya bu zalimlerden 

kurtulmak için uluslararası sömürge şebekesini kendi yurdunu işgale davet 

•ediyor ya da Batılı devletlerin ellerine tutuşturduğu silahlarla Müslüman kanı 

akıtan vekalet sav.aşları sürdürüyor. Bütün bunlar olup biterken, Hı. Pey

gamber'in misyonunun ümmet içindeki varisleri, Sün nlsiyle, Şiisiyle, gecesini 

gündüzüne katıp, kanal kanal, kürsü kürsü gezerek, asırların aralarına ördüğü 

duvarları tahkim edecek teolojik söylemler üretmekle meşgul. 

Özetlemek gerekirse, Kur'an vahyi, teolojik ve episcemik hede.Berini Hz. 
Peygamber hayattayken tamamıyla gerçekleştirebilmiş ve yeryüzü sakinlerinin 

aydınlanmalarının yolunu açmıştır. Ama insanların ve toplumların alışkan

lıklarryla ilintili alanlarda, ancak zamanın ve şartların kaldırabileceği ölçüde 
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ilk adımlan aup, gerisini reşit gördüğü ve aydınlattığı insanLğın basiretine 

bırakmışur. Bunun yanında, belki bazı konulara hiç temas bile etmemiştir. Bu 

yüzden, İslaın'm çağa mesajını anlayabilmemiz için, onun nüzul döneminde 

hangi konularda son noktayı koyduğunu, hangi konularda ilk adımları attığını 

taruştığunız gibi, yirmi küsur senelik nüzul döneminde hangi konulara sıra 

gelmediği üzerinde de kafa yormamız gerekir. Böyle kapsamlı bir entelektüel 

girişimi göze almaksııın, ne fıkıh alanında, ne tefsir alanında gerçek anlamda 

makasıdçı bir düşünce geleneği geliştirmenin mümkün olacağı kanaatindeyim. 


