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KUR'AN'A GÖRE MÜNAZARA METODU
Doç. Dr. HÜSEYİN ATAY:

Kur'an-ı

Kerim, srradan bir kitap değildir. Bir inanç siste~, düzen ve
metodunun yanında bir de gerçeği arama, inceleme ve·telkin etme
gayesi gUder. Telkin etmeyi bugün haberleşmenin bir kolu saymak müm·
kündür. Haberleşmenin ingilizeesi olan "Communication=Komünikasyon"
sözü Latinceden gelmekte ve müşterek kilmak anlammadır. Terim olarak
anlamı, düşünülen bir fikri başkasına ulaştırmaktır. Telkinde ise özel bir
anlam olarak, ulaştırılması istenen. fikrin aşılanması ve .benimsenmesi de
düşünülür. Kur'an, kendi sistemini ve düzenini yalnız öğreti olarak sunmak·
la yetinmez, onun benimsenmesi ve kabul. edilmesi için gerekli yöntemlere
başvurur. Bu bakımdan bir de eğitim metodu vardır. O, öğretİr ve öğretir
ken de eğitir. Öğretimin olduğu gibi eğitimin, yani benimsetmenin de çeşitli
· ve değişik usulleri vardır. Bunlar insandan insana değiştiği gibi, bir ferdin
bir durumundan diğer durumuna göre de değişirler. Bunlarda insanın Psi·
kolojik durum ve davranışlarının, toplum içindeki durumunun, eğitim ve öğre·
niminin ve daha başka şeylerin etkisi vardır. İşte, bir kimseye her hangi bir
·fikir aniatılmak istendiğinde onun bu durumlan göz önünde bulund~alı
dır ki, söylenen söz, sarfedilen gayret boşa gitmesin; aynı zamanda' zıt bir ·
tepki de meydana getirmiş olmasın. Zıt bir tepki meydana gelirse, başka bir
~?"amanda konuşma ve anlaşma fırsatı da kaçırılmış olur.
düşünme

Konumuzu "Kur'an'a göre mücadele metodu" ·değil de "Kur'an'a göre
Münazara Metodu" olarak seçmenrizin sebebi, metodik ve psikolojik bir esasa dayanıyor. Müca.dele sözünün Arapça aslına geçmeden önce, bunun tercümesi sayılan Yunanca diyalektiğin (İngilizce si dialectic, Y unancası dialektos)
hangi anlamda kullairildığma bir göz atmamız faydalı olacaktır. ·
Yunancada bu kelime iki kelimeden meydana gelmiştir. Biri "dia" ara·
sınd~, diğeri de "legein" .konuşmaktır. Bunun tam Arapça karşılığı muha·
vere, muhadese; Türkçe karşılığı da konuşmadır. Çünkü diyalektik iki kişi
arasında cereyan eden konuşmadır. Arapça'da mufaale babı iki kişi .arasında
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fiilde ortaklık bildirdiği için muhavere, mükaleme, mücadele ili kişi arasında
olan konuşmalardır. Türkçede de konuşmak ortaklık bildiren fiillerdendir.
Söylemek tek taraflı, konuşmak ise çift taraflıdır. Yunanca diyalektiğin mucidi, Aristo'ya göre Elealı Zeno'dur (M.Ö. 490-430)1. Çelişıneler öğretisi anlamında kullanılan diyalektiğin hu anlamda kullanılması şöyle açıklanabilir.
Zeno, Parmauides'e karşı cephe alınca, onun fikirlerinin çelişik olduğu•
nu göstermek istemiştlı. Bunu yaparken, tez ve antitez, nesne ve onun zıddı
noktasından hareket etmiştir. Burada karşılıklı iki nokta olduğu için, iki
anlamına gelen bir söz kullanılmış olmalıdır. Sonradan Eflatun tarafından
ay111 tarzda :ilınl bir konuşma karşılıklı iki kişiye verilmiş; bunlardan biri
soran diğeri cevaplandiran olarak iki kişinin karşılıklı hirhiriuin fikirlerini
geliştirip yükselterek metafiziki üst varlıklara çıkan bir metod olarak kullanılmıştır. Ancak, hu kelinıeye Zimo tarafından verilen anlam Aristo'da
kendini bulmuştur. Zeno, onu hasmını alt etmek ve tenkit etmek için kullanmıştır. İleri sürdüğü delillerin kesin değil, de ilk anda doğru görünen türden
olmalar hu kelinıenin sonraki anlamlarına tesir ettiği görülmektedir. Aristo,
Zeno'ya diyalektiği atfederken, onun ileri sürdüğü delillerin hatıl olduğınin
anlatır2 ve Zeno'nı.iu, hasmının. teslinı ettiği esaslardan giderek birtakını
çelişiklikleri istintaç ettiğini söyler3•
Böylece diyalektiğin ilk anda kullanıldığı. manayı bir dereceytı kadar
tesbit ettikten sonra, geçirdiği gelişmelere de bir göz atmamız konumuza aydınlık getirecektir. Eflatun, S~krat'ın tesirinde diyalektiği ilk ilkelerin hillmi olarak kabul eder4• Oysa Aristo, diyalektiği, burhandan ayırmaktadır.
Diyalektiğe ikinci derecede yer vermektedir. Çünkü diyalektik, kesin delile
. değil, :ı!ayıf delile ve herkesçe üstünkörü bilinen ve kabul edilen şeylere da·
ya111yor 5•
Diyalektik konusunda Farahi'yi ve İbn-ı Sina'yı Aristo'nun anladığı
mananın tesirinde görüyoruz. Aristo'nun hu konuda yazdığı eserin adı "Topikler" yaui "Mevzular" olduğu halde Arapçaya "cedel" olarak nakledilmesi,
Elealı. Zeno'na dayanarak Aristo'nun da diyalektiğe verdiği anlamın tam
1 Dagobert D. Runes, Dictionary of Philosophy, 78. W. Windelband, History of Ancient
.Philosophy, 66, Jolin Bnrnet, Early Greek Philosophy, 313 vd.
2 Aristotle, ;I>hysics, 239b S-vd; Harold Cherniss, Aristotle's Criticism of Presocratic
Philosophy, 155-161, 1964 New York.
3 J, Bnrnet, Aym Eser 313.
4 Dagobert, aym eser, 78; Mustafa Çankı, Büyük Felsefe Liıgatı 1/588.
5 Aristotle, Topika, 100
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karşılığı olmasıdır. Farahi ve İbn-i Sina, buna "Kitilh'ul-Cedel" demişlerdir.
Farahi, cedeli bir san'at olarak kabul ediyor ve onu şöyle tanıııılıyıu: "Çelişik
olan iki nesneden birinin savunulmasını üzerine alan, cevapcıdan sorularak
elde edilen, konusu tümel bir durumu (vaz'ı) iptal hususunda, genellikle
kabul edilen öncüllerden kıyas yapmayı sağlayan san'attır6". Bu tanım, gö·
rüldüğü gibi, kısaltılınış olduğu halde yine de uzundur.

Farahi, cedelde daima iki şahsın bulunacağını gözönüne aldığı ve her
ikisinin değişik olması gereken davranışlarını da tanıma sokmak istediği için,
hu şekilde bir tanıma gitmiştir. Yine Farahi'nin bu tanım hakkındaki uzun
açıklamasından akıİda kalacak şu kısa tanımı vermek faydalı olacaktır.
"Cedel, verilen cevaba veya kabul edilen bir şeye zıt bir şey yapmamaya
gayret gösterme san'atıdır7 ". Biz bunu şöyle özetleyebiliriz: cedel, konuşur·
ken çelişikliğe düşmeme ve alt olmama san'atıdır.
~n-i Sina'nın tanımı her nekadar aynı unsurlan ihtiva ediyors~ da daha a'çıktır: "Şöhretli öncüllerden istenileni ispatlama ve cevap verildiğinde
istenilene (dava) karşı zıt bir şeyle yakalaıımama-san'atı8 " olduğunu söylemekle, cedele san'at demekte Farahi ile birleşir-ve böylece her ikisi Topikler'e
cedel, yol ve yöntem diyen Aristo'dan ayrılıyorlar.

Sonradan biraz· değiştirilerek ve daha çok kaideleştirüerek bu san'ata,
yani cedele "Adahu'l-hahs ve'l-Münazara" adı verildi ve bu hususta kitaplar
te'Iif edildi. Adahu'l-hahs ve'l-Münazara'da hakim olan ruh, isimden de an·
laşılacağı gibi, gerçeği aramadır. Bize öyle geliyor ki, bunun ortaya çıkmasına
yine cedel sebeb olmuştur. Ancak, Eflatun'un anladığı ve kullandığı "Ha·
kikatı Arama İlmi"nin bunda tesiri olmuştur. Bunun için Adah ve Münazara
kitaplarında cedel ikinci planda hırakılmakla kalınmamış hem de yerilmiştir.
Bu kitaplarda cedelin tarifi, Farahi ve İbn-i Sina'dan olduğu gibi aktanlmış
olarak gösterilmiştir. Onlara göre cedelin, gayesi, ne olursa olsun, içinde bulunulan durumu savunmak ve ne olursa olsun karşı tarafı yıkmaktır9. Bu,
Farahi ve İbn-i Sina'nın tanırnma mana bakımından· uygundur. Bu tanıma
"Cedelde gerçeği ortaya koymak gayesi yoktur~0 " ifadesi eklenmiştir. Bu,
yukandaki tanmıın bir sonucudur. Ahmed Cevdet, Adah-ı Sedad'da bunu,
6 Farabi, el-Cedel-(163b), Emanet Hazinesi, 1730
7 Farabi, Aynı yer.
8 İbn Sina, el-Cedel, Ahmed Fuad Ehvani, İbui Sina'nın Cedelinin önsözü, 24.
9 Hasan Paşazade, Şerhu'l-Adab Gelenbevi, 4.
10 Aynı Yer.

·----------------------------=
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"Yalnız hasını susturmak için cereyan ·eden mühahaseye cedel denir\!" di·

yerek veciz

birşekilde anlatmıştır.

Fikir tarihinde cedelin kullaruldığı diğer anlamlardan halısetrneğe ye·
rimiz müsait değildir. Şimdiye kadar açıklanan hususlardan dolayı cedel sö·
zünden türeyen "mücadele" sözünü konunun adında zikretmedik.
"Münazara" sözü "nazar"dan gelmektedir. Nazar, düşünce demektir.
Münazara, beraberce düşünme anlamına gelir. Bu, birbirini düşündür:q:ı.ek,
düşünmeye sevketmekte kullarulır. İbn-i Sına, bu kök manaya dayanarak
tanımını yapar. O, "Münazara, karşılıklı· konuşan iki kişiden biri, gerçeği
açıklamayı, diğeri de ona yardımcı olmayı üzerine alıp· her ikisinin gayesi de
ilim elde etmek olan araştırmadır~ 2 " der.
Hasan Paşazade'nin, Gelenhevi'nin Adalı'ına yaptığı şerhteki tanımı,
yukanda anlatılan cedelin tanımına daha yakındır. Ôna göre: "Gerçeği orta·
ya koyn;ı.ak için iki şahıstan biri kendi fikrini ispat, arkadaşmmkini iptal etmek üzere aralarmda cereyan eden konuşma"dır13 • Ahmed Cevdet; Adab~ı
Sedad'da (sayfa 3) İbn-i Sma ve Hasan Paşazade'nin tanımını pek kısaltarak
verir ve "miliı.azaranm gerçeği ortaya koymak !çin cereyan eden araştırma"
olduğunu ifade etmekle İbn-i Sma'nm tanımını benimsediği görülür.
Anlaşılıyor ki, cedel ile münazara arasmda büyük bir fark vardır. Ce.de~
de taraflar yerlerini alınış, her birinin neyi savunacağı "\'e neyi iptal edeceği
artık açıktır. Bir taraf, öteki tarafın sözünün gerçek olup olmadığına hak·
madan, ne derse desin, mutlaka onu çürütecek ve red edecektir. Bunda
gerçek, söz konusu değildir. Mutlaka yenmek ve üstün gelmek için dikkatli
davranmak, şekil mantığına sıkı sıkıyil yapışmak gerekmektedir. Bunun
için konan kaideler oldukça incelik ve iyi uygulama ister. Ama İbn-i Sma'nm
münazaraya verdiği manaya bakacak olursak. münazaranm iki kişinin sa·
nıiınl olarak oturup müzakere ederek ·gerçeği araştırmalarmdan iharet ol·
duğu görülür. Cedel, yukanda zikrettiğimiz tanımına göre, şöhret yapmış
veya hasım tarafından kabul edilen öncüllerden meydana gelir. Bu cedel,
muayyen öncüllere ve hükümlere munlıasır kalıyor. Oysa münazara gerçeği
aramak olduğıma göre, önce kesin delil ve öncüllere, sonra şöhre1; yapmış
öncüllere dayanır. Böylece münazara, cedelden daha umumi olur.

ll Ahmed Cevdet,

Adahı

Sedad, 3.

12 İbn-i Sina, el-Cedel, 15-16.
13 Hasan

Paşazade, Aynı

eser,

aynı

yer.
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Gerçeği

ortaya koymak için, üç türlü önermenin veya delilin kullaml·
mümkün olduğu ileri sürülmüştür. Birincisi, kesin delil ve öncüller;
ikincisi, kesinliğe yakın öncüller; üçüncüsü, yalan ve batıl olan öncüllerdir.
Kesin delil ve öncüllerin kullamldığı ispatlamaya "burhan", şöhretli öncüller·
den yapılan'a "cedel" yalan, ve batıl öncüllerden yapılan a''safsata" denir 14•
masının

Mantık kitaplannda ilinı elde edilen yolların beş olduğu söylenir. Bun·
lar; burhan, cedel, hitabe, şiir ve safsata, yani mugalatadır. Burhan, kesin
delillerle bilgi edinme yolu; .cedel, şöhretli ve kabullenilmiş delillerle bilgi
edinme yolu; hitabe, zan (sanı) ve hoş görülen delillerle bilgi edinme yolu;
şiir ise hayillerden teşekkül eden delillerle bilgi elde etme yolu; mugalata,
gerçeğe ve şöhretli öncüilere sığınarak yalan ve kuruntulardan teşek1..-ül ettiri·
len delillerle ilinı elde etme yoludur ki, bunlara "beş san'at" adı verilir15•

Bu beş sanat hakkında Aristo ve ona uyarak Farahi ve İhn·i Sina ayrı .
eserler meydana getirmişlerse de sonraki mantık kitaplaiında bunların
sadece tanımlan ve birer, ikişer misal verilı:iı.ekle yetinilmiştir. Aslmda, Farabi'
nin ve İbn-i Sina'nın açıkladığı gibi, bunlar üçe inlıisar eder. Bir şey ya kesin
. delil ile bilinir veya da bilinmez. Kesin delille bilinirse ona burhan denir. Ke·
sini.ll karşıtı zayü, şüpheli, ihtinıali delil olabilir. İşte bunların hepsi ecdelin
çeşitlerine girer ki, dayandığı delil kesin değildir. Bunun clışında bir şey dü·
pedüz yalan olur. İşte hu da üçüncü türü teşkil·eder ki, buna safsat~ ve mu·
galata denir.
ayrı

Farahi, felsefi ilinılerin, ilmi kıyası kullandığını ve ilmi kıyasın da kesin
delillerden ve öncülerden elde edildiğini ve felsefenin en son gayesinin en üs~
tün mutluluk olduğunu anlatır. Kesin delilleri anlamak, kavramak için cedel
sanatının hazırlayıcı ve zilıin alıştıncı olduğunu ve bunun da felsefi ilinılere
hizmet etmeği gaye edindiğinisöyler~6 • İbn-i Sina, cedelin burham anlamayan
halka karşı kullanıldığını zikreder17•
İ1ml kıyas kesin öncüllerden meydana geldiğine göre, bu kesin delillerin
kaynaklarını ve çeşitlerini kısaca anlatmaınız yerinde obcaktır. Bunlar altı
çeşittir:

14 Bk. Farabi el-Cedel, 88 b (Hamidiye 812), İbn Sina, el-Cedel, 43, 45.
15 Süleyman Sırrı, Mantık 146-147; Ahmed Cevdet, Miyar-i Sedat, 123-125; ·ömer b.
Sehlan 'es-Savi, el-Besair el-Nusayriye 138 vd.
16 Farabi. el-Cedel, 88 b. 89 a, (812 Hamidiyye) İbn-i Sina, el-Cedel, 48 vd.
17 İbn-i Sina, Aynı eser, 50.
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1- Akıl ilkeleri. Bunlara evveliyat, yani öncekiler denirdi ki, Kant bunaynı manada "a priori" demişti. Bunlann doğruluğu kendilerindedir.
Aklın onların doğruluğunu kahul etmesi !çin haşka şeye ihtiyacı yoktur. Onların cüzlerini kavrayınca doğruluklarını hemen tasdik eder.. Bunlar; hir
şeye eşit olan iki şey hirhirine eşittir; hütün, parçasından büyüktür; hir şey
kendisinden haşka hir şey değildir gihi aksiyoınlardır.

lara

2-:- Görgüye dayanan bilgiler de kesinlik ifade ederler.
gihi.

Güneşin aydın

latması, ateşin yakması

3- Deneyler ile elde edilen bilgiler de kesinlik ifade eder. Deneyde iki
ve duyu. Yalnız duyu ile algılanan nesnenin kesin
olduğuna aklın hüküm vermesi için, aynı cins duyunun tekerrılr etmesi gerekmektedir. Böylece yapılan hir çok deneyden sonra, akıl o duyumun kesinli·
ğine hükmetmektedir. Fakat bunlardaki kesinlik akıl ilkelerindeki kesinlik.
derecesinde değildir.
şey hirleşmektedir. Akıl

4-:- Hadsiyat-Sezgi, deneyler gihi duyulara dayamyorsa da, hu tam değil· ·
dir. Akıl duyulardan ve deneyden hazı ipuçlan elde ediyor ve ondan sonra
kesin hir hükme vanyor. Bu sezgi, bugünkü düşünce sisteınlerinile h~dan
ötürü hilgi kaynağı olarak kahul edilmektedir. Çünkü tam deneye ve gör~ye
dayanmıyor. Her ne kadar onlardan ipuçlan alıyorsa da, onlan aşıyor ve onlarla ulaşılamayan hir bilgiye ve hükme vanyor.

5- Mütevatir: kesinlik ifade eden yaygın haher ki, hunu anlataniann
yalan söylerneğe karar verme1eri düşünülemez. Haher her ne kadar işitme
ile elde edilip ve yine hir duyu vasıtasiyle hize hilgi veriyorsa da, hunu görgü
ile deney arasındaki farka henzetehiliriz. Haher hize hir olay bildiriyor. Bu
olayı hiz doğrudan algılamıyoruz, onun yanında hazİr hulunmadik, zaman
veya mekan hakımından bizden uzak olduğu için o uzaklığı aşacak ve onu
kavrayacak hir duyumuz yoktur. Bize haher verenler ile hizim kulağımıza
gelen ve algınııza giren, hize haher verenlerin sesleridir. Onlar hizim doğru
dan algınııza girmiştir ve o seslerin gösterdikleri birtakım ses işaretlerini de
zilıinde bilgiye çeviririz. Onlann söylediklerini anlamamızda kesinlik vardır,
yaııi onlan iyi anladığımızdan şüphe etmeyiz. Fakat onların hu sözlerinin
anlattığı hir hafue vardır, hir olay vardır; hu, onlann sözlerinin muhtevasıdır. Biz, o sözlerle anlatılan olayı gözlerimizle görmedik ve sesiııi kıılak
lanniızla işitmedik. Ama, höyle hize intikal eden hir şeyin kesin olduğuna
hükmetmek için çok kimseyi dinlememiz gerekir ve artık o hususta haŞka
hiriııi dinlemeye ihtiyaç duymayacak şekilde kesin hilgi elde edene kadar
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dinlememiz devam eder. İşte bu da bir türlü deney sayılır. Bunun için hem
kesindir ve hem de duyunun dış~da bir şeydir. Yani bir defalık duyuş değil
tekrarlanan bir duyuştur. Bir duyuş bir bilgi veriyor, ama bunun kesinlik derecesinde olması için· haberde tevatür ve doğrudan olanlarda ise deney olması
gerekmektedir. İslam mantık ve kelamcılan, haberin bilgi değil, kesin bilgi,
yani ilim olabilmesi için mütevatir olmasını şart ko§muşlar ve tevatürü kesin
bilgi kaynağı saymışlardır. Yalnız burada kasdedilen tevatür ile halk dilindeki tevatürü birbirinden ayırmak lazımdır. Şüphesiz, yine de bu, insanın
bizzat kendi tercühesine dayanan ve akli kesinliğe yaklaşan bir kesinlik değildir.

6- Doğuştancılığa=fıtriyata dayanan bilgiler de kesinliği ifade eder.
Dördün çift oİması buna misal verilmektedir. Böyle elde edilen bilgilerde
oita terim zilıinde doğuştan vardır. İşte, dördü ve çift sözlerini bilen, dördüı:i.
çift olmasını bilmekte başka bir vasıtaya ihtiyaç duymaz18•
Buraya aldığımız bu altı madde kesinlikte eşit değildirler. Bunlan üçe
indirmek mümkündür. Akıl ilkeleri ile doğuştan (fıtrat) olan bilgileri bir say·
mak ve görgü (müşahede), deney (tecrübe) ile tevatürü de duyu verilerine
dayanan bir bilgi kabul etmek, ki bunlann kesinlik dereceleri aynca kendi arannda değişmekle beraber hiç biri akli ve mantıki zorunluluk derecesinde
değildir; geriye sezgi kalır ki, bu da akıl ve duyunun dışında ve her ikisinin
dolaylı ilİı.am ve işareti ile meydana gelir. İşte burhan bu bilgilere dayanır.
Cedelin meydana geldiği bilgilere de bir göz atmamız doğru olur. Çünkü
münazarada ileri sürülecek deliller ve dayanılacak hükümlerin esasianna
dair bilgi salıibi olmak, daha bilinçli olarak münazarayı izlemeyi sağlaya
caktır.

veya müsellem, yani kabul edilmiş öncüllerden teCedelci, bıirhancının akıl ilkelerini kullanması
gibi, mutlaka şöhretli ve kabul edilmiş öncüileri doğru olarak kabul eder ve
kullanır; bu öncüllerin hiç bir surette şüpheye uğrarnalanna meydai.ı. vennez 19•
Şöhret bulmuş veya kabul edilmiş öncüllerin, mutlaka doğru olmalan şart
değildir. Zira bazan batıl olan, kabul ve teslim edilir, yalan olan §Öhret yapar; bazan mutlak gerçek şöhret bulur. Bazan da gerçeğin ilk akıl ilkesinin
açık ve seçik olması meşhurluk derecesinde kalır. Gerçek, şöhret yapmış olacağı gibi, batıl da meşhur olabilir. Böylece meşhur olan öncüller; gerCedelin

meşhur

şekkül ettiğini söylemiştik.

18 Bk: Ömer h. Selılan es-Sav1, el-Besair en-Nusayriye, 139-141
19 İbn-i Sina, el-Cedel, 75.
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çeklik, doğruluk ve hatıllık, yalancılık hususunda eşit olurlar. Bunun için
bizzat şöhret sözü açık ve seçik bir terim değildir20 • Bundan dolayı cedelcinin,
daha çok kahullenilmiş öncüllerin, . istediği sonucu verip vermediğine hakması gerekir. Yoksa her öncülün, doğru ve yalan eşitliğinden, doğru yönünün
ne kadar ağır bastığım kontrol etmekle uğraşacak olursa bu işin altından
kalkamaz 21 •
Bir nesnenin meşhur olması çeşitli yollarladır:
1- Nefse cazih gelmesi, kolayca kahullenilmesini sağlar. İyi konuşan
kinisenin sözü haşkasmdan daha çok diı:i.Ienir ve kabul edilir.
saygı

2-: Güvenilen,
kahullenilir.

3- Umumun

gösterilen, sevilen kimsenin sözü

menfaatını

ilgilendiren bir nesne -çabuk

başkasından

şöhret

çok

bulur.

birleştiği bir mesele meş}Lur olur. Yazılmamış
gibi mer'iyette olarak terbiye ve eğitime tesir eder.

4- .Dinlerin ve milletierin
bir

şeriat

56olur.

İstikra bir nesnenin· meşhur olmasını sağlar.
Utangaçlık, acıma

ve onurun sebeb

olduğu

nesne de sür'atle_

meşhur

7- Gerçeğe benzemesi, bir nesnenin şöhret kazanmasını. sağlar. Halk
onun

gerçeğe aykırı olduğunu Iıissetmez.

Gö~üyor ki, h_ir nesneİlİn şöhret bulması ve kahullenilmesi gerçeğe
dayanmayahilir. Bunlar insa;n zihninin o andaki durumuna ve hayal etıne
gücüne göre vukn hulur 2 2.
Şöhret yapmış

bir hüküm ve nesnenin sahası daralır veya genişler. Halk
veya halkın bir kısinı tarafından bilinir. Bazan bilginler ve düşünürler arasında: bilinir ve onlarca meşhurluk kazı;ınır, bazan onlann da bir kısmı tarafından bilinen ve kahullenilen bir şey ~lur. Cedelin
cedel olması için, meşhur öncül kimin veya kimlerin nazarıııda meşhur ise
on.J,ara karşı kullanılmalıdır. Başka şekilde kullanılırsa veya başkasına karşı
1..-ullanılırsa cedel olmaz 2 3.
nazarıııda meşhurdUr

20 İbn-i Sina, el-Ce del, 34-35.
21
" '36.
22
" '39.
23
" '43.

267

KUR'AN'A GÖRE MÜNAZARA METODU

Cedelin (diyalektiğin)

talllilllİI.da

iki kişi arasında cereyan eden bir ko·
Bu iki kişiden birincisine cevap veren (veya
muallil (neden bildiren) denir, biz buna "konuşan" diy!'llim, ikincisine sail
(soran), denir buna da "dinleyeu" diyelim.
Birinci; davacı; dava, söz, mesele ortaya koyan kimsedir. İkincisi, soran
veya sorucu, ortaya atılan dava karşısında ya· onu kabul eder, iş başlangıçta
biter veya kabul etmez. Kabul etmed~ği zaman üç durum ortaya çıkar.
nuşma: olduğunu söylemiştik.

Cevapcı, konuşan, meşhur ve genellikle kabul edilmiş, şöhret yapmış
öncüilere dayanarak davasını ileri sürehilir. Sorucu ise yalnız kahullen:miş
olduğu öncüilere dayanabilir. Cevapcı davasım savunmak, onu korumakla
yükümlüdür. Sorucu da cevapemın davasını çürütmek, red etmekle mü·
kelleftir24 •
Cevapcı, bir mesele ve dava ortaya atınca, sorucu, dinleyen buna
üç durum takınır demiştik. İşte onlar şunlardır.

karşı

l- En hasiti ve kendi faydasına olan, cevapemın ileri sürdüğü davaya
delil istemesidir. Buna men' ve engelleme denir. Böyle olduğunu kabul etmem, Dieseleni açıkla, neden öyledir; hen böyle olduğunu sanmıyorum demekle engellemeye gider.

2- Eğer sorucu, ileri sÜrülen davanın öncüllerine ilişmez, kendisi h aşka
bir delil ileri sürerek cevapçmın dellliııi çürütürse, sorucunun böyle yapmasına nakzetme, bozma denir.
3- Sorucu, hu ikisini yapmaz da üçüncü bir durum takınır, ·davainn ön·
cüllerine ilişmez, doğrudan iptaline de gitmez, fakat davanın- zıddını ispat
ederse, buna "muaraza", karşı koyma, başka bir deyişle karşı çıkma denir 25 •
Buraya kadar cedel ve münazara hakkında verdiğinıiz bilgi ile yetiniyornz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in münazara tarzını ve cedel hakkındaki iu.tu·
munu incelemeye başlamadan şunu şöylernek yerinde olacaktır. Aristo'nun
"Topikler" (konular) adlı eserinin Arapçaya tercümesine "Cedel" denı:ıiesinde
Kur'an-ı Kerim'in cedeie karşı takındığı tavrın ve ona vermek istediği ma·
nanın-tesiri olduğuna· kaniiz. Ceıiel adı Aristo 'nun ''Topikler'' de anlattı@.
meselelere uygundur. Buna göre Cedel sözünü mantığa kazandıran Kur'an-ı
Kerinı olmuştur. Onun mantığa kazandırdığı ikinci terinı, "burhan" sözüdür. Mantığın anlattığı burhan ile Kur'an'ın kullandığı burhan aiasında fark
yoktur. Her ikisi de hurhauı kesin delil anlamında kullanır. Bilindiği gihi
24 İbn-i Sina, Ayın eser, 25, Farabi, el-Cedel, Emanet Hazinesi 1730 (163b)
25 Aluned Cevdet,

Adalı

Sedad, 9, Hasan

Paşazade, Şerh'l-Adabli

Gelenbevi, 20-50.
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Aristo'nun "İkinci Analitikleri", önce "Analotika es-Saniye", sonra "EtTahlilat es-Saniye" ve sonunda "Burhan" olarak tercüme edilmiştir.

ı

Bu münasebetle Kur'an'ın bilgi gö~ünü bir kaç kelime ile belirtmemiz
uygun olacaktır. Kur' an, "ilim" kelimesini ve türemişlerini isim ve fiil olarak
çok kullanır. İlmi her hangi bir bilgi anlam.ııia değil, kesin bilgi, denilebilir ki,
bugünkü, ilim anlamında kullanır ve bundan dolayi ilm e bazan burhan der26•
Kur'an, bilginin kesin anlamına alınıhğı zaman ona "ilim" dediği gibi, bunun
yanında kesin olmayan bilgiye de "zan" demiştir. Böylece bilgiyi ikiye ayır
ınış oluyor. Birincisine ilim, yani kesin bilg"i, burhan yani kesin delile daya·
nan bilgi, diğerine zan demekle kalmamıŞ onun gerçekten yana bir şey ifade
etmiyeceğini de belirtmiştir. 27 Bu ikisinden başka üçüncü bir tür, sadece tah·
min ve kuruntudan iharet olan bir bilgi daha zikretmiştir28 • Bunlan sırufla
yacak olursak, Farahi'nin felsefi ilimlerde kesin bilgi sağlayana "burhan" ve
kesine yakm bilgi s ağlıyana "cedel" ve diğerine de "safsata29 tasnif:İı).e göre,
Kur'an'da kesin bilgiye "ilim ve burhan" ona yakm olan za:iın'a "cedel" ve
sırf kuruntu, yalan ve tahmin olana da "safsata" denilebilir.
Kur'an-ı Kerim'de cedel ve müştaklannın kullanılmasını incelerken
önce onun Arap dilinde kullanılan kök anlamını göz önüİı.dc bulundurmak
faydalı olacaktır. (CDL) kökünün öz manasını gözden geçirdiğimiz zaman
iki asıl manada kullanıldığını görürüz. Biri, düşmanlığın devamı, amansız
düşmanlık; diğeri bükmek, evirmek, çevirmek, dokumaktır30• Öz manası bu
olan cedel kelimesi; ipin bir nesneye dolanıp sanlması, döndürülı:nesi gibi,
insanın bir mesele hakkında neticesiz münakaşaya girişmesi, meseleyi evirip
çevirmesi; iki ecdelciden bir:iılin diğerini fikrinden döndürmesi, caydırması
ve güreşme demek olduğuna göre de birisiİıin arkadaşını cedaleye (sert yere)
çalması, düşürmesP! manalarma gelen bu keliineden Kur'an nefretetmiş ve
onu kullanmaktan sakınmıştır. Yukarda açıkladığımız ecdelin gerçeği araş·
tırmak olmayıp mutlaka yenme anlamında olması ile ·Kur'aii'm sevmediği
anlamı arasmda fark yoktur. Cedelden türeyen "mücadele" kelimesi, düş
manlık yapma, çekişme, uğraşma, düşmanlaşma, muhasaiiıa .anlamlarına

26 Enam, Suresi, 148.
27 Necm Suresi, 28.
28 Enain Suresi, 148.
29 Fiırabi, el-Cedel, 88 b (Haınidiye 812).
30 İsmail b. Hammad el-Cevheri, es-Sıhah 4/1653; İbn Faris, Mn'cem Mekayis el-Lngat
I /433; Dr. Hüseyin Atay, Kur' ana göre İman isaslan, lll.
31 Ebul Kasım, Hüseyin b. Muhammed b. el-Fadl er-Ragib el-İsfehani, el-Mufredat fi
Garibel-Kur'an, 88, llfuır 1324.
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gelmektedir. Kur'an-ı Kerim, cedel ve türemişlerini yirmisekiz yerde kullan-mış ve hepsinde hoşnutsuzluğunu ortaya koymuştur. Bunları muarızlarının
durumlarını yermek için onlara isnad etmiştir 32 • Hatta Kur' an, Nuh'un kavminin Nuh'a "mücadele" isnadını kaydetmekle Nuhu bu şekilde tenkit etmek
istediklerini ve mücadelenin insanlarca da· sevilmeyen birşey olduğunu tesbit
etmiştir. Çünkü "Ey Nuh; Doğrusu bizlınle mücadele ettin ve bizimle mücadelende de ileri gittin" demişlerdi33 . Hz. İbrahim'in meleklerle tartışmasnın
yersizliğini anlatmak için bizimle mücadeleye (tartıŞmaya) girişti demiştir 34 .
Kocası hakkında Peygamberi~ kadının tartışması da bir mücadele idi. Kadın
derdine bir çare bulunana kadar çalıştı~ O andaki kadının tutumunun ve
sarfettiği sözlerin ne olduğunu bilmiyoruz, ancak mücadele sıfatı kendisine
isnad. edilmiştir3S.
İşte bütün bunlardan anlaşılıyor ki, Kur'an mücadeleyi sevmiyor, onu
teşvik etmiyor, onun gerçeği yıkmak olduğunu ve gerçeğe karşı olan kimse1erin niteliği bulunduğunn anlatmış oluyor. "İnkarcılar hakkı batıila · orta·
dan kaldırmak için mücadele ederler 36 ". Şu ayeti Kerime, cedel ve mücade. lenin ne olduğunu açıklar malıiyettedir. "Bir delilleri olmadan Allah'ın ayet·
leri hakkııida _mücadele eden, muhasama edenlerin gönüllerinde ulaşannya·
caklan bir büyüklenme vardır3 7". Burada Allah'ın ayetlerini çekiştirenlerin
iki niteliği ortaya konmuştur. Biri, delillerinin olmayışı, ki düpedüz tahmin
ve kuruntn olur bunun da safsata olabileceğini yukarda açıkladık. Diğeri~
bu çekişmelerinin nedeni büyüklenmek, üstün görünmek, galip gelmek is·
temeleridir.

Görülüyor ki cedel ve mücadele dü,şmanlık, ayrılık, bölünme, gruplaşma,
ilim dışı davranma, cehalet içinde gurura, büyükleurneye kapılma, yoldan,
doğru yoldan ve İslam'ın gösterdiği yoldan sapmaya sebep olduğundan,
Kur'an tarafından mücadele sözü de, metodu ila beğenilmemiştir. Anlatıla
geldiği gibi mücadele Kur'an'ın gayesine aykındır. Çünkü Kur'an; birleş·
tiricidir, sevdiricidir. insaııiyetçidir; edep, terbiye, nezaket ve zarefeti em·
reder. İşte bundan dolayı Kur'an, mücadeleyi sevmez, onu tavsiye etmez,
32 Bakara; 197, Nisa: 109, Hud: 32, Euam: 25, Araf: 71, Enfal: 6, Ra' d: 13, Nahl: 125,
Kehf: 54, 56, Hac: 3, Ankebut: 46, Lukman: 20, Gafir: 4, 35, 56, 69, Şura: 35, Zuhrnf: 58.
33
34
35
36
37

Hud: 32.
Hud: 74.
Mücadele Suresi: 1
Kehf: 56, Gafir: 5.
Gafir Suresi: 56.
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eğer mücadele etmek zorunda- kalırsa- hile onu ancak h azı -şartlar- altında
muvakkat olarak kabul eder. Bu şa:r_tlar, mücadeleyi. anlatılandan Çıkai'ıp
münazara anlamına soktuğu için onlar altında kahuİ edilmiştir. Bu şartlar,
güzel sözle konuşmak ve Allah'ın ayetlerine davet ve deliliere güzelce işaret
etmekf:iı-3 8 • N ahi Sure~i'nin 125 nci ayetinde "Onlarla en iyi yolla mücadele et"
şeklinde Peygambere olan eınre, Ebu Ca'fer Muhammed h. Cerir "Sana yaptık
ları kötülü,Dii affet ve yaptıkları fenalıklardan vaz geç" manasını verıniştir39 •
Cedel· ve cidalin yerilmesini Ragıh Isfehani şöyle açıklar. Kur'an-ı Kerim,
Peygamberi büyük ahlak sahibi olmakla40 nitelediği halde, ona hile mücadele -için mutlak surette izin vermemiş~ yapacağı mücadelenin güzel tarzda
olmasını şart koşmuştur" der41 • Kur'an-ı Kerim; mücadelenin hem kelime· ve
hem içerdiği mana bakıntından aleyhinde olunca, kendi göriişünü ve davasını
haşkasına iletmesi, ulaştırması, ona duyurması ve henimsetmesi nasıl mümkün ol~caktır? "işte bu sebepten Kur'a:iı, mücadele" sözü yerine "davet"
kelimesini kullanır. Davetİn ınanası çağırmaktır. Bu, söz ve seslebirinin kep.dine yönelmesini, gelmesini anlatır42 • Çağırma anlamında olan davet; dostluk,
sevgi, ünsiyet, Yakınlık ve bir araya gelmeyi anlatır; İşte Kur'an; hirleştire- _
cek, sevdirecek, yakınlaştıracak, bağlayacak· metod ve yolları tatbik eder ve
öyle yapılmasını ister. Ancak şuna dikkat etmek gerekir ki, bir kimse davet
sözünü k~anır da metod olarak cedeli kullanırsa, o ~aman yaptığının·davet
olmayıp mücadele _olduğunu hllınelidir.

Kur'an, münakaşa ve cedelden kaçınmakla, insanlar üzerinde psikolojik
bir tesir bırakmak istemiştir; Münakaşa daima uğraşma, hoğuşma ve inadç~ olduğundan insanlar üzerinde kötü bir_ tesiri vardır. Münakaşa esnasında
çoğu zaman nezaket kaideleri umİtulur ve herkes kendi hoş gururuna zafer
sağlamak- peşinde · gider43 •
Kur'an'ın

münazara-kt kendi buna davet diyor-ediş şeklinde bir takını
kuriliarı şöyle açıklamak mümkündür: Münazarada üç fakt(\rü göz önünde
bulundurmak gerekmektedir. Biri zaman, diğeri mekan ve üçüncüsü de bu
zaman V!J mekana göre dış durumu ve iç tutumu değişen ipsandır.
İşte bu üç unsura göre Kur'anın münazarası ve daveti cereyan eder.
33
39
40
41
42
43

Ankebut: 46, Taberi: tefsiri: 21/1
Ebu Cafer, Muhammed b. Cerir b. et-Taberi, Tefsir 14/19•!.
Kalem suresi:' 4.
Ragıp İsfehani, Kitab uz-Zaria, 93.
İbn Faris, Mu'cem Mekayis el-Lugat 2/239.
Dr. Hüseyin Atay, Kur'ana göre iman esaslan, ll2.
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Kl:rran, zaman müsait değilse, fikri bir kaziye halinde ve delilden mücerret
olarak söyler geçer. Bunun misali İhlas Suresininki gibi ayetlerdir. Bunlarda
söylenmek istenen fikir doğrudan doğruya söylenmiş ve hırakılmıştır. Kur'11n
hn şekilde fikri, mnhatahının zihnine nlaştırıp aradan çekilir ve üzerine düş
mez. Böylece münazara için hem karşıdakinin zihnini hazırlar ve hem de ona
düşünme fırsatı vermiş olur.·
Kur'an'ın diğer

bir metodu da, karşısındaki kimseye, her hangihirfikri,
ikisi arasındaki bir m~sele yapmamak için, üçüncü şahsın aracılığıyla anlatır.
Yani o meseleyi başka bir şahsın meselesi ve durumu olarak ortaya sürer ve
böylece her ikisi o mesele hakkında beraberce düşünmeye, meseleyi çözmeye
ve bir karara varmaya çağırılınış olurlar. Knr'am Kerimdeki meseleler ve
hikayeler bunun örnekleri sayılır. İşte bir örnek:
dair sözü hoşuna giden; pek azılı düşman iken, saminıi
tutan ve sonra işbaşma geçince yeryüzünde bozgunenluk yapan, ürünü ve nesli yok etmeğe· uğraşanlara Allah'tan kork,
denince onuruna ·dokunur da suç ·üstüne suç işler duruıM". İşte toplumsal
bir gerçek böylece anlatılır. Burada ecdeldeki gibi cevapcı ve sorucu, karşı
lıklı tilrtışan ·iki şahsın karşı karşıya gelmelerinden kaçınılınıştır.
"Dünya

hayatına

olduğuna Allah'ı şahit

olduğu gibi çoğU zaman Kur'an'da karşı karşıya gelen iki
Biri gerçeği savunan, diğeri hatılın savnnucusu olandır.
Gerçeğin savunucusu olarak umumiyede Peygamber görülmekte, hatılın
savunucusu olarak değişik tip ve şahıslar ortaya çıkmaktadır. Bunlar
putperestlerden Mısır'ın Firavnnlarına, Babil'in Nemrntları:ı:ia, Yahudi ve
Hıristiyanlar'a kadar değişmektedir.

Müriazarada

şahsiyet vardır.

Mesela, Yalındiler Cehennemde ancak bir kaç gün kalacaklan davasım
ortaya atmışlardı. "Ateş bize sadece bir kaç gün doknnacaktır," demişlerdi4 --.
Burada Yahudiler nakleden durumunda idiler. Çünkü böyle bir davada delil
ancak bir kitap ve vahy olabilirdi. Bu, vahyin verdiği haherlerle bilinen bir
mesele idi. Aklın buna bir delili yoktur.
Kur'an burada münazara kaidesine uygun olarak onlardan nakillerinin
sılılıatını sordu. Zira davacı, yani münazar~da cevapçı olan kim~e, ileri sürdüğü fikir eğer nakle dayamyorsa, ondan naklin sıhhatım ispat etmesi istenir46. İşte Kur'an da burada öyle yaptı. Bu hususta bir senediniz ve bel44 Bakara, 204-206.
45 .Bakara, 80; İmran 206.
46 Zeyn el-Marsafi, Nazm Adabil Bahs, 287,

Mecmuaı

Mütün içinde 1306_ Mıs!r.
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geniz, "Allah'tan aldığınız bir söz mü vardır4700 diye açıklamada .bulunma•
larım istemiştir. Yukarda açıkladığımız gibi, münazarada buna engelleme ve
m~n denir. Yahudiler cevap verıneyince Kur'an davasım ileri sürüp "Kötü.
lük işleyip kötiilü,~ kendisini kuşatan, cehenneme girecek ve orada temelli
kalacaktır48 ". Buiıda Yahudi olmayan da birdir. Münazarada her birinin ayrı
yeri ola:ı:ı, cevapcı, dava sahibi ile sorucu, yani red edici bazan yer değiştirir
ler. Bu yer değiştirme engellernede olmaz. Yalmz nakzetme ve muarazada
olur. Kur'an, Enam Suresi'nin 136. ayetinden 148. ayetine kadar bir dav::ı.
ileri sürınektedir. Bu, putpereslerin putperestliğinden meydana gelen bir
meseledir. O da istedikleri nesneleri ve hayvanları haram kıhp istediklerini
helal kıhnalarıdır. BU: davaya karşı putperesler,' "Allahisteseydi, ~e hiz ve
ne de bl!halarımız putperest olurdu ve ne de biz bir şeyi haram veya helal
ki!ardık49 " diye karşılık verdiler. Putperestler, Kur'an'ın davasım başka h:h:
delil ile red ve nakzettiler. Burada dayandıkları delil, Allah'ın meşiyeti, dilemesidir. Böylece onlar sail, sorucu durumundan dava sahibi durumuna geçmiş oldular. Bu sefer Kur'an-ki onun müm-:ıssili Hz. Peygamberdir-sorucu
durumunun gerektirdiği davramşlardan birincisini seçti ve onlara "Davanızı
ispatlayacak bir bilginiz ve deliliniz var mı? Yoksa zanna uyınuş ve yalan
söylemi~ olurslınuz 50 " dedi, Kur'an'ın hu delil isteği, bir açıklama ile heraber
olduğu için, buna münazarada '' açıklamalı engelleme" yani "men' maassened51 "
denir: Tahü putperestlerin, Allah'in öyle istediğine dair bir senetleri, bilgileri
ve delilleri .yoktu ve olamazdı da.
Hz. İhrahiin ile baba~~ arasında şöyle bir konuşma geçmektedir.
İbrahim:

· Bahacığım; İşitmeyen, görmeyen ve sana ~ir faydası olmayan nesnelere riiçin taparsııı? Sana gelmeyen bir ilim hana geldi. Bana uy, seni doğru
yola eriştireyim. Bahacığım, sakın şeytana tapma; )'Oksa Ralıman tarafın
dan bir azaba uğ;ı:arsııı;
B ahası:
İbrahim; Sen mi tanrılarımı beğe:ıimiyorsun? Eğer vaz geçmezsen seni
geh_ertirim; · h eni bırak, defol git.
47
48
.49
50
51

Bakara:- 80.
Bakara: 81.
Enam: 148.
Enam: 148.
Ahmed . Cevdet, Adabı Sedad 20.
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İbrahim:

Sana esenlikler olsun. Yine de senin için Rabhimden af

dileyeceğim.

O·

52

beni k:ırmaz •
Bu. konuşmada Hz. İbrahim'in nasıl yavaş yavaş yumuşak başlay:ıp
gitgide sertleştiği görülüyor.
Birinci derecede, ortaya attığı davanın etrafında, bütün konuşma ce·
reyan etmiştir. Fakat yumuŞak bir ifş.de kullanmıştı. Her çocuk babasma ne
yaptığını ve niçin öyle yaptığını sorahilirdi. İkinci derecede, kendisinin ilim
sahihi olduğuıi.u, babasının ondan yoksun bulunduğunu, dolayısiyle babasının
kendisine uyması gerektiğini ortaya koydu.Böylece babasının yanında mev·
künin yükseldiğini görünce veya mevkiini sağlaı:ıilaştırmca, babasma eınir
verecek üçüncü dereceye çıktı. Babasının aldırış etmediğini görünce, dör·
düİıcüde ona sert ve yumuşak bir tehditte bulundu.
İşte buraya kadar Hz. İbrahim işini hitirmiş, davasını neticesiyle hera•
her sunmuştu. B~hası onun davasım temelinden reddetti. Oğlunun dava·
sının zıddı olan bir davayı savunmakla ona karşı geldi ve muarazada bulun·
du. Bundan haşka oğlunun tehdidine de daha sert bir tehditle cevap verdi
ve fazla olarak ta onu kovdu. Hz. İbrahim, oğulluğun·vermiş olduğu bir ya·
nıklıkla, babasının evinden kovulmuş olduğu halde, babasma iyi tememıi·
lerde bulunuyor. İşte sert münakaşa böyle üzüntülü bir şekilde son buluyor.

Hz. İhralıim.'in kıssası çeşitli şekilde bir çok yerde geçmel--tedir; ·ama
burada mücerred bir konuşması nakledilmiş, hiç bir d.elil ileri sürmemiştir:
gerekli görmekteyiz. Kur'an-ı Kerim'
ve adah kitaplarının sıkı bir kaç kura)ına sıkışıp
kalm~z. O, insanlık hayatının özeti olan bir kitap olduğu için, müııazara
tarzlan çok çeşitli ve renklidir. .Adabu Münazara kurallan, bugün radyolarda
yapılmakta olan soru müsabakalarına benzer, helli_ve elastikiyetsiz kalıplar
Burada bir noktaya

in

işaret etmeği

müııazara tarzı, mantık

şeklindedir.

Şimdi Furkan Suresin'nin baş tarafından bir misal verelini.: Sure, ilk
üç ayette,. bir vakıa olarak, güçlü ku9ı'etli, başkalarının tuttuklan tanrıların.
aciz olduklan, öldürmeğe, diriltmeğe, fayda ve zarar verrneğe kadir, göklerin
ve yerin hükümram olan tarafından, ,insanlara bir uyarma olmak üzere bir.
kitap, Furkan indirildiğini aıılatıyor.

52 Meryem: 42--47.
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Sonraki ayetlerde l(afirler buna şöyle karşılık verdiler: "Bu Kur'an,
Muhammed'in uydurmasıdır ve ona baş~aları da yardım etmiştir" Böylece
Kur'anın Hz. Muhammed'e (s.a.v.) indirilmiş olduğu davasını çürütıİıek için
üçüncü -duriıma göre onun zıddı bir dava ileri sürerek onu doğrudan red·
dettiler. Bu suretle kafirler davacı (konuşan), Kuran dinleyen durumuna
geçerek birinci konuşan ile dinleyen yer değiştirdi. Kuran soran (dinleyen)
duİ'uıi:ı.una geçince yukarda açıklanan üç durumdan üçüncüsü olan muara•
zayı seçip "onların bu sözleri zulüm ve yalandır" diyerek davalannı esastan
yıkmıştır. Bu ilk üç ayette özetiediğimiz gibi, putlan aciz gösterip Tannlıktan
düşürmek onların yerine Kadiri Mutlak bir varlığı koymak ta vardı. inkarcı·
lar niçin yalııız Kur'an'ın inzal edilişini inkar ettiler? Bu iki şekilde düşünü
lebilir. Biri, bunu yapmanın diğe~lerinden daha kolay olmasıdır. Ya~ Kur'·
an'ın valıy olunduğunu inkar, Allalı'ı inkardan daha kolaydır. Diğeri, bu ilk
üç ayette her ne kadar Allalı'ın sıfa~lan sayılmış ve'putlar küçültülmüş ise
~e, asıl dava Kur'an'ın Hz. Muhammed'e indirilmesiydi. inkarcılar bunu
aıılamışlar ve onun için sadece Kur'an'ı inkar etmişlerdir. Bu, Peygamber·
liği de içerir. Bunun için onu da bir kaç ayet sonra red ettikler.i görülür.
Diğer bir misal: (Sebe, suresinin 7-9. ayetlerinde) "İnkarcılar, size toz
toprak olduğunuz zaman yeniden dirileceğiDizi söyleyen bir. adam göstere·
.
lim ~? Allalı'a karşı yalan mı uyduruyor, yoksa deli midir? dediler".
~

•

Kur'an, burada oruarın davasını önenısememiştir ve öyle konuşmalarını
norm:al görmüştür ve sadece onların ahirete inanmamış olduklannı söylemiş·
tir. Burada Kur'an muarezeyi yani ikinci d~u seçnıiŞ, oıılarm davasını başka bir delil ile çürütmüştür.
Alıirete inanmayan böyle konuşur. Fakat ikinci bir cevap vardır ki on·
larm anlamaz olduklan belirtilmiş olan dokuzuncu ayette "Oıılar önlerinde
ve ardlarmda duran göğü ve yerigörmezler mi? Bu anlamayaruan ya yerin
dibine sokacaksın veya göğü kafalarına geçireceksin" deni:i:. Buradaki cevap, açıklamalı engelleme olabilir. İşte buradaki kimselerin seviyesi böyle
bir cevap alıiıalannı gerektirdi.

Oysa Yasin Suresinde (78. ayette) "Bu ııfalanan çürümüş kemikleri kim
yaratacak? diye bir dava öne sürene ~ur'an daha çok önem venniş ve onu
mantıki delillerle nakzetmiştir. "Onu, kemik değilken ilk defa kemik· yapan
yaratacaktır" demiştir. Bu cevabın dayandığı mantık şudur. Yokken ve ilk
defa bir şeyiortaya koyan, onu bir daha yapabilir. Onu ilk yapan, zıt olaılları
da yapan ve yaş ağaçtan ateş çıkartandır. Gökler ve yeryüzü gibi büyük
varlıklan yaratan, küçükleri de elbette yaratır.
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Yukanda ~çıkladığımız gibi, Kur'an-i Kerim; zaman, mekan ve şahsa
değişik metodlar kullanır. Şimdi mekana göre hir iki misal verelim.

Bir yerde dinde alay edilir ve onun aleyhine konuşulur ise orada
davranılacağını aıılatan şu ayetlere dikkat edelim:
"Allah'ın ayetlerinin

nasıl

inkar edildiğini ve alay_a alındığını işittiginizde

başka hir söze geçmedi.kç~ oıılarla hir oturmaym, yoksa siz de oıılar gibi olur·

sunuz53 " ve "Ayetlerimizi çekiştirmeye dalaıılan görünce başka hir konuya
geçesiye kadar oıılardan yüz çevir, eğer şeytan sana unutturacak olursa, ar·
tık hatırladıktan sonra zalimlerle heraber otunna54".
Bu iki ayeti kerime, hir müslümana inançlannın alaya alınıp, ulu orta
tenkit edilip onlara dil uzatıldığı zaman münakaşaya katılmaması, mücade·
leye girişmemesi, elinden gelirse konuyu değiştirmesi, yoksa oıılarm konuyu
değiştirmesine kadar kendi halinde kalpıasını tavsiye ediyor. Çünkü böyle
hir toplulukta veya hir yerde peşin hükümle dine atıp tutana karşı her hangi
hir söz söylemek mücadeleye, körükörüne ve faydasız yere uğraşmaya, ara·
lan açmaya, düşmanlıklan pekiştirmeye sürükler; Kur'an, iŞte böyle müca·
deleden sakınır. Öyle yerde susmayı, hiç hir şey söylememeyi ve gerekirse
yavaşca, sezdirmeden oradan ayrılmayı ön görür.
Enam Suresi'nin 108 Ayeii de hunlan daha aşın gitmemektc destekler.
"Allah'tan başkasına yalvaranlara sövmeyin, yoksa oıılar da bilmeden, düş,.
maıılık ederek Allah'a söverler". Bir putpereste ve onun kutsal sayılığına sö·
vülmemesini Kur'an'ın tavsiye etmesi, kim olursa olsun insaıılara karşı kötü ve
edep dışı davranmayı, ayniınalanna seheh olmayı, fay4asız yere münakaşaya
dalmayı yasaklar. Kur'an'ın davasını güdeıılere onu nasıl, nerede ve ne şekil
de savunup heninısetehileceklerini yine Kur'an kendilerine öğretmektedir.
Kur'an, önce davanın iyi bilinmesini ön görüp münakaşada karşısındakin·
den kesin delil istediği gibi, kendisi de kesin delil göstermesini bilen kimse·
lerin davasına sahip çıkahileceğini aıılatır.

53 Nisa: 140.

54 Enam: 68.

