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Herkesin bildiği gibi Kuran, İslam'ın Kitabı olup, 114 "sure"den oluşmaktadır. 
Fakat bu sureler bölümler şeklinde değildir ve düşünebileceğimiz herhangi türden bir 
gelişme takip etmemektedirler. Kuran'ın genel bir planı dahi yoktur. Her sure, bağımsız 
bir bütündür. Kuran, 114 unsurun toplanması veya bir araya getirilmesinden ibaret 
bir mecmuadır. 

Genellilde bu 114 parçanın 610 yılına doğru "vahy ~dilmeye" başladığı ve 
Muhammed'in 632'de, yani hicri ll. yılın Rebi'ul-Ewel ayındaki ölümüne kadar 
devam ettiği kabul edilmektedir. Böylece yirmi küsur yıllık bu dönem içerisinde 
sureler tarihsel bir sıraya göre zuhur etmiştir. Bununla birlikte Kuran'ın son şeldi bu 
sıralamaya göre tertip edilmemiştir. 

1• "L'idee de religion dans le Coran'; The Notion of"religion" in Comparative Research: Selected 
Proceedings of the XVIth Congress of the International Assodation for the History of Religions 
(Rome, 3rd-8th September, 1990), Ugo Bianchi (ea.), "L'Erma" di Bretschneider, Roma 1994, s. 
97-103. 

2• Aziz Dominique'in 13. yüzyılda kurduğu Dominiken tarikatına mensup bir rahip olan Guy 
Monnot, aynı zamanda bir dinler tarihçisidir. İslam tarihi ve tefsir alanında uzmanlaşan Monnot, 
Paris'teki ünlü Ecole Pratique des Ha u tes Etudes'de ders vermektedir. İslam tarihi ve tefsir alanında 
birçok çalışınasi bulunan Monnot'nun bu çalışmalarından bir kaçı: Le corpus coranique [Kuran 
Mecmuası], Le Cerf, Paris 1993; La dernarche classique de lexegese musulman [İslami Tefsirin 
Klasik Yöntemi]. Cerf, 1986; Penseurs musulmans et religions iraniennes [Müslüman Düşünürler 
ve İran Dinleri], Vrin, Paris 2000; Islam et religions [İslam ve Dinler], Maisonneuve et Larose, Paris 
1986. Ayrıca Monnot, UNESCO'nun sponsorluğunda Daniel Gimaret ve Jean Jolivet ile birlikte 
Şehristani'ninEl-milel ve'n-Nihafini Fransızcaya çevirmiştir: Livre des religions et des sectes, 2 cilt, 
Peeters, Leuven 1986, 1993. 
Çevirisini sunduğumuz bu yazı, bir bildiri olarak sunulmuştur. Yazar, bu yazıda sözlü ifade tarzını 
kullanmıştır. Sözlü ifade gereği cümle içerisinde ima yoluyla işaret edilen fakat Ttirkçede aşikar 
olmayan kavrarnlan, metnin daha anlaşılır olması açısından köşeli parantez içerisindeki belirtm~yi 
uygun gördük (ç.n.). 
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İşte tam olarak yapmak istediğimiz şey, çeşitli bölümleri zuhur ettikçe din düşün
cesinin bizzat Kuran içerisinde dönüşüme uğradığını göstermektir. Fakat öncelilde 
bu din düşüncesinin ya da kavramının Kurani metinde son derece sarih olduğunun 
altını çizmek gerekir. 

I 

Böylece ilk etapta dikkat çelçen şey, Kuran'ın her yerinde elinin sadece iyi veya kötü 
dini tutum ve davraruşların tarifleri ve örnelden bağlamında bulunmadığı hususudur. 
Kuran, dini sadece göstermiyor, onu düşünüyor. Bu kutsal Kitapta din düşüncesi son 
derece bilinçlidir. Bu düşünce iki Kurani kelime ile doğrudan ifade edilmektedir. 

1. Bu konuya girmeden söz konusu iki kelimeden hiçbirinin yol veya yoldan 
gitmeye ilişkin söz varlığına ait olmadığını belirtmek gerekir. Diğer Sami dillerde ve 
ilk olaralç ifade ettiideri ve şekillendirdikleri dinlerde "yol" kavramının öneminden 
ötürü bu durum şaşkınlılç verici dir. 3 Aslında Kuran'da daha genel bir paradoks 
mevcuttur. Bir taraftan "rehberlilç etmek" anlamına gelen hada, yahdf fiilinin türediği 
HDY mastarının nitel ve nicel önemi ve "rehberlil(' anlarnındili huda temel terimi 
bulunmalctadır.4 Falçat diğer taraftan göçebe hayatındald çöl, kurn, kervan, deve 
veya çadır gibi temel kelimeler neredeyse hiç bulunmamalctadır.5 Yola işaret eden 
kelimeler ise Kuran'da somut anlamda ya da çoğu zaman temsili biçimde ve genel 
olarak "gidişat" anlamında kullarulmalctadır.6 Falçat kanaatimizce bu kelimeler hiçbir 
zaman şu ya da bu grubun ya da topluluğun dinine işaret eden teknik bir terimhaline 
gelmemelctedir. 

3
· İbranicedeki n: kelimesini kastetmekteyiz. Yeni Ahit'te bu kelimeye tekabül eden ~ 6ooc; yani 

"yol'; Resulterin İşleri 9, 2; 19, 9; 24, 22 vs:de müntesiplerine Antakya'da "Hıristiyanlar" adı verilen 
(aynı yer ll, 26) yeni doğan dini belirtmektedir. 

•· Kuran'da HDYkökünün 300'den fazla kullanımı içerisinde hüda kelimesi 85 kez geçmektedir. 
5· Kuran, "Kitab-ı Mukaddes'te anlatılan Yusuf'un hikayesini naldeden Yusuf (12) suresinin 100. 

ayetinde geçen bedv kelimesi müstesna "çöl"ü ifade etmek için günlük dilde kullarulan kelimelerin 
hiçbirine yer vermemektedir: sahra, kafr, ban·iyya, mahmah,falat, mahcal,faifa": Robert Brunsc
hvig; Simples remarques negatives sur le vocabulaire coranique, ip. Studia lslamica, V, Paris 1956, 
19-32 (burada 26). Çöl için kullarulan dokuz başka adın da zikredilmediğini eldeyebiliriz: badiya, 
dahna, mafaza vs. Oysa "toprak" (turiib) kelimesi Kuran'da 17 kez geçmekte, "kum" (reml) keli
mesi gibi (kafile: rakb'in bir kervanda "nöbet tutma'yı bir kere belirttiği Enfal 8/42. ayeteve rihle 
kelimesinin iki kere bir kervanın "seferini" veya "yolculuğunu" belirttiği Kureyş 106/3'e rağmen) 
"kervan" kelimesi de yer almaktadır! "Çadır" kelimesi Kuran'da (çoğul şekilde hiyiim: Rahman 
55/72) bir kez ve "deve" kelimesi de 2 kez (cemel ve çağulu cimtiltit: /\.raf7/40, Mürselat 77/33). 
Yine bu üç kullanım günlük hayata ilişkin olmayıp bir atasözü ve eskatolojik tarifler içerisinde yer 
almaktadır. Eğer dişi deve kelimesi (ntika: 7 kullanım) daha iyi bir muamele görüyorsa, bu eski 
Semudların Arap peygamberi olan Salih'in hil<ayesindeki rolünden dolayıdır. 

6. Bu kelimeler şunlardır: "yol" anlamına gelen ve çağulu su bul olan sebfl (10'u çoğul olmak üzere 
toplam yaklaşık 190 kullanım); "yol" anlamındaki sıriit (45 kullanım); "yol" anlamındald tarik (4 
kullanım) ve bundan türeyen "gidişat" anlamındili tarEka (3 kullanım) ... 
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Yol almayı çağrıştıran bu kökler ve kelimeler arasında bir tanesi vardır ki kısa 
bir süre sonra fıkhi ve kelami tartışmaların ortal< konusu haline gelecektir. Bu, sünnet 
kelimesidir. Bu kelime Kuran'da tekil olaral< 18 kez, sunan şeklindeki çoğul biçimirıde ise 
2 kez geçmektedir. Bu kelime, "adet" anlamında yola işaret etmekte fal<at her zaman ya 
da neredeyse her zaman bir insanın ya da dini grubun değil, Adetullaha, yani Allah'ın 
hareket tarzına işaret etmektedir. Aynı şekilde dini ve hukuki anlamda eskiden beri 
İslam Kanununa işaret eden şeriat kelimesi de böyledir. Bu kelime, Kuran'da Casiye 
45/18'de bir kez geçmektedir ve muhtemelen Kanun kelimesinden daha geniş bir 

. anlama sahiptir. Bu kelimenin kendisinden türediği ŞRA kökü Kuran'da 4 kez daha 
kullanılmal<tadır. Bu kelime hiçbir zaman doğrudan dine işaret etmemel<tedir7 

2. Din, esasen .Y-,) kelimesi ile ifade edilmel<tedir. Bu kelimenin etirnolojisi mese- -
lesirıe, özellikle de Kuran'ın irıdiği dönemdeki Mazdeizm'de dine ("doğru din'; den i 
veh) işaret eden orta Farsçadald den kelimesi ile tartışmalı ilişkisi konusuna girmek 
istemiyoruz. Bu den kelimesi de Avesta'dald daena'dan gelmektedir.8 Arapçadaki din 
kelimesi ise Kuran'da 92 kez yer almal<tadır. Örneğin Araf (7) suresinin 29. ayetinde Allah, 
Muhammed'e şu şeldlde hitap etmel<tedir: "De ki: Rabbim adaleti emretti. Her secde 
ettiğiniz yerde yüzlerinizi O'na çevirin ve safbir din sunaral< O'na yalvarın"9• 

Ancal< "hesap günü'; ya da daha ziyade "karşılık Günü" anlamınciald ifadesi
nin 13 kullanımını ve .Y-,) teriminin açık biçimde bu "karşılık"a işaret ettiği diğer 7 
kullanımı ayrı tutmalıyız.10 Böylece geriye "din" anlamında (harfi tarille ya da harfi 
tarifsiz) .Y-,) kelimesirıin 72 kullanımı kalmal<tadır. Buna bir de başta sözünü ettiğimiz 
[ild Kurani kelimeden biri olan] ~ kelimesini de eldernek gerekmel<tedir. Bu kelime, 
15 defa kullanılmal<tadır. 72 artı 15 eder 87. Böylece "din" düşüncesi açık biçimde 87 
defa zil<redilmektedir, yani Kuran metninde sıkça geçmektedir. 

7· Buradaki anlam, Maide {5) suresindeki 48. ayetinanlamına yakın olsa da: ~~.9 ~A· Kuran'da 
ancak birer kere görülen bu iki durumu lcrş. Rudi Paret, Der Ko ran. Kommentar und Konkordanz, 
Stuttgart 1971, 197'?, 123 

8- Arapçadaki din kelimesinin orta Farsçadaki den'den geldiğine ilişicin görüşü Theadar Nöldeke 
savunmaktadır: ZDMG, Cilt XXXVII, 534, n. 2; Th. Nöldeke ve Friedrich Schwally, GdQ, Cilt 1, 
Leipzig 1905 [Hildesheim 1981], 20, n. 2; Arthur Jefffery, The Foreign Vocabulary in the Quran, 
Baroda 1938, [Lahore 1977], 131-133; Wilfred C. Smith, T1ıeMeaningandEnd ofReligion, New York 
1963, 98-102 ve 287-289 vs. Bu görüş başka birçok bilgin tarafından ya hafifletilerek savunulmuş 
ya da buna tamamen karşı çıkılmıştır. Etimolojisinden bağımsız olarak din kelimesi hakkında l<rş. 
Yvonne Yazbeck Haddad, The Canception oftlıe Term Din in the Qur~n, The Muslim World, 64, 
ı 97 4, ı ı 4-ı23 (Yazar, dinininsan için varoluşsal çağrışımlarını ve Allah'a tamamen bağlı olduğunu 
göstermeye çalışmaktadır). 

9. ~ J.ıi :J ~;, ',)fo ~ jb, :i;s. A ~ ~ "i ' + .b..u..aJG ,_--ı J,§ 
V! - -- ~ !9 • ! - \""'""'S':" .S ~ !9 - - ! ~J->-" 

10• Yusuf 12/76.; Nur 24/2. ve 2.5; Zariyat 51/6.; Infitar 82/9.; Tin 95/7.; Ma' un 107/1. ayetlerde geçen 
.Y-J.ıl: yJs ifadesinin anlamı, İnfitar 82/18; Tin 95/8. ve Müddessir 74/44-46.; Mutaffifin_ 83/11. 
ayetlerle karşılaştırılınca açıkça ortaya çıkmaktadır. 
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~ kelimesine tekrar dönelim. Kuran'da (daha sonraki birçok Arapça metin
den farklı olarak) bu kelime hiçbir zaman "topluluk"u değil, her zaman "din''e işaret 
etmektedir. Dolayısıyla bu kelime, 0:~ ile eşanlamlıdır. Enam suresi 6/ 161. ayette bu 
durum aşil<ardır: ,g!~;.~~l ili~~?('!§" .! .!;'!)..:> JIQj ~:t.~ıJ§ ... , yani "De ki: Rab
bim beni doğru yola, dosdoğru dine (<>:~), harrif olan İbrahim> in dirıine (~)iletti .. :' 
Aynca Nisa 4/125. ve 22., 78. ayetlere bakılmalıdır. <>:.:>ve~ kelimeleri, her dine yani 
Kuran penceresinden insanlarla gerçek Tanrı ve hatta sahte tanrılar arasındaki iliş
kileri düzenleyen inanç ve arnellerden oluşan her bütiliıe uygulanabilecek birer cins 
ismidir.U Her ild kelimenin de İslam için kullanıldığını gördük. Aynı şeldlde Ehli 
Kitap (yani Hıristiyanlar ve Yahudilerin) dini, Bakara 2/120'de ~ve Al-i İmran 3/73 
ileNisa 4/171'de 0:~ kelimesiyle belirtilmektedir. Fakat .:ı~~·un yani "ortak koşan
ların'; bir Allah'a bir şeyi "ortak koşanlarm" dini de İbrahin:l ı 4/13 ve Kehf 18/20'de12 

.U. kelimesiyleveEnam 6/137 ile Kafirun 109/6'da açıl<ça ve başka yerlerde13 kapalı 

biçimde<>:.:> kelimesiyle belirtilmektedir. 

3. ~ ve<>:.:> kelimesinin her ildsinin de her zaman teldl olarak kullanıldığıha dil<
kat edilmelidir. Bu, din düşüncesinin açıl< biçimde algılansa da somut dayanaklarına 
sıl<I sıl<Iya bağlı olduğu anlamına gelmektedir. Üç meşhur ayet bu durumu çarpıcı 
biçimde göstermektedir: Bal<ara 2~62; Maide 5/69; Hac 22/17. Bunlar üç tane din 
listesidir. Metindeld sıraya göre bunların ilki şöyledir (Bakara 2/62): 

Am~ J.,S.- ·~i --ıj- .J.ıt.ı ~-ı •. - ~ • "-'i- · :;· ;,:ıi- i ~~ ~ .Ji- i ~-ı;; ~ .Ji 'ı ,...,... _ _ 3.;:: e~!9 _ , v.o v.o ~!9 .s !9 3 <.>:!_ !9 .9'-" 0:!_ u, 
< !~ • ' -j• A j;:_ j < -j• ·-~ '' i 0.9-'.>"':! ~ :S I'T-"""" 9 :S ~J _ ~P.' 

İman edenler [Kuran diline göre Müslümanlar] ve Yahudilerden, Hıristiyanlar 
ve Sahillerden Allah'a ve ahiret gününe iman edip salih amel işleyenler için Rableri 
katında ecirleri vardır. Onlar için herhangi bir korku yoktur. Onlar üzüntü çekme
yeceklerdir. 

Maide 5/69. ayet,14yul<andald ayet ile neredeyse aynıdır. Fal<at son ayet, yani 

ıı. Kuşkusuz bu din tanımı, Kuran'da olduğu gibi bulunmayıp onun dünya görüşünden ve din dü
şüncesinin zikredildiği bağlarnlardan çıkarılmaktadır. Kongremizin bu zorlu konuya getireceği 
aydınlığı belderken şahsen dini "belirli bir sosyal grup içerisinde insanın kutsalla ilişkisini yapılan
dıran ayirılerin, davranışların ve inançların bir bütünü" olarak görmeyi teldif ediyoruz. 

1
2. Krş. Kehf 18/15 (ayrıca bkz. Xraf (7/88; Yusuf 12/37). ~kelimesi herhangi bir dini belirtiyor 

olabilse de her zaman Yahudi veya Hıristiyan bir bağlamda kullanılmaktadır. Bu durumun basit 
nedeni, kelime Arami veya Süryani kökerıli olduğu için Kitab-ı Mukaddes toplululdanndan gelen 
arılatılarda kullanılmaya devam etmiştir: örneğin Yusuf'un (12. sure) Yahudi hikayesi ya da Mağara 
Ehlinin (18. Sure) Hıristiyan hikayesi. 

13· Krş. En' am 6/70; Mürnin 4{)/26 (Firavun: .U. kelimesinin "Kanun'' arılamına eğilimli olduğu Yusuf 
12/76 ile karışlaştırılmalıdır). -

14
• Maide suresinde bulunan bu ayeti yazar yanlışiılda Al-i İmran suresinde olara!< zikretmektedir 

(ç.n.). 
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Hac (22) suresinin 17. ayeti farklı bir yapı ve muhtevaya sahiptir. İlk önce bu ayetin 
Arapçasını zil<retmek gerekir: 

·~- 1-~~ dlıi 'ıi:L-"1" jjj- - _!..·ij- '.J'-;,ôıj- ~ ""...ıj- i ~lk~ jjj- i {-ı;;" jjj 'ı ~ '-"'::"':! u- :;-.}"' <.>:!- '9 \)".:K"" '9 .s '9 ~ '9 '9 <.>:! - '9 ~ <.>:! - u, 

• ! • z J5 ·ı: dlıi 0ı a;'7oıj--
~ .& ı.:1-'- • - -- r~ 

Tercümedeki "ortak koşanlar'; Muhammed zarnarurıda Orta Arabistan'da 
geleneksel kültleri icra eden putperestleri doğrudan belirtmektedir. Ayetin tercümesi 
şöyledir: 

Mürnin olanlar, Yahudi olanlar, Sabiller, Hıristiyanlar, Mecusiler ve müşrik 
olanları Allah kıyamet gününde birbirinden ayıracaktır. Her şeye Allah şa
hittir. 

İtilçadi açıdan yani çeşitli dinlerin teolojilç statüsü hakkında diğerleri gibi bu 
ay etin de muğlak olduğu dilçkat çekmekte dir. Tarihsel bakımdan bazı adların muğlak 
ve belirsiz karakteri aş&ardır. Zil<rettiği.rniz son ayette yi.rıe de İslam da dahil olmak 
üzere altı dinli bir listemiz vardır. Falçat üç listeden hiçbiri.rıde "di.rı" (ı.:ı:.:ı veya~) zil<re
dilmemektedir. Bu listeler, dildeki ortalç paydalarını belirtıneden müntesip gruplarını 
sıralamalda dır. Bu konuda herhangi bir sisternleşti.rme durumdan uzağız. Söz konusu 
edilen, bili.rıen ya da Muhammed'i.rı karşılaştığı şu ya da bu dindir. 

Oysa bu karşılaşmalar anlaşmazlıldarla dolu olmuştur. Bundan dolayı bağlam 
her zaman tartışmalı dır. Her din, bir kıstasa göre değerlendi.rilmektedir. Fakat kıstas, 
zamanla deği§mektedir. Böylece sunumuzun ilooci bölümüne gelmiş bulunuyoruz. 

II 

İncelememiz tamamen din düşüncesinin 87 kullanımı ve çoğu zaman bağlarnın 
sağladığı açıldığa dayanmalçtadır. Sonuç olarak bize öyle geliyor ki Kuran'daki din 
düşüncesi, her biri zuhur eden İslam ile eski dinler arasındaki bir rekabet durumuna 
tekabül eden üç safhaclan geçmiştir. · 

1. Görünen o ki en eski metin, Kafirun (109) suresinin 6. ayetidir. Bu kısa Kafi
run suresinin tamamını size tercüme ediyorum. Bir emir ile başlanılmalçtadır. Allah, 
peygambere iletmesi gereken mesajı bildirmelçtedir. İşte çarpıcı metin: 

De ki: Ey kafırler! Ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığım 
Mekke'deki tebliğ döneminin başlarındayız. Muhammed putperest kültlerle 

mücadele etmektedir. Din <ı.:ı:.:ıı kıstasına gelince, ona bir taraftan şirk15 yani 
"ortak koşanların" sapkınlığı yani Araplar tarafından panteonlarına yönelik 
icra edilen geleneksel kültler diğer taraftan da daha sonra tevhicfl6 diye ad-

15· Krş. Lokman 31/13. Bu kelime, durum ortacı müşrikan yani "ortak koşanlar" da dahil olmak 
üzere çeşitli biçimlerde Kuran'da geçen bir fiilin mastan dır. 

16 İslam'daki bu kilit kavram, Kuran'da geçmemektedir. Masdan olduğu fiilin hiçbir biçimi de geç
memektedir. Ancak aynı kökten gelen "bir" veya "yegane" anlamındaki vahid terimi çoğu·zaman 
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Jandırılacak şey yani "bir olanın ilanı': kısaca Kurani monoteizm arasındaki 
muhalefet hakimdir. Bu muhalefet o kadar sert ve kesindir ki daha fazla tartış
maya mahal vermemektedir. Muhtemelen bundan dolayıdır ki metnimiz, üç 
safhaclan ilkinin tanığı olarak tecrit edilmiş görünmektedir. Tabii ki başka bir 
açıklama, hem İslami geleneğe hem de Regis Blachere'in Theodor Nöldeke'den 
genel çizgileriyle aldığı aşamalandırmaya dayanarak bu sureye bizim varsaydı
ğımızdan çok daha sonraki bir tarih atfedebiliriz.17 

Tabii Id Nöldeke ve Blachere'in tasniflerinin eleştiri! diğini ve eleştirilebilir oldu
ğunu bilmiyor değiliz. Bu durum, çalışma hip o tezi olarak bunlan bazen kullanmaya 
engel değildir. 1. Mekke dönemi diye adlandırdıldarının ne olduğu görüldü. Ana 
hatlarını bulmaya çalıştığımız Kurani dönüşümün içerisinde 2. Meld<e döneminin 
bir kopulduk, bir boşlul< oluşturması dild<at çeldcidir. Kuran'ın bütününde 87 kez 
geçen din düşüncesi içerisinde bu 2. Meld<e dönemi için özel bir vurgu taşunayan ~ 
kelimesinin sadece ild kullanımı buluİunaktadır. ıs 

2. Dolayısıyla din düşüncesi haldooda ildnci safhadiye adlandırdığımız dönem, 
uzun bir süreç içerisinde ortaya çıkmıştır. Bu sürece tipil< olaral< değerlendirdiğirniz 
sureler, En' am, Bal<ara, Al-i İmran ve Nisa sureleridir. Bu sureler, önemli bir dini dönüm 
noktasını oluşturan miladi 624 yılına tekabül eden, yani hicri 2. yılının muhtemelen 
Şubat 624'te tekabül eden Şaban ayındald kıble değişirninden önce ya da birlil<te gel
mel<te ya da onu çok yal<ından takip etmel<tedir.ı9 En azından İslam'ın Medine'deld 
başlangıcından itibaren namaz ibadeti zorunlu olaral< kıble diye adlandırılan yöne 
doğru yapılıyordu. Hicretin ilkyılında kıbleyi Kudüs Mabedi oluşturuyordu. Sözünü 
ettiğimiz dönemde artık Kuran, Meld<e'deki Kah e' yi kıble edinmeyi ernretmel<tedir.2° 

Allah için kullanılmaktadır (Bakara 2/ı63; En'am 6/ı9 vs.). 
17· Krş. Nöldeke- Schwally, GdQ, Cilt ı, ı08; Le Coran, Arapçadan çev. Regis Blachere, Paris ı957, 

ı2ve668vs. 
18

· Krş. Kehf ı8/20 ve Sad 38/7. Her seferinde Kitabın daha geniş bir bağiarnı içerisindeyiz (krş. Kehf 
/ı8/l, 27; Sad 38/ı, 49}; bu da ikinci "safha"mızın habercisidir. 

19
• Birçok rivayet, yeni kıbleyi Recep 2 H./Qcak 624 tarihi ile tarihlendirmektedir. Bizim kabul et
tiğimiz farklı görüş Taberi'nin görüşüdür: Tarih'ur-Rusul ve'l-Muluk, ed. Muhammed Ebu'I-Fazi 
İbrahim,.Kahire (Dar'ul-Maii.rif), ı380, ı38"P H./ı960, Cilt 2, 4ı6 =ed. De Goeje, Leiden ı879-
ı901, Cilt ı, ı279 (ve günümüzde W.M. Watt, Muhammad at Medina, Oxford ı956, Fransızca 
çev. Mahomet aMed ine, Paris ı959, 243}. Yukanda yaptığımız gibi dört sureyi bir grup olarak ele 
almamız, (kısmen Richard Beli'den esinlenen) A.T. Welch'in görüşlerini tamamen kabul ettiğimizi 
göstermektedir: "İslami Kitabın gelişmesindeki en önemli dönüm noktası, Kuran'ı "Mekki" ve 
"Medeni" sureler şeklinde bölen Hicret [olayı] değil, Bedir savaşı etrafında cereyan eden bir takım 
hadiseler ve "Muhammed' ın Yahudilerle ipleri koparması" olayıdır. A.T. Welch, al-Kuran, EP, Cilt 
V. Leiden- Paris ı986, 40ı-430 (burada 420b}. Hicret, Muhammed'in hareketi bal<ımından bir 
dönüm noktasını oluşturmakta; fakat düşüncesinde değil. Böylece genelde Mekke döne~inin son 
yıllarına ve Medine döneminin ilk üç veya dört yılına tarihlendirilen sureler, önemli özellikleri 
paylaşan bir bütün oluşturmaktadır. 

ıo. Krş. Bal<ara 2/ı42-ı44. 

1 
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Yahudileri İslam'a kazandırma ümidi kayboldul<tan sonra onlarla yapılan tartışma 
polemiğe dönüşmüştür. Bu polemik, Ehli Kitap'a karşı yani kendilerine Kitap indirilen 
toplululdara karşı, daha doğrusu Kuran'ın tamamlanmaya başladığı bu safhada başka 
bir Kitabı olan kişilere karşı şiddetlenmektedir. D inin l<.ıstası artık tapınılan şey değil, 
Allah'tan gelen yazılı mesaj dır. Kitap, tartışmanın tam ortasındadır: Krş. Bakara 2/2; 
Al-i İmran 3/3-7; En' am 6/92, 155-157. Diğer bir taraftan ~IJ.;l ili yani "İbrahim'in 
dini" tabiri, Kitab-ı Mul<:addes mücadelesine aittir. "Ne Yahudi ne de Hıristiyan'' 
(Al-i İmran 3/67) olan İbrahim'e bağlanarak İslam'ın Kitabı, Kitab-ı Mukaddes'in21 

önceliğini yıl<.ıyor ve üstünlüğü kendi üzerine alıyor. Bundan dolayı Kur~m'da geçen 
8 kullanımından 7'si sözünü ettiğim 4 sureye ve aynı ya da daha önceki dönemde 
inen başka ild sureye aittir.22 

3. Dönüşümün son safhası ise tamamen farldıdır. Bu durumun açık ifadesini 
dört geç dönem Meldd surede görmel<teyiz: Ahzab (33), Fetih (48), Tevbe (9) ve 
Maide (5). Ehli Kitap ile polemik en azından maddi güçler düzeyinde zaferle sona 
ermiştir.23 Bundan dolayı bu palemilde ilgili olan~l).;l ili tabiri terk edilmiştir. Çünkü 
değişmez İslam dini artık yaratılışla ilişldlendirmel<te ve dolayısıyla artıl< kendisine 
ihtiyaç duyulmayan İbrahim'den çok öncedir. Zaten İbrahim adı 48. surede (Fetih) 
ve 5. surede (Maide) hiç zil<redilmemel<tedir. 

Kitab-ı Mul<:addes yazılarıyla rekabetin yok olması, çeldm merkezinin yer deği
şimine neden olmal<tadır. Dild<:at, Kitaptan Peygambere geçmel<tedir. Dinin değeri, 
Allah nazarında Peygamberinin değeridir. Bundan böyle Muhammed Peygambere 
çok büyük vurgu yapılması bu dururndan dolayıdır. Özellilde 33. surenin (Ahzab) 21. 
ayetinde: '1\ndolsun ki, Resulullah, sizin için güzel bir örnel<tir"; 36. ayetinde: ''Allah 
ve Resulü bir işe hüküm verdiği zaman, inanmış bir erkek ve kadına o işi kendi istek
lerine göre seçme hald<.ı yol<tur. Her kim Allah ve Resulüne karşı gelirse, apaçıl< bir 
sapıldığa düşmüş olur"; 56. ayetinde: ''Allah ve melelderi, Peygamber>e çok salevat 
getirirler. Ey mürninlerı Siz de ona salevat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin'' 
buyrulmal<tadır.24 

ıı. Krş. Al-i İmran 3/65; Nisa 4/123-125. 
22 Krş. Bakara 2/130, 135; Al-i İmran 3/95; Nisa 4/125; En'am 6/161; Yusuf 12/38; Nahl 16/123. 16. 

sure (Nahl) karmadır. Madame Angelika Neuwirth, Studien zur Komposition der mekkanischen 
Suren, Berlin- New York 1981, 301'e göre 106-128. sureler, "kısmen Medeni olan ilavelerdir': 
• .$ " 't ... :;ı .. 

lfademizin ~'>!!~ı aJA biçiminde hafifçe genişleyen sekizinci kullanımı, büyük bir ihtimalle 
dönüşümün üçüncü safbasma tekabül eden Hac 22/78'de yer almaktadır. 

23· Üç Yahudi grubu (Benlı Kaynuka, Benlı Nadir ve Benlı Kureyza) sırasıyla Medine'den 2 H./624, 4 
H./625 ve 5 H./627 yıllarında uzaklaştırılmışlardır. Yahudilere ait olan Hayher vahası 7 H./628'de 
ele geçirilmiştir. Necran Hıristiyanları ll H./632 yılında haraca bağlanmışlardır. 

24· Ayrıca bkz. ı, 45. ayetler vs. Bu ifadelerin sıra dışı ağırlığı, ikinci ve üçüncü safualar bağlamında 
vurgu yaptığımız diğer sureler gibi 33. surede de nice! bir tespit! e desteklenmektedir: Her bir surenin 
metninde kilit kavramların karşılaştırmalı sıldığı. Eğer rasul (Elçi) ve (harfi tarif olsa da olmasa da) 
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Bu üçüncü safhada Peygambere değer yüklenmesi ile atbaşı giden başka bir 
özellik dikkate şayandır. Artık.>.!" kelimesinin semantil< alanının neredeyse tamamını 
İslam tek başına doldurmal<tadır. İslam, her diğer dine üstün gelmesi gereken "Hak 
dindir" (Fetih 48/28 vs.).25 İslam, "din" in adı haJ.ine gelmiştir (Ahzab 33/5 vs.).26 İslam, 
~1,):.l.ı1, yani "doğru din'; hatta başka bir yoruma göre "değişmez din'' dir (Tevbe 9/36 
vs).27 Son olaral< İslam, ölümünden üç ay önce Kuran'ın Peygambere gösterişli bir 
şekilde ilan ettirdiği mükemmel ve Allah'ın razı olduğu dindir.28 

Sonuç itibariyle her dinin dönüşüine uğradığını hatırlamal< gerekir. Bir kere din, 
başlangıç safhası içerisinde dönüşmel<tedir. Din, kendisini inkar etmeden boyutlarının 
her biri içerisinde dönüşmektedir. Din, özellikle din haldoodaki düşüncesi noktasında 
dönüşmektedir. 

İslam'ın durumu da böyledir. Kuran'ın ild özelliğini ortaya koyduğumuzu düşü
nüyoruz. Bir taraftan, genel bir din düşüncesinin açıkça var olduğu. Diğer taraftan 
da din veya dinlerin tasarlandığı ve yaldaşıldığı açı nol<tasında bir dönüşüm: Kıstas, 
mihenk taşı önce Allah, daha sonra Kitap ve son olarak da Peygamber olmuştur. Ya 
da tercih ederseniz [kıstas] önce insanlara hitap eden tapınılan varlık, daha sonra 
yazılı mesajı ve son olarak da mesajını taşıyan elçisi olmuştur. 

Elbette bu ild önemli özellik, Kuran temelinde ilerleyen zamandaki İslam içeri
sinde gelişmiştir. Bir taraftan, Allah, Vahiy ve Peygamberin etl<isine ilişkin tasawur 
derinleşmeye devam etmiştir. Diğer taraftan İslam'ın ortaya koyduğu dinler tarihi 
gerçek bir serpilme [dönemi] yaşamıştır. Fal<at bu hususlar, geçmişle ilgili ve belki de 
geleceğe pencere açması gereken başka incelemelerin konusudur. 

tekil olan n ebi (Peygamber) kelimelerinin sadece Muhammede işaret ettikleri durumları göz önünde 
bulundurursak şöyle bir manzara ortaya çıkmaktadır. İkinci safha diye adlandırdığımız duruma 
tipik olduğu herkesçe kabul edilen 2. surede (Bakara): rasul: 9 kez, nebi: O; toplam 9 kez. En son 
surelerden biri olduğu herkesçe kabul edilen 9. surede (Tevbe): rasul: 33 kez, nabi, 4; toplam 37 
kez, yani 2. sureden 2 kat daha uzun olmasına rağmen 4 kat daha fazla geçmektedir! Bu iki sureden 
birine ya da diğerine başka dönemlere ait bazı bölümlerin tedvin aşamasında dahil edilmiş olma 
ihtimali bu çarpıcı sonucu geçersiz kılamaz: 9. surede (geç dönem Mekke) Peygamberin zikredilme 
sıklığı 2. suredekinden (Medine döneminin başlangıcı) sekiz kat daha fazladır. 

25· "Hak din" (J;Ji 3-:~): Tevbe 9/29, 33; Fetih 48/28; Saf 61/9. Kuran'da Allah, on kere "Hak" (J;.ji) 
şeldinde adlandınlmaktadır (Kehf 18/44; Taha 20) 114; Hac 22/6 ve 62 vs.). 

26. "Din" (,):.l.ıi): Maide 5/54; Enfal8/72; Tevbe 9/122; Hac 22/78; Ahzab 33/5; Mümtehine 60/8. 
v. "Değişmez din" (~i ,):.l.ıi): Tevbe 9/36; Yusuf 12/40; Rum 30/30, 43; krş. Şura 42/13. Razi'ye göre 

Hasan Basri'nin verdiği anlam budur: Et-Tefsir'ul-Kebir, 32 cilt, Kahire 1352 H./1933 [Tahran, 
tarihsiz], cilt 16, 53 (Tevbe 9/36 hakkında). 

ıs. Krş. Maide 5/3. Bu ayet, bizzat Muhammed'in 10 H./632 yılında idare ettiği "Veda Haccı" esna
sında vahyedilmiştir. 


